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RESUMO 

SILVA, Vitor Marcelino da. A construção coletiva de Amazônia: fotografia e política no livro 
de Claudia Andujar e George Love. 2022. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
Área de Concentração: Interunidades em Estética e História da Arte. 
Orientadora: Prof. Dra. Helouise Lima Costa. 

Esta tese tem como objetivo investigar a biografia do livro de fotografia Amazônia, de Claudia 
Andujar e George Love, lançado no ano de 1978 pela Editora Praxis. Entendemos como biografia 
os ciclos de vida que formam a trajetória da publicação. Considerando que o presente reabilita o 
passado, três ciclos são apresentados em uma estrutura não cronológica. Primeiramente, analisamos 
como o livro tornou-se uma referência internacional nas últimas duas décadas de valorização dos 
chamados fotolivros. No segundo ciclo de vida, discutimos como ocorreu a produção e distribuição 
de Amazônia, enfocando o processo de censura sofrido e o contexto editorial de produção de livros 
de fotografia entre 1968 e 1982 no Brasil, com ênfase nas publicações das editoras Praxis e Raízes 
Artes Gráficas. No terceiro ciclo de vida, são abordados os antecedentes, ou seja, os espaços onde 
as primeiras fotografias da Amazônia, feitas por Andujar e Love, foram publicadas e expostas, seja 
em revistas, audiovisuais ou exposições. A análise de tais ciclos levou à compreensão de que o livro 
foi construído coletivamente, a partir da contribuição e intervenção de diversos agentes endógenos 
e exógenos. A pesquisa permitiu também identificar o modo como as imagens serviram a discursos 
ideológicos distintos no processo de colonização da floresta, promovido sistematicamente pelo 
governo militar durante a década de 1970. Buscamos identificar como a revista e o audiovisual 
foram usados como veículos para a defesa da exploração da floresta por empresas nacionais e 
estrangeiras e, por outro lado, como Amazônia foi uma tentativa de denunciar a devastação da 
mesma região, embora seu projeto inicial tenha sido desvirtuado pela censura. Para reconstruir essa 
trajetória, foram feitas entrevistas e também pesquisas em arquivos e na imprensa do período 
delimitado. Os resultados desta tese contribuem não apenas para a recuperação da biografia de um 
livro em exponencial valorização, como também nas investigações sobre a história da fotografia 
dos anos 1970, considerando os atravessamentos dos diversos veículos em que ela circulou, no 
caso a revista ilustrada, as exposições e os livros. No que se refere ao aspecto político, as análises 
contribuem para a compreensão de como as pautas ambientais e indígenas eram tratadas no 
período da ditadura civil-militar brasileira por meio das mídias fotográficas e ainda no desvelamento 
dos mecanismos de repressão e censura à fotografia. 

Palavras-chave: livro de fotografia; Claudia Andujar; George Love; fotolivro; Amazônia.  



ABSTRACT 

SILVA, Vitor Marcelino da. The collective construction of Amazônia: photography and 
politics in the book by Claudia Andujar and George Love. 2022. Tese (Doutorado) - Programa 
de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2022. 

This thesis aims to investigate the biography of the photography book Amazônia, by Claudia 
Andujar and George Love, published in 1978 by Editora Praxis. We understand as a biography the 
life cycles that form the trajectory of the publication. Considering that the present rehabilitates the 
past, three cycles are presented in a non-chronological structure. Firstly, we analyze how the book 
has become an international reference in the last two decades of valorization of the so-called 
photobooks. In the second life cycle, we discuss how the production and distribution of the 
Amazônia took place, focusing on the process of censorship suffered and the editorial context of 
the production of photography books between 1968 and 1982 in Brazil, with emphasis on the 
publications of Editora Praxis and Raízes Artes Gráficas. In the third life cycle, the antecedents are 
approached, that is, the spaces where the first photographs of the Amazon, made by Andujar and 
Love, were published and exhibited, whether in magazines, audiovisuals, or exhibitions. The 
analysis of such cycles led to the understanding that the book was built collectively, from the 
contribution and intervention of several endogenous and exogenous agents. The research also 
allowed identifying the way in which the images served different ideological discourses in the 
process of colonization of the forest, systematically promoted by the military government during 
the 1970s. We seek to identify how the magazine and the audiovisual were used as ways to defend 
the exploitation of the forest by national and foreign companies and, on the other hand, 
how Amazônia was made into an attempt to denounce the devastation of the same region, although 
its initial project was distorted by censorship. To reconstruct this trajectory, interviews were made 
and also researches in archives and in the press of the aforementioned period. The results of this 
thesis contribute not only to the recovery of the biography of a book in exponential valorization 
but also to investigations into the history of photography in the 1970s, considering the intersections 
of the various vehicles in which it circulated (in this case, the illustrated magazine, the exhibitions 
and the books). Regarding the political aspect, the analyses contribute to the understanding of how 
environmental and indigenous issues were treated in the period of the Brazilian civil-military 
dictatorship through photographic media and also in the unveiling of the mechanisms of repression 
and censorship of photography. 

Keywords: photography book; Claudia Andujar; George Love; photobook; Amazônia. 
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Desde o início da década de 2000, o livro de fotografia, enquanto gênero de publicação, 

vem ganhando cada vez mais destaque no circuito fotográfico e artístico internacional. O curador 

Moritz Neumüller e a editora Lesley Martin identificaram uma profusão de feiras, concursos e listas 

de melhores livros que configuram o que eles denominam de “ecossistema”, um circuito próprio 

e autossuficiente1. Um dos pontos chave desse fenômeno foi a repercussão do livro Photobook: a 

history, escrito pelo fotógrafo Martin Parr e pelo curador Gerry Badger, ambos britânicos, e 

publicado pela editora Phaidon, de Londres.  

Lançado em três volumes (2004, 2006 e 2014), Photobook: a history elenca inúmeros livros 

produzidos ao longo do século XX, separados por temas variados. Foram escolhidos livros que se 

adequavam às definições do que os autores denominaram de “fotolivro”. “Um fotolivro é um livro 

– com ou sem texto – onde a mensagem principal da obra é conduzida por fotografias. É um livro 

de autoria de um fotógrafo ou de alguém editando e sequenciando o trabalho de um fotógrafo, ou 

mesmo de vários fotógrafos”2. Essa conceituação ressalta a importância fundamental da existência 

de um autor, cuja função seria análoga à de um diretor de cinema, uma vez que, nessa chave, o 

fotolivro é visto como um trabalho autônomo de arte e funciona como um todo orquestrado por 

uma figura central. O conteúdo desse tipo de livro deve ser bem definido e suas imagens devem 

ressoar umas nas outras na construção de sentido. A relação entre essas imagens é comparada a 

estruturas textuais de narrativas escritas: “No fotolivro verdadeiro cada fotografia pode ser 

considerada uma frase, ou um parágrafo, toda a sequência [é] o texto completo”3. Assim, o fotolivro 

é entendido como um híbrido entre o cinema e o romance. 

Essa valorização do fotolivro também ocorreu no Brasil, especialmente nas capitais dos 

estados do Rio de Janeiro e de São Paulo4, gerando também um ecossistema próprio. Desde 2014, 

venho frequentando alguns espaços desse circuito como feiras, palestras e exposições. Foi 

surpreendente entrar em contato com esse tipo de publicação, pois não imaginava a grande 

quantidade de fotolivros publicados nas últimas décadas. Nesses eventos, observei que era 

recorrente a atribuição como livro de referência, ou até mesmo como obra-prima, conferida a 

 
1 NEUMÜLLER, Moritz; MARTIN, Lesley A. Photobook Phenomenon. In: NEUMÜLLER, Moritz (org.) 
Photobook Phenomenon. Barcelona: CCCB, Fundación Foto Colectania, RM Editores, 2017, sem p. Catálogo de 
exposição. 
2 “A photobook is a book – with or without text – where the work’s primary message is carried by photographs. It is 
a book authored by a photographer or by someone editing and sequencing the work of a photographer, or even a 
number of photographers”. PARR, Martin; BADGER, Gerry. The photobook: a history. London: Phaidon, 2004, p. 
6, tradução nossa. 
3 “In the true photobook each picture may be considered a sentence, or a paragraph, the whole sequence the complete 
text”. Ibid., p. 7, tradução nossa. 
4 FELDHUES, Marina. A presença dos fotolivros no Brasil. In: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
40., 2017, Curitiba. Anais. Curitiba: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2017. 
Disponível em: <https://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0282-1.pdf>. Acesso em: 21 jun. 
2022. 
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determinados livros. O que me instigou foi constatar como as publicações de referência foram 

rapidamente estabelecidas, pouco tempo após a divulgação do conceito de fotolivro.     

A investigação que apresentamos nesta tese teve como um dos objetivos iniciais investigar 

como algumas dessas referências foram produzidas a fim de compreender o motivo de tal 

valorização. Para essa tarefa selecionei três livros que frequentemente eram citados no ecossistema 

dos fotolivros: Paranoia5, de Wesley Duke Lee e Roberto Piva; Viagem pelo fantástico6, de Boris 

Kossoy; e Amazônia7, de Claudia Andujar e George Love.  

Optei por iniciar as pesquisas por Amazônia, pois era o mais citado nos eventos que 

frequentava e identifiquei imediatamente uma amplitude de temas, fontes e uma grande 

complexidade de outras questões em torno do livro. Apresentei esse primeiro levantamento, em 

agosto de 2019, à banca de qualificação, formada pelos professores Annateresa Fabris e Samuel 

Titan Jr., que sugeriram o livro de Claudia Andujar e George Love como objeto de estudo principal 

desta pesquisa, pois o material apresentado no exame já apresentava um grau considerável de 

complexidade e eu poderia deixar os outros dois livros para eventuais futuras investigações.  

Logo no início da pesquisa, identificamos que um dos autores de Amazônia passou por 

um processo de apagamento ao longo dos anos, sendo hoje raramente citado quando se fala do 

livro. Mesmo tendo dupla autoria, a maioria dos comentários sobre Amazônia colocam foco nas 

fotografias de Claudia Andujar, deixando a participação de George Love em segundo plano. Era 

notável que quanto mais o livro ganhava projeção e importância mais o trabalho do fotógrafo era 

obliterado. A investigação aqui proposta surge, assim, dessa problemática, que se baseia na 

constatação de que o livro se transformou numa referência incontornável hoje na história da 

fotografia, em geral, e na história dos fotolivros, em particular. E que, inexplicavelmente, um dos 

seus autores vinha sendo sistematicamente apagado desse processo.  

A partir dessa constatação, passamos a investigar a biografia de Amazônia. As pistas iniciais 

vieram do livro Fotolivros latino-americanos, que fornece informações sobre os primeiros contatos de 

Andujar com os Yanomami, em 1971, quando ela esteve a trabalho para a revista Realidade, e sobre 

a censura sofrida pelo livro no ano de 1978, quando foi publicado pela Editora Praxis8. No processo 

de levantamento inicial, examinamos a edição especial da revista Realidade sobre a Amazônia 

(outubro de 1971), onde localizamos não apenas as primeiras fotografias dos Yanomami feitas por 

Claudia Andujar, como também um conjunto de imagens de George Love que nos pareceram 

muito semelhantes àquelas publicadas no livro. A partir disso, buscamos aprofundar nosso 

 
5 São Paulo: Massao Ohno, 1963. 
6 São Paulo: Livraria Kosmos, 1971. 
7 São Paulo: Praxis, 1978.  
8 FERNÁNDEZ, Horacio et al. Fotolivros latino-americanos. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 114. 
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conhecimento sobre as trajetórias de Andujar e Love por meio de levantamento bibliográfico, 

pesquisas em arquivos e na imprensa da época. Esse caminho acabou nos levando à exposição 

Hileia Amazônica apresentada no Museu de Arte de São Paulo (MASP), entre o final de 1972 e o 

início de 1973, onde as fotografias produzidas para a revista Realidade foram projetadas, 

acompanhadas de trilha sonora.  

Ao pesquisar as contribuições de George Love, considerando os antecedentes do livro, 

encontramos informações que mostravam que a produção do livro não segue um regime pautado 

na noção de autoria individual. Ou seja, ao tirarmos um pouco do foco de Claudia Andujar sobre 

a produção de Amazônia e lançarmos luz sobre George Love e sobre os antecedentes do livro, 

novos caminhos se abriram, indicando que além dos dois fotógrafos houve uma série de outros 

agentes que contribuíram ativamente para que a publicação adquirisse sua forma final.  

Para formular a problemática de nossa pesquisa e as hipóteses de trabalho recorremos às 

contribuições do pesquisador Paul Edwards que nos pareceram fundamentais. Edwards organizou 

o simpósio The British, American and French Photobook: Commitment, Memory, Materiality and the Art 

Market (1900-2019), sediado na Maison Française, em Oxford, Inglaterra, no mês de março de 

20199. Nesse evento, tive a oportunidade de apresentar o estágio em que essa pesquisa se 

encontrava na época. Essa participação foi muito frutífera, pois tomei conhecimento de diversas 

pesquisas sobre fotolivros, em andamento na Europa e nos Estados Unidos, que optaram por 

recortes e caminhos metodológicos distintos. 

Alguns meses após o evento, Edwards começou a organizar um livro com versões 

ampliadas dos trabalhos apresentados no simpósio. Sendo assim, no segundo semestre de 2021, já 

com importantes informações sobre Amazônia sistematizadas, escrevi um artigo que será um dos 

capítulos do livro The photobook world: artists’ books and forgotten social objects, a ser publicado pela 

Manchester University Press no ano de 2023. O processo de escrita do artigo tomou como base 

determinadas premissas teóricas e metodológicas definidas por Paul Edwards – na introdução do 

livro – e que foram estabelecidas a partir da análise das primeiras versões dos textos apresentadas 

no simpósio pelos diferentes autores. Tal processo criou um ciclo que alinhou e consolidou 

questões importantes, referentes não só ao capítulo do livro que escrevi, como também a esta tese.  

A introdução, escrita por Edwards, nos é importante não apenas devido às premissas 

estabelecidas, mas também pelo fato de que a pesquisa aqui apresentada foi uma das que ajudaram 

o autor a construir as reflexões de seu texto, como ele próprio nos revelou. Nele, Paul Edwards10 

 
9 Mais informações podem ser vistas em:  
<https://weblearn.ox.ac.uk/access/content/group/modlang/general/weekly_roundup/HT2019/19-02-
28/MFO%20Photobook%20programme%20details.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2022. 
10 EDWARDS, Paul. Introduction: The photobook as confluence. In: EDWARDS, Paul (org.). The photobook 
world: artists’ books and forgotten social objects. Manchester: Manchester University Press, 2023. No prelo.   
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comenta as controvérsias que surgiram em torno da criação do termo “fotolivro”, que, embora já 

estivesse em uso desde a década de 1960, ganhou ares de novidade com a publicação de Martin 

Parr e Gerry Badger. É inegável que o neologismo foi um meio fundamental para a valorização de 

um certo tipo de livro, excluindo outros, como os livros literários, pedagógicos e institucionais, que 

têm a fotografia como elemento central. Essa concepção de fotolivro acabou sendo associada quase 

que exclusivamente a Martin Parr, criando um efeito galvanizador que se adequou 

convenientemente ao sistema da arte. Uma evidência disso é a hipervalorização dos livros citados 

por ele em suas antologias, que tornaram sua coleção particular, de 12 mil livros, tão prestigiada a 

ponto de ser adquirida pela Tate Modern no ano de 201711. 

Edwards percebe como a antologia de Paar e Badger – e todas as diversas outras que 

seguiram a mesma abordagem – buscam apresentar os livros como uma forma de arte até então 

negligenciada. Essa transformação se dá basicamente através da escolha de publicações que foram 

produzidas majoritariamente por fotógrafos já estabelecidos, exaltando a noção de autoria única, e 

excluindo tantas outras, organizadas por não fotógrafos12. Os livros foram transformados de uma 

hora para outra em obras de arte raras de fotógrafos conhecidos, que alimentaram um crescente 

mercado para os colecionadores. Esse mercado coloca o fotógrafo como figura de destaque, 

deturpando e até apagando a história e a dinâmica editorial dos livros. Nesse processo, a trajetória 

anterior das fotografias, que não foram necessariamente produzidas para os livros nos quais 

acabaram sendo publicadas, também é apagada, desconsiderado o fato de que as imagens podem 

ter sido usadas em situações prévias bastante diversas, especialmente em revistas e jornais. Nesse 

sentido, Edwards cita Amazônia como caso exemplar, o que só foi possível a partir do 

conhecimento da pesquisa que vínhamos desenvolvendo para esta tese13.  

Desse modo, Paul Edwards postula a compreensão de que o livro é fruto de um trabalho 

coletivo. Coletividade que não se refere apenas a um grupo de pessoas envolvidas no processo de 

produção, como editores, designers e impressores, mas também a leitores, colaboradores e eventuais 

comunidades e instituições. Defendemos, portanto, que o caso de Amazônia se torna exemplar 

nesse sentido, por dois motivos principais. O primeiro se refere ao fato de que foram os leitores 

especializados do ecossistema dos fotolivros que deram uma segunda vida ao livro, ao defini-lo 

como referência. Já o segundo considera que ele foi moldado através dos trânsitos institucionais e 

políticos pelos quais as fotografias passaram antes de chegar à publicação. Ou seja, entendemos 

 
11 SMYTH, Diane. Tate acquires Martin Parr's 12,000-strong photobook collection. Disponível em: 
<https://www.1854.photography/2017/09/tate-acquires-martin-parrs-12000-strong-photobook-collection/>. 
Acesso em: 27 mai. 2022.  
12 Paul Edwards cita como exemplo os livros da Time-Life produzidos nos anos 1960, quando o editor fornecia um 
roteiro para que os fotógrafos percorressem e registrassem.  
13 O título do capítulo é Experimental confluence: Amazônia by Claudia Andujar and George Love, no qual utilizamos a 
metáfora da confluência dos rios amazônicos para discutir os diversos caminhos da história do livro.  



 17 

que Amazônia é resultado de diversas forças, oriundas tanto de processos endógenos quanto 

exógenos, estabelecidas em uma conjuntura de tamanha complexidade que é no mínimo ingênuo 

atribuir sua autoria apenas a Claudia Andujar e George Love.  

No intuito de aprofundar essa discussão, observamos que as reflexões de Paul Edwards 

de certo modo se alinham ao que Rosalind Krauss defendeu em Os espaços discursivos da fotografia14. 

Identificar esse alinhamento nos fez perceber que a atribuição de autoria ao fotolivro integra uma 

condição mais ampla, que se refere ao processo de legitimação da fotografia enquanto obra de arte.  

Krauss analisa como uma mesma imagem foi apresentada em dois espaços, enquanto fotografia e 

enquanto cópia litográfica, e integrada a discursos distintos. Trata-se da fotografia Tufa Domes, 

Pyramid Lake, Nevada, feita em 1868 por Timothy O’Sullivan. A imagem foi difundida publicamente 

no século XIX sob a forma de vista estereoscópica, segundo um discurso de caráter informativo, 

com foco na topografia, para depois ser exposta, já no século XX, como uma legítima obra de arte 

nas paredes do Museu de Arte Moderna de Nova York, devidamente emoldurada.  

Para Krauss, quando a fotografia passou a ser incorporada aos acervos dos museus de 

arte, ela precisou ser legitimada por um discurso totalmente diverso daquele que a justificava em 

sua origem. Assim, a imagem de O’Sullivan foi reclassificada como integrante do gênero da 

paisagem, e não mais “vista”15, como era denominada. Já o fotógrafo foi transformado em artista, 

suas imagens passaram a constituir uma obra, no sentido amplo do termo, e sua trajetória foi 

convertida em uma carreira dotada de coerência e objetivos claramente definidos16. Essa 

transformação ocorreu, ainda, com diversos outros fotógrafos elencados no texto.  

O que a crítica norte-americana constata é que o processo de legitimação da fotografia 

enquanto obra de arte foi pautado pela utilização das categorias de autor, obra e gênero, que são 

caras à história da arte e ao discurso estético. Identificamos que esse mecanismo é muito 

semelhante ao que Paul Edwards constata como característica do ecossistema dos fotolivros. Ou 

seja, Martin Paar e Gerry Badger definiram o fotolivro enquanto um gênero específico do campo 

da fotografia, no qual o elemento central é a atribuição de uma autoria única dada a fotógrafos que 

já tinham certa carreira consolidada e, portanto, seriam detentores de trajetória e uma obra 

 
14 KRAUSS, Rosalind. Os espaços discursivos da fotografia. Arte & Ensaios, v. 13, p. 155-67, 2006. Disponível em: 
<https://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae13_rosalind_krauss.pdf>. Acesso em: 26 mai. 
2022. 
15 A questão das vistas nos são importantes, pois, segundo Krauss, elas eram construídas em outro regime, no qual a 
noção de “copyright”, ou seja, a “paternidade” das vistas, era dos editores que publicavam as vistas estereoscópicas, e os 
fotógrafos, chamados de “operadores” nesse contexto, permaneciam no anonimato. KRAUSS, Rosalind. Os espaços 
discursivos da fotografia. Arte & Ensaios, v. 13, p. 160, 2006. Disponível em: <https://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-
content/uploads/2012/01/ae13_rosalind_krauss.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2022. 
16 Ibid., p. 161. 
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estabelecidas. Por meio desses argumentos, os fotolivros passam a ser legitimados como obras de 

arte.  

Considerando todas essas questões, estabelecemos como a principal hipótese desta tese o 

entendimento de que o livro de fotografia, especialmente Amazônia, não é um produto autoral no 

sentido tradicional do termo, na medida em ele envolve uma produção que se dilui entre diferentes 

agentes, ganhando um caráter coletivo. A partir dessa hipótese, buscamos construir um caminho 

teórico-metodológico que nos guiasse na construção da biografia de Amazônia. Esse processo se 

deu em paralelo ao desenvolvimento de fato da pesquisa, ou seja, a metodologia foi sendo 

construída durante a própria investigação, com a ajuda de outros trabalhos que contribuíram para 

iluminar nosso caminho. Apresentaremos nessa introdução as principais referências utilizadas. 

Outros pormenores metodológicos serão indicados ao longo dos capítulos.   

Estamos chamando de biografia de Amazônia a identificação dos ciclos de vida que 

formam a trajetória do livro, ou seja, seus antecedentes, sua produção propriamente dita e, ainda, 

um terceiro ciclo no qual o livro foi redescoberto e elevado à categoria de fotolivro de referência. 

O uso do termo “biografia” remete, a princípio, às reflexões de Ulpiano Bezerra de Menezes17, 

quando ele comenta as constantes transformações sofridas pelos artefatos ao longo de suas 

histórias. 

 
O cerne da questão, para o historiador [...] é, acredito, que os artefatos estão 
permanentemente sujeitos a transformações de toda espécie, em particular de morfologia, 
função e sentido, isolada, alternada ou cumulativamente. Isto é, os objetos materiais têm 
uma trajetória, uma biografia. [...] Para traçar e explicar as biografias dos objetos é 
necessário examiná-los “em situação”, nas diversas modalidades e efeitos das 
apropriações de que foram parte. Não se trata de recompor um cenário material, mas de 
entender os artefatos na interação social.18  

 

 A partir das reflexões de Menezes, propomos uma aproximação com as contribuições de 

Robert Darnton para o campo da história do livro. Darnton aponta que, diferentemente dos 

bibliógrafos19, os historiadores do livro investigam os aspectos de produção e difusão, 

estabelecendo conexões com mudanças sociais e políticas20. A história do livro foi ganhando 

diversas disciplinas auxiliares ao longo do tempo, dificultando o estabelecimento de seus próprios 

contornos gerais. Para que essa ampla abertura interdisciplinar não desorientasse os pesquisadores, 

 
17 MENEZES, Ulpiano T. Bezerra. Memória e Cultura Material: Documentos Pessoais no Espaço Público. Estudos 
Históricos, n. 21, 1998. Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2067/1206>. Acesso em: 21 jun. 2022. 
18 Ibid., p. 92. 
19 Segundo Darnton, a bibliografia é vista como uma espécie de ciência que estuda as alterações, edições e impressões 
de livros com o passar do tempo e como esse processo foi alterando a versão que chegou até nós.  
20 DARNTON, Robert. O que é história do livro? In: ________. A questão dos livros: passado, presente e futuro. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 144. 
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Darnton propôs um modelo para se investigar como os livros surgem e se propagam na sociedade, 

mas sem deixar de considerar que “[...] as condições variaram muito de lugar para lugar e de época 

para época desde a invenção dos tipos móveis, a ponto de eliminar qualquer esperança de encaixar 

a biografia de todos os livros num mesmo padrão”21. Entretanto, é possível identificar que os “[...] 

livros impressos [...] tendem a ter um ciclo de vida muito semelhante”22.  

O pesquisador estabelece como protagonistas desse ciclo de vida as pessoas envolvidas 

no processo de produção e distribuição. Desse modo, identifica um circuito de comunicação que 

parte do autor, passa pelo editor, impressor, distribuidor e livreiro, até chegar ao leitor. Como o 

leitor influencia o autor, tanto antes quanto depois da escrita, e levando em conta ainda que o autor 

também é um leitor, o circuito assim se fecha. A história do livro se interessa, portanto, por cada 

fase desse processo, mas também pelo processo como um todo, e pelo modo como ele se relaciona 

com outros sistemas econômicos, sociais, políticos e culturais no ambiente que cerca o livro23. 

 Sendo assim, tomamos o termo “biografia”, que surge tanto nas reflexões de Menezes 

como nas de Darnton, para nos auxiliar a identificar e analisar os ciclos de vida de Amazônia. Ou 

seja, buscaremos compreender como o livro é visto em uma conjuntura que considera, 

especialmente, aspectos sociais, políticos e culturais. É certo que Darnton nos dá ferramentas 

importantes, entretanto ele não se dedica a investigar a existência de outros ciclos de vida que 

antecedem o próprio livro. Entendemos que isso provavelmente se deve ao fato de o pesquisador 

tratar exclusivamente de livros de textos, onde é mais comum o autor produzir direcionado para a 

publicação.  

Para que pudéssemos investigar o ciclo de vida anterior à publicação do livro, recorremos 

ao campo de estudos da arqueologia das mídias. Tal campo parte do pressuposto de que, para 

entendermos o estágio atual das mídias, é preciso investigar as camadas históricas que a 

constituíram e que, por diversos motivos, não se mostram de modo aparente24. Nesse sentido, 

Amazônia se torna um caso exemplar, uma vez que foi gestado por um longo e complexo processo 

que envolveu uma revista ilustrada e um audiovisual. Segundo Thomas Elsaesser, estudioso do 

cinema, a arqueologia das mídias evita uma história estruturada cronologicamente ao lançar luz 

sobre o modo como os mais diversos equipamentos, discursos, usos e contextos contribuíram para 

fazer surgir o cinema tal qual o conhecemos. É uma abordagem na qual não se procura localizar a 

origem dos fenômenos, mas entendê-los na sua complexidade. Os estudos de Walter Benjamin a 

 
21 DARNTON, Robert. O que é história do livro? In: ________. A questão dos livros: passado, presente e futuro. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 177-8. 
22 Ibid., p. 178. 
23 Ibid., p. 179. 
24 ZIELINSKI, Siegfried; PARIKKA, Juss apud ELSAESSER, Thomas. Cinema como arqueologia das mídias. 
São Paulo: Edições Sesc, 2018, p. 21-2. 
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respeito da fotografia e do cinema são vistos como precursores dos estudos dessa área, na medida 

em que o autor trabalhou a partir de vestígios em suas análises históricas. Além de Benjamin, 

Elsaesser aponta como referência a concepção foucaultiana, que considera a “[...] desconstrução 

da causalidade linear, os mitos das origens únicas, e sua desconfiança em relação a todas as 

teleologias do progresso histórico, incluindo a marxista”25.  

A arqueologia das mídias é um híbrido, que se vale tanto dessas contribuições teóricas 

quanto da definição mais literal de arqueologia como disciplina, e que investiga os restos físicos e 

os artefatos simbólicos da atividade humana passada, por meio de sua cultura material.  

 
[...] o objetivo de uma escavação arqueológica pode ser localizar, reconstituir e exibir 
artefatos individuais, como trabalhos artísticos e objetos preciosos, mas também pode 
ter outro propósito, como coletar fragmentos, descobrir pegadas na poeira e resíduos de 
lareiras, cemitérios ou terrenos baldios, que servem, principalmente, para representarem 
visualmente ou deduzirem discursivamente todo um estilo de vida, as crenças espirituais 
ou os hábitos alimentares de um povo – em síntese, o “mundo” material e mental de uma 
comunidade. No primeiro caso, a disciplina principal é a história da arte, enquanto o 
segundo procedimento é interdisciplinar e inclui antropologia, história da religião, 
biologia e medicina, empregando também a geologia e a genética, tão naturalmente 
quanto a história da arte e a arqueologia tradicional.26  

 

Ao analisar tais apontamentos, nos identificamos com o primeiro caso citado pelo autor, 

uma vez que buscamos nesta tese justamente “coletar fragmentos” e “descobrir pegadas” que 

foram apagadas do livro Amazônia. O que nos importa é que, a partir dessa base teórico-

metodológica, pudemos compreender o trabalho de arquivo e de imprensa como ferramentas de 

uma investigação arqueológica em busca de elementos que fossem capazes de elucidar o ciclo de 

vida antecedente ao livro. 

Um dos maiores desafios de todo esse processo foi investigar como o livro foi produzido, 

como ocorreu a censura e como se deu a sua distribuição na época. Para isso, nos propusemos a 

tentar localizar Regastein Rocha, editor de Amazônia e dono da Editora Praxis e também da Raízes 

Artes Gráficas, aberta imediatamente após o encerramento da primeira. No entanto, o isolamento 

social provocado pela pandemia da COVID-19 tornou difícil o acesso a pessoas e a arquivos físicos, 

o que nos levou a consultar os acervos digitalizados dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. 

Paulo, além da Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional e do Sistema de 

Informações do Arquivo Nacional27. Essas fontes revelaram dados preciosos que serão 

apresentados nesta tese. No entanto, as informações sobre a produção e censura de Amazônia ainda 

eram muito escassas, como esperado.  

 
25 ELSAESSER, Thomas. Cinema como arqueologia das mídias. São Paulo: Edições Sesc, 2018, p. 31. 
26 Ibid., p. 33. 
27 Os termos utilizados nas buscas foram “Regastein Rocha”, “Regastein”, “Editora Praxis”, “Editora Praxis”, “Editora 
Raízes” e “Raízes Artes Gráficas”.  
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Assim, ao finalizarmos a pesquisa na imprensa e nos arquivos28, e ao percebermos que o 

período de isolamento parecia não ter um fim próximo, retomamos os esforços para tentar contatar 

Regastein Rocha. Após intensa busca em redes sociais, a partir de informações colhidas na pesquisa 

nos arquivos e na bibliografia, finalmente foi possível localizar familiares de Regastein, que me 

forneceram seu contato telefônico. Em abril de 202129, realizei entrevistas com o editor por 

telefone. Na entrevista que ocorreu no dia 15 de abril, Frances Rocha, esposa de Regastein Rocha 

e professora aposentada de História na PUC-SP, também deu um rápido e importante depoimento.  

Do ponto de vista teórico, o principal texto que nos auxiliou na condução das entrevistas 

foi O ser humano é maior que a Guerra30, da escritora e jornalista russa Svetlana Aleksiévitch. O texto 

é a introdução do livro A guerra não tem rosto de mulher, que narra as histórias de inúmeras mulheres 

russas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Essas narrativas foram recuperadas por meio de 

entrevistas que Aleksiévitch conduziu e, em seu texto, ela pontua questões importantes quando se 

lida com esse tipo de fonte. A primeira delas diz respeito ao entendimento de que as lembranças 

suscitadas na entrevista são um renascimento do passado e, por isso, uma criação. No entanto, ela 

chama atenção para o fato de que, devido à intensidade dos sentimentos suscitados, tais criações 

não são falsas. Para a autora, ao “[...] contar, as pessoas criam, ‘escrevem’ sua vida. Acontece 

inclusive de ‘acrescentarem’ e ‘reescreverem’ passagens. Quanto a isso, é preciso ficar alerta. De 

guarda. Ao mesmo tempo, a dor funde e aniquila qualquer falseamento. A temperatura é alta 

demais!”31 Outra questão importante, levantada por Aleksiévitch, é o entendimento de que o 

entrevistado é guiado por algo maior que a história.  

 
O ser humano é maior do que a guerra ... 
A memória guarda justamente os momentos em que ele foi maior. Ali, ele é guiado por 
algo mais forte do que a história. Preciso pegar o que é mais amplo – escrever a verdade 
sobre a vida e a morte em geral, e não só a verdade sobre a guerra. Fazer a pergunta de 
Dostoiévski: o quanto há de humano no ser humano, e como proteger esse humano em 
si?32  

 

Realmente, foi de fundamental importância deixar de lado as formalidades acadêmicas e 

nunca esquecer o aspecto humano envolvido na entrevista com Regastein. No decorrer do 

processo, diversos sentimentos foram suscitados quando ele rememorou passagens sensíveis de 

sua trajetória profissional, especialmente os episódios de censura e repressão. Muitos desses 

 
28 Durante esse processo, feito em isolamento social, também se pesquisou sobre as trajetórias de Claudia Andujar e 
George Love, nessas mesmas fontes. 
29 As entrevistas foram realizadas nos dias 6, 15 e 22 de abril de 2021. 
30 ALEKSIÉVITCH, Svetlana. O ser humano é maior que a guerra. In: ________. A guerra não tem rosto de 
mulher. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 9-43. 
31 Ibid., p. 13. 
32 Ibid., p. 16-7. 
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sentimentos estavam adormecidos e não vinham à tona há décadas. Lembrar de certas histórias foi, 

muitas vezes, lidar com feridas que ele imaginava já estarem fechadas, mas que suscitaram emoções 

que também me atravessaram. Criamos e estabelecemos momentos de falas intensas e de 

cumplicidade. Infelizmente, alguns meses decorridos após essa experiência, Regastein Rocha 

faleceu, no final de dezembro de 2021. 

 

 

Figura 1: Regastein Rocha em abril de 2021. Fotografia feita e enviada por Renata Rocha, sua filha, através do aplicativo 
de mensagens WhatsApp. 

 

Nas entrevistas, Regastein Rocha e Frances Rocha deram informações importantes 

relativas à censura de Amazônia, o que fez com que o aspecto político da pesquisa se fortalecesse, 

especialmente no que se refere às pautas ambientais e indígenas. Dessa maneira, a justificativa desta 

tese se configura não apenas por nos permitir compreender o fenômeno de valorização dos 

fotolivros por meio de um estudo de caso, mas também pela possibilidade de identificarmos como 

tais pautas eram tratadas no período da ditadura civil-militar brasileira através da fotografia.  
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Hoje, estamos vivendo uma situação em que o ideário da ditadura tem sido revivido e 

festejado pelo governo federal e parte da sociedade. Isso não se dá apenas por meio das declarações 

desconcertantes do presidente da república Jair Bolsonaro, mas também por uma atuação 

governamental sistemática que tem promovido a exploração predatória da Amazônia, ocasionando 

um cenário de extrema violência, que coloca os povos indígenas novamente em risco iminente. 

Analisar, portanto, a biografia de Amazônia, revelou-se uma via consistente para compreendermos 

uma certa gênese da posição do atual governo em relação às pautas ambientais e indígenas. 

Para melhor compreender esses mecanismos, que são da esfera da política, recorreremos 

aos conceitos de ideologia e verdeamarelismo, cunhados pela filósofa brasileira Marilena Chauí. 

Segundo ela, em uma sociedade em que determinadas classes exploram e dominam as outras, as 

ideias são produzidas e difundidas pela classe dominante para assegurar seu poder econômico, 

social e político de tal maneira que seja ocultado o modo real como as relações sociais se originaram 

e foram produzidas. 

 
Esse ocultamento da realidade social chama-se ideologia. Por seu intermédio os 
dominantes legitimam as condições sociais de exploração e de dominação, fazendo com 
que pareçam verdadeiras e justas. Enfim, também é um aspecto fundamental da 
existência histórica dos homens a ação pela qual podem ou reproduzir as relações sociais 
existentes, ou transformá-las, seja de maneira radical (quando fazem uma revolução), seja 
de maneira parcial (quando fazem reformas). Em outras palavras, uma ideologia não 
possui um poder absoluto que não possa ser quebrado e destruído. Quando uma classe 
social compreende sua própria realidade, pode organizar-se para quebrar uma ideologia 
e transformar a sociedade.33   

 

Ou seja, a ideologia não é um conjunto qualquer de ideias, mas um ideário que oculta suas 

raízes históricas e sociais a fim de manter a exploração econômica, a desigualdade social e a 

dominação política. Tais reflexões são fundamentais para que possamos identificar os aspectos 

ideológicos que atravessam a biografia do livro no que se refere, especialmente, à defesa da 

colonização da floresta promovida pelo governo militar. Nesse período, foram fortalecidas as bases 

ideológicas do capitalismo através da relação estabelecida entre o desenvolvimento industrial, 

conduzido por empresas nacionais e estrangeiras, e a noção de identidade nacional. Tais 

mecanismos são melhor compreendidos através do conceito de verdeamarelismo, formulado por 

Chauí em Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. Para elucida-lo, a filósofa parte da noção de que 

uma representação homogênea do Brasil sempre foi historicamente útil por permitir “[...] crer na 

 
33 CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia? São Paulo: Brasiliense, 2008, p. 24. 
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unidade, na identidade e na indivisibilidade da nação e do povo brasileiros”34. Desse modo, foi 

possível dividir socialmente e politicamente a nação em “amigos” e “inimigos a combater”35.  

A filósofa vê o verdeamarelismo como uma estratégia da classe dominante brasileira, 

elaborada ao longo dos anos, para celebrar a imagem do Brasil como um país essencialmente 

agrário, com o objetivo de legitimar o que restou do sistema colonial e da hegemonia dos 

proprietários de terra. O Brasil “[...] era, na verdade, o país historicamente articulado ao sistema 

colonial do capitalismo mercantil e determinado pelo modo de produção capitalista a ser uma 

colônia de exploração e não uma colônia de povoamento”36.  

Nos primeiros anos da ditadura civil-militar, a classe dominante brasileira ainda acreditava 

que apenas as atividades agrárias e extrativas levariam o país ao progresso, evitando a competição 

direta com os países mais desenvolvidos. Entretanto, o excedente que vinha das nações centrais 

para o Brasil não foi investido em atividades produtivas, mas no consumo de luxo que se tornou 

instrumento de demarcação social37. Nesse processo, Chaui vê no país a fabricação da ideologia 

nacional-desenvolvimentista, que se dá na transição de uma dependência consentida para uma 

dependência tolerada, pois a classe dominante acreditava que a sujeição brasileira aos países centrais 

industrializados seria provisória, até o momento em que o país se tornasse industrialmente 

autônomo. Assim, até se poderia crer que o verdeamarelismo seria desmontado, mas não foi o que 

aconteceu, pois a industrialização brasileira nunca chegou a esses níveis de autonomia.  
 

Na divisão internacional do trabalho, a industrialização se deu por transferência de 
setores industriais internacionais para o Brasil, em decorrência do baixo custo da mão-
de-obra, e o setor agrário-exportador jamais perdeu força social e política. Se antes o 
verdeamarelismo correspondia à auto-imagem celebrativa dos dominantes, agora ele 
opera como compensação imaginária para a condição periférica e subordinada do país. 
Além disso, justamente porque aquele era o período da “questão nacional”38, houve a 
ação deliberada do Estado na promoção da imagem verde-amarela.39 

 

Com o golpe de 1964, e sobretudo pós-AI-5, a escalada autoritária revitaliza e fortalece o 

verdeamarelismo sedimentado na “[...] ideologia do ‘Brasil Grande’, isto é, da chamada ‘integração 

nacional’, com rodovias nacionais e cidades monumentais, uma vez mais destinadas a atrair o 

 
34 CHAUI, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 
2000, p. 4. 
35 Ibid., p. 4. 
36 Ibid., p. 33. 
37 Ibid., p. 34. 
38 Em referência à classificação de Eric Hobsbawn, em Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade, de que 
a partir de 1918 até os anos 1950-60 pode-se falar em “questão nacional”, que “[...] enfatiza a consciência nacional, 
definida por um conjunto de lealdades políticas” em um discurso de nacionalidade que emana principalmente dos 
partidos políticos e do Estado (Ibid., p. 14). 
39 Ibid., p. 36. 
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grande capital internacional”40. Nessa conjuntura, o governo militar tinha como objetivo primordial 

chamar a atenção do empresariado multinacional, construindo a imagem de um país rico em 

recursos naturais, com um povo pacífico, empreendedor e ordeiro que vivia em meio a uma 

natureza exuberante.  

Em sua análise, Chauí aponta que a ditadura militar assumiu para si três tarefas: a 

integração, a segurança e o desenvolvimento nacional. A primeira buscou superar a fragmentação 

e dispersão da nação; a segunda teve como objetivo lutar contra os inimigos internos e externos 

por meio da ação repressiva do Estado; e a terceira, por fim, tentou se pautar nos moldes das 

nações capitalistas, fundadas em regimes democráticos ocidentais cristãos41.   

As ligações, de origem colonial, entre indústria, desenvolvimentismo e identidade nacional 

fortaleceram o governo militar e nos ajudam a compreender como a biografia de Amazônia se 

configura nesse período. Para tanto, dividimos a tese em duas partes.  

A primeira delas recebeu o título de A vida do livro e procura narrar o ciclo de vida de 

Amazônia, do momento de sua concepção até sua distribuição e recepção na imprensa. Ela é 

formada por dois capítulos. No primeiro, O contexto editorial de livros de fotografia no Brasil (1968-1982), 

discorremos sobre a produção de livros de fotografia da década de 1970. O foco desse capítulo é 

a trajetória de Regastein Rocha à frente das editoras Praxis e Raízes Artes Gráficas e suas relações 

com a empresa Sharp do Brasil, que financiou a publicação dos primeiros livros editados por ele. 

Nesse capítulo será narrado e analisado o processo de censura sofrido pela editora. A fim de melhor 

compreender esse período, apresentamos, ainda no mesmo capítulo, outras iniciativas que 

ocorreram na cidade de São Paulo, tais como os poucos livros produzidos entre os anos de 1968 e 

1976 (antes da criação da Editora Praxis), os livros de fotografia editados por Massao Ohno, os 

livros da série Documento publicados pela Agência F4 e Barra Funda: esquinas, fachadas e interiores, de 

Dulce Soares, pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.  

No segundo capítulo, intitulado Amazônia e outros livros de Claudia Andujar e George Love, 

tomamos como ponto central o livro Amazônia, objeto de estudo desta tese, tratando de sua 

produção, distribuição e repercussão na imprensa na época do lançamento. Nesse capítulo 

consideramos como o livro se relaciona com a luta indígena do fim da década de 1970. Os outros 

livros de Andujar (Yanomami: frente ao eterno e Mitopoemas Yãnomam) e Love (São Paulo: registros e São 

Paulo: anotações) também são abordados, narrando de modo mais sucinto suas histórias e 

apresentando análises que nos ajudam a relacionar Amazônia a um grupo maior de publicações dos 

 
40 CHAUI, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 
2000, p. 32. 
41 Ibid., p. 41-2. 
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fotógrafos. Ainda apresentamos uma pequena trajetória de George Love, uma vez que são raras as 

pesquisas sobre o fotógrafo. 

A segunda parte da tese recebeu o título de Antecedentes do livro e apresenta os ciclos de 

vida das fotografias antes da publicação de Amazônia. Nessa parte, são apresentados o terceiro e o 

quarto capítulos da tese. O terceiro, intitulado A edição especial da revista Realidade sobre a Amazônia, 

tem como foco a edição especial da revista sobre a Amazônia e em como as fotografias de Andujar 

e Love corroboraram o discurso de ocupação da floresta defendido pela revista. Neste capítulo, 

são introduzidas algumas questões sobre a revista ilustrada, de modo geral, e uma história sucinta 

da Editora Abril e da revista Realidade. Já o quarto capítulo, O audiovisual O Homem da Hileia, narra 

como as fotografias de Andujar e Love para a Realidade foram exibidas, em forma de audiovisual, 

em duas exposições produzidas pelo Museu de Arte de São Paulo (MASP), que também defendiam 

a ocupação da floresta promovida pelos militares. Dessa maneira, apresentamos um estudo 

introdutório sobre a mídia audiovisual, considerando alguns aspectos históricos e o uso dessa mídia 

em exposições no referido museu. Ainda são abordadas, com mais detalhes, as exibições do 

audiovisual O homem da Hileia na exposição Hileia Amazônica, apresentada no MASP em 1972/73, 

e na feira Brasil-Export ’73, realizada em Bruxelas em 1973.  

O que nos fez escolher dispor os capítulos em ordem não cronológica foram as reflexões 

de Ulpiano Bezerra de Menezes. Para o historiador, o compromisso de recuperarmos relíquias, 

semióforos e objetos históricos é essencialmente com o presente, “[...] pois é no presente que eles 

são produzidos ou reproduzidos como categoria de objeto e é às necessidades do presente que eles 

respondem”42. Desse modo, consideramos que a recente valorização dos fotolivros fez com que o 

livro Amazônia ganhasse uma segunda vida, o que talvez possamos até mesmo considerar como 

sendo verdadeiramente a sua primeira vida. Entendemos que o ponto de partida de Amazônia não 

é necessariamente o momento em que Claudia Andujar e George Love fizeram suas primeiras 

fotografias na floresta, mas quando o livro foi alçado à condição de obra-prima, na década de 2010. 

Compreender como se deu essa valorização é, portanto, um passo primordial para que possamos 

adentrar de fato no processo de construção da biografia do livro.  

 

 

 

 
42 MENEZES, Ulpiano T. Bezerra. Memória e Cultura Material: Documentos Pessoais no Espaço Público. Estudos 
Históricos, n. 21, 1998, p. 94. Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2067/1206>. Acesso em: 21 jun. 2022. 
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A segunda vida de Amazônia 
 

Photobook: a history foi uma peça fundamental para se construir o que José Luis Neves43 

denomina de cânone do fotolivro, ou pelo menos do conceito de fotolivro que se disseminou no 

início dos anos 2000. O pesquisador aponta como a metodologia e o conceito de Parr e Badger 

tornaram-se guias de diversas outras publicações do gênero focadas em recortes geográficos 

específicos44.  

No ano de 2007, Martin Parr veio ao Brasil para participar do 1º Fórum Latino-Americano 

de Fotografia de São Paulo, entre 2 e 6 de outubro, promovido pelo Instituto Itaú Cultural. Em 

uma de suas palestras, falou de sua coleção de livros de fotografia e comentou a produção de 

Photobook: a history. A mesma edição do Fórum também contou com a presença de Horacio 

Fernández, curador de uma exposição que é recorrentemente considerada como um dos marcos 

para o recente interesse nas publicações de fotografia: Fotografía Pública: photography in print, 1919-

1939 (Museu Reina Sofia, Madrid, 1999). Foi nesse Fórum que começaram as articulações para a 

organização de uma antologia, nos moldes de Photobook: a history, com foco em fotolivros latino-

americanos. Dessa maneira, no 2º Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, que 

ocorreu entre 20 e 24 de outubro de 2010, foi apresentado ao público o projeto que viria a se tornar 

o livro Fotolivros latino-americanos, a ser lançado em 201145. 

No primeiro dia do 2º Fórum, Claudia Andujar concedeu uma entrevista ao crítico e 

curador Rubens Fernandes Júnior. Em certo momento, após a fotógrafa relatar sua trajetória com 

os Yanomami, Fernandes pergunta sobre os livros Yanomami: frente ao eterno e Amazônia (ambos 

lançados em 1978 pela Editora Praxis), e a censura que seus textos teriam sofrido. Em sua resposta 

ao curador, Andujar constrói a narrativa que acabou se consolidando desde então, sendo repetida 

nas mais diversas ocasiões, quando o assunto é Amazônia. 

 
Em 1977, quando eu estava em pleno trabalho lá entre os Yanomami, um dia chegou um 
funcionário da FUNAI e me falou: “Olha senhora, tchau, sai daqui agora, não pode mais 
continuar a trabalhar entre os Yanomamis”. Aí eu fiquei muito surpreendida e não quis 
acreditar, mas foi isso, eu tive que fazer minha bagagem e sair. Quando cheguei em São 
Paulo eu tive muitas dificuldades de aceitar essa ruptura. Tentei me informar o que é que 
aconteceu e tudo isso, hoje entendo bem. Como eu assisti a construção da [rodovia] 
Perimetral Norte, a destruição, as doenças, tudo isso, o Governo achou que eu fazia isso 
para denunciar o comportamento do Governo Militar, além disso também começou um 

 
43 NEVES, José Luis. The many faces of the photobook: establishing the origins of photobookwork practice. 2017. 
Tese (Dutorado). Faculty of Art & Design and the Built Environment, Ulster University, 2017, p. 73-92.  
44 Entre os exemplos citados pelo autor, podemos destacar Japanese Photobooks of the 1960s and 1970s (2009), Deutschland 
im Fotobuch: 287 Fotobücher zum Thema Deutschland aus der Zeit von 1915 bis 2009 (2011), Schweizer Fotobücher 1927 bis heute: 
eine andere Geschichte der Fotografie (2012) e Photobooks: Spain 1905-1997 (2014).  
45 Informações encontradas em apresentação transcrita e disponibilizada gentilmente pela Biblioteca Itaú Cultural, 
através de Jonathan de Brito Faria, que aproveito para agradecer por sua prestatividade.   
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mito lá sobre eu ser uma espiã dos americanos, e tem essa velha história que existe do 
mesmo jeito ainda hoje, que os americanos vão ocupar a Amazônia, o Brasil vai perder a 
Amazônia. E foi por essas duas razões que eu entendo que eu fui retirada. Então quando 
eu cheguei em São Paulo, eu não sabia o que fazer comigo, foi muito difícil. Eu decidi na 
época tentar rever todo meu acervo, que eu não vi durante anos e anos que sempre fiquei 
na Amazônia, voltava para São Paulo de vez em quando, mas isso para estadas curtas 
aqui. E eu achei que era o momento de eu retrabalhar, de ver o que eu tenho 
fotograficamente e fazer algo com isso. Eu tinha de uma certa maneira a sorte, porque 
tinha um editor na época que era o dono da Praxis, que estava muito aberto. Ele falou: 
“então vamos ver se a gente pode publicar algum livro”. Foi por isso que esses dois livros 
se concretizaram. Agora, esse editor era uma pessoa muito ligada contra o regime militar. 
Foi uma época em que estavam voltando certas pessoas do exílio, entre eles justamente 
o Darcy Ribeiro e o Thiago de Mello. Então ele pediu ao Thiago de Mello, poeta que 
ainda vive hoje, amazonense, para escrever um texto sobre a Amazônia, e assim que foi 
feito este texto. Bom, quando a gente publicou o livro [referindo-se a Amazônia] que era 
a parte fotográfica era do George Love e minha, e com esse texto, e a censura veio e 
retirou o livro do mercado, na verdade ele nunca saiu no mercado como deveria sair um 
livro. O editor ficou desesperado, retirou o texto, foi retirado completamente, foram 
feitos 2.500 exemplares, nada foi vendido. Mais tarde se decidiu colocar esse mesmo livro 
sem o texto em sebos, e é assim que hoje, quem procura muito ainda encontra esse livro, 
a história desse livro é essa.  
O outro livro [referindo-se a Yanomami: frente ao eterno] que fiz logo depois, também da 
editora Praxis, este mesmo editor teve a ideia de ter um texto do Darcy Ribeiro, e dos 
irmãos Villas-Boas. Esse livro também não saiu no mercado, mas o texto não foi 
eliminado. Quem encontrar esse livro nos sebos hoje, vai encontrá-lo com o texto. 
Depois disso, pouco tempo depois o próprio editor ficou muito transtornado e até saiu 
da Praxis, a Praxis acabou, foi o fim da editora.46 

 

O depoimento de Andujar foi revelador e reverberou em outras falas dos participantes 

do evento, especialmente na mesa em que foi apresentado o projeto do livro Fotolivros latino-

americanos. Martin Parr, por exemplo, ao comentar como a antologia latino-americana poderia 

ajudar a retraçar47 a história da fotografia por meio da divulgação de publicações desconhecidas, 

afirma:  

 
Então teremos uma distribuição muito boa [da antologia] e acho que vai ajudar as pessoas 
a reler e reentender o papel da fotografia latino-americana, porque a outra coisa 
importante é que eu vim ao fórum há três anos e até naquele momento (2007) eu não 
tinha visto o livro de Claudia Andujar chamado Amazônia e este foi um dos livros que 
era literalmente incrível. Por que esse livro notável não é conhecido nem mesmo por 
alguns dos outros fotógrafos brasileiros?48 

 

 
46 ANDUJAR, Claudia. Entrevista a Rubens Fernandes Júnior. 2º Fórum Latino-Americano de Fotografia de São 
Paulo, 2010. Apresentação transcrita e disponibilizada gentilmente pela Biblioteca Itaú Cultural. 
47 Para Martin Parr, The Photobook: a history tinha esse mesmo papel de narrar uma nova história da fotografia através 
da história do fotolivro. PARR, Martin; BADGER, Gerry. The photobook: a history. London: Phaidon, 2004, v. 1, 
p. 5. 
48 “So we’ll have a very good distribution and I think therefore it will help people to reread and re-understand the role 
of Latin American photography because the other thing is important is that I would be coming to the forum three 
years ago and up to that point in time (2007) I haven’t seen the book by Claudia Andujar called Amazonia and this 
was one of the books that was literally amazing. Why is this remarkable book not known even to some of the other 
Brazilian photographers?”. PARR, Martin. Participação em mesa redonda. 2º Fórum Latino-Americano de 
Fotografia de São Paulo, 2010. Apresentação transcrita e disponibilizada gentilmente pela Biblioteca Itaú Cultural, 
tradução nossa.  
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Em sua fala, o fotógrafo argentino Marcelo Brodsky, um dos colaboradores de Fotolivros 

latino-americanos, também comenta a descoberta de Amazônia. 

 
Felizmente há muitos livros, escolhemos apenas os melhores, muitos deles 
completamente desconhecidos. A experiência que Martin [Parr] cita, de que um livro 
como Amazônia que não era conhecido pelos fotógrafos brasileiros, não sei se isso é 
motivo necessariamente de orgulho, que teve intervenção na ditadura porque se censurou 
o livro e o livro não podia ser distribuído e agora estamos recuperando-os.49 

 

Já Horacio Fernández, principal organizador da antologia, também aborda Amazônia em 

sua fala. 

 
Em um dos principais livros latino-americanos a que Martin [Parr] se referiu, Amazônia, 
Claudia Andujar e George Love apresentam os Yanomami, palavra que por sinal em sua 
língua significa ser humano como os autênticos habitantes da terra. Em uma relação 
visual que começa com as paisagens aéreas amazônicas, obra de George Love, que por 
sinal é a principal exceção à afirmação que fiz antes sobre a ausência de paisagens na 
fotografia latino-americana, e continua na terra/solo/chão com fotos de Andujar numa 
aproximação com as pessoas mantendo sempre certas distâncias. Aproxima-se mas 
nunca desaparece por completo, sempre com a maior empatia para terminar e depois 
com uma misteriosa e extraordinária celebração, que parece ultrapassar as fronteiras entre 
a vida e a morte, e que não tem mais explicações do que as fornecidas pelas imagens. O 
livro não tem texto, não lhe falta outro texto além das imagens. Amazônia é um soberbo 
fotolivro com uma narrativa quase cinematográfica, que começa muito longe e termina 
muito perto, que vai de fora para dentro, e ao mesmo tempo lida primeiro com o material, 
e depois se torna espiritual, finalmente passando do visível ao invisível, algo realmente 
muito difícil de fotografar, exceto quando se tem o talento e a habilidade de Claudia 
Andujar para tirar as fotos e preparar uma narrativa como essa.50 

 

 
49 “Afortunadamente hay muchísimos libros, hemos elegido solamente los mejores, muchos de estos completamente 
desconocidos. La experiencia que cita Martin, de que un libro como Amazonia no fuera conocido por los fotógrafos 
brasileños, no sé si este es un motivo evidentemente de orgullo, tuve intervención en la dictadura por que se censuró 
el libro y el libro no se pudo distribuir y ahora los estamos recuperando”. BRODSKY, Marcelo. Participação em mesa 
redonda. 2º Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, 2010. Apresentação transcrita e disponibilizada 
gentilmente pela Biblioteca Itaú Cultural, tradução nossa.  
50 “Claudia Andujar dedicó varios libros a este pueblo, entre ellos Yanomami (1968), con una serie de retratos en 
blanco y negro fragmentarios pero hiper monumentales que la fotógrafa escribe como “cruelmente grandioso” por ser 
imágenes de un pueblo en extinción que se estaba “esfumando”, expresión de Claudia Andujar. En uno de los 
principales libros latinoamericanos a lo cual se refirió Martin, Amazonia, Claudia Andujar y George Love presentan 
los Yanomamis, palabra que por cierto en su lenguaje significa ser humano como a los auténticos habitantes de la 
tierra. En una relación visual que comienza con paisajes amazónicos aéreos, obra de George Love, que por cierto es la 
principal excepción a la afirmación que hice antes de la ausencia de paisajes en la fotografía de América Latina, y 
continua en tierra con fotos de Andujar en una aproximación con la gente manteniendo siempre ciertas distancias. Se 
va acercando pero no desaparece nunca del todo, siempre con la mayor empatía para acabar y luego con una misteriosa 
y extraordinaria celebración, que parece superar las fronteras entre la vida y la muerte, y que no tiene mas explicaciones 
que las que deparen las imágenes. El libro no tiene texto, no carece otro texto que las imágenes. Amazonia es un 
fotolibro soberbio con un narrativo casi cinematográfico, que comienza muy lejos y acaba muy cerca, que va de fuera 
a dentro, y al mismo tiempo al principio trata de lo material, y luego se vuelve espiritual pasando finalmente de lo 
visible a lo invisible, algo realmente muy difícil de fotografiar, excepto cuando uno tiene el talento y la habilidad de 
Claudia Andujar para hacer las fotografías y preparar una narración como esta”. FERNÁNDEZ, Horacio. Fórum 
Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, 2010. Apresentação transcrita e disponibilizada gentilmente pela 
Biblioteca Itaú Cultural, tradução nossa.  
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Ao analisarmos os depoimentos transcritos, percebemos que a fala de Martin Parr sobre 

Amazônia teve tanta repercussão quanto a fala de Claudia Andujar. O autor de Photobook: a history 

chancela o livro de Andujar e Love, como uma grande referência de fotolivro latino-americano, 

mesmo deixando de mencionar que Love é coautor.  

Fotolivros latino-americanos foi lançado no final de 2011, em quatro versões, com idiomas 

distintos: português, inglês, espanhol e francês. Cada versão foi publicada, respectivamente, pela 

editora brasileira Cosac Naify, pela estadunidense Aperture, pela mexicana RM51 e pela francesa 

Images en manœuvres. O livro teve coordenação geral do curador espanhol Horacio Fernández e 

contou com a colaboração do fotógrafo argentino Marcelo Brodsky, do fotógrafo e curador 

brasileiro Iatã Cannabrava, da editora estadunidense Lesley Martin, do fotógrafo britânico Martin 

Parr e do editor catalão Romón Reverté. O que chama a atenção no grupo de colaboradores é o 

fato de haver apenas dois latino-americanos, sendo os demais europeus ou estadunidenses. 

O livro tem grande formato e capa dura, é fartamente ilustrado e conta com impressão e 

projeto gráfico de qualidade, podendo ser considerado um coffee table book, tipo de livro que também 

funciona como peça decorativa. Apresenta 150 fotolivros, por meio de imagens e pequenos textos 

divididos em capítulos temáticos: O livro do século XX, Palavra e imagem, A cidade e os livros, Os esquecidos, 

Fotolivros de artista, A imagem é o texto, Tempos difíceis, Cor e Os contemporâneos. A seleção dos livros 

analisados obedeceu a quatro critérios. Dois deles remetem diretamente às definições de fotolivro 

de Parr e Badger, no que diz respeito ao fato de serem “[...] livros autorais, [nos quais] a intervenção 

do fotógrafo na edição parece um requisito imprescindível”52, e na exclusão de “[...] antologias nas 

quais as partes tenham mais importância que o todo” e de “[...] conjuntos incoerentes, sem relações 

internas entre as imagens”53. Os outros dois critérios referiam-se à geografia e ao recorte temporal: 

os livros deveriam publicados na América Latina durante o século XX. 

Ao analisar as falas dos organizadores no momento de apresentação do projeto, ainda em 

2010, já podíamos inferir que Amazônia ganharia destaque nas páginas de Fotolivros latino-americanos, 

o que de fato aconteceu. Amazônia é o único a ser mencionado na apresentação da antologia, onde 

é citado como “[...] um dos fotolivros indiscutíveis da América”54. Observa-se uma evidente 

hierarquização entre os fotógrafos autores do fotolivro, apresentado como sendo de autoria de 

Claudia Andujar “em parceria com George Love”55. Essa última informação é colocada entre 

infames colchetes. Amazônia foi inserido no capítulo Os esquecidos. Ele é o único cujas reproduções 

ocupam quatro páginas inteiras, sendo que a maioria se restringe a uma ou no máximo duas.  

 
51 Atualmente a RM migrou para a cidade de Barcelona. 
52 FERNÁNDEZ, Horacio et al. Fotolivros latino-americanos. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 17. 
53 Ibid., p. 17. 
54 Ibid., p. 7. 
55 Ibid., p. 7. 
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Figuras 2 e 3: Páginas duplas de Fotolivros latino-americanos. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 116-9. Coleção particular 
do autor.  

 

Há um único texto que comenta tanto Amazônia quanto Yanomami: frente ao eterno, 

destacando a ocupação da floresta promovida pelos militares na ditadura e o consequente genocídio 

indígena. As afirmações feitas no Fórum de Fotografia, sobre Amazônia ser um livro referência, 

cuja edição segue um ritmo cinematográfico, também aparecem nesse texto56. Ainda é relatada a 

 
56 FERNÁNDEZ, Horacio et al. Fotolivros latino-americanos. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 114. 
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trajetória de Andujar com os Yanomami, assim como sua experiência com os rituais desse povo e 

o modo experimental como ela produzia suas fotos. A trajetória, as imagens e o processo de criação 

de George Love não são mencionados.  

O protagonismo de Amazônia na história dos fotolivros, construída por Horacio 

Fernández e sua equipe, tornou-se tema recorrente nas críticas e reportagens sobre o lançamento 

de Fotolivros latino-americanos no Brasil.  

 

 
Figura 4: Reportagem Páginas latinas, de Simonetta Persichetti. O Estado de S. Paulo, 24 nov. 2011. Caderno2, p. D8.    

 

A crítica de Simonetta Persichetti (Figura 4) destaca o conceito de fotolivro, ressaltando 

a importância da atribuição de autoria. Segundo ela, a antologia teria grande importância para a 

história da fotografia.  

 
Mas muito mais do que um livro ilustrado, este volume é uma verdadeira aula de história 
da fotografia latino-americana, ainda tão pouco discutida e conhecida. Vozes que 
finalmente vêm à tona, encerrando anos de silêncio e desconhecimento. Um começo 
promissor, um primeiro passo que esperamos abra possibilidades para outras iniciativas 
ou pelo menos para um segundo volume dessa série.57 

 
57 PERSICHETTI, Simoneta. Páginas latinas. O Estado de S. Paulo, 24 nov. 2011. Caderno2, p. D8.   
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O lançamento de Fotolivros latino-americanos também foi noticiado no jornal Folha de S. 

Paulo, em texto crítico de Silas Marti, que centrou foco na relação entre fotografia e palavra, com 

comentários sobre determinados livros produzidos em parceria entre fotógrafos e poetas. Mas em 

seu discurso o livro Amazônia também teve grande destaque.   

 
Nesse resgate, também reaparece a maior obra-prima da coleção. “Amazônia”, raro 
ensaio colorido de Claudia Andujar sobre índios na floresta, teve a primeira edição quase 
extinta pelo regime militar, que não deixou que cópias chegassem às livrarias. “Esse é um 
dos livros mais importantes da história da fotografia”, afirma Horacio Fernández, editor 
de “Fotolivros Latino-americanos”. “Poucas pessoas conhecem a obra”.58 

 

Silas Marti utiliza, de fato, a palavra que parecia rondar todas as análises do livro 

divulgadas até aquele momento: obra-prima. Nas declarações do organizador da publicação, já se 

percebe a intenção de projetar o livro internacionalmente.  

Como estratégia de divulgação da antologia, foi organizada uma exposição com curadoria 

de Horacio Fernández, que itinerou por Paris, Madri, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Buenos Aires e Santiago. A primeira versão da exposição foi apresentada em Paris, no ano de 2012, 

e recebeu o título de Foto/Gráfica: une nouvelle histoire des livres de photographie latino-américans59. Segundo 

um impresso publicado na ocasião, Amazônia e Alturas de Machu Picchu60 são “[...] dois importantes 

livros que fazem referência à América antes de Cristóvão Colombo”61, tendo sido escolhidos para 

abrir o percurso expositivo.  

Já em Madri, a exposição recebeu o título de Revelaciones: Historia del Fotolibro en 

Latinoamérica62. Reproduções do livro Amazônia foram projetadas nas paredes da galeria (Figura 5). 

 

 
58 MARTI, Silas. Fotolivros focam a angústia dos latinos. Folha de S. Paulo, 28 nov. 2011. Ilustrada, p. E4. 
59 A exposição ficou em cartaz no centro cultural Le Bal, em Paris, entre 20 de janeiro e 8 de abril de 2012. Fonte: 
<https://www.le-bal.fr/en/2015/10/fotografica>. Acesso em: 20 jun. 2022.  
60 O livro Alturas de Machu Picchu foi feito com fotografias de Martín Chambi e texto de Pablo Neruda, e publicado no 
ano de 1954 pela editora Nascimento, de Santigo, Chile.  
61 “deux livres importants renvoient à l’Amérique d’avant Christophe Colomb”. Disponível em: <https://www.le-
bal.fr/sites/default/files/atoms/files/fotografica_1.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2022. Tradução nossa. 
62 A exposição foi apresentada nas galerias da editora Ivory Press entre 5 de junho e 14 de julho de 2012. Disponível 
em: <https://www.ivorypress.com/en/inauguracion-revelaciones-historia-del-fotolibro-en-latinoamerica/>. Acesso 
em: 21 mai. 2022. 
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Figura 5: Vista da exposição Revelaciones: Historia del Fotolibro en Latinoamérica nas galerias da editora Ivory Press, entre 5 
de junho e 14 de julho de 2012. Curadoria de Horacio Fernández. Na parede ao fundo da sala, podemos observar a 
projeção com fotografias do livro Amazônia. Fonte: <https://www.ivorypress.com/en/inauguracion-revelaciones-
historia-del-fotolibro-en-latinoamerica/>. Acesso em: 21 mai. 2022.  

 

Na cidade de Nova York, a exposição recebeu o título de The Latin American Photobook63, 

e, assim como em Madri, contou com projeção de imagens de Amazônia (Figura 6). 

 

 
63 A exposição foi apresentada nas galerias da Aperture, uma das coeditoras da antologia, entre 29 de novembro de 
2012 e 24 de janeiro de 2013. Disponível em: <https://loeildelaphotographie.com/en/aperture-the-latin-american-
photobook/>. Acesso em: 21 mai. 2022. 
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Figura 6:  Vista da exposição The Latin American Photobook, apresentada nas galerias da Aperture entre 29 de novembro 
de 2012 e 24 de janeiro de 2013. Ao fundo da galeria, é possível ver a projeção de Amazônia. Fonte: 
<https://aperture.org/exhibition/the-latin-american-photobook/>. Acesso em: 21 mai. 2022.  

 

Após ser apresentada na Europa e Estados Unidos, finalmente a exposição Fotolivros latino-

americanos chega à América Latina. A primeira escala foi no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira 

Salles, entre 9 de março e 16 de junho de 2013. Segundo reportagem64 de Heloisa Sturm, a 

exposição exibiu 66 publicações, 119 fotografias e oito vídeos, que reproduziam na íntegra alguns 

dos livros. Houve um espaço exclusivo para a projeção de imagens de Amazônia, considerado “[...] 

um registro da natureza e dos costumes dos índios Yanomami feito em parceria com George 

Love”65. Paralelamente à exposição, houve um seminário sobre o tema.  

Já a versão paulistana da exposição ocorreu entre 18 de julho e 27 de outubro de 2013, na 

antiga sede do Instituto Moreira Salles, localizada no bairro de Higienópolis66. A reportagem de 

Antonio Gonçalves Filho abordou sobretudo os livros que tiveram contribuições conjuntas de 

fotógrafos e poetas ou escritores. Ele também comenta que o livro Amazônia foi uma das 

publicações que abriram a exposição. Além de Amazônia, a reportagem destacou Sartre visita a Cuba 

 
64 STURM, Heloisa Aruth. Um zoom na América Latina. O Estado de S. Paulo, 11 mar. 2013. Caderno2, p. D3. 
65 Ibid., p. D3. 
66 Disponível em: <https://blogdoims.com.br/fotolivros-latino-americanos-em-sao-paulo/>. Acesso em: 21 jun. 
2022. 
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(1960), de Alberto Korda, Êxtase (1957), de José de Medeiros, e Silent Book (1997), de Miguel Rio 

Branco. Ao mencionar Amazônia, o jornalista optou por não citar a autoria de George Love67.  

 

 
Figura 7: FILHO, Antonio Gonçalves. Letra e imagem. O Estado de S. Paulo, 18 jul. 2013. Caderno 2, p. C8. Abaixo, 
o destaque aos três livros, entre eles, Amazônia.  

 
67 George Love é citado no corpo do texto da reportagem, mas sua contribuição é desconsiderada no tópico Olho da 
História.  
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Em reportagem escrita por Daigo Oliva, foram mantidas as menções a livros feitos em 

colaboração entre poetas e fotógrafos, assim como a longa pesquisa liderada por Horacio 

Fernández e o destaque para Amazônia (Figura 8). O curador, em entrevista ao jornalista, afirma: 

“‘Amazônia’, obra-prima de Claudia Andujar [e George Love], possui uma sala onde o livro inteiro 

é projetado”68. O trecho da entrevista que o jornalista escolheu publicar é sintomático de como 

Love foi constantemente esquecido durante o período de divulgação da antologia. Os colchetes 

indicam que a informação sobre a autoria de George Love foi acrescentada pelo jornalista e não 

mencionada por Fernández em sua fala original.  

 
Figura 8: OLIVA, Daigo. Mostra revê 90 anos de fotolivros latinos. Folha de S. Paulo, 21 jul. 2013. Ilustrada, p. E4. 

 
68 OLIVA, Daigo. Mostra revê 90 anos de fotolivros latinos. Folha de S. Paulo, 21 jul. 2013. Ilustrada, p. E4. 
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Alguns anos após a consolidação de Amazônia como obra-prima latino-americana, a 

publicação passou a integrar coletâneas mais amplas sobre fotolivros, envolvendo diversos países 

do mundo. Em 2014, é lançado o terceiro volume de Photobook: a history, oito anos após o 

lançamento do segundo, aparentemente com o intuito de promover uma seleção mais diversa e 

não tão centrada nos Estados Unidos e Europa. Amazônia é incluído no capítulo temático From 

There to Here: The Photobook and Place. O pequeno texto sobre o livro traz informações sucintas sobre 

a trajetória de Claudia Andujar com os Yanomami e sua parceria com George Love. Os autores 

pontuam os aspectos políticos da publicação, classificando-o como um livro de protesto que não 

exclui preocupações de ordem formalista69.   

Amazônia também foi exposto em Photobook Phenomenon, exposição apresentada no Centre 

de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) entre os dias 17 de março e 27 de agosto de 2017, 

com curadoria executiva de Moritz Neumüller e colaboração dos curadores Martin Parr, Horacio 

Fernández, Markus Schaden, Frederic Lezmi, Gerry Badger, Ryuichi Kaneko, Erik Kessels e Irene 

de Mendoza. O livro integrou uma sessão importante da exposição, a The collector’s vision: Martin 

Parr’s best photobooks (Figuras 9 e 10). Para Photobook Phenomenon, Parr escolheu 57 livros de sua 

coleção pessoal, apresentando assim uma “[...] linha do tempo histórica de obras-primas”70. Desse 

grupo, apenas três são fotolivros latino-americanos, sendo que um deles é Amazônia, o único 

brasileiro. Vejamos o comentário sobre o livro presente no catálogo. 

 
Uma narrativa soberba onde o livro nos leva do ar, aterrissa na selva e, aos poucos, nos 
apresenta os Yanomami. O livro ganha uma reviravolta real quando Andujar fotografa 
seu festival local (com todos os destaques de mascar kakoana) e expressa essa loucura 
através de suas imagens.71 

 

 
69 PARR, Martin; BADGER, Gerry. The photobook: a history. London: Phaidon, 2014, v. 3, p. 161.  
Na verdade, o pó mascado pelos Yanomani se chama yãkoana e as imagens não se tratam de um festival, mas do ritual 
fúnebre yãimuu. Tais imagens dos rituais presentes no livro serão analisadas no capítulo 2 desta tese.  
70 “historical timeline of masterpieces”. NEUMÜLLER, Moritz et al. Photobook Phenomen. Barcelona: CCCB, 
Fundació Foto Colectania, RM Editores, 2017, sem paginação, tradução nossa. Catálogo de exposição.  
71 “A superb narrative where the book takes us from the air, lands in the jungle, and slowly introduces us to the 
Yanomami. The book takes on a real twist when Andujar photographs their local festival (with all the highs from 
chewing kakoana) and expresses this craziness through her images”. In: THE COLLECTOR’S vision: Martin Parr’s 
best photobooks. In: NEUMÜLLER, Moritz et al. Photobook Phenomen. Barcelona: CCCB, Fundació Foto 
Colectania, RM Editores, 2017, sem paginação, tradução nossa. Catálogo de exposição.  
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Figura 9: Vista da sessão The collector’s vision: Martin Parr’s best photobooks, parte integrante da exposição Photobook 
Phenomenon (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), 2017). O livro Amazônia está exposto na terceira 
vitrine encostada na parede, da esquerda para direta. Fonte: CCCB; FotoColectania. Unpublished exhibition dossier 
for Photobook Phenomenon, 2017, p. 97. Dossiê gentilmente enviado por Moritz Neumüller.  

 

 
Figura 10: O livro Amazônia na exposição Photobook Phenomenon (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2017). 
Fonte: CCCB; FotoColectania. Unpublished exhibition dossier for Photobook Phenomenon, 2017, p. 100. Dossiê 
gentilmente enviado por Moritz Neumüller.  
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Amazônia também figurou nas páginas do livro What They Saw: Historical Photobooks by 

Women, 1843-199972, organizado por Russet Lederman e Olga Yatskevich, e publicado no ano de 

2021. O livro foi comentado no capítulo Sexual politics, de autoria de Michiko Kasahara. Sob uma 

perspectiva feminista, a autora aborda majoritariamente determinado grupo de fotolivros japoneses 

produzidos por mulheres e os compara com livros também produzidos por mulheres em outros 

países. A figura de Claudia Andujar é incluída em um grupo formado por mulheres independentes 

que viajaram o mundo documentando outras culturas73. Para a autora, Amazônia é bem sucedido, 

tanto na interpretação de uma sensação espiritual quanto na representação da essência da 

comunidade. Ela também destaca o modo como Andujar produziu as imagens e o aspecto político 

da publicação: “Amazônia é um testemunho da capacidade da fotógrafa de narrar um complexo 

assunto pessoal e político. Como uma rara representação sensível dos povos indígenas, Amazônia 

se destaca por sua sinergia entre visão artística e agenda política”74.  

 Na figura 11, podemos ver como Amazônia foi apresentado nas páginas de What They 

Saw: Historical Photobooks by Women, 1843-1999, que contou com um projeto gráfico impactante, 

ressaltando as imagens da publicação brasileira. O que chama a atenção é que Amazônia tem autoria 

atribuída a Claudia Andujar, cujo nome é impresso em letras maiores que as do próprio título do 

livro, ao passo que George Love teria contribuído com “fotografias adicionais”, informação dada 

em uma fonte consideravelmente menor. 

 

 
72 LEDERMAN, Russet; YATSKEVICH, Olga (org.). What They Saw: Historical Photobooks by Women, 1843-
1999. Nova York: 10×10 Photobooks, 2021. 
73 “Amazônia (1978) reflects Andujar’s commitment to respectfully record the Yanomami culture and its unique 
spirituality”. KASAHARA, Michiko. Sexual politics. In: LEDERMAN, Russet; YATSKEVICH, Olga (org.). What 
They Saw: Historical Photobooks by Women, 1843-1999. Nova York: 10×10 Photobooks, 2021, p. 228, tradução 
nossa.  
74 “Amazônia is a testament to the photographer’s ability to narrate a complex personal and political subject. As a rare 
sensitive depiction of Indigenous peoples, Amazônia stands out for its synergy between artistic vision and political 
advocacy”. Ibid., p. 242, tradução nossa. 
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Figura 11: Página de What They Saw: Historical Photobooks by Women, 1843-1999. Fotografia do livro enviada gentilmente 
por José Luis Neves.  

 

Considerando todas as menções a Amazônia nessas publicações, exposições e críticas, 

podemos perceber como o livro teve uma trajetória de reconhecimento exponencial desde 2010. 

De um livro desconhecido, esquecido nas empoeiradas prateleiras dos sebos, alcançou lugar de 

prestígio e referência, tornando-se uma “obra-prima” de relevância internacional. Talvez devido a 

sua história heroica de livro censurado e redescoberto, ele parecia se encaixar como uma luva nas 

definições do fotolivro estabelecidas por Martin Parr e Gerry Badger e repassadas para outras 

antologias e exposições. Isso sem contar o seu impacto visual, o apurado tratamento gráfico, sua 

edição precisa, a ausência de texto ou até mesmo a consolidação de Claudia Andujar como 

fotógrafa de projeção internacional. Todos esses procedimentos fazem parte das estratégias de 

Martin Parr e de outros autores para legitimar e hipervalorizar suas escolhas. Afinal de contas, 

eleger livros publicados antes do estabelecimento do conceito de fotolivro, como é o caso de 

Amazônia, confere legitimidade histórica ao conceito.  

Vimos como a definição de autoria é fundamental para o fotolivro. Mas o que chama a 

atenção é a manipulação da autoria, ou seja, elegeu-se Claudia Andujar como autora do Amazônia, 

atribuindo a George Love uma posição secundária.  Na trajetória de legitimação do livro, são raros 

os momentos em que a contribuição do fotógrafo é equiparada à de Claudia Andujar, sendo que 

sua participação foi até mesmo ignorada em determinadas situações.  
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Nos últimos anos, a obra de Claudia Andujar vem sendo exibida no circuito internacional 

na exposição individual itinerante A luta Yanomami, produzida pelo Instituto Moreira Salles, com 

curadoria de Thyago Nogueira75. A exposição foi primeiramente apresentada na cidade de São 

Paulo, no final de 2018 e início de 2019, e posteriormente em instituições como a Fondation 

Cartier76, em Paris, o Barbican Centre77, em Londres, e a Fundación Mapfre78, em Barcelona.  

Tais exibições têm contribuído para definir o lugar de Claudia Andujar na fotografia 

contemporânea. A institucionalização de sua obra tem se mostrado eficaz para transformar a 

fotógrafa e ativista em artista, respondendo às demandas do sistema da arte. Nesse processo, o 

livro Amazônia passou a ser entendido como um marco na carreira da fotógrafa. Entretanto, 

enquanto a figura de Andujar como artista cresce exponencialmente, cria-se uma sombra que 

encobre não apenas a importância de George Love para Amazônia, mas de toda uma equipe de 

profissionais e de diversos agentes que foram centrais na biografia do livro. Os capítulos a seguir 

buscam identificar as complexas relações envolvidas na construção coletiva do livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Durante a exposição de São Paulo, houve uma pequena exposição sobre o livro Amazônia na Biblioteca de Fotografia 
do Instituto Moreira Salles. A exposição apresentou todas as páginas escaneadas e impressas, acompanhadas de 
comentários do curador Thyago Nogueira. 
76 Disponível em: <https://www.fondationcartier.com/en/exhibitions/claudia-andujar-lalutteyanomami>. Acesso 
em: 21 jun. 2022. 
77 Disponível em: <https://www.barbican.org.uk/our-story/press-room/claudia-andujar-the-yanomami-
struggle#&gid=1&pid=1>. Acesso em: 21 jun. 2022. 
78 Disponível em: <https://www.fundacionmapfre.org/en/art-and-culture/exhibitions/historical/year-2021/claudia-
andujar/>. Acesso em: 21 jun. 2022. 
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PARTE 1: A VIDA DO LIVRO 
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1. O CONTEXTO EDITORIAL DOS LIVROS DE FOTOGRAFIA NO 

BRASIL (1968-1982)  
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Para que possamos reconstruir a biografia Amazônia, de autoria de Claudia Andujar e 

George Love, é fundamental situá-lo em um contexto mais amplo. Devemos considerar a trajetória 

e as publicações da Editora Praxis e, ainda, outras iniciativas editoriais da mesma época do 

lançamento do livro. Só assim é possível compreender como Amazônia foi concebido, produzido, 

distribuído e recebido. Como não encontramos nenhuma pesquisa sobre essa produção, foi 

necessário empreender um exaustivo levantamento em jornais e arquivos, realizar entrevistas e 

estabelecer contato direto com alguns dos livros de fotografia lançados no período.  

O primeiro passo desta investigação foi o levantamento quantitativo dos livros 

produzidos entre os anos de 1968 e 1988, ou seja, dez anos antes e dez anos depois da publicação 

do livro de Claudia Andujar e George Love. Com o recorte cronológico estabelecido, fizemos uma 

primeira investigação bibliográfica em busca dos títulos. Localizamos apenas duas publicações 

sobre o tema, de onde extraímos uma lista relevante de livros publicados no período selecionado. 

A primeira delas foi a antologia Fotolivros latino-americanos, organizada por Horacio Fernández, e a 

segunda foi o catálogo da exposição Regastein e a Editora Raízes, apresentada no Museu Afro Brasil 

no ano de 201479, com curadoria de Emanoel Araújo, onde encontramos todos os livros publicados 

pela editora. Veremos, posteriormente, como a Editora Praxis, editora do livro Amazônia, se 

transformou na Raízes Artes Gráficas.  

A fim de complementar esse primeiro levantamento, passamos a pesquisar os arquivos 

digitalizados dos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, da revista Novidades Fotóptica e os 

periódicos indexados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional80. Assim, acreditamos que obtivemos 

uma amostra significativa de duas esferas distintas, uma mais ampla, ao utilizarmos jornais de 

grande circulação, e outra mais específica, ao utilizarmos, pelo menos, uma revista especializada 

em fotografia. A pesquisa nos jornais, embora tivesse apresentado poucas menções a livros 

específicos, mostrou-se frutífera pois nela foi identificado determinado debate sobre a produção 

de livros de fotografia. Já a pesquisa na imprensa especializada foi importante para identificar um 

número maior de livros através de críticas e notas. Outras fontes foram mais ocasionais, uma vez 

que, ao pesquisarmos sobre outros assuntos ou até mesmo ao visitarmos determinadas exposições, 

acabávamos descobrindo a existência de outros livros81.  

 
79 ARAÚJO, Emanoel (org). Regastein e a Editora Raízes: pioneirismo em edições de arte em São Paulo. São Paulo: 
Museu Afro Brasil, 2015. Catálogo de exposição. 
80 Essas pesquisas foram feitas utilizando os termos “Regastein Rocha”, “Regastein”, “Editora Praxis”, “Gráfica 
Praxis”, “Praxis Editora”, “Praxis Gráfica”, “Editora Raízes”, “Gráfica Raízes”, “Raízes Editora”, “Raízes Gráfica”, 
“Raízes Artes Gráficas”, “livro de fotografia”, “livro de fotografias”, “livro do fotógrafo” e “livro da fotógrafa”. A 
busca pelos termos “livro fotográfico” e “porta-fólio” não deu nenhuma notícia ou nota relevante nos arquivos. 
81 Também fizemos uma pesquisa no Base de dados de livros de fotografia (https://www.livrosdefotografia.org), que vem 
catalogando livros do tipo publicados no Brasil. No momento em que realizamos o levantamento, havia apenas 
publicações sobre a cidade de Brasília que compreendiam diversas décadas. O que faz com que um número 
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A partir dos dados levantados, elaboramos uma lista com os livros e procuramos os 

exemplares nos sistemas de buscas de bibliotecas da cidade de São Paulo82. Também foram 

consultados sebos virtuais, por meio dos quais tivemos oportunidade de adquirir alguns 

exemplares. Esse tipo de pesquisa foi fundamental, pois descobrimos informações não encontradas 

anteriormente em outras fontes, como editora, cidade de publicação, reedições, número de páginas 

e tamanho. Desse modo, conseguimos identificar quais livros poderiam ser acessados nas 

bibliotecas ou comprados em sebos virtuais83.  

Para selecionar o material que entraria no levantamento final, adotamos como critério a 

inclusão de livros que tratassem a fotografia com centralidade. Ou seja, foram selecionados tanto 

livros feitos majoritariamente com fotografias, quanto livros que tivessem a fotografia como tema 

de seus textos. Essa definição envolveu certa arbitrariedade, pois, na impossibilidade de analisar 

todos os livros encontrados, nos detivemos nas descrições existentes em nossas fontes primárias 

(catálogos e periódicos) ou nos sistemas das bibliotecas e sebos virtuais. Sendo impossível, 

portanto, definir categorias mais específicas, estabelecemos dois grandes tipos: os livros de 

fotografia e os livros sobre fotografia. 

Consideramos como livros de fotografia aqueles que apresentam a fotografia com 

predominância em suas páginas, incluindo, portanto, livros com ensaios fotográficos, catálogos, 

monografias de fotógrafos e coletâneas. Já os livros sobre fotografia, no escopo desta tese, são 

livros basicamente de texto, que têm como tema central a fotografia. Aqui foram incluídos livros 

sobre teoria e história da fotografia, anais de encontros, depoimentos de fotógrafos e manuais 

práticos. O conjunto formado por livros de fotografia e livros sobre fotografia chamamos nesta 

tese de “livros fotográficos”84. Definimos essas tipologias com o objetivo de utilizar os termos 

empregados na época na imprensa e nas revistas especializadas85. Desse modo, optamos por não 

 
considerável de livros que tabelamos seja sobre a capital federal, dos quais a grande maioria é formada por catálogos 
turísticos. 
82 São elas: as bibliotecas da Universidade de São Paulo; as bibliotecas da Prefeitura Municipal de São Paulo; a Biblioteca 
de Fotografia do Instituto Moreira Salles; e a biblioteca do Museu Lasar Segall, espaço onde houve diversos eventos 
de fotografia nos anos 1970. 
83 A compra de alguns dos livros foi muito importante, uma vez que as bibliotecas estavam fechadas em quase metade 
do período em que essa pesquisa foi desenvolvida, devido à pandemia da COVID-19. E quando as bibliotecas 
retomaram os atendimentos, já estávamos na fase final da tese. Mas, de qualquer forma, foi possível consultar um 
número considerável de livros.   
84 Importante considerar também que as fontes Base de dados de livros de fotografia e as bibliotecas já apresentavam, em 
alguns casos, algumas classificações dos livros. Portanto, optamos por manter essas classificações, que foram 
“catálogos turísticos” e “catálogos institucionais”, entendendo que tais classificações se integram à grande classe de 
livros de fotografia.  
85 Como fonte principal para a escolha desses termos, utilizamos o artigo Livros de fotografia, com eles o país fica mais 
conhecido, publicado na revista Novidades Fotóptica no ano de 1981. No texto, ao se referir sobre Origens e expansão da 
fotografia no Brasil – Século XIX, de Boris Kossoy (1980), a pessoa autora afirma que é um “livro sobre fotografias” e 
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utilizar o termo “fotolivro”, popularizado nos últimos anos, para se referir aos livros das décadas 

de 1960 a 1980. Acreditamos que dessa maneira conseguimos compreender de maneira mais ampla 

o contexto da produção de livros fotográficos para além dos limites estabelecidos pela definição 

de fotolivro, problematizada na introdução desta tese.  

Por fim, é importante ressaltar que essa categorização se mostra insuficiente para abarcar 

a diversidade de livros produzidos na época, mas foi a que nos pareceu mais adequada, tendo em 

vista os objetivos desta pesquisa. Ao final de nossa investigação, foi possível levantar 131 livros 

fotográficos publicados entre os anos de 1968 e 1988, sistematizados na tabela que se encontra nos 

apêndices desta tese. Abaixo, um gráfico que nos ajuda a compreender a produção de livros 

fotográficos no período enfocado. 

 

 
 

Devemos ressaltar a insuficiência desse levantamento no que se refere à 

representatividade de uma produção nacional, pois a maioria das fontes primárias escolhidas são 

originárias da cidade de São Paulo. A única exceção é a Base de dados de livros de fotografia, que em 

seus primeiros anos de existência teve como apoio fundos do Distrito Federal, o que explica uma 

presença considerável de livros publicados em Brasília em nosso levantamento. Além da capital 

federal, foi identificado que outras cidades86 também produziram livros durante o período 

 
não um “livro de fotografias”, uma vez que a publicação é de cunho teórico. LIVROS de fotografia, com eles o país 
fica mais conhecido. Novidades Fotóptica, n. 99, 1981, p. 16. 
86 A pesquisa constatou a produção de livros nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Bom Jesus da Lapa, Curitiba, 
Guarujá, Petrópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Salvador.   
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selecionado e, por esse motivo, optamos por manter o termo “no Brasil”, embora cientes das 

limitações metodológicas que privilegiam as produções das capitais paulista, carioca e federal. 

Entendendo que, de fato, os livros publicados em São Paulo são mais significativos para essa 

pesquisa, uma vez que foi na capital paulista que Amazônia foi editado, fizemos esse segundo 

recorte que destaca os livros produzidos na cidade.  

 

 
  

A partir da comparação entre os dois gráficos, podemos identificar que São Paulo 

acompanhou o ritmo da produção nacional, mas teve alguns picos e sopés destoantes. No Brasil, 

podemos perceber a existência de três períodos de produção relativamente definidos. Vemos que 

no primeiro período, marcado entre os anos de 1968 e 1976, houve uma produção muito pequena. 

O segundo período começa em 1977, quando a produção começa a crescer até chegar a um pico 

no ano de 1983, finalizando com um período de produção mais intensa. A partir de 1984, temos 

um terceiro período, em que a produção entra em declínio, começa a recuperar o fôlego em 1987, 

até chegar em 1988, com um número maior de produção, mas alcançando apenas a metade do pico 

de 1983. Ainda assim, podemos concluir que existe uma continuidade na produção entre o primeiro 

e o segundo períodos.   

Já em São Paulo, os períodos se configuram de maneira mais definida. O primeiro 

período, de 1968 a 1976, se mantém com uma produção baixa. O segundo período da capital 

paulista é demarcado entre os anos de 1977 e 1985, onde temos um pico de produção em 1978 e 

o início de uma queda em 1985. O terceiro período, entre 1986 e 1988, parece indicar algum tipo 

de crise no mercado paulistano, pois não foi encontrado nenhum livro publicado no ano de 1986, 
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e um crescimento considerável em 1987, que não se manteve no ano de 1988, final do nosso 

levantamento.  

Além dessa pequena diferença entre os períodos, podemos constatar que o auge da 

produção paulistana foi diferente do auge da produção nacional. Assim, 1978 foi o ano de maior 

intensidade no mercado de livros fotográficos na cidade de São Paulo, quando foram lançados 11 

livros, enquanto em outras cidades87 houve apenas três lançamentos. Já no Brasil, o pico de 

produção se deu no ano de 1983, quando foram lançados 16 livros, sendo que apenas seis foram 

produzidos na cidade de São Paulo.  

Dos livros lançados em 1983, oito deles, ou seja, a metade, foram produzidos pela 

FUNARTE nas cidades de Bom Jesus da Lapa (BA), Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro. Esse 

fenômeno indica um período que merece ser melhor investigado, por se tratar da produção de 

livros financiados por um órgão público, diferentemente da produção paulistana que foi, como 

veremos adiante, dependente da iniciativa privada. 

O segundo pico de produção nacional ocorreu também no ano de 1978, o que indica a 

possibilidade de a cidade de São Paulo ter sido um ponto central na produção de livros fotográficos 

ou que, de fato, nossa metodologia privilegia a capital paulista. Assim, uma investigação sobre a 

produção de livros fora da cidade de São Paulo abre-se como possibilidade de aprofundamento 

futuro.   

Munidos, portanto, do levantamento quantitativo dos livros de fotografia produzidos na 

cidade de São Paulo, entre os anos de 1968 e 1988, partimos para uma análise qualitativa que 

permitisse compreender com mais propriedade esse período que nos parecia tão nebuloso. Para 

tanto, retomamos as reportagens e notas encontradas na imprensa sobre os livros fotográficos. A 

análise qualitativa confirmou a delimitação dos períodos observados nas análises das tabelas. 

Identificamos que, de fato, houve pouco debate na imprensa sobre os livros produzidos entre os 

anos de 1968 e 1976, que o ano de 1978 foi de intensa movimentação no contexto editorial dos 

livros de fotografias, que na primeira metade da década de 1980 houve uma maior estabilidade na 

produção de livros fotográficos e que uma nova situação começaria a se desenhar a partir de 1987.  

Constatamos uma movimentação mais intensa que se estendeu do ano de 1978 até 1982, 

com o lançamento de diversos livros produzidos com imagens de fotógrafos oriundos do 

fotojornalismo, ou que pelo menos passaram uma parte de suas carreiras nesse universo. 

Observamos que os livros lançados nesse período têm características relativamente semelhantes, 

que se definem sobretudo pela tendência documental, seja por uma linha fotojornalística ou por 

 
87 Os livros são: CEB Ano 10:  1968-1978 (Brasília: Companhia de Eletricidade de Brasília, 1978), com fotografias de 
Alberto Carlos Fontes; Brasil (Rio de Janeiro; Singapore: Record; Éditions du Pacifique, 1978), com fotografias de 
Carlos de Sá Moreira; e Carnaval (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978), com fotografias de Bina Fonyat.   
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uma linha de investigação mais autoral. Além disso, têm em comum usos específicos dos textos e 

determinadas tipologias de sequenciamento das imagens.  

O período entre 1978 e 1982 também é importante para essa pesquisa por outros dois 

motivos. Ele delimita o lançamento de todos os livros de Claudia Andujar e George Love88, 

situados dentro do primeiro recorte – mais amplo – que estabelecemos (1968-1988), e ainda marca 

um momento importante para a editora, compreendendo as primeiras publicações da Praxis, seu 

fechamento forçado e os primeiros anos de estabilização da Raízes.  

Estabelecidos, portanto, nossos recortes, passaremos agora a investigar como esses 

momentos podem ser melhor compreendidos. Considerando o alto número de publicações do 

nosso primeiro recorte, propomos a análise do período delimitado entre 1968 e 1982, destacando 

determinados livros editados pela Praxis/Raízes e por outras editoras.  

 

1.1. Livros de fotografia produzidos entre 1968 e 1982 

 

1.1.1. 1968-1977 

 

O levantamento que fizemos em periódicos nos levou a concluir que o debate na 

imprensa brasileira sobre livros de fotografia era nulo no final dos anos 1960. Ele começa de modo 

tímido na década de 1970, assim permanece até o ano de 1976 e se intensifica entre o fim da década 

de 1970 e o início da década de 1980. As poucas reportagens encontradas, referentes à primeira 

metade dos anos 1970, limitavam-se a comentar publicações estrangeiras, demonstrando a 

existência de uma certa movimentação fora do Brasil. A revista Novidades Fotóptica, por exemplo, 

destaca que em 1974 a produção de livros de arte nos Estados Unidos estava crescendo 

consideravelmente e que havia virado “[...] moda publicar ensaios fotográficos no velho meio de 

comunicação, o livro”89. A maioria dessas publicações era fruto de cursos universitários de 

fotografia e de editoras universitárias que começaram a colocar esses livros no mercado. Segundo 

a reportagem, alguns fotógrafos brasileiros estavam atentos a essa tendência, mas faltavam editoras 

e uma política editorial que fizesse com que a produção brasileira não ficasse em defasagem em 

relação a outros países.  

 
88 Além de Amazônia, de 1978, feito pela dupla, ainda temos Yanomami: frente ao eterno (1978), Mitopoemas Yãnomam (1978) 
e Missa da terra sem males (1980), todos de Claudia Andujar, e São Paulo: anotações (1982), de George Love, e São Paulo: 
registros (1982), organizado por George Love.  
89 EM LIVRO, coleção de fotos. Novidades Fotóptica, n. 66, 1974, p. 14. 
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Dois anos depois, em 1976, a situação não era muito diferente. A revista Novidades 

Fotóptica90 informa sobre a passagem de Maria Cristina Orive pelo Brasil. Fundadora da Editorial 

Fotográfica de América Latina, La Azotea91, ela veio ao país com o objetivo de manter contato 

direto com fotógrafos e editores brasileiros, e criar intercâmbios com a editora. Orive estranhou a 

falta de distribuição de livros de fotografia no Brasil e observou que os museus das capitais paulistas 

e cariocas não vendiam impressos como pôsteres, postais e livros. Essas declarações reforçam a 

efetividade do nosso levantamento demarcado na cidade de São Paulo, uma vez que foram 

localizados apenas sete livros fotográficos publicados entre 1968 e 1976, justamente o período mais 

repressivo da ditadura militar.  

O que chama a atenção nos poucos livros lançados nesse período na cidade de São Paulo 

é a relação com a literatura, percebida entre quatro dos sete livros encontrados. Nas duas edições 

de A João Guimarães Rosa92, com fotografias de Maureen Bisilliat e poemas de João Guimarães Rosa, 

e Entre93, com fotografias de Stefania Bril e poemas de Olney Krüse, a literatura transparece de 

modo mais explícito. Já o livro Viagem pelo Fantástico94, de Boris Kossoy, não apresenta poemas ou 

qualquer tipo de texto literário, mas é descrito pelo fotógrafo como uma série de contos e por 

Pietro Maria Bardi, prefaciador do livro, como um romance. 

O que reforça a tendência de vinculação dos livros desse período com a literatura, em 

específico, é que os outros três livros95 têm cidades como tema e apresentam uma estrutura de 

catálogo turístico, indicando outro nicho de publicação.  

Entre os livros fotográficos lançados na época, o que mais ganhou atenção da imprensa 

especializada foi A João Guimarães Rosa, primeiro livro de Maureen Bisiliat, cuja primeira edição foi 

lançada em 1969. Segundo reportagem da revista Novidades Fotóptica, Bisilliat procurou o próprio 

escritor João Guimarães Rosa, que se entusiasmou com a ideia do livro e forneceu à fotógrafa um 

roteiro e algumas dicas para viajar pelo sertão mineiro. Bisilliat então percorreu o roteiro de pau-

de-arara, ônibus e a pé. A fotógrafa relata: “O mundo de Guimarães Rosa estava lá, intacto. Gostei 

dêle e espero tê-lo transposto para as imagens, na luz lateral entrando pelas janelas baixas, cruzando 

as espigas de milho, iluminando galinhas, rostos e rios, gravando a luz eterna e mineira, de infinitos 

 
90 A IMAGEM latino-americana numa editora argentina. Novidades Fotóptica, n. 74, 1976, p. 13. 
91 Editora argentina fundada por Sara Facio e María Cristina Orive, em 1973, que tinha como principal objetivo divulgar 
o trabalho dos melhores fotógrafos da América Latina. Segundo reportagem da Fotóptica, foi a primeira iniciativa de 
publicar livros, posters e cartões de fotógrafos latino-americanos. A IMAGEM latino-americana numa editora 
argentina. Novidades Fotóptica, n. 74, 1976, p. 13. Mais informações, consultar:  
<http://laazoteaeditorial.blogspot.com/p/historia.html>. Acesso em: 28 jun. 2022. 
92 São Paulo: Brunner, 1969; e São Paulo: Terraíz, 1974. 
93 São Paulo: Stefania Bril, 1974. 
94 São Paulo: Livraria Kosmos, 1971. 
95 São eles: Brasília colorida, de Bruno Furrer e Clemente Luz (São Paulo: Gráficos Brunner, 1970); São Paulo, de Peter 
Solmssen (São Paulo: Gráficos Brunner, 1970); e Brasília, sem autoria (São Paulo: Gráficos Brunner, 1974).  
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espaços”96. A fotógrafa ainda afirma que nunca havia gasto “[...] tanto dinheiro para lucrar tão 

pouco”97, o que parece indicar que o projeto teve grande investimento de capital da própria 

fotógrafa e que o mercado de livros fotográficos do período era insustentável.  

A capa do livro apresenta um grupo de bois sendo conduzido por um vaqueiro, formando 

uma única silhueta misturada com a linha do horizonte. Essa imagem apresenta o tema recorrente 

do livro, a vida rural em Minas Gerais. A fotografia da capa e parte considerável das imagens 

dispostas no interior do livro são em preto e branco, feitas a partir da luz natural e marcadas por 

contrastes que frequentemente colocam as pessoas na penumbra. Há algumas fotografias coloridas. 

 

 
Figura 12: Capa de A João Guimarães Rosa, com fotografias de Maureen Bisilliat e textos de João Guimarães Rosa. 
Projeto gráfico de Antônio Marcos da Silva. Imprenta: São Paulo: Brunner, 1969. Descrição: 71 páginas; fotografias 
em preto e branco; 21 x 28 cm. Coleção particular do autor. 
 

As fotografias são basicamente retratos de pessoas sozinhas, em duplas ou em grupos 

familiares. Muitas delas apresentam cenas domésticas, mas também são retratados vaqueiros 

conduzindo boiadas e algumas festas. As imagens apresentam, no geral, uma certa melancolia da 

vida do campo. Elas são impressas em tamanhos e posições variadas. Algumas são menores, 

ocupando os cantos das páginas, outras crescem a ponto de quase preencher toda a página dupla. 

 
96 E AGORA, Maureen está gravando a luz mineira de Guimarães Rosa. Novidades Fotóptica, n. 40, 1970, p. 18. 
97 Ibid., p. 18. 
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Há sempre uma fotografia por página e quase todas elas são acompanhadas de trechos do livro 

Grande Sertões: Veredas, de João Guimarães Rosa, publicado em 1956. É possível perceber que as 

fotografias se conectam com os trechos escolhidos, fazendo com que sejam criados sentidos 

mútuos. Entretanto, tanto imagem quanto texto se mostram autônomos. 

 

 
Figura 13: Página dupla de A João Guimarães Rosa, de Maureen Bisilliat (São Paulo: Brunner, 1969). Coleção particular 
do autor.  
 

O livro A João Guimarães Rosa tornaria a ser tema de outra reportagem da Novidades 

Fotóptica no ano de 1975. Bisilliat havia lançado a segunda edição de seu livro no ano anterior98 e o 

trabalho de impressão foi abordado na reportagem. Mesmo destacando a figura da fotógrafa, a 

reportagem deixa claro o processo coletivo de produção do livro ao comentar a função de algumas 

das pessoas envolvidas, que formavam uma equipe de 40 profissionais dentro dos Gráficos 

Brunner, responsáveis pela impressão e pela primeira edição. Ao deslocar a centralidade do 

processo de produção do livro da fotógrafa para toda a equipe envolvida, podemos perceber de 

maneira elucidativa o caráter coletivo da produção da publicação.  

A reportagem também comenta a exposição Processo Gráfico (Monólitos: Elegia), realizada 

em abril de 1975 na Galeria Enfoco, e que apresentou a chamada “mala” do livro de Bisilliat. A 

mala é um conjunto de folhas impressas compostas por provas de máquina não definitivas, 

registros da impressão, cores sobrepostas e definições da carga de tinta que servem para guiar a 

 
98 São Paulo: Terraíz, 1974. Ainda foi lançada uma terceira edição do livro no ano de 1979, editada pelos Gráficos 
Brunner. Cada uma três edições têm projeto gráfico distinto.  
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impressão final do livro. Esse material foi recolhido e selecionado pela fotógrafa, que contou com 

a colaboração da artista Maria Bonomi. De acordo com o texto, ambas tiveram como objetivo 

ressaltar o aspecto processual da produção de imagens, procurando desmistificar noções 

tradicionais de beleza e de criação, através do uso de imagens produzidas no âmbito industrial que 

seriam descartadas. Segundo a reportagem, Bonomi estava interessada em uma nova dimensão da 

fotografia produzida sem a câmera99. A seguir, algumas das imagens de Bisilliat feitas no processo 

de impressão do livro (Figura 14). 

 

 
Figura 14: Imagens do processo de impressão do livro A Guimarães Rosa, de Maureen Bisilliat (São 
Paulo: Terraíz, 1974). Fonte: Escavação. NF, n. 68, 1975, (sem autoria), p. 30-1. Disponível em: 
<https://revistas.biblioteca.ims.com.br/fotoptica/1975/revista/publicacao68/28/#zoom=z>. Acesso em: 26 abr. 
2022. 
 

Outro livro que ganhou destaque na imprensa foi Viagem pelo Fantástico, de Boris Kossoy, 

o único livro lançado no ano de 1971. No ano de 2021, foi lançada uma edição comemorativa de 

50 anos de Viagem pelo fantástico, iniciativa rara no Brasil. Essa nova edição foi acompanhada por 

uma série de artigos que analisam a publicação, demonstrando o prestígio que alcança até hoje. 

 
99 ESCAVAÇÃO. Novidades Fotóptica, n. 68, 1975, p. 28-32. 
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Entre os artigos, podemos destacar o da pesquisadora Helouise Costa100, que identificou que o livro 

teve seu lançamento em agosto de 1971, no MASP, e que recebeu boa repercussão na grande 

imprensa, majoritariamente no jornal O Estado de S. Paulo, onde Kossoy atuava como colaborador. 

Isso indica os esforços do fotógrafo em divulgar seu livro. A pesquisadora também localizou alguns 

exemplares do livro no Smithsonian Institution, em Washington/EUA, e na Biblioteca Nacional de 

Paris101, o que confirma a circulação internacional do livro. 

 

 
Figura 15: Capa de Viagem pelo fantástico, com fotografias de Boris Kossoy e texto de Pietro Maria Bardi. Projeto gráfico 
de Boris Kossoy. Imprenta: Santo André: Ipsis Pub, 2021. [Reedição]. Descrição: 92 páginas; fotografias em preto e 
branco; 22,3 x 31 cm. Coleção particular do autor. 

 

A capa de Viagem pelo fantástico traz a fotografia de uma noiva que sobe uma escada, do 

que parece ser uma passagem, sobre um trilho de trem. Ela segura, em uma das mãos, um véu e 

uma grinalda, e na outra mão, uma mala. A imagem, que também reaparece no interior do livro, 

 
100 COSTA, Helouise. Viagem pelo fantástico: o livro como obra aberta. In: KOSSOY, Boris. Viagem pelo fantástico. 
v. 2. Santo André: Ipsis Pub, 2021, p. 15-21. 
101 Ibid., p. 18. 
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representa, portanto, questões importantes da publicação como o aspecto narrativo e determinado 

caráter onírico e fantástico. 

O livro é formado por dez séries de imagens que configuram o que fotógrafo denomina 

de “conto”. Cada conto tem um título102 que denota determinados aspectos narrativos das imagens. 

São apresentadas diversas cenas oníricas povoadas de manequins, esculturas, nus femininos e 

personagens com maquiagens pesadas, além de paisagens urbanas e rurais e cenas mais insólitas 

como a fotografia de um maestro regendo uma série de túmulos. Todas as imagens são em preto 

e branco e algumas receberam um tratamento de alto-contraste. Certas imagens ocupam toda a 

área de uma página ou da página dupla, enquanto outras são dispostas na parte inferior, superior 

ou central, estabelecendo certo dinamismo na diagramação.  

 

 
Figura 16: Página dupla de Viagem pelo fantástico, com fotografias de Boris Kossoy. Santo André: Ipsis Pub, 2021. 
[Reedição]. Coleção particular do autor. 

 

Em Viagem ao fantástico percebe-se uma forte relação de dependência entre os títulos dos 

contos e as imagens. Tais títulos servem como guias interpretativos e narrativos para as imagens 

de cada série. Algumas imagens estabelecem conexões mais descritivas com os títulos, enquanto 

outras estabelecem conexões mais abertas. Entretanto, essa não era a percepção que se tinha do 

 
102 Os títulos são “A mulher e a cidade”, “Cenas num parque”, “Aeroporto”, “A estrada de ferro”, “A montanha”, “O 
viaduto”, “Cenas numa casa”, “Poder mágico”, “O Maestro” e “Outros tempos”. 
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livro na época de seu lançamento, como podemos notar já no título da reportagem Contos fantásticos 

mesmo: não tem uma palavra escrita, publicada na Revista de Fotografia103. Na reportagem, Kossoy declara: 

“Não se trata de um álbum de fotografias, não é uma seleção dos melhores trabalhos que fiz. É um 

livro de contos. Só que em vez de narrá-los em linguagem escrita, uso fotografias”104.  

A partir dessa afirmação, a reportagem apresenta parte do prefácio do livro, escrito por 

Bardi, que comenta o aspecto literário do livro. A reportagem justifica o alto preço do livro pelo 

custo da impressão, motivo que teria levado à tiragem de 2000 exemplares, considerada pequena 

para a época. Kossoy afirma que não sabe quem seria o provável “leitor” do livro, mas acredita que 

seria alguém que gostasse de fotografias e de comunicação visual. Já prevendo que o livro não teria 

toda a tiragem vendida no Brasil, Kossoy optou por incluir os textos em português, inglês e francês, 

para que pudesse ser distribuído no exterior.  

O prefácio do livro, escrito por Pietro Maria Bardi, então diretor do MASP, aborda como 

o crescimento da comunicação visual (referindo-se a imagens da TV, cinema, revistas e etc.) estava 

colocando os leitores de literatura em uma “classe de românticos conservadores”105. Assim, o livro 

de Kossoy serve como registro dessa mudança de rumo, onde a imagem se torna prevalente. 

Lamentando essa predominância do visual, Bardi defende que o livro é um romance, contrariando 

o próprio autor que entendia o livro como uma série de contos.  

Viagem pelo fantástico e A João Guimarães Rosa se destacaram em um momento em que a 

produção de livros de fotografia era muito baixa. Essa situação começa a mudar no ano de 1977, 

quando ocorre o lançamento de cinco publicações, das quais podemos destacar A visita106, com 

fotografias de Maureen Bisilliat e poemas de Carlos Drummond de Andrade, e Possession107, com 

fotografias de Hugo França. Mas é o ano de 1978 que marca uma maior movimentação no ramo.  

Vejamos como essa movimentação se configurou.  

 

1.1.2. 1978-1982 

 

Segundo o fotógrafo David Zingg108, a situação da fotografia estava melhorando no final 

da década de 1970 e isso podia ser constatado pela publicação de cinco livros de fotografia 

considerados de “altíssimo nível” no ano de 1978. Os livros são Xingu, de Maureen Bisiliat, 

 
103 O livro, inclusive, foi o único comentado nas páginas de todos os números da Revista de Fotografia. Mas é importante 
relembrar que a revista durou apenas entre os meses de junho de 1971 e abril de 1972. 
104 CONTOS fantásticos mesmo: não tem uma palavra escrita. Revista de Fotografia, n. 2, jul. 1971, p. 44.  
105 BARDI, Pietro Maria. Prefácio. In: KOSSOY, Boris. Viagem pelo fantástico. v. 1. Santo André: Ipsis Pub, 2021, 
sem p. 
106 São Paulo: Digital Gráfica, 1977. 
107 São Paulo: Massao Ohno/João Farkas, 1977.  
108 MARINHO, Celso. As luzes escondidas do Brasil. Folha de São Paulo, 3 mai. 1979, p. 1, caderno Ilustrada. 
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Fotografias, de Otto Stupakoff, América, Latina, de Geraldo Guimarães, Amazônia, de Claudia 

Andujar e George Love, e, provavelmente, Meus olhos, de Luis Tripoli109. O jornalista Moracy R. de 

Oliveira, ao comentar o lançamento do livro Amazônia, já em janeiro de 1979, também chama a 

atenção para o aumento do número de publicações no ano de 1978110.  

Essa situação é resultado do fortalecimento de um circuito fotográfico da cidade de São 

Paulo, fenômeno que Patrícia Yamamoto identificou durante toda a década de 1970. Para a 

pesquisadora, a década foi marcada por uma “[...] luta pelo reconhecimento dos profissionais da 

área, por um ambiente com melhores condições para a produção e a comercialização de fotografias, 

pela construção de uma história e de uma identidade para a fotografia brasileira, assim como por 

um ensino de fotografia mais consistente”111. Mesmo percebendo que tais ações não eram 

totalmente alinhadas ao contexto da fotografia da cidade de São Paulo, também é identificado que 

houve um “[...] anseio comum de fomentar a fotografia, seja na condição de profissão, de produto 

de mercado, de meio expressivo, de documento histórico, de instrumento pedagógico ou ainda de 

objeto de reflexão teórica e crítica”112. Essa movimentação se deu através de um expressivo número 

de exposições de fotografia, publicações especializadas e aberturas de galerias dedicadas 

exclusivamente a essa mídia, o que configura um circuito fotográfico consistente, que abarcou 

também certo debate sobre o fotografia na imprensa na época.  

Além da consolidação do circuito, apontada por Yamamoto, há de se refletir os motivos 

para o ano de 1978 ter sido tão marcante na produção de livros de fotografia. Uma das hipóteses 

que formulamos é a de que a abertura política proporcionou uma situação de maior segurança para 

a publicação de livros de vertente documental. Podemos perceber que, a partir de 1978, os livros 

de fotografia passam a abordar, em alguns casos, temas notadamente políticos como a situação de 

repressão na América Latina e os povos indígenas, que também pode entrar na chave da fotografia 

que busca investigar e definir a identidade nacional, ambição bastante comum nesse período. É 

possível perceber que, ao menos entre 1978 e 1982, essa abordagem política começa a ficar mais 

frequente e surgem livros que abordam o papel das mulheres na sociedade, a ilusão do casamento, 

menores infratores e até temas mais espinhosos para o público conservador como a Greve do ABC 

e o nu masculino.  

 
109 Ao elencar os livros, Zing não informa o título do livro de Tripoli, mas devido à data de lançamento, provavelmente 
se refere a Meus Olhos que, na verdade, foi lançado em 1977. O livro é uma edição feita pelo fotógrafo e apresenta uma 
série de retratos de moda. Não foi possível identificar a cidade em que o livro foi editado.  
110 OLIVEIRA, Moracy R. A imagem da Amazônia. Por George Love e Cláudia Andujar. Jornal da Tarde, 19 jan. 
1979, p. 23.  
111 YAMAMATO, Patrícia Hitomi. Circuito em transformação: O Estado de S. Paulo e a cultura fotográfica 
paulistana nos anos 1970. Dissertação (Mestrado em Estética e História da Arte). Programa de Pós-graduação em 
Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, p. 44.   
112 Ibid, p. 44.   
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Além da editora Praxis – cuja trajetória traçaremos no próximo tópico –, houve iniciativas 

de relevância, como as publicações da já estabelecida editora de Massao Ohno, dos fotógrafos da 

Agência F4 e ainda da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 

A Massao Ohno Editor foi uma editora fundada no fim dos anos 1950, que tinha como 

foco a publicação de livros de poesia. Massao Ohno (1936-2010), seu proprietário, era o 

responsável pela seleção dos livros a serem publicados e pelo projeto gráfico de cada um deles. 

Esse trabalho, realizado de forma minuciosa, fez com que Ohno se tornasse referência. A editora 

teve duas fases, separadas pelo golpe militar de 1964113. Na primeira, do final dos anos 1950 até o 

ano de 1964, Ohno publicou livros de poetas jovens e do meio universitário. Nesse período foi 

publicada a Coleção dos Novíssimos, da qual podemos destacar o livro Paranoia, com poesias de 

Roberto Piva e fotografias de Wesley Duke Lee, lançado em 1963. 

Ohno retoma as atividades da editora no ano de 1973, mantendo a publicação de livros 

de poesia. A colaboração com artistas experimentais fez com que os livros publicados nessa fase 

tivessem seus formatos alterados e passassem a abrigar diversas imagens114. É nessa conjuntura, 

portanto, que podemos localizar os três livros de fotografia115 publicados por Ohno no ano de 

1978. Dois deles, O domador de boca e Auto-photos, são de autoria de artistas, já o terceiro, América, 

Latina, é formado com fotografias de um fotojornalista, inclusive tendo seu lançamento festejado 

por parte da imprensa como um marco da fotografia jornalística116. 

 

 

 
113 MORAIS, Leonardo David de. Massao Ohno: editor independente? In.: COUTINHO, Samara; MOREIRA, 
Renata; SANTANA, Letícia. Cartografias da edição independente. Belo Horizonte: LED, 2021, p. 41-2. 
114 TANNO, Juliana Kase. Massao Ohno/Só poeticamente/Se pode viver. 2019. Dissertação (Mestrado). Língua, 
Literatura e Cultura Japonesa, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019, p. 50.   
115 Ohno ainda publicou, no ano de 1977, o livro Possession: espetáculo baseado na vida e obra de Santa Tereza D'Ávila e São 
João da Cruz, com fotografias de Hugo Franco. Há de se fazer uma pesquisa para que possa ser levantada a existência 
de outros livros de fotografia publicados por Ohno, dentre seus mais de 800 livros lançados entre a década de 1950 e 
2010. 
116 Segundo artigo da Folha de São Paulo, o ano de 1978 também foi marcado por lançamentos de livros com importantes 
reportagens do jornalismo brasileiro. Havia, inclusive, planos de montar coleções inteiras apenas com reportagens. 
Entretanto, essa situação era exclusiva de repórteres de textos, enquanto que repórteres fotográficos continuavam com 
dificuldade para registrar seus trabalhos em meios mais perenes, uma vez que não havia no Brasil um mercado 
estabelecido para livros de fotografia. A reportagem defende, portanto, que o lançamento do livro de fotografia 
América, Latina, de Geraldo Guimarães, poderia se tornar um marco da documentação do trabalho de repórteres 
fotográficos brasileiros. Fonte: ALMEIDA, Sérgio Pinto de. Um álbum raro, com retratos da realidade. Folha de S. 
Paulo, caderno Ilustrada p. 38, 26 set. 1978. 
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Figura 17: Capa de América, Latina, com fotografias de Geraldo Guimarães e textos de Cynthia de Almeida Prado e 
Fernando Morais. Imprenta: São Paulo: Massao Ohno, 1978. Descrição: 150 páginas.; fotografias em preto e branco; 
21 x 27 cm. Coleção particular do autor. 

 

A capa do livro é significativa: uma fotografia em preto e branco, sangrada, de um grupo 

de militares devidamente armados que encaram a câmera. Na parte de superior, impresso em cima 

de alguns dos rostos, reforçando a não identidade dos fotografados, há o título do livro e a frase 

“o trabalho fotográfico de GERALDO GUIMARÃES”. Ao colocar os escritos em cima dos 

rostos, destacam-se os uniformes, as botas e, especialmente, as armas, dando o tom do tema de 

repressão e violência que será visto recorrentemente no livro.  

América, Latina não se apresenta apenas como uma coletânea de fotografias dispersas, mas 

como um ensaio sobre o militarismo na região, onde as fotos são sequenciadas de modo a 

aproximar temas e às vezes até contrapô-los. Todas as fotografias são em preto e branco, cada uma 

delas ocupa o centro da página, mantendo um grande área em branco em torno de si.  

O livro nos informa que as fotografias ali presentes foram feitas entre o ano de 1959 e 

maio de 1979, e que são separadas em capítulos distintos de acordo com o país onde foram feitas: 

Chile, Bolívia, Brasil, Paraguai, Peru, Colômbia, Panamá, Argentina e Venezuela. Todas apresentam 

majoritariamente situações que ocorreram nas ruas. Assim, são registrados conflitos de militantes 

com forças militares, ruas desertas, políticos caminhando, fachadas de sedes de partidos políticos 
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e organizações, presidentes em palanques, trabalhadores, comércios populares e militares 

invadindo as vias. Há uma constante oposição entre militares e povo/militantes. As fotografias 

parecem querer conectar as realidades dos países, destacando a presença militar e a luta pela 

democracia. 

 

 
Figura 18: Página dupla do livro América, Latina, de Geraldo Guimarães. São Paulo: Massao Ohno, 1978. Coleção 
particular do autor. 

 

Curiosamente, as fotografias do Brasil diferem das fotografias dos outros países, mas não 

deixam de apresentar uma situação delicada, talvez de modo mais sutil. A parte brasileira apresenta 

fotografias de indígenas do povo Kren, autodenominação do povo Krenak117, feitas na região do 

Alto Araguaia, em Mato Grosso, e retratam basicamente o seu cotidiano e momentos de descanso. 

Há algumas fotografias de mulheres indígenas caminhando no que parece ser uma estrada. Há, 

ainda, algumas imagens de garimpeiros que criam uma discreta relação de conflito, apenas sugerida 

na edição das fotografias.  

Além das legendas, apresentadas em conjunto antes das imagens, existem mais dois textos 

no livro. O primeiro, de autoria de Fernando Morais, é disposto nas primeiras páginas, funciona 

como introdução e narra rapidamente algumas passagens marcantes da carreira de Guimarães. 

Após o grupo de imagens, há um texto da repórter Cynthia de Almeida Prado que narra diversas 

experiências de trabalho em países da América Latina. Embora não mencione diretamente o 

trabalho de Geraldo Guimarães, o texto118 de Prado serve para contextualizar e informar sobre o 

trabalho dos jornalistas na América Latina, zona de bastante conflito durante a década de 1970. A 

 
117 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Krenak. In: Povos Indígenas do Brasil. Disponível em: 
<https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Krenak>. Acesso em: 4 jun. 2022. 
118 No livro, é publicada uma versão do artigo Documento – Uma repórter na América Latina, que foi publicado na revista 
Século Ilustrado, no ano de 1973, em Lisboa. 
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presença do texto final faz com que o livro se configure fundamentalmente como documental, 

segundo a lógica fotojornalista.  

Os outros dois livros publicados por Massao Ohno foram feitos por artistas, como 

mencionamos anteriormente. O primeiro deles, Auto-photos, de Gretta Sarfaty, apresenta duas séries 

de fotografias: Transformações e Diário de uma mulher. 

 

 
Figura 19: Capa e contracapa de Auto-photos, com fotografias de Gretta Sarfaty e Julio Abe Wakahara e textos de Gretta 
Sarfaty. Imprenta: São Paulo: Massao Ohno, 1978. Descrição: 46 páginas.; fotografias em preto e branco; 26 x 20 cm. 
Tiragem: 1000 exemplares. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 
 
 

A capa de Auto-photos traz a fotografia de um olho em alto contraste e em super close, 

rebatida na contracapa. Capa e contracapa são em preto e branco, sem nenhuma palavra escrita. 

Na lombada, apenas o primeiro nome da artista: GRETTA. O espelhamento das fotos faz com 

que, ao abrimos todo o livro, os olhos pareçam ser de uma mesma pessoa. Não é apenas o 

estrabismo que chama atenção, mas o fato de que o espelhamento coloca algo de não humano na 

figura. Esta é a primeira deformação do rosto humano apresentada no livro, que se divide em duas 

partes, sendo que cada uma delas apresenta uma série distinta. A primeira é a série Transformações, 

separada em um conjunto de três trabalhos de Gretta com fotografias de Julio Abe Wakahara e 

mais outros treze feitos com fotografias da própria artista. As imagens em que a artista posa para 

Wakahara são semelhantes a fotografias 3 x 4. Nelas, a artista faz expressões e caretas distintas, 

como se assumisse outras personas. Já nas outras treze Transformações, a situação muda bastante. 

Nessa série, Gretta refotografa as imagens feitas por Wakahara e as deforma das mais diversas 

maneiras, ampliando a sua carga expressiva (Figura 20). Em algumas dessas novas imagens, são 

percebidos novos enquadramentos de partes do seu rosto. As imagens distorcidas de uma mesma 
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matriz são apresentadas das mais diversas formas: às vezes ampliadas em uma página inteira, 

alinhadas na horizontal ou na vertical e ainda repetidas em grades.  

 

 
Figura 20: Página dupla de Auto-photos, de Gretta Sarfaty. São Paulo: Massao Ohno, 1978. Acervo Biblioteca de 
Fotografia do Instituto Moreira Salles.  

 

A segunda parte do livro apresenta 11 trabalhos que formam uma série intitulada Diário 

de uma mulher. Nessa série, também fotografada pela própria artista, o aspecto performático fica 

mais evidente. A artista se coloca nua frente à câmera, em posições onde seu corpo está dobrado 

com braços e pernas cruzados. Em nenhuma imagem é possível ver o seu rosto. O fundo preto 

contrasta com a pele branca da mulher, criando formas que fazem com que seu corpo se abstraia. 

Os recursos das deformações, embora não tão marcantes, permanecem, assim como os 

reenquadramentos das imagens.  

Há no livro um texto escrito por Gretta Sarfaty, impresso nas primeiras páginas, que 

discorre sobre o fato de a artista optar por não utilizar legendas em suas fotografias, como se isso 

fosse uma regra. Segundo a artista, legendas podem limitar os sentidos das imagens e estabelecer 

relações rígidas que poderiam tolher possíveis expressões de espontaneidade119. Esse é um dos 

raros casos do período no qual o texto é de autoria da pessoa autora do livro.  

O livro, portanto, apresenta duas séries que colocam em xeque a imagem das mulheres 

pautada por padrões de beleza socialmente impostos. Sobre essa questão, a artista comenta:  
 
Na primeira fase do meu trabalho, tentei, a partir da problemática feminina, abarcá-la em 
sua totalidade, na sua inserção no cotidiano da sociedade, utilizando signos de inspiração 
expressionista. As imagens, embora dramáticas, não chegavam a me transmitir aquela 
sensação de violência, de realidade e de necessidade da denúncia que eu sentia por dentro. 
Daí eu ter me apropriado de um veículo mais idôneo e atual: a fotografia. Fotografei meu 
rosto em diversas expressões que traduzissem uma imposição violenta e profunda; e o 
meu corpo, em posturas que acentuassem um estado de exasperação. No laboratório, 

 
119 SARFATY, Gretta. Auto-photos. São Paulo: Massao Ohno, 1978, sem p.  
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deformei a imagem, distorcendo-a e desfocando-a, agredindo-a quase em transe, 
tornando-me mundo exterior que violentava a imagem-mulher.120  

 

Esse questionamento é reforçado por uma consistente edição e diagramação, que fazem 

com que o livro adquira um aspecto experimental, apontando outros caminhos possíveis para o 

livro de fotografia no período. Situação semelhante também é percebida em O domador de boca, de 

Ulisses Carrión, Ivald Granato e Julio Abe Wakahara. 

 

 
Figura 21: Capa de O domador de boca, com fotografias de Julio Abe Wakahara, performance de Ivald Granato e textos 
de Ulisses Carrión. Projeto gráfico de Massao Ohno e Miriam Strauss Studio. Imprenta: São Paulo: Massao Ohno, 
1978. Descrição: 30 páginas + 13 transparências com adesivos intercalados + uma fotocópia em preto e branco; 
fotografias em preto e branco; 19 x 25,5 cm. Tiragem: 400 exemplares. Fonte: 
<https://issuu.com/amir_brito/docs/granato>. Acesso em: 5 mai. 2022. 

 

O domador de boca tem poucas páginas, assemelhando-se a um livreto. Em sua capa, temos 

apenas o título e os nomes de Granato e Carrión diagramados em forma de três círculos 

concêntricos. O livro é composto do registro fotográfico, feito por Julio Abe Wakahara, de uma 

performance de Ivald Granato e de poemas concretos escritos por Ulisses Carrión. As páginas 

duplas têm a mesma estrutura, do lado par situa-se o poema produzido com variações da frase 

“Ivald Granato is the boa” e do lado ímpar uma fotografia da performance. Ainda foi acrescentada 

 
120 SARFATY, Gretta apud FERNÁNDEZ, Horacio. Fotolivros latino-americanos. São Paulo: Cosac Naify, 2011, 
p. 136.  
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uma página transparente com adesivos circulares entre as páginas com poemas e fotografias. Tais 

círculos são posicionados sobre a boca do artista. 

 

 
Figura 22: Página dupla do livro O domador de boca, de Ulisses Carrión, Ivald Granato e Julio Abe Wakahara. São Paulo: 
Massao Ohno Editor, 1978. Fonte: <http://www.mac.usp.br/mac/expos/2015/vizinhos/galeria.html#>. Acesso 
em: 5 mai. 2022.  

 

 A performance consiste no artista ficar sem camisa, apenas de calça e cinto, gritando e 

simulando vômitos. As fotografias enquadram a cabeça, o tronco, os braços e a região pouco abaixo 

da cintura. Dessa maneira, são destacados os seus gestos e a expressividade de seus braços e rosto. 

O leitor do livro pode decidir tapar ou não a boca do artista virando a página transparente, como 

se ele fosse o domador da boca de Granato, o que cria referências à liberdade de expressão e 

censura. O livro apresenta-se, portanto, como uma obra complexa, onde performance, fotografia 

e poesia se integram em um projeto gráfico conciso e eficaz.  

A não ser pelo livro América, Latina, os demais editados por Massao Ohno no ano de 1978 

destoam do restante da produção dos quatro anos seguintes. Pelo menos no que se refere ao 

catálogo de títulos das editoras, os dois livros aqui apresentados são exceções que demarcam 

diferentes possibilidades para a produção do livro de fotografia no Brasil. Caminho distinto, mais 

voltado para o documental, será estabelecido por outras iniciativas. Entre elas, podemos citar os 

dois livros da série Documento, produzidos pela Agência F4, uma agência de fotojornalismo fundada 
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pelos fotógrafos Nair Benedicto, Juca Martins, Delfim Martins e Ricardo Malta. Os livros são A 

questão do menor, de 1980, com fotografias de Walter Avancini, Nair Benedicto e Juca Martins e A 

greve do ABC: a greve vista por vários fotojornalistas, ambos lançados no ano de 1980.  

 

 
Figura 23: Capa de A questão do menor, com fotografias de Walter Avancini, Nair Benedicto e Juca Marti e textos de 
Elza Ferreira Lobo e Maria Nilde Mascellani. Imprenta: São Paulo: Agência F4/Caraguatá, 1980. Descrição: 64 
páginas; fotografias em preto e branco; 28 x 20,5 cm. Tiragem: 2500 exemplares. Acervo Biblioteca de Fotografia do 
Instituto Moreira Salles. 

 

A capa de A questão do menor consiste em um retrato em preto e branco de um menino 

atrás das grades indicando o tema que será abordado: as condições de abandono sofridas por 

menores em situação de privação de liberdade. As fotografias do livro são todas em preto e branco, 

a grande maioria é horizontal e ocupa uma única página cada. São, geralmente, apresentadas em 

duplas que sempre se relacionam, seja pelo tema ou pela semelhança na composição. No começo, 

acreditamos estar acompanhando as crianças em um mesmo lugar, que se assemelha a uma escola. 

Personagens novos vão surgindo e se misturam com personagens já apresentados. O céu raramente 

aparece nas imagens.  

Aos poucos, os espaços se assemelham e se transmutam: a escola se parece com um centro 

de detenção, mas após algumas páginas, torna-se um centro psiquiátrico. A quadra de esportes se 

transforma em um espaço para tomar banho de sol da prisão. Ao lado da horta, tem uma grande 

grade. O quarto de um adolescente é repleto de pôsteres de mulheres nuas. Não há nenhum adulto 

nas fotografias. As crianças e os adolescentes, todos meninos e em sua maioria negros, estão 

sozinhos. A hostilidade marca toda a arquitetura presente nas imagens. Os móveis, quando existem, 
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são duros. Após uma forte sequência de crianças encarceradas, surgem as imagens mais 

desconcertantes: crianças com deficiências, nuas e deitadas no chão com olhares perdidos. 

 

 
Figura 24: Página dupla do livro A questão do menor. São Paulo: Agência F4/Caraguatá, 1980. Acervo Biblioteca de 
Fotografia do Instituto Moreira Salles.  
 

Além das fotografias, o livro é composto por mais três textos. O que abre o livro, escrito 

por Elza Ferreira Lobo e Maria Nilde Mascellani, foi impresso em um papel pardo que lembra 

folhas do jornal. Nele são apontadas informações sobre o menor no Brasil, em um panorama que 

cobre dados referentes à escolarização e à situação de menores órfãos, de rua, presos, do campo e 

etc. O segundo texto surge após as imagens e analisa como as diferenças entre o proletariado e a 

burguesia contribui para colocar o menor em situação de vulnerabilidade. O terceiro texto, 

localizado nas últimas páginas, é uma pequena nota que comenta o livro e o desejo de fazer com 

que ele chegue às periferias. Esse último é o único que aborda diretamente o livro e suas imagens, 

os outros dois discorrem sobre temas mais gerais.  

Já no segundo livro da série, A greve do ABC: a greve vista por vários fotojornalistas, também de 

1980, o tema muda, mas a abordagem fotojornalística se mostra mais evidente.  
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Figura 25: Capa de A greve do ABC, com fotografias de vários fotógrafos e textos de Ricardo Kotscho. Projeto gráfico 
de Alberto Neute Filho e Monica Clara Haefeli. Imprenta: São Paulo: Agência F4; Caraguatá, 1980. Descrição: 64 
páginas; fotografias em preto e branco; 22 x 15 cm. Tiragem: 2500 exemplares. Coleção particular do autor. 

 

Em sua capa também é apresentada uma imagem significativa do conjunto: o público de 

uma grande assembleia, onde se vê uma pequena bandeira nacional ao centro. A estrutura desse 

livro difere um pouco da estrutura do anterior. Nesse, as fotografias são de vários fotógrafos121 e 

os textos, ao que tudo indica, foram feitos especificamente para o livro. Segundo Horacio 

Fernández, A questão do menor foi organizado por Nair Benedicto e Juca Martins, que convocaram 

os fotógrafos que haviam acompanhado os acontecimentos relativos à grande greve ocorrida em 

1980 na região do ABC paulista, considerada a mais longa desde o golpe militar de 1964. As 

fotografias foram editadas de modo coletivo e deste trabalho também participaram jornalistas e 

designers gráficos122.  

As fotografias, todas em preto e branco, são editadas a partir de cada um dos temas 

abordados nos textos, e servem não apenas como ilustrações, mas como modo de mostrar os 

acontecimentos com maior precisão. As imagens ressaltam o grande número de pessoas das 

diversas manifestações e assembleias, retratos coletivos dos metalúrgicos, a figura do então líder 

sindical Luis Inácio Lula da Silva e as ações de repreensão e violência da Polícia Militar. A edição 

 
121 Os fotógrafos são Araquém Alcântara, Clóvis Sobrinho, Eduardo Simões, Hélio Campos Mello, João Bittar, Juca 
Martins, Luis Novaes, Mauricio Simonetti, Nair Benedicto, Nivaldo Almeida, Olivio Lamas, Ricardo Azoury, Ricardo 
Beliel, Ricardo Malta, Roberto Faustino, U. Deuttmar, Wagner Avancini e Agência F4.  
122 FERNÁNDEZ, Horacio. Fotolivros latino-americanos. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 176.  
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foi feita de modo a estabelecer relações diretas entre as duplas de imagens, como podemos ver na 

Figura 26.  

 

 
Figura 26: Página dupla com fotografias de Eduardo Simões e Juca Martins, respectivamente, presentes no livro A 
greve do ABC, com fotografias de vários fotógrafos. São Paulo: Agência F4/Caraguatá, 1980. Coleção particular do 
autor. 
 

 Os textos, de autoria de Ricardo Kotscho, são distribuídos ao longo do livro, 

entremeados às imagens, e assumem o caráter de reportagem, ajudando a compreender o que as 

fotografias estão representando. São abordadas etapas da greve dos metalúrgicos do ABC: as 

negociações via Tribunal Regional do Trabalho, o apoio da ala progressista da Igreja Católica, as 

grandes manifestações de rua dos sindicalistas e das esposas dos sindicalistas presos, a volta forçada 

de poucos trabalhadores às fábricas, o fim da greve e o papel do Partido dos Trabalhadores na 

continuidade das lutas dos metalúrgicos.  

Os dois livros da coleção Documento se destacam por revelar questões importantes para o 

contexto editorial dos livros de fotografia do início da década de 1980. Entre elas podemos citar o 

caráter documental, apresentado não apenas nas imagens como também nos textos, e uma edição 

cuidadosa das fotografias. Especialmente em A greve do ABC, é nítida a estrutura de 

fotorreportagem, onde fotografias e textos se alinham para narrar um determinada história. Tal 

livro também se destaca por deixar evidenciado sua construção coletiva, não apenas no que se 

refere à presença de fotografias de diversos autores, mas também no processo de edição das 

imagens.  

Outra publicação produzida no período e que merece destaque é Barra Funda: esquinas, 

fachadas e interiores, de Dulce Soares, editado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, no ano 



 70 

de 1982. Segundo de Emanuel Von Lauenstein Massarini123, no texto de apresentação, o livro foi 

encomendado pela Comissão de Fotografia e Artes Aplicadas, da antiga Secretaria da Cultura, 

Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. A secretaria planejava lançar três livros de fotografia 

que fariam referência direta à coletânea de contos Brás, Bexiga e Barra Funda, de Antônio Alcântara 

Machado, publicado pela primeira vez em 1927. Cada livro da coleção teria como tema um dos 

bairros mencionados por Alcântara Machado. Cristiano Mascaro teria fotografado o Brás124, 

enquanto o Bexiga, ao que tudo indica, não chegou a ser fotografado para a coleção.  

 

 
Figura 27: Capa de Barra Funda: esquinas, fachadas e interiores, com fotografias de Dulce Soares e textos de Emanuel Von 
Lauenstein Massarini e Frederico Branco. Imprenta: São Paulo: Brunner, 1969. Descrição: 21 folhas soltas; fotografias 
em preto e branco; 45 x 31 cm. Tiragem: 3000 exemplares. Coleção particular do autor. 
 

O livro foi construído com uma estrutura física distinta das que vimos até o momento. 

Suas folhas estão soltas e acondicionadas em uma espécie de pasta que remete aos álbuns de 

gravura. As folhas são significativamente maiores do que um livro comum e nelas são impressas as 

fotografias e alguns textos. No verso das lâminas com fotografias são impressas as legendas. Além 

 
123 MASSARINI, Emanuel Von Lauenstein. Apresentação. In: SOARES, Dulce. Barra Funda: esquinas, fachadas e 
interiores. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1982, sem paginação.  
124 Não foi encontrado nenhum livro de Cristiano Mascaro sobre o Brás nas bibliotecas consultadas.  
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do título e de outras informações, temos, na capa, três fotografias estilizadas que representam os 

principais temas da publicação, indicadas no subtítulo do livro: os detalhes das fachadas, os 

interiores de prédios históricos e as esquinas do bairro Barra Funda, localizado na zona oeste da 

capital paulistana.  

As fotografias são todas em preto e branco e imprensas sangradas nas lâminas, em papel 

de gramatura grossa, superfície lisa e com leve brilho. Podemos dividi-las em dois grupos. No 

primeiro, são apresentados dois prédios históricos e seus interiores: a sede da Chácara Carvalho, 

que deu origem ao bairro e atual Colégio Boni Consilli, e o Teatro São Pedro. Há também 

fotografias das Fábricas Matarazzo feitas à noite. Esse primeiro grupo é marcado por composições 

rígidas, tomadas quase sempre de frente e centralizadas. Nelas não há presença de pessoas. Já no 

segundo grupo, as imagens registram determinados elementos arquitetônicos e urbanísticos, 

classificados por tipologias, mantendo o enquadramento frontal e simétrico. Cada uma dessas 

tipologias ocupa uma mesma lâmina, onde são impressas diversas imagens. Entretanto, há também 

lâminas com apenas uma fotografia. Dessa maneira, são apresentados grupos de fotografias de 

frontões de fábricas, frontões de casas ou lojas, duplas de janelas e esquinas do bairro.  

 

 
Figura 28: Página de Barra Funda: esquinas, fachadas e interiores, de Dulce Soares. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo, 1982. Coleção particular do autor. 
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Além da apresentação já mencionada, foram publicados mais três outros textos. Dois 

deles (Acenos históricos e Tristezas da Barra Funda, de Frederico Branco) narram a história do bairro 

de maneira panorâmica e não abordam as fotografias. Inclusive, um deles foi publicado 

originalmente como artigo de jornal125. O trabalho específico de Dulce Soares é comentado no 

texto O fotógrafo, que apresenta sucintamente a trajetória da fotógrafa.  

Soares não se mostra interessada apenas em registrar determinados pontos do bairro, 

como também sai em busca de elementos que se repetem na paisagem. Nesse sentido, o livro 

também é um modo de apresentar uma investigação visual que a fotógrafa desenvolveu em suas 

caminhadas. Barra Funda: esquinas, fachadas e interiores mantém o interesse documental recorrente nos 

livros do período, mas também aponta para algumas especificidades.  

Podemos ver como tal interesse documental se fez presente em muitos livros publicados 

no período estudado, sendo que alguns se aproximam mais de uma linguagem fotojornalística, 

enquanto outros tendem ao formato de ensaio autoral. Essa variação também é percebida nos 

livros editados pelas editoras Praxis/Raízes, mas, antes de conhecê-los, vejamos como se 

desenrolou a sua turbulenta história.  

 

1.2. A Editora Praxis e a Raízes Artes Gráficas (1978-1982) 

 

A Editora Praxis teve uma trajetória breve126. Fundada pelo então publicitário Regastein 

Rocha, no ano 1977, suas atividades foram encerradas, de modo forçado, no final do ano de 1978. 

Nesse curto período, Regastein assumiu o papel de editor e publicou poucos livros de fotografia. 

Como vimos, a publicação desse tipo de livro era fruto de iniciativas pontuais, como a de Massao 

Ohno ou da Agência F4. O que indica a existência de um mercado incipiente para os livros de 

fotografia que não se sustentava economicamente. Para sobreviver nesse mercado, Regastein 

traçou uma estratégia distinta: abriu uma editora que integrava um dos maiores grupos empresariais 

do país, a Sharp do Brasil. A Praxis surgiu, inicialmente, como uma agência publicitária que foi 

absorvida pela empresa de eletrônicos. Era recorrente, durante as décadas de 1970 e 1980, as 

empresas produzirem impressos como agendas, calendários e livros para serviam de brindes para 

seus clientes mais influentes. Essa prática também foi adotada pela Sharp do Brasil, que passou a 

 
125 Tristezas da Barra Funda, de Frederico Branco, foi publicado originalmente no Suplemento Literário do Estado de S. 
Paulo, em janeiro de 1963.  
126 Antes de mais nada, é importante informar que a trajetória relatada neste capítulo foi produzida, majoritariamente, 
através das informações dadas por Regastein Rocha e Frances Rocha em entrevistas cedidas ao autor desta tese. Desse 
modo, a partir desse ponto, todas as informações apresentadas que não estão referenciadas foram obtidas através 
dessas entrevistas. As informações que foram obtidas de outras fontes documentais e bibliográficas estão devidamente 
referenciadas.  
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produzir impressos exclusivos, publicados pela Praxis, esta também se tornando uma editora e 

gráfica.  

Como Regastein tinha grande interesse por livros de arte e fotografia, ele passou a usar 

os recursos da agência para a edição de livros de qualidade, tanto nos aspectos técnicos como 

editoriais. Dessa maneira, ele mobilizou sua influente rede de amigos – formada por artistas, 

intelectuais, escritores e fotógrafos – para que fossem produzidos esses livros. Há de se ressaltar 

que Regastein dividia a sociedade da Praxis com a Sharp, além de ser o proprietário de todo 

maquinário gráfico e, por esse motivo, ele gozava certa autonomia. Assim, ele definia os livros que 

seriam publicados, chegando a fazer com que alguns deles circulassem no mercado tradicional e 

não apenas nos fechados círculos de clientes da Sharp, além de produzir publicações para clientes 

externos127, como os catálogos do MASP. De fato, apenas o álbum Xingu, de Maureen Bisilliat, foi 

publicado como brinde da Sharp. Mas, o que mantinha financeiramente a editora era a parceria 

com a Sharp e os trabalhos externos feitos pela gráfica e editora.  

Alguns meses após o início da edição dos livros, a relação entre Regastein e os dirigentes 

da Sharp ficou insustentável por dois motivos. O primeiro deles se refere ao fato de as pessoas que 

o editor convidava para trabalhar eram figuras públicas da esquerda, que se posicionavam contra a 

ditadura civil-militar. Já o segundo relaciona-se com os temas da maioria dos livros editados pela 

Praxis, que abordava a temática indígena, assunto delicado para os militares.  

Para que possamos compreender como essa relação desencadeou no encerramento da 

editora, é importante recuperar parte da história da Sharp do Brasil e de seu fundador Matias 

Machline.    

 

1.2.1. Matias Machline e a trajetória da Sharp do Brasil  

 

Antes de mais nada, é importante ressaltar a dificuldade em se pesquisar a atuação de 

empresas durante a ditadura civil-militar implantada no Brasil em 1964. O historiador Pedro 

Campos afirma que um dos primeiros obstáculos é o acesso às fontes primárias, uma vez que é 

comum as organizações empresariais limitarem o acesso a pesquisadores e, nas raras vezes em que 

o permitem, há um desconfiança dos dirigentes quanto ao trabalho desenvolvido128. Por esse 

 
127 Há de se considerar que a Praxis também funcionava como gráfica e não apenas como editora, e que os catálogos 
impressos podem não ter sido editados por Regastein Rocha e sua equipe. Na entrevista, Regastein afirmou que a 
gráfica chegou a ter muitos clientes distintos que produziam outros materiais gráficos, mas que a especialidade era, de 
fato, publicações de arte e fotografia.   
128 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Empresariado e ditadura no Brasil: fontes, métodos e historiografia. Sillogés, 
v. 3, n. 1, p. 15-42, 2020. Disponível em:  
<http://historiasocialecomparada.org/revistas/index.php/silloges/article/view/103/105>. Acesso em: 19 set. 2021, 
p. 17. 
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motivo, os pesquisadores utilizam diversas outras fontes para fazerem suas pesquisas, que apesar 

de tudo têm rendido importantes contribuições. Um desses caminhos é a pesquisa em arquivos 

públicos disponibilizados na internet, que foi fundamental para o desenvolvimento desta tese, 

particularmente durante o isolamento social causado pela pandemia da COVID-19. Além disso, 

não foi possível localizar a documentação da Sharp do Brasil ou mesmo alguma pesquisa que 

tomasse a empresa como estudo de caso. Encontramos apenas reportagens que não citam suas 

fontes e estudos da área de marketing que analisam a gestão da Sharp sem nenhuma perspectiva 

crítica. Assim, optamos por pesquisar no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, com o 

intuito de traçar, minimamente, a trajetória de Machline e de sua empresa129.  

Filho de imigrantes russos, Machline nasceu no dia 9 de julho de 1933 na cidade de Bagé, 

no interior do Rio Grande do Sul. Sua trajetória empresarial chama a atenção pela rapidez com que 

juntou uma grande fortuna e formou o grupo Sharp do Brasil. Aos 18 anos, Machline se tornou 

vendedor de calculadoras de uma empresa gaúcha chamada Front Feed S.A. No ano de 1959, foi 

transferido para a filial da capital paulista e no ano seguinte foi acusado de se apropriar 

indevidamente de 700 a 800 milhões de cruzeiros da empresa. Acusação que, aparentemente, nunca 

foi comprovada. O fato é que, em 1961, Machline deixa seu simples cargo de vendedor e funda a 

sua primeira empresa, a CIMPRO, Cia Importadora de Máquinas para Processamento de Dados, 

na cidade de São Paulo.  

No final dos anos 1960, a CIMPRO intermediou o estabelecimento de contratos entre a 

Caixa Econômica do Estado de São Paulo (CEESP) e a Büromaschinen Export GmbH, empresa 

especializada em máquinas de escritório sediada na Berlim Oriental. Esses contratos não foram 

previamente abertos à concorrência pública, nem tiveram planejamento técnico e muito menos 

houve pagamento de impostos ou taxas. Nem mesmo o transporte da mercadoria foi pago pela 

empresa de Machline, ficando a cargo da própria CEESP. Essa transação gerou um lucro de quase 

11 milhões de cruzeiros para a CIMPRO. Esses contratos foram firmados a partir de tráfico de 

influência, que envolveu altas autoridades do estado de São Paulo, sobretudo Roberto Costa de 

Abreu Sodré, fundador do partido Aliança Renovadora Nacional (o Arena) e Governador do 

 
129 As informações aqui apresentadas foram encontradas essencialmente em dois documentos que resumem a trajetória 
do empresário de modo satisfatório. O primeiro é um dossiê intitulado “Sharp do Brasil”, elaborado pelo Serviço 
Nacional de Informação (SERVIÇO Nacional de Informações. Sharp do Brasil. Brasília: Serviço Nacional de 
Informações, abril de 1975. Dossiê. Disponível em:  
<https://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1826965&v_a
ba=1>. Acesso em: 23 set. 2021). Já o segundo é um documento incompleto, sem cabeçalho, também elaborado pelo 
SNI (SERVIÇO Nacional de Informações. Interesses de Matias Machline na Secretaria da Receita Federal. 
Brasília: Serviço Nacional de Informações, abril de 1986. Dossiê. Disponível em:   
<https://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1864102&v_a
ba=1>. Acesso em: 23 set. 2021). O último é o mais completo. 
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Estado de São Paulo entre os anos de 1967 e 1971. Ainda dentro dessas operações, Machline 

também foi acusado de contrabando de armas provenientes da Alemanha Oriental130.  

Para camuflar suas transações ilegais com a CEESP, em 1972, Machline transformou a 

CIMPRO em Sharp – Equipamentos Eletrônicos para Escritórios, com sede na cidade de São 

Paulo e fábricas na Zona Franca de Manaus. Matias Machline e Abreu Sodré entregaram juntos o 

projeto de instalação da Sharp em Manaus para os Ministérios do Interior e das Comunicações. 

Segundo documentação presente no SIAN, esse projeto informava que a empresa “[...] teria um 

alto grau de nacionalização, distribuição e assistência técnica própria, o que, com o passar do 

tempo, não aconteceu. Na realidade, essa empresa não passava de simples montagem, visto que 

todos os componentes utilizados eram importados, bem como demais acessórios”131. Importante 

ressaltar que Machline conseguiu autorização apenas para usar a marca “Sharp”. A Sharp do Brasil 

era independente da Sharp japonesa.  

Nessa mesma documentação, constatamos que a Sharp mantinha uma situação de 

constante irregularidade na Receita Federal que gerou uma autuação de 488 milhões de cruzeiros, 

que não foi paga devido a propinas dadas a fiscais de tributos federais. Também é informado que 

a influência de Machline alcançava os mais altos níveis hierárquicos do governo militar, uma vez 

que ele era próximo de Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo. Inclusive, dois filhos de 

Figueiredo chegaram a trabalhar na Sharp.  

Provavelmente, esse trânsito com os poderosos fez com que Machline recebesse 

incentivos fiscais e apoios financeiros para manter sua empresa. No dossiê132 sobre a Sharp, 

preparado pelo SNI, é registrado, por exemplo, que a empresa foi fundada com cerca de 9% de 

seu capital oriundo de recursos da SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, 

além da isenção de diversos impostos133. 

A Sharp começa produzindo – ou apenas montando, como afirma um dos dossiês – 

produtos eletroeletrônicos, sobretudo televisões. No ano de 1977, a empresa entra para o ramo da 

informática, o que também ocorre em um momento político bastante específico, remontando ao 

início dos anos 1970, quando o governo militar começou a criar mecanismos para promover o 

desenvolvimento da indústria de computadores nacionais como estratégia de autonomia militar, 

 
130 SERVIÇO Nacional de Informações. Interesses de Matias Machline na Secretaria da Receita Federal. Brasília: 
Serviço Nacional de Informações, abril de 1986. Dossiê. Disponível em:  
<https://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1864102&v_a
ba=1>. Acesso em: 23 set. 2021 
131 Ibid, sem p. 
132 SERVIÇO Nacional de Informações. Sharp do Brasil. Brasília: Serviço Nacional de Informações, abril de 1975. 
Dossiê. Disponível em:  
<https://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1826965&v_a
ba=1>. Acesso em: 23 set. 2021. 
133 Que corresponde a cerca de Cr$ 7,5 milhões de um total de Cr$ 81,2 milhões.  
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econômica e tecnológica. Em 1976, começam a ser elaboradas as diretrizes para uma “Política 

Brasileira de Informática”, uma das primeiras iniciativas do setor público para planejar e coordenar 

as atividades do setor no país. Essa política desejava alcançar objetivos ambiciosos como a 

produção e exportação de computadores de grande porte. Nesse período começaram também a 

ser criados mecanismos que limitavam a importação de computadores estrangeiros. Esses 

mecanismos barraram, por exemplo, a fabricação nacional de um minissistema da IBM, causando 

grande polêmica. Para contornar essa situação, em 1977, o governo militar abriu concorrência para 

a produção de minicomputadores no país. Dos 15 projetos submetidos, um projeto enviado pela 

Sharp foi um dos vencedores134. 

No ano de 1978, a Sharp do Brasil cria um consórcio com outras empresas e juntas 

formam a SID Informática S/A, que passa a integrar o grupo Sharp. Seis anos depois, a SID já 

respondia por 55% do faturamento e controlava 37% do mercado de microcomputadores para 

instituições financeiras135. Esse domínio foi fruto direto da Política Nacional de Informática136, de 

1984, que estabeleceu a criação de uma reserva de mercado para empresas nacionais. Essa política 

durou até o ano de 1992, ano em que essa reserva foi desfeita e grandes empresas de capital 

estrangeiro voltaram a atuar no país, colocando diversas empresas nacionais em imediata crise, 

entre elas a SID e consequentemente a Sharp do Brasil137.  

O auge da crise veio com a morte de Matias Machline, que centralizava as decisões do 

grupo, e de sua então esposa Marina Araújo, em agosto de 1994. O casal sofreu um acidente de 

helicóptero em uma viagem entre as cidades de Nova York e Atlantic City, nos Estados Unidos138. 

Após uma série de crises, a justiça do estado do Amazonas decretou a falência da Sharp do Brasil 

no ano de 2004139. 

 

 
134 SIMIQUELI, Roberto Resende. A Política Nacional de Informática e o Nacionalismo Militar. E-Premissas: 
Revista de estudos estratégicos (UNICAMP), n. 3, jan./jun., 2008, p. 10-44. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/36321763/A_Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Informática_e_o_Nacionalismo_Militar
>. Acesso em: 23 set. 2021, p. 20-5. 
135 PIRES, Hindenburgo Francisco. Reestruturação Inovativa e Reorganização das Instituições Financeiras do Setor 
Privado no Brasil. Geo UERJ, n. 2, p. 65-80, 1997. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/view/21763>. Acesso em: 19 set. 2021, p. 72. 
136 Lei n.º 7.232, aprovada em 29 de outubro de 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7232.htm>. Acesso em: 24 set. 2021. 
137 ISTOÉ Dinheiro. Os efeitos colaterais da Lei de Informática. Revista IstoÉ Dinheiro. 21 out. 2009 (atualizada 
em 3 dez. 2016). Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/os-efeitos-colaterais-da-lei-de-informatica/>. 
Acesso em: 24 set. 2021. 
138 SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Matias Machline morre em acidente nos EUA. Folha de São Paulo, 14 ago. 1994, 
Caderno Brasil. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/8/14/brasil/13.html>. Acesso em: 24 
set. 2021. 
139 HAIDAR, Rodrigo. Sharp do Brasil tem falência decretada pela Justiça do Amazonas. Consultor Jurídico, 20 ago. 
2004. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2004-ago-20/juiz_amazonas_decreta_falencia_sharp_brasil>. 
Acesso em: 24 set. 2021. 
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1.2.2. A Praxis como editora de arte 

 

Segundo Regastein Rocha, os contatos entre a sua pequena agência de publicidade e 

Matias Machline começaram quando ainda não havia a Sharp do Brasil, apenas a CIMPRO. Esse 

contato fez com que a agência crescesse, consolidando a Praxis, que executava serviços 

publicitários, gráficos e editoriais.  

O interesse de Regastein pela fotografia e pelos livros remonta a sua adolescência, nos 

anos 1950. Na ocasião ele já fotografava em Passa-Quatro, interior de Minas Gerais, sua cidade 

natal140. Curiosamente, ele nunca expôs ou publicou suas fotografias141. Já em São Paulo, nos anos 

1960, passou a trabalhar em laboratório de fotografia. Logo após, tornou-se funcionário da livraria 

Mestre Jou142, especializada em livros importados, onde teve contato com uma série de livros de 

arte e fotografia e conheceu pessoas que foram fundamentais para sua trajetória como editor. Entre 

elas, podemos destacar Pietro Maria Bardi, Lina Bo Bardi, Millôr Fernandes, Jacob Klintowitz, 

Ziraldo, Hector Babenco, Raquel Arnaud, Maureen Bisilliat, Cláudio Willer, Claudia Andujar e 

George Love143. Na Figura 29, podemos ver o jovem Regastein Rocha, terceiro da esquerda para a 

direita, no grupo de expoentes poetas paulistanos da década de 1960.  

 
140 Regastein Rocha nasceu no dia 20 de fevereiro de 1935. 
141 O poeta Claudio Willer declarou que Regastein também escrevia poesias, mas que, assim como as fotografias, nunca 
chegou a publicar. Fonte: <https://claudiowiller.wordpress.com/2022/01/06/regastein-rocha-1935-2022/>. Acesso 
em: 1 jun. 2022. 
142 A livraria foi fundada no ano de 1952 por Felipe Mestre Jou, um imigrante chileno, no edifício do Banco de São 
Paulo, localizado na Praça Antônio Prado, centro de São Paulo. Logo nos primeiros anos, a livraria passou a vender 
livros importados da Espanha, França, Inglaterra, México e Argentina e, pouco tempo depois, Mestre Jou passou a 
traduzir alguns dos livros importados. Nos anos de 1960, a livraria foi transferida para a Rua Martins Fontes, 99, e logo 
abriu filiais na Rua Augusta, 2813 e 2943, na Rua 7 de Abril, 172, e na Rua Guaipá, 512, além de uma filial na cidade 
do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, 19, sala 205. MACHADO, Ubiratan. Pequeno guia histórico das 
Livrarias Brasileiras. São Paulo: Ateliê Editoria, 2008, p. 195-6. 
143 ARAÚJO, Emanoel (org). Regastein e a Editora Raízes: pioneirismo em edições de arte em São Paulo. São 
Paulo: Museu Afro Brasil, 2015, p. 6.  
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Figura 29: Fotografia sem autoria e sem data. Da esquerda para a direita, Argos Machado, Sergio Lima, Regastein 
Rocha, Antonio Fernando de Franceschi, Décio Bar, Claudio Willer, Roberto Piva e Luis Fernando Pupo. Fonte: 
<https://www.zonacurva.com.br/a-saga-da-vanguarda-poetica-paulistana/>. Acesso em: 1 jun. 2022.  
 
 

Quando já comandava a Editora Praxis, Regastein ainda procurou manter-se a par do que 

se publicava internacionalmente na área de arte e fotografia através dos livros vendidos na Livraria 

Kosmos144. O editor ainda destacou que suas principais referências no que se refere às técnicas de 

 
144 A Livraria Kosmos foi fundada em 1935, no Rio de Janeiro, pelos austríacos Erich Eichner e Norbert Geyerhahn 
que vendia livros novos, usados e obras raras trazidas da Europa, especialmente da Áustria. Na década de 1940 foi 
aberta uma filial da Kosmos em São Paulo, na Rua Marconi, 91/92, na República, região central. Regastein ainda nos 
fala de uma filial, a que ele frequentava, na Galeria Metrópole, localizada na Rua São Luís, 187, ao lado da Praça Dom 
José Gaspar, também na República. A livraria era dirigida por Stefan Geyerhahn, que assumiu após a morte do pai, 
Norbert, em 1942. A livraria também editava livros técnicos e livros de fotografias, dos quais podemos citar Gente e 
terra do Brasil (1946?), de Erich Eichner, um dos fundadores da livraria, e Viagem pelo fantástico (1971), de Boris Kossoy, 
comentado na primeira parte deste capítulo (GONÇALVES, Martin Fernando de Araújo. Cartografia das livrarias 
do centro de São Paulo (1930-1970). 2012. Relatório de Iniciação Científica (Graduação). Departamento de 
Jornalismo e Editoração, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012). 
Segundo a livreira Margarete Cardoso, ex-funcionária da Kosmos do Rio de Janeiro, a matriz carioca começou 
especializada em livros técnicos e científicos, mas logo uma grande quantidade de livros de arte, literatura e livros 
importados passaram a ser vendidos. Os donos da livraria, por serem estrangeiros e grandes colecionadores de livros, 
importavam com facilidade. Ela ainda lembra que em 1960 havia uma política pública de importação de livros que 
deixava o dólar com valor mais baixo do que a cotação oficial. Era comum também as editoras darem grandes 
descontos. Havia imigrantes ou viajantes europeus que chegavam no Rio de Janeiro com uma grande quantidade de 
livros que eram vendidos na Kosmos. Mas, com o passar do tempo, as despesas de envio passaram a se tornar muito 
altas, o que dificultou a importação (CARDOSO, Margarete. Uma livreira de sorte. Associação Estadual de Livrarias 
do Rio de Janeiro. Depoimento. Disponível em:  
<http://www.aelrj.org.br/website2010/index.php?option=com_content&view=article&id=30:margarete-cardoso-
livraria-rio-antigo&catid=8:livreiros-do-rio&Itemid=15>. Acesso em: 13 out. 2021). 
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impressão, tanto em preto e branco como em quadricromia, foram as publicações da revista 

estadunidense Aperture, na área da fotografia, e da editora suíça Skira, especializada em arte. 

Regastein chegou a manter contato com as equipes da Skira e da Aperture145, que o auxiliavam em 

questões técnicas de impressão, especialmente nas especificidades do processo de se imprimir texto 

e imagem conjuntamente.  

Regastein trabalhava com esmero nas impressões de seus livros. Foi justamente nessa área 

que ele procurou se destacar de outras gráficas de São Paulo. Tendo como referência as técnicas 

da Aperture, mas especialmente da Skira (que imprimia em quadricromia, diferente da Aperture que 

imprimia em preto e branco), a Praxis passou a fazer impressões em etapas e com ajustes 

específicos para cada grupo de imagem. Primeiramente se imprimia as imagens, para depois 

imprimir o texto com tinta preta específica. Regastein se mostrou orgulhoso ao falar sobre o 

processo de impressão das imagens de seus livros, especialmente em Xingu e Amazônia, que de fato 

tinham qualidade de impressão superior se comparados a outros livros da mesma época.  

Era constante a preocupação em se aproximar o máximo possível a impressão das cores 

originais das fotografias. Assim, eram feitos ajustes que aumentavam as cargas das tintas de acordo 

com as imagens. As imagens com cores e tons semelhantes eram agrupadas e recebiam ajustes 

específicos. Em Xingu, por exemplo, que tem tons muito intensos em diversas imagens, a carga da 

tinta vermelha chegou a ser aumentada em sete vezes. Essa técnica também foi usada em Amazônia, 

que tem tons de amarelo muito luminosos e azuis bastante profundos. Regastein afirmou que esses 

ajustes não eram comuns em outras gráficas da cidade, o que transformou a Praxis em referência, 

especialmente na impressão de livros de arte e de fotografia.   

Os conteúdos das publicações da Skira e da Aperture também foram importantes para a 

Praxis. Para Regastein, a Skira foi responsável por efetuar uma “revisão da história da pintura”, 

enquanto a Aperture foi responsável por uma “revisão da história da fotografia”. Regastein tinha o 

hábito de enviar alguns materiais que produziu para a equipe da revista, que dava devolutivas e 

sugestões por telefone. O modo como os ensaios fotografados eram editados e diagramados na 

revista também serviu de influência para os livros da Praxis.  

A primeira publicação impressa pela Praxis foi o catálogo Portinari desenhista, referente à 

exposição homônima que ocorreu no ano de 1977, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de 

Janeiro, e no Museu de Arte de São Paulo, na capital paulista. O catálogo conta com uma série de 

desenhos de Cândido Portinari, alguns impressos em cores, dezenas de depoimentos de diversos 

 
145 O contato de Regastein com a equipe da Aperture foi mediado pelo fotógrafo brasileiro Otto Stupakoff, que 
conduziu parte considerável de sua carreira na Europa e nos Estados Unidos, fotografando para revistas de moda. 
Regastein não se lembrou das pessoas com quem manteve contato na revista. A revista Aperture foi consultada, por e-
mail, para constatar se havia algum registro desse contato. Entretanto, não obtivemos nenhum tipo de resposta.    
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autores sobre o artista, uma cronologia de Portinari, fotografias que documentam sua trajetória e 

uma bibliografia extensa incluindo reportagens e livros sobre o artista.  

 

 
Figura 30: Capa do catálogo da exposição Portinari desenhista, organizado por Ralph Camargo, com textos de Ralph 
Camargo e com projeto gráfico de Wesley Duke Lee. Imprenta: Rio de Janeiro: Museu Nacional de Belas Artes [São 
Paulo]: Museu de Arte de São Paulo, [1977]. Descrição: 264 páginas.; algumas imagens coloridas; 21 x 21 cm. Coleção 
particular do autor.  

 

No ano seguinte, 1978, a Praxis imprimiu outro catálogo de uma exposição organizada 

pelo MASP, no caso, Minha viagem à Grécia no helicóptero de Leonardo da Vinci ou O Truque da Concha 

Celestial, de Wesley Duke Lee. A publicação consiste na reprodução de 36 gravuras feitas pelo 

artista, com texto de Pietro Maria Bardi e projeto editorial e gráfico do próprio Duke Lee, que 

também atuava como designer da Praxis.  

Naquele mesmo ano146, a Praxis edita seus primeiros e únicos livros de fotografia que se 

tornaram referência para a história da fotografia no Brasil. São eles: Fotografias, de Otto Stupakoff; 

Xingu, de Maureen Bisilliat; Yanomami: Frente ao eterno, de Claudia Andujar; e Amazônia, de Claudia 

Andujar e George Love. Os três últimos tinham temática indígena e, no caso de Amazônia, abordava 

também a paisagem da floresta. Yanomami: Frente ao eterno e Amazônia serão analisados no próximo 

capítulo.  

 
146 Relembrando que 1978 foi um ano exitoso para a Sharp do Brasil. 
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Figura 31: Capa de Fotografias, com fotografias e textos de Otto Stupakoff e projeto gráfico de Wesley Duke Lee. 
Imprenta: São Paulo: Praxis, 1978. Descrição: fotografias em preto e branco e coloridas; 21 x 21 cm. Tiragem: 1000 
exemplares. Acervo da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 
 

Fotografias, de Otto Stupakoff, também é o catálogo147 da exposição homônima 

apresentada no MASP. Entretanto, a exposição foi inaugurada em 1979 e o catálogo lançado no 

ano anterior148. Em sua capa está impressa uma curiosa fotografia em preto e branco de uma mulher 

que parece ter caído em cima de uma cerca. Com uma maquiagem carregada, ela sorri, 

desconcertada, para a câmera. A imagem tem um tom de mistério que não se mantém no interior 

do livro. Abaixo da foto, há uma grande assinatura de Otto, que reforça o aspecto autoral do livro.  

Fotografias apresenta uma série de imagens coloridas – e algumas poucas em preto e branco 

– de paisagens triviais ao redor do mundo, fugindo de pontos turísticos. Alguns desses lugares são 

habitados por pessoas anônimas, públicas e próximas do fotógrafo. Em muitos momentos, 

Fotografias adquire um tom pessoal, como se fosse um livro de recordações de suas diversas viagens, 

com algumas imagens mais íntimas. 

 
147 Em suas páginas internas, não é mencionado que o livro serviu como catálogo. Essa informação foi obtida através 
dos sistemas de busca das bibliotecas. 
148 Ao que tudo indica, a maioria das publicações da Editora Praxis foi lançada no final de 1978. Provavelmente, a 
exposição de Otto Stupakoff entrou em cartaz no início de 1979.  
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Figura 32: Página do livro Fotografias, de Otto Stupakoff. São Paulo: Praxis, 1978. Acervo da Biblioteca de Fotografia 
do Instituto Moreira Salles.  

 

Todas as imagens têm legendas que apontam o lugar onde a fotografia foi produzida e o 

nome do retratado, caso seja alguma pessoa pública ou do círculo íntimo do fotógrafo. As 

fotografias sempre são dispostas na página ímpar, enquanto as páginas pares permanecem brancas, 

em sua maioria, ou com pequenos textos. Tais textos são narrados em primeira pessoa, o que nos 

faz crer que são de autoria de Stupakoff, e abordam temas relativos à fotografia disposta na mesma 

página dupla. O primeiro desses pequenos textos funciona como uma apresentação do livro na 

qual o fotógrafo comenta o início de sua prática fotográfica e a situação da fotografia na época.  

De todas publicações analisadas, Xingu, de Maureen Bisilliat, é a que mais causa impacto, 

seja pelo grande tamanho, pela intensidade da cor, pela qualidade da impressão ou pelo vigor das 

imagens. Suas folhas são apresentadas soltas e protegidas por um invólucro rígido que se assemelha 

a um álbum de gravura. A capa da publicação também chama a atenção: letras brancas e esguias 

ocupam todo o espaço de 44 x 61,5 cm, um tamanho incomum para a época. 

Segundo nota dedicatória, escrita por Matias Machline, que integra o álbum, Xingu foi 

produzido pela Sharp do Brasil em comemoração ao 10º aniversário da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (SUFRAMA) e ao 5º ano de atividades do grupo empresarial. Xingu é, de fato, 

o único livro editado pela Praxis que serviu exclusivamente como brinde da Sharp do Brasil. 
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Figura 33: Capa de Xingu, com fotografias de Maureen Bisilliat e textos de Cláudio Villas-Bôas e Orlando Villas-Bôas. 
Projeto gráfico de Antônio Marcos da Silva. Imprenta: São Paulo: Praxis, 1978. Descrição: 31 folhas soltas; fotografias 
coloridas; 44 x 61,5 cm. Acervo da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

As imagens são impressas em cores e sangradas em folhas de alta gramatura. Podemos 

dividir as fotografias do álbum em três grupos distintos. O primeiro deles é formado por nove 

imagens que registram detalhes de adereços e pinturas sobre peles de corpos dos indígenas. Tais 

fotografias se tornam quase abstratas dada a proximidade da câmera com a pele dos indígenas, que 

cobre praticamente todo o fundo, dando destaque para os adereços e as pinturas. Não são apenas 

as cores intensas que causam impacto nesse grupo, mas também a mudança de escala estabelecida, 

que apresenta pequenos objetos e detalhes impressos em grandes folhas. O segundo grupo é 

formado por sete retratos que enquadram apenas o rosto e, no máximo, parte do pescoço ou dos 

ombros dos indígenas. A câmera também está muito próxima e pode-se ver os poros e as gotas de 

suor. São pessoas distintas, inclusive de povos variados, mas que estão devidamente ornamentadas 

para determinados rituais. Nas últimas quatro imagens que formam o terceiro grupo, o tema da 

pintura corporal retorna. Nas duas primeiras imagens desse grupo, a fotógrafa não se aproxima 

tanto, mas ainda mantém um enquadramento fechado nos troncos dos corpos femininos. Nas 
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outras duas imagens, a câmera retorna para seu lugar habitual de quase contato físico com a pele e 

registra detalhes das pinturas corporais e de adereços. O vermelho das imagens é muito intenso e 

domina toda a publicação. 

 

 
Figura 34: Página do álbum Xingu, de Maureen Bisilliat, com imagem que integra o primeiro grupo identificado. São 
Paulo: Praxis, 1978. Acervo da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. A legenda da imagem diz: “O 
corpo pintado com o vermelho vivo do urucum – a figura monolítica de um índio Kamaiurá na espera do cerimonial”.  

 

Todas as imagens são acompanhadas por uma legenda, impressa no verso das folhas, que 

informa sobre os materiais e as simbologias dos adereços e pinturas, assim como sobre a qual povo 

a pessoa fotografada pertence. A publicação é introduzida por um texto assinado pelos sertanistas 

Orlando e Cláudio Villas-Bôas. Eles comentam o modo de vida das poucas aldeias indígenas ainda 

isoladas e suas relações com a natureza, assim como os adornos e suas variações cromáticas, um 

dos principais temas do álbum. O texto também denuncia, de maneira tangencial, a crescente 
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ocupação do território por pastos para bois e a resistência dos povos indígenas nesse contexto149. 

Veremos como esse tipo de denúncia se tornará mais efusivo nos livros de Claudia Andujar, 

especialmente Yanomami: frente ao eterno.  

O caso de Xingu nos faz imaginar como a Praxis poderia ter alcançado renome 

internacional, não fosse a censura. Uma reportagem de 1979 da Graphis, influente revista de artes 

gráficas baseada em Zurique, reservou um espaço considerável para a publicação da Praxis, 

publicando seis fotografias que ali estão, sendo duas delas impressas sangradas em páginas inteiras. 

As imagens ressaltam as fortes cores das fotografias, especialmente os vermelhos intensos. O texto 

da reportagem, escrito pelo crítico de arte brasileiro Jacob Klintowitz, destaca que a Praxis, 

especialmente através de Xingu, estava contribuindo “[...] para despertar no público brasileiro a 

consciência da variedade e riqueza visual de seu país”150.  É também destacada a habilidade “[...] 

incomum de design e uma abordagem inovadora para as sutilezas da cor que foram esbanjadas no 

que pode ser considerada uma das publicações mais notáveis que o país já produziu até agora”151.  

No ano seguinte, a publicação ganhou uma nova versão em livro, na qual foram 

acrescentadas dezenas de outras fotografias de Bisiliat, em cinco edições – em inglês, francês, 

italiano, alemão e português –, com um texto consideravelmente maior dos irmãos Villas-Bôas. 

Essas edições somaram 30 mil exemplares, vendidos tanto no mercado internacional quanto no 

Brasil. Esses exemplares foram impressos pela editora italiana Mandadori. No Brasil, a edição ficou 

a cargo da Editora Cultura, de São Paulo152.  

Entretanto, o caminho que a Editora Praxis poderia ter seguido foi violentamente 

interrompido pela censura do regime militar do Brasil. O próximo tópico descreve como esse 

processo se desenrolou.  

 

1.2.3. A censura e o encerramento da Editora Praxis 

 

O interesse de Regastein Rocha pela Amazônia ganhou corpo quando o editor passou a 

viajar com frequência para a Zona Franca de Manaus, a trabalho para a Sharp do Brasil. Esse 

interesse fez com que a Editora Praxis começasse a produzir e editar algumas publicações sobre a 

 
149 VILLAS-BÔAS, Cláudio; VILLAS-BÔAS, Orlando. [sem título]. In: BISILLIAT, Maureen. Xingu. São Paulo: 
Praxis, 1978, sem paginação.  
150 “to awaken a consciousness on the part of the Brazilian public of their country's variety and visual wealth”. 
KLINTOWITZ, Jacob. Praxis Propaganda São Paulo: A Brazilian Advertising Agency and Publisher with a Social 
Dimension. Graphis: International Journal of Graphic and Applied Art. Zurich: The Graphis Press, n. 201, 1979, p. 
46, tradução nossa. 
151 “Unusual designing skill and an innovatory approach to the subtleties of colour were lavished on what can justly 
claim to be one of the most remarkable publications the country has so far produced”. Ibid, p. 46, tradução nossa. 
152 KNYCHALA, Catarina Helena. O livro de arte brasileiro. 1980. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-
Graduação em Biblioteconomia e Documentação, Universidade de Brasília, Brasília, 1980. 
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floresta e alguns povos que nela habitam. A primeira delas foi um relatório anual da empresa, feito 

com fotografias do estadunidense Lew Parrela, nas quais ele registrou janelas e portas da capital do 

Amazonas153. Um exemplar foi enviado à Aperture para avaliação, mas não houve nenhuma 

devolutiva. Ao que tudo indica, o relatório não teve problemas com os censores.  

Segundo Regastein, na mesma época, a Editora Praxis estava trabalhando também com o 

escritor mineiro Fernando Sabino, na publicação de um livro sobre sua viagem a Manaus. Como 

as relações entre a editora e a Sharp já estavam estremecidas, o livro acabou sendo publicado pela 

editora Record, do Rio de Janeiro, no ano de 1977, sob o título O encontro das águas: crônica de uma 

cidade tropical. Se considerarmos o fato de que em 1978 já havia sido lançada uma segunda edição, 

o livro deve ter alcançado relativo sucesso.  

O livro narra, em primeira pessoa, os dias que o escritor passou na cidade de Manaus. 

Sabino ficou boa parte do tempo na cidade, saindo poucas vezes para visitar seu entorno e a área 

de comércio popular da Zona Franca. As impressões do autor sobre o cotidiano manauara é o tema 

central do livro. Como um flâneur dos trópicos, Sabino caminha pela cidade, visita restaurantes, vai 

a jantares, ao Teatro do Amazonas e conversa com diversos artistas da região e outras figuras 

importantes. Ao analisarmos o livro, que contém apenas texto, entendemos o motivo do 

desentendimento entre a Editora Praxis e a Sharp do Brasil, que, como vimos, mantinha relações 

diretas com o governo. Em determinados momentos da narrativa, Sabino tece críticas à ocupação 

da Amazônia pelos militares, que para o escritor não envolvia planejamento. Ele questiona a 

efetividade da abertura de estradas na floresta, denuncia a situação de extrema pobreza e 

vulnerabilidade de indígenas residentes nas capitais e critica o trabalho de catequização dos 

indígenas por parte de missionários.  

Muito provavelmente, as declarações de Sabino incomodaram os militares ou até mesmo 

Matias Machline. Assim, por discordâncias ideológicas, o livro O encontro das águas acabou sendo 

lançado por outra editora. Infelizmente, outros projetos da Praxis não tiveram o mesmo destino. 

Dois deles tiveram que ser cancelados devido à intervenção direta dos censores. E foi justamente 

a produção do projeto desses dois livros que acabou levando a uma situação de insustentabilidade 

da relação entre a Praxis e a Sharp. 

Um outro projeto, comandado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, também abordava os 

grupos indígenas do Brasil. A princípio, o livro contaria com a participação de diversos 

antropólogos que, além de escrever, contribuiriam com fotografias pertencentes a seus arquivos 

 
153 Regastein disse não ter mais nenhum exemplar desse relatório e acredita ser bastante difícil de encontrar. Foram 
feitas pesquisas nos acervos das bibliotecas da prefeitura de São Paulo, da Universidade de São Paulo, do Instituto 
Moreira Salles, do Museu Lasar Segall e da Biblioteca Nacional, além de pesquisa em sebos virtuais como Estante 
Virtual e AbeBooks, e não foram encontradas nenhuma referência a esse relatório. Provavelmente, como se trata de 
um relatório, sua circulação deve ter sido restrita aos funcionários da Sharp do Brasil.    
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pessoais. Os irmãos Villas-Bôas ofereceram algum tipo de material, não especificado por Regastein 

Rocha em seu depoimento. A Praxis chegou a estabelecer uma parceria com a Aperture para lançar 

o livro também fora do país, mas o trabalho foi interrompido e o material levantado foi confiscado 

pelos militares.  

Havia ainda uma proposta de publicação que estava em uma situação mais embrionária e 

abordava outro tema. Tratava-se de um livro sobre a presença da igreja do Brasil, organizado por 

Dom Agnelo Rossi. A capa do livro já estava decidida, seria uma fotografia de Dom Hélder Câmara 

próximo a uma pomba. Agnelo e Hélder eram personagens importantes da ala progressista da 

Igreja Católica. Agnelo Rossi foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

em 1968, ano em que o episcopado se pronunciou publicamente contra a violência e a falta de 

liberdade promovida pelo AI-5. Rossi chegou a recusar a Medalha da Ordem Nacional do Mérito, 

oferecida pelo então Presidente da República, o general Artur da Costa e Silva, causando grande 

desconforto entre religiosos e militares154. Hélder Câmara também se posicionou contrário às 

violações de direitos humanos promovidas pelo regime. O bispo chegou a denunciar publicamente 

atos de tortura contra e a perseguição e expulsão de padres estrangeiros, tornando-se uma das 

principais vozes de resistência à ditadura155.  

O antropólogo Darcy Ribeiro, que desde os anos 1940 trabalhava em órgãos públicos 

relacionados à população indígena, era o chefe do Gabinete Civil do governo de João Goulart em 

1964, ano do golpe civil-militar que instaurou a ditadura no país. Ribeiro foi um dos poucos a tentar 

criar mecanismos de resistência ao golpe e isso acabou o levando ao exílio. Entre perseguições 

políticas e prisões, Ribeiro só voltou definitivamente ao país no ano de 1976156. Com menos de 

dois anos após seu retorno ao Brasil, se envolveu com a Praxis em duas publicações: o projeto 

interrompido que mencionamos e o livro Yanomami: frente ao eterno, de Claudia Andujar, que contou 

com texto do antropólogo. O envolvimento de Regastein com figuras proeminentes da resistência 

à ditadura desagradou os militares, que, como vimos anteriormente, mantinham relação direta com 

Matias Machline.  

Regastein acredita que começou a ser espionado através de um militar157 que iniciou 

estágio na gráfica. A justificativa de sua presença era a de que ele deveria aprender técnicas de 

 
154 CONFERÊNCIA Nacional dos Bispos do Brasil. No contexto de regime militar, Dom Agnelo Rossi se 
manteve fiel ao Santo Padre. 2017. Disponível em: <https://www.cnbb.org.br/dom-agnelo-rossi-o-presidente-que-
tinha-como-submissao-o-amor-ao-santo-padre/>. Acesso em: 14 out. 2021. 
155 FREIRE, Emanuel de Andrade. Dom Helder Camara: Igreja e Imprensa durante a Ditadura Militar. 2021. Tese 
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-26022021-
223644/publico/EmanueldeAndradeFreire.pdf>. Acesso em: 14 out. 2021.  
156 FUNDAÇÃO Darcy Ribeiro. Cronologia. Disponível em: <http://fundar.org.br/cronologia/>. Acesso em: 28 
jun. 2022. 
157 Regastein não lembrou o nome do militar. 
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impressão para serem aplicadas no Exército. Segundo Regastein, Machline havia empregado 

diversos militares na Sharp do Brasil, sendo que esse estagiário era um deles. O bibliófilo e 

empresário José Mindlin, que contratava com frequência os serviços da Praxis158, chegou a alertar 

Regastein do perigo, alerta que não foi levado a sério. Posteriormente, descobriu-se que o estagiário 

estava espionando a produção de três livros: aquele organizado por Darcy Ribeiro sobre os grupos 

indígenas brasileiros; o livro sobre a presença da Igreja no Brasil, organizado por Dom Agnelo 

Rossi; e o livro de fotografia Amazônia, de Claudia Andujar e George Love.  

Na produção do primeiro livro, Regastein teve um encontro rápido com Darcy Ribeiro 

no aeroporto para discutirem os aspectos financeiros da publicação. Em determinado momento, 

Ribeiro fez um desenho simples de uma aldeia indígena em um guardanapo e depois jogou fora. 

Dias depois, Regastein foi convocado para prestar depoimento no DOPS e lá estavam os desenhos. 

Os militares duvidaram que os rabiscos representavam uma aldeia indígena. 

É possível encontrar no Sistema de Informações do Arquivo Nacional documentos que 

comprovam as investigações dos militares sobre Regastein Rocha. Entre eles, podemos destacar 

um informe159, produzido pela agência do Serviço Nacional de Informação (SNI) de São Paulo, 

que registra uma “entrevista” com o Cel. Agricio Faria Pimentel, assessor de Matias Machline, feita 

no dia 20 de dezembro de 1978. Nela, Pimentel afirma que Regastein Rocha tinha “tendências 

esquerdistas” e era um “comunista declarado”. Pimentel acusa o editor de utilizar a Praxis como 

meio para financiar o “Movimento Comunista”. As primeiras acusações do assessor se referem às 

propagandas da Sharp impressas nas páginas do periódico O Pasquim, produzidas pela Praxis. De 

fato, a Sharp ocupou páginas inteiras com seus anúncios feitos com desenhos de Ziraldo. Pelo 

tamanho e localização do anúncio, situado na contracapa do periódico, vemos como os anúncios 

da Sharp eram importantes para a manutenção do jornal. 

 
158 Mindlin inclusive tinha em sua coleção quase todos os livros que foram publicados pela Praxis.  
159 SERVIÇO Nacional de Informação. Informe No. 017/740/ASP/SNI. São Paulo: Serviço Nacional de 
Informação, 11 jan. 1979. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_V8/MIC/GNC/EEE/79000395/BR_DFANB
SB_V8_MIC_GNC_EEE_79000395_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 14 out. 2021. 
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Figura 35: Anúncio da Sharp n’O Pasquim com desenho de Ziraldo (Número Especial de abril de 1978, Rio de Janeiro, 
p. 100). Fonte: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=124745&pesq=Sharp&pagfis=17840>. 
Acesso em 17 jul. 2022 

 

Continuando a “entrevista”, Pimentel afirma que Regastein:  

 

[...] mandou publicar uma agenda da SHARP, para o ano 79 na qual continha versos 
sobre a AMAZÔNIA escrito por THIAGO MELO, e que no seu ver, esses versos eram 
altamente taxativos à política brasileira e, que ia de encontro aos princípios da SHARP, 
pois a mesma mantém uma linha política do bom relacionamento com o governo 
brasileiro, tanto é verdade que a mesma agrega em seu quadro de funcionários dois filhos 
do GEN. JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO.160  

 

 
160 SERVIÇO Nacional de Informação. Informe No. 017/740/ASP/SNI. São Paulo: Serviço Nacional de 
Informação, 11 jan. 1979, p. 3. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_V8/MIC/GNC/EEE/79000395/BR_DFANB
SB_V8_MIC_GNC_EEE_79000395_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 14 out. 2021.  
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Thiago de Mello teria recebido da Praxis a quantia de Cr$ 30 mil para escrever os supostos 

poemas. O coronel ainda acusa Regastein Rocha de usar a editora para publicar livros de Darcy 

Ribeiro e que essa era, a seu ver, uma forma de contribuir com o movimento comunista161. 

Pimentel informa que Matias Machline e o Gen. Henrique de Assunção Cardoso, 

presidente do Conselho da Sharp, sabiam das posições e atitudes de Regastein. Cardoso chegou a 

pressionar pela saída do editor, ameaçando, ele próprio, de se desligar da empresa, caso não fosse 

feito o desligamento do editor. Assim, estabeleceu-se o prazo de 13 de março de 1979 para tal ação. 

Entretanto, a situação era delicada, pois Regastein havia comprado recentemente 17 milhões de 

cruzeiros em maquinário novo para a gráfica.  

É importante analisar esse documento para compreendermos os inconsistentes 

mecanismos da repressão. A principal acusação imputada a Regastein surgiu de uma hipótese 

lançada por um militar, de que o editor financiava um suposto movimento comunista através de 

sua editora. Em toda a documentação disponibilizada pelo SIAN, não há prova concreta do 

financiamento da Praxis para atividades de militância ideológica. Existe apenas um bilhete de José 

Carlos Leite Filho, assistente da diretoria da Sharp, endereçado à sua secretária, de nome Terezinha, 

sobre a autorização de pagamento em cheque ao poeta Thiago de Mello, no valor de 30 mil, que 

deveria ser debitado da Praxis, como se fosse crime pagar o poeta pelos serviços prestados. 

Na verdade, Thiago de Mello não escreveu uma poesia, mas sim um texto de 

apresentação, uma espécie de prefácio. Isso deixa claro que os militares não se deram ao trabalho 

de examinar a publicação, que era na verdade um livro e não uma agenda. Pimentel não deve ter 

visto o livro, muito menos lido o texto com cuidado. Tudo indica que a denúncia da publicação foi 

encaminhada pelo estagiário militar, tendo levado à expedição do veredito de fechamento da 

editora. Essa solução parece ter sido pertinente não só aos militares, que ficaram mais tranquilos 

ao impedir que uma editora de ambições internacionais publicasse suas denúncias, mas também a 

Matias Machline e à Sharp, que assim se desligavam por completo de Regastein e de todos seus 

colaboradores.  

Durante a entrevista que Regastein Rocha nos concedeu, Frances Rocha, esposa do editor 

e ex-professora de História da PUC-SP, nos forneceu mais detalhes sobre o trabalho da editora 

junto aos perseguidos políticos. Segundo ela, os ex-presos políticos e os exilados não conseguiram 

emprego após sair da prisão ou retornar ao país.  Regastein passou então a convidá-los a trabalhar 

em campanhas publicitárias e publicações da Praxis. Nos primeiros trabalhos, a Sharp não percebeu 

 
161 SERVIÇO Nacional de Informação. Informe No. 017/740/ASP/SNI. São Paulo: Serviço Nacional de 
Informação, 11 jan. 1979, p. 3. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_V8/MIC/GNC/EEE/79000395/BR_DFANB
SB_V8_MIC_GNC_EEE_79000395_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 14 out. 2021. 



 91 

essa filiação mas, com a entrada de militares na empresa, os perseguidos foram identificados. Assim, 

a proximidade da agência e editora com artistas como Ziraldo, Millôr Fernandes, Thiago de Mello 

e Sérgio Ricardo foi um argumento suficiente para se que se construísse a falácia do financiamento 

do editor ao movimento comunista.  

Frances relatou, ainda, que militares chegaram a visitar sua casa para intimidá-la a intervir 

na contratação dos ex-presos e ex-exilados pela editora. Ela conta que estava grávida e encontrava-

se sozinha com mais quatro filhos quando os militares entraram em sua casa. Após saírem, ela 

percebeu que deixaram uma arma carregada escondida sob o sofá, o que teria configurado uma 

ameaça. Sem fornecer mais detalhes, Regastein ainda afirmou que os militares foram outras vezes 

a sua casa e fizeram diversos interrogatórios.  

Segundo o casal, Regastein ainda sofreu mais duas acusações além das que identificamos 

no informe produzido pelo SNI. Os militares acusaram-no de fazer pesquisas não autorizadas sobre 

a floresta juntamente com George Love. Durante a produção do livro Amazônia, Love voltou à 

floresta para produzir fotografias aéreas adicionais, com financiamento da Praxis, o que foi 

considerado pelos militares como indício de uma possível ação de espionagem. Outra acusação foi 

a de que Regastein fazia tráfico de armas na floresta. Nenhuma das acusações foi comprovada. 

Regastein não chegou a ser preso nem torturado fisicamente, mas os militares, com consentimento 

de Matias Machline, invadiram a gráfica e levaram todo maquinário e material. Regastein perdeu 

absolutamente tudo que se encontrava na sede da editora.  

Desse modo, a produção dos livros sobre a presença da Igreja no Brasil e sobre os povos 

indígenas foi violentamente interrompida. Já Amazônia estava em uma fase mais adiantada do 

processo de produção. A edição, o texto e os ajustes de impressão já estavam definidos, e nesse 

estágio o livro foi censurado com a retirada do texto de Thiago de Mello e das fotografias de 

queimadas da floresta feitas por George Love. Os impressores da editora conseguiram imprimir 

essa versão censurada às pressas, que foi distribuída de modo bastante discreto. Os documentos 

dos livros que tiveram sua produção interrompida e o boneco da versão original de Amazônia 

também foram levados pelos interventores, junto com o maquinário e demais materiais da editora, 

que se perderam e não foram recuperados. 

Cinco anos depois, Regastein já estava com uma nova editora estabelecida, a Raízes Artes 

Gráficas, quando Matias Machline o convidou novamente para trabalhar com a Sharp. Embora 

tenha ficado inicialmente reticente, acabou aceitando o convite e fez algumas campanhas para a 

empresa. Nesse retorno, ele localizou uma caixa de fotografias diversas de sua antiga editora, entre 

elas algumas do livro Amazônia. Regastein pediu a Carlos Magno, seu assistente, que recuperasse a 



 92 

caixa na sede da Sharp. Com a caixa em mãos, Regastein devolveu as fotografias para Claudia 

Andujar e George Love.  

 

1.2.4. A Raízes Artes Gráficas e o sistema de financiamento empresarial 

 

A Raízes Artes Gráficas foi inaugurada no ano de 1979, alguns meses após o 

encerramento forçado das atividades da Praxis, como fruto de um grande esforço de diversas 

pessoas. Alguns integrantes da Igreja Católica, a Associação de Direitos Humanos162 e o crítico 

Luiz Seráphico, que trabalhava também no setor de relações públicas da Rhodia, uma companhia 

têxtil, articularam para a recuperação de duas máquinas de impressão. Wesley Duke Lee cedeu um 

galpão onde funcionava sua antiga fábrica de molduras para ser a sede provisória da nova gráfica e 

editora. Os quatro antigos funcionários, Robson, chefe da impressão, Carlos, que trabalhava na 

montagem de fotolito, Paulinho, chefe do acabamento, e Hermes Rocha da Silva, gerente de 

qualidade gráfica163, optaram por continuar trabalhando na Raízes, mesmo sem garantia de 

longevidade da nova editora.   

A Raízes Artes Gráficas, cujo nome foi sugerido pela fotógrafa Maureen Bisilliat, 

finalmente se ergueu com a antiga equipe da Praxis reestruturada, parte do maquinário recuperada 

e uma sede provisória. Os primeiros trabalhos foram encomendados por amigos influentes de 

Regastein, como Stefan Geyerhahn, proprietário da editora e livraria Kosmos, e Pietro Maria Bardi. 

Assim, a Raízes conseguiu se restabelecer com a produção de catálogos de exposições, 

especialmente do MASP, e coedições com outras editoras. A partir do ano de 1980, a Raízes 

inaugurou164 um nicho importante para os livros de arte no Brasil: a publicação feita através de 

patrocínios diretos de empresas.  

Já em 1979, a Raízes editou nove livros de arte, começando a se restabelecer. No mesmo 

ano, apenas um livro de fotografia foi editado165, mas a partir de 1980 a editora tornou-se a principal 

produtora de livros de fotografia da cidade de São Paulo. Entre 1980 e 1985, a Raízes foi 

responsável pela publicação de 19 livros de fotografia, o que equivale a 60% da produção da cidade 

no período, criando uma situação inédita de estabilidade na produção, cujo motivo foi a 

 
162 Frances Rocha e Regastein Rocha não informaram os nomes, nem deram mais informações sobre a associação 
mencionada.  
163 Regastein não conseguiu se lembrar dos nomes completos de todos. No livro Bahia, de Mário Cravo Neto, de 1980, 
os nomes dos responsáveis pela impressão da editora eram Hermes Rocha da Silva, Jacob Arantes Pereira e Adilson 
Silva Dias. Regastein informou que Hermes havia falecido e não soube dar informações sobre os outros. 
164 Em entrevista cedida em maio de 2021, Carlos Magno, responsável pela coordenação editorial da Raízes, afirmou 
que a editora foi a primeira a publicar livros com o sistema de patrocínios de empresa.   
165 O livro editado foi A cidade, com fotografias de Abelardo A. Neto, Dulce Soares e Cristiano Mascaro. O livro foi 
editado por Maureen Bisilliat e foi patrocinado pela Rhodia S.A., empresa em que Luiz Seráphico atuava como relações 
públicas. O livro será comentado ainda neste capítulo.  
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continuidade do modo de financiamento recebido. A editora, no entanto, passou a se relacionar 

com várias empresas que financiavam seus projetos, não ficando mais dependente de apenas uma 

fonte.   

Os livros passaram a ser editados em parceria ou com patrocínio de empresas e depois 

eram distribuídos para seus principais clientes e em bibliotecas públicas. Em alguns casos pontuais, 

parte do número de exemplares era vendida em livrarias especializadas. Esse sistema foi bastante 

exitoso para a Raízes, pois ela passou a ter certa autonomia, possibilitando inclusive a edição de 

livros de fotografia sem patrocinador. Uma prova do sucesso desse novo modelo é o fato de que 

a Raízes chegou a produzir de 13 a 14 livros de arte e fotografia por ano, em média, entre 1980 e 

1982.  

A Raízes também foi responsável pela produção de diversos livros sobre artistas negros e 

sobre a produção artística e cultural do nordeste do país, com destaque para o estado da Bahia. 

Esse foco editorial foi encabeçado pelo artista Emanoel Araújo, que começou a editar livros através 

da Raízes, no sistema de patrocínio empresarial, entre os quais: A via crucis de Raimundo de Oliveira 

(1982), de Antônio Celestino e outros, patrocinado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia; A 

escola bahiana de pintura: 1764-1850 (1982), de Carlos Ott, patrocinado pela MWM Motores Diesel 

Ltda. e Indústria de Freios Knorr; Salvador da Bahia de Todos os Santos no século XIX: pintura documental 

Diógenes de Rebouças (1985), de Godofredo Filho, patrocinada pela Construtora Norberto 

Odebrecht; e A mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica, de Emanoel Araújo, 

patrocinada pela Tenenge - Técnica Nacional de Engenharia S.A..  

A seguir, um gráfico apresenta a produção das editoras Praxis e Raízes Artes Gráficas. 
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Essa relação entre a editora e as empresas foi percebida pela imprensa já no começo dos 

anos 1980. Algumas reportagens166 de 1981, por exemplo, apontam que mesmo em uma situação 

de crise econômica, novas editoras estavam surgindo no país e que, no caso específico de livros de 

arte, as edições eram possibilitadas pelo patrocínio de empresas privadas. Na área das artes, a Raízes 

Artes Gráficas ganhou destaque pela qualidade de suas publicações e por ser pioneira como editora 

especializada em arte.  

A Novidades Fotóptica comentou o assunto no ano de 1981167. Segundo a revista, o livro de 

fotografia ainda era uma raridade no Brasil devido a seu alto custo e ao desinteresse das editoras. 

Entretanto, esporadicamente surgiam alguns lançamentos, frutos do esforço da pessoa autora, das 

instituições e das empresas. Entre eles, a reportagem destaca que os livros de 1980 tinham “[...] 

impressão apenas tolerável, mais baratos e preocupados, ou em manter viva a memória visual e 

conseqüentemente momentos da história da país, ou em trazer para seus leitores alguns aspectos 

contemporâneos aos quais o país, teimosamente, fecha os olhos”168. Para a pessoa autora do texto, 

a esses livros169, “[...] além da unidade temática, faltou quase sempre uma espinha dorsal firme na 

edição, o que compromete a sua ‘leitura’ enquanto livros de fotografias”170.  

O sistema de patrocínio de empresas para as publicações, não apenas dos livros de 

fotografia como também dos livros de arte, começou a ser mais debatido na imprensa a partir do 

ano de 1984. O crítico Alberto Beuttenmüller171 divide os livros de arte publicados na época em 

três grupos: publicações para público especializado, publicações feitas sob encomenda para atender 

a um determinado nicho de mercado e publicações de empresas com intuito de fornecer brindes 

para seus clientes. Afirma que, juntando essas três vertentes, foram publicados por volta de 40 

livros em 1983. No que se refere ao grupo de livros produzidos como brindes de grandes empresas, 

Beuttenmüller entende que é nesse nicho que está o “[...] grande movimento editorial brasileiro no 

campo das artes visuais”172, citando como editoras especializadas em arte a Edições Pinakhoteke173, 

 
166 SANCHES, Ligia. As editoras e o problema de vender livros. Folha de S. Paulo, 24 ago. 1981, Caderno Ilustrada, 
p. 23 e ZANINI, Ivo. Iniciativa particular na divulgação das artes. Folha de S. Paulo, Caderno Ilustrada, 8 jan. 1983, 
p. 58. 
167 LIVROS de fotografia, com eles o país fica mais conhecido. Novidades Fotóptica, n. 99, 1981, p. 16-7. 
168 Ibid, p. 16. 
169 Referindo-se aos livros: Brasília, ano 20, coletiva com 35 fotógrafos brasilienses; A questão do Menor, de Juca Martins, 
Nair Benedicto e Wagner Avancini (fotógrafos da Agência F-4); A greve do ABC, de fotógrafos da F-4; Retratos da Bahia, 
de Pierre Verger; A Revolução de 1930 e seus antecedentes, coordenado por Ana Maria Brandão Murakami para a FGV; e 
Expansão da Fotografia no Brasil – Século XIX, de Boris Kossoy; e ainda todos os catálogos das exposições coletivas da 
FUNARTE. 
170 LIVROS de fotografia, com eles o país fica mais conhecido. Novidades Fotóptica, n. 99, 1981, p. 16. 
171 BEUTTENMÜLLER, Alberto. Uma retrospectiva da arte brasileira. O Estado de S. Paulo, 12 fev. 1984, p. 8.  
172 Ibid, p. 8. 
173 As Edições Pinakhoteke são uma iniciativa da Pinakotheke Cultural, sediada na cidade do Rio de Janeiro, que 
começou suas atividades em 1979 com uma programação especializada na produção de exposições e livros 
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no Rio de Janeiro, e Raízes Artes Gráficas, em São Paulo. As tiragens médias desses livros eram de 

três mil exemplares. Os livros eram bilíngues na maioria das vezes, com alta qualidade gráfica e 

considerados de luxo. O crítico lamenta o fato de que muitos desses livros se perderam nas mãos 

de clientes pouco interessados em arte, não chegando às instituições culturais e estudiosos174.   

Essa situação é mais aprofundada pela jornalista Leonor Amarante175, em reportagem de 

1987. Para Amarante, o fato de não haver uma política editorial no país fazia com que os livros de 

arte fossem tratados com descaso pelas editoras e organismos culturais, ficando exclusivamente a 

cargo das empresas privadas, que os ofereciam como brindes. Segundo a jornalista, as empresas da 

época não se interessavam pela qualidade dos textos. Sobre esse assunto, Amarante entrevistou o 

crítico Frederico Morais, que afirmou que a maioria dos livros de arte no Brasil, publicados na 

época, não provocava reflexões, pois tinham como público alvo pessoas que não se interessam 

profundamente por arte. Morais informa que muitos desses livros não chegavam às mãos dos 

críticos porque os autores temiam ser questionados176.  

Como contraponto, a jornalista também entrevistou Regastein Rocha, apresentado como 

proprietário da única gráfica do país dedicada exclusivamente a livros de arte. O editor afirmou: 

“Estranho quando falam que livros nacionais não passam de álbum de figurinhas. Temos 

publicações importantes com estudos profundos e outros com mais visual. Apesar de sermos uma 

gráfica, trabalhamos com todo rigor editorial”177. A reportagem parece querer contrapor Regastein 

a Morais, apresentando o primeiro como defensor de que os livros devem ter forte impacto visual, 

enquanto para o segundo os livros deveriam ter textos para serem considerados de qualidade. Desse 

modo, Regastein cita Xingu, de Maureen Bisilliat, Millor Fernandes Desenhos, de Antonio Houaiss e 

Tomie Ohtake, de Casimiro Xavier de Mendonça, como sinônimos de livros de qualidade, mesmo 

contendo poucos textos. A reportagem também cita Fernando Tavares178, que fazia álbuns de 

gravura e que havia ganho o Prêmio Jabuti de melhor livro de arte com Scliar179. Tavares afirma que 

não existia originalidade nas publicações brasileiras, pois todas repetiam modelos estrangeiros. Para 

o editor, não havia um perfil do livro brasileiro de arte180. 

 
exclusivamente voltados para a história da arte no Brasil. Fonte: <https://pinakotheke.com.br/pinakotheke/>. 
Acesso em: 11 fev. 2022.  
174 BEUTTENMÜLLER, Alberto. Uma retrospectiva da arte brasileira. O Estado de S. Paulo, 12 fev. 1984, p. 8. 
175 AMARANTE, Leonor. Arte, privilégio de alguns bolsos. O Estado de S. Paulo, Caderno 2, 1 jan. 1987, p. 7.  
176 Ibid., p. 7. 
177 Ibid., p. 7. 
178 Fernando Tavares foi editor e diretor artístico da Oficina Goeldi, ateliê de gravura e editora de livros de arte fundada 
no ano de 1980, na cidade de Belo Horizonte. Em 1985, a editora migra para São Paulo, onde passa a operar com os 
selos Gráfica Brasileira e Gráfica do Brasil. Em 1989, a editora retorna a Belo Horizonte e encerra suas atividades em 
dezembro de 1990. Fonte: <https://www.cafenovomundo.com.br/marioobras/iinima2.pdf>. Acesso em: 11 fev. 
2022, p. 16-20.   
179 Belo Horizonte: Oficina Goeldi, 1983. 
180 AMARANTE, Leonor. Arte, privilégio de alguns bolsos. O Estado de S. Paulo, Caderno 2, 1 jan. 1987, p. 7. 
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Para criar um contraponto à opinião de Tavares, a reportagem apresenta o depoimento 

de Jacob Klintowitz, crítico de arte do Jornal da Tarde, que frequentemente contribuía com textos 

para os livros da Raízes. Klintowitz defendeu a participação das empresas no mercado editorial, 

uma vez que o alto custo inviabilizaria a produção e o mercado, e consequentemente não teria 

como absorver esse tipo de publicação. O crítico afirma:  

 
As pessoas que falam mal de meus livros têm pura inveja, querem disputar comigo. 
Alguns que me censuravam hoje fazem o mesmo tipo de publicação. Meu trabalho é 
bastante diversificado. Tenho livros só de textos e outros em que textos e fotos se 
alternam. Não acredito que a qualidade de um livro se possa medir pela quantidade de 
texto. Há livros que pedem apenas uma introdução.181 
 

A matéria parece querer opor Morais/Tavares a Regastein/Klintowitz e finaliza 

questionando quando o livro de arte no Brasil se tornará mais barato e acessível para mais pessoas 

interessadas. 

Se por um lado esse modelo de patrocínio oferecido por empresas possibilitou que 

dezenas de livros de arte e fotografia fossem produzidos, por outro fez com que essas publicações 

fossem destinadas majoritariamente a um público de elite, no caso os clientes exclusivos dos 

patrocinadores. Isso nos faz entender que esses livros eram produzidos por e para a elite econômica 

do país, que passava a adquirir um status de mecenas das artes. Era de se esperar, portanto, que 

esses livros evitassem tocar em assuntos mais politizados e polêmicos, e que as empresas 

patrocinadoras mantivessem determinado controle sobre seus conteúdos e abordagens, garantindo 

uma pretensa neutralidade. Provavelmente, as empresas, que enriqueceram durante os anos da 

ditadura, não queriam ser associadas às ideias dos “inimigos comunistas”. Considerando que a 

busca de neutralidade é por si mesma um posicionamento político-ideológico, devemos olhar para 

esse mecanismo de financiamento privado com cuidado. 

 

1.2.5. A produção editorial da Raízes Artes Gráficas 

  

Esse modelo de patrocínio, aliado às coedições182 e às edições próprias, permitiu que a 

Raízes Artes Gráficas fosse responsável pela produção de importantes livros de fotografia no 

Brasil, especialmente entre 1980 e 1982. Tal sistema foi muito produtivo, pois fez com que a editora 

 
181 AMARANTE, Leonor. Arte, privilégio de alguns bolsos. O Estado de S. Paulo, Caderno 2, 1 jan. 1987, p. 7. 
182 Segundo Regastein, os livros patrocinados por empresas eram editados pela equipe da Raízes. Esses livros tinham 
seus projetos feitos e apresentados às empresas ou eram encomendados por elas. Mas, embora todo o trabalho fosse 
feito pela equipe da editora, o livro saía como se fosse editado pela empresa patrocinadora. E é por esse motivo que 
nas imprentas dos livros da Raízes encontradas nos sistemas da biblioteca, a Raízes não aparece como editora, e sim 
as empresas.  
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conseguisse publicar alguns poucos livros que não tiveram patrocínio direto das empresas e que, 

talvez por isso mesmo, tivessem liberdade para adotar temas mais politizados.   

O primeiro livro de fotografia editado pela Raízes foi A cidade, patrocinado pela Rhodia 

em comemoração aos 60 anos da empresa, que contava com fotografias de Abelardo A. Neto, 

Dulce Soares e Cristiano Mascaro, e textos de Luis Seráphico, Carlos Lemos, Laura Vergueiro, 

Pietro Maria Bardi e Julita Scarano. A publicação é formada pelo “O caderno de São Paulo”, que 

conta com textos e fotografias de arquivo. Já o “O livro de São Paulo” apresenta textos menores e 

um conjunto de fotografias feitas por Dulce Soares e Cristiano Mascaro, com edição de Maureen 

Bisilliat. Trata-se de um empreendimento ousado devido à sua complexidade, ao envolvimento de 

diversas pessoas e ao tratamento gráfico de qualidade. 

 

 
Figura 36: Luva da publicação A cidade que, por sua vez, é formado pelo “O caderno de São Paulo” e “O livro de São 
de Paulo”, com fotografias de Abelardo A. Neto, Dulce Soares e Cristiano Mascaro, e com textos de Luis Seráphico, 
Carlos Lemos, Laura Vergueiro, Pietro Maria Bardi e Julita Scarano. Projeto gráfico de Antônio Marcos da Silva. 
Imprenta: São Paulo: Rhodia, 1979. Descrição: 177 páginas; fotografias em preto e branco; 24 x 30 cm. [O livro de São 
Paulo] / 83 páginas; fotografias em preto e branco; 24 x 31 cm [O caderno de São Paulo]. Tiragem: 3000 exemplares. 
Coleção particular do autor. 

 

 “O caderno de São Paulo”, publicado em uma brochura de capa flexível, traz três textos 

e duas séries de fotografias com interiores de mansões. O primeiro texto “Morar no Modernismo 

Paulistano”, de Carlos Lemos, propunha-se a debater um modernismo que não fosse circunscrito 

à Semana de 1922, ao apontar uma história dos modos modernos de morar, destacando as moradias 

de classe alta, média e baixa. Junto ao texto, é apresentado um conjunto de fotografias de arquivo 

da Villa Kyrial, residência de José de Freitas Vale, advogado, político e mecenas. A Villa Kyrial se 

tornou um dos principais pontos de encontro de artistas e intelectuais no início do século XX, na 

cidade de São Paulo.  
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Já o segundo texto “O lazer e Diversão em São Paulo – o Entreguerras” discute, como o 

título indica, a história dos espaços e momentos de lazer e diversão na cidade. São narradas histórias 

especialmente dos anos 1920, 1930, 1940, estendendo-se até os anos 1950, de diversos espaços 

como os cinemas, as casas de chá, restaurantes, os salões, os prostíbulos, as casas de danças e 

eventos como o carnaval, as festas de família, as festas públicas, os espetáculos de teatro, os 

passeios nos parques e as atividades esportivas. Logo em seguida há um conjunto de fotografias de 

arquivo do salão de D. Olívia Penteado, espaço também frequentado por inúmeros artistas e 

intelectuais no início do século XX.   

O terceiro e último texto “O Mito de São Paulo”, de Pietro Maria Bardi, difere dos outros 

por apresentar uma perspectiva mais subjetiva. Bardi narra sua chegada à cidade, comparando o 

que viu nos seus primeiros anos com a situação da capital paulista na época em que escreveu o 

texto. Em meio à sua narrativa, ele faz reflexões sobre a transformação da cidade e de sua 

população.  

 

 
Figura 37. Página dupla com fotografias de interiores da Villa Kyrial impressas em “O caderno de São Paulo” que 
integra a publicação A cidade. São Paulo: Rhodia, 1979. Coleção particular do autor. 
  

“O livro de São Paulo” é formado por diversas fotografias de Dulce Soares e Cristiano 

Mascaro sobre a capital paulista. Nas “Considerações”, de Luis Seráphico, organizador da 
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publicação, vemos que o projeto editorial surgiu de uma ideia de Bardi: fotografar São Paulo 

seguindo um caminho em espiral, que partiria do Pátio do Colégio, ponto zero da cidade localizado 

na região central, e chegaria até a “caótica periferia”183.  

Todas as fotografias são em preto e branco e apresentam lugares históricos da cidade e 

diversos retratos de seus moradores. Estão dispostas no centro das páginas, havendo um espaço 

branco em torno delas. Embora não seja regra, as fotografias de Dulce Soares são paisagens e 

detalhes de construções da cidade, enquanto que os retratos são de autoria de Cristiano Mascaro. 

As fotografias dos lugares apresentam ora campos de visão abertos, onde conseguimos ver o lugar 

como um todo, ora detalhes como pilastras, escadas e sobretudo janelas. O caminho espiralado 

sugerido por Bardi não foi seguido, pois vemos fotografias do centro da cidade entremeadas a 

lugares mais distantes. Já os retratos têm uma estrutura muito semelhante: são trabalhadores em 

seu local de trabalho, na maioria uniformizados, que estão de pé e encaram a câmera numa pose 

frontal. A maioria é retratada de corpo inteiro.   

Além das fotografias, também são dispostos alguns textos ao longo das páginas de “O 

livro de São Paulo”, que ora funcionam como legendas. Entre tais poemas, podemos destacar A 

meditação sobre o Tietê, de Mário de Andrade, impresso na folha de guarda do livro. O texto “Um 

roteiro paulistano”, de Julita Scarano, encerra o livro. Nele, a autora narra parte da história da 

cidade, destacando pontos que foram fotografados. O texto reforça, portanto, o caráter 

documental das fotografias, embora as imagens não se limitem a esse enfoque. Elas registram 

também o modo peculiar de Dulce Soares em caminhar e fotografar a cidade, assim como a 

diversidade e austeridade dos trabalhadores da capital representados nos retratos de Cristiano 

Mascaro.  

 

 
183 SERÁPHICO, Luiz. Considerações. In: SERÁPHICO, Luiz (org.). O livro de São Paulo. São Paulo: Rhodia, 1979. 
p. 15. 
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Figura 38: Página dupla com fotografias de Dulce Soares e Cristiano Mascaro, respectivamente, presentes em “O livro 
de São Paulo”, que integra a publicação A cidade. São Paulo: Rhodia, 1979. Coleção particular do autor. 

 

Homens, de Vânia Toledo, é um livro que impressiona pelo tamanho, pelo tema, pela 

qualidade gráfica e pela precisão do projeto gráfico. Com edição da Livraria Cultura Editora, foi 

impresso na Raízes Artes Gráficas, fugindo do sistema de patrocínio de grandes empresas. E, talvez 

justamente por isso, atingiu um nível de ousadia incomum. Sua capa é simples: toda preta, sem 

nenhuma fotografia, onde consta apenas o título em fonte maior, sendo que o nome da fotógrafa 

e a palavra “ensaio” estão situados dentro de um retângulo branco.  
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Figura 39: Capa de Homens: ensaio, com fotografias e textos de Vânia Toledo. Projeto gráfico de Antônio Marcos da 
Silva. Imprenta: São Paulo: Livraria Cultura Editora, 1980. Descrição: 31 folhas soltas; fotografias em preto e branco; 
27 x 38 cm. Tiragem: 1000 exemplares. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles.  

 

O livro é formado por 31 fotografias em preto e branco de homens cis e poucas crianças 

nuas. Há pessoas conhecidas como Caetano Veloso, Sergio Mamberti e Claudio Tozzi, e outras 

anônimas. Os modelos ora posam para a câmera, ora são pegos supostamente adormecidos ou 

distraídos. As fotografias foram produzidas em estúdios, interiores domésticos (especialmente 

banheiros) e algumas poucas em lugares abertos como, por exemplo, numa praia.  

Todas as fotografias estão dispostas nas páginas ímpares e envoltas por uma moldura 

branca. No verso da página, consta a legenda com o nome do fotografado e os direitos da fotógrafa. 

O livro não é discreto, pelo contrário, seu tamanho chama muito a atenção. No texto de 

apresentação, a fotógrafa afirma que pretendia “igualar” a nudez do homem à da mulher. Para isso, 

propôs às pessoas que escolhessem os lugares em que seriam fotografadas, sem se preocupar com 

a construção de cenários ou utilização de adereços184. É de impressionar a ousadia da fotógrafa e 

também do editor, que lança um livro com um tema tão polêmico poucos meses depois de ter sido 

violentamente censurado.  

 

 
184 TOLEDO, Vânia. Homens. São Paulo: Livraria Cultura Editora, 1980, sem p. 
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Figura 40: Página do livro Homens, de Vânia Toledo, com retrato de José Luiz. São Paulo: Livraria Cultura Editora, 
1980. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles.   

 

Outro livro publicado pela Raízes Artes Gráficas que se destaca é Bahia, de Mário Cravo 

Neto, patrocinado pela Rhodia. O livro tem um tamanho maior do que o regular, com capa dura e 

sobrecapa. Na sobrecapa, há a fotografia de um relevo iluminado pela luz do sol, provavelmente o 

detalhe de uma construção arquitetônica colonial. Já a capa é formada por três faixas nas cores da 

bandeira baiana: azul, branco e vermelho. Sobre cada faixa consta o título do livro. 
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Figura 41: Sobrecapa de Bahia, com fotografias de Mário Cravo Neto e textos de Jorge Amado, Clarisa Cretella e Luiz 
Seráphico. Projeto gráfico de Emanoel Araújo. Imprenta: São Paulo: Rhodia, 1980. Descrição: 129 páginas; fotografias 
coloridas; 23,5 x 30,5 cm. Tiragem: 3000 exemplares. Coleção particular do autor. 
 

As fotografias, todas identificadas em um índice, são coloridas com predomínio de tons 

quentes. Ora sozinhas, ora em grade, elas são dispostas de modo variado, ocupando quase a 

totalidade da superfície das páginas, sobrando apenas um fina moldura branca. A edição constrói 

constantes relações diretas entre as fotografias, seja pelas cores, pelos temas ou pela composição. 

Elas apresentam cenas do cotidiano baiano entremeadas a retratos posados. Os temas mais 

recorrentes são o mar, o sincretismo religioso de base africana e católica, as comidas de rua, detalhes 

arquitetônicos e vistas da capital Salvador. Em determinadas passagens do livro, esses temas 

formam agrupamentos mais definidos, como a sessão inicial, que apresenta a população e suas 

relações com o mar (pesca, oferendas e lavagem de roupa), e a sessão que traz closes de dramáticas 

esculturas sacras em contraposição a fotografias da linha do horizonte recortada pelas torres das 

igrejas barrocas. A rua também é um tema constante que atravessa todas as fotos, que registram 

crianças brincando, comércios populares, festas populares e prédios decadentes com o reboco 

deteriorado. O livro termina de modo semelhante ao começo, com paisagens marítimas. Uma certa 

melancolia parece estar presente em todas as imagens do livro. 
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Figura 42: Página dupla de Bahia, de Mário Cravo Neto. São Paulo: Rhodia, 1980. Coleção particular do autor.  

 

O texto de apresentação é de Luiz Seráphico, no qual são ressaltadas as cores das 

fotografias de Cravo Neto e o esforço de se abordar a Bahia sob uma nova perspectiva. Quase 

metade do texto é dedicada a defender o sistema de mecenato das empresas utilizado pela editora. 

Logo após, temos um texto de Jorge Amado que aborda o cotidiano da “cidade da Bahia”, Salvador, 

destacando alguns pontos específicos e sua movimentação cotidiana. São mencionadas também 

características gerais do povo e citados alguns artistas. Ao final do livro, encontra-se o texto “A 

Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem...”, de Clarissa Junqueira Coimbra Cretella. A autora 

aborda aspectos históricos do estado, especialmente da capital, destacando a arte barroca e o 

sincretismo religioso. O texto também não comenta diretamente as fotografias e parece ter como 

objetivo legitimar o livro, como se houvesse a necessidade de apresentar informações ausentes nas 

imagens, contextualizando-as.  

Por fim, destacamos o livro Vestidos de noiva: Rua São Caetano, de Dulce Soares, editado 

exclusivamente pela Raízes Artes Gráficas sem qualquer patrocinador. A capa apresenta a 

fotografia de uma noiva, que encara a câmera, dentro de uma sala de prova com diversos outros 

vestidos. Logo abaixo, consta o título e subtítulo do livro e o nome da autora. A fotografia 

apresenta o tema abordado: mulheres que frequentam o comércio popular de vestidos de noiva na 

cidade de São Paulo. 
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Figura 43: Capa de Vestidos de noiva: Rua São Caetano, com fotografias de Dulce Soares e depoimentos de várias pessoas. 
Imprenta: São Paulo: Raízes Artes Gráficas, 1981. Descrição: 75 páginas; fotografias em preto e branco; 21 x 24 cm.  
Tiragem: 1000 exemplares. Coleção particular do autor. 

 

O texto de apresentação é da própria Dulce Soares, que informa que as fotografias foram 

produzidas entre os anos de 1978 e 1979, em lojas, oficinas e provadores da Rua São Caetano, no 

centro de São Paulo, conhecida como “Ruas das Noivas”. A fotógrafa também informa tratar-se 

de depoimentos colhidos por ela e trechos retirados de redações escritas pelas noivas para um 

concurso, promovido pelo “Clube do Lojistas”, sobre o tema “O que o casamento representa pra 

mim”.  

Na sequência, há um depoimento mais longo de um balconista chamado Nestor Araújo 

Silva, que trabalhava na rua há mais de 60 anos, contando um pouco da sua história. Os demais 

depoimentos são anônimos, fornecidos por balconistas, lojistas, noivas e costureiras. A edição das 

imagens é precisa: registra-se um caminho que se inicia com uma vista geral da rua, apresenta as 

fachadas, ressaltando as vitrines com inúmeros manequins, entradas e o interior das lojas, até chegar 

às oficinas das costureiras e às salas de prova dos vestidos. Junto às fotografias, são apresentados 

trechos curtos retirados dos depoimentos recolhidos pela fotógrafa ou das redações do concurso.  
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Figura 44: Página do livro Vestidos de noiva: Rua São Caetano, de Dulce Soares. São Paulo: Raízes Artes Gráficas, 1981. 
Coleção particular do autor. 

 

A primeira parte do livro é instigante, pois em diversas páginas não aparece nenhuma 

figura humana. Há ruas e lojas vazias, habitadas apenas por manequins, como modo de apresentar 

um tema recorrente do livro: o casamento como ilusão que esconde uma realidade difícil. As 

mulheres começam a surgir em meio aos manequins, misturando-se a eles. É com as costureiras, 

já casadas, que relatam sobre seus próprios casamentos, que a indistinção entre pessoas e 

manequins se dissipa. O livro acaba se tornando uma profunda reflexão sobre o que uma sociedade 

tradicional projeta como futuro para as mulheres.  

 

* 

 

Buscando compreender de modo mais amplo como as publicações aqui analisadas podem 

nos ajudar a compreender a situação editorial dos livros de fotografia, identificamos alguns pontos 

de distanciamento e aproximação entre eles. Primeiramente percebemos que, entre os livros aos 

quais tivemos acesso, dois deles destoam do restante do grupo por serem propostas de artistas que 

procuram outros objetivos. São eles Auto-Photos e O domador de boca: ambos mantêm relação com 

experimentações performáticas dos artistas. Os demais livros são de vertentes documentais, alguns 

voltados para a fotorreportagem e outros para ensaios autorais.  

A princípio, podemos situar os princípios nos quais se baseiam as fotografias dos livros 

abordados em meio à mudança de paradigma da fotografia enquanto documento, para a fotografia 

como material da arte contemporânea, segundo as reflexões propostas por André Rouillé185. O 

 
185 ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 
2009. 
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pesquisador defende que naquele momento teria ocorrido uma profunda transformação da imagem 

fotográfica, que deixava de ser uma forma prioritariamente de expressão para se firmar como 

ferramenta de trabalho de muitos artistas. Rouillé conceitua a existência de dois tipos de imagem: 

a fotografia-documento e a fotografia-expressão. 

Segundo o autor, com o advento da sociedade da informação, a fotografia-documento 

entra em crise, devido a sua incapacidade de competir com tantos dispositivos de representação do 

real. A fotografia passa, assim, a pertencer ao âmbito da expressão, uma vez que pretende exprimir 

o acontecimento e não mais representá-lo, assumindo uma conexão indireta com o real, sem, no 

entanto, abandonar o caráter documental186. A materialidade das coisas e corpos da sociedade 

industrial do século XIX é substituída pela virtualidade da sociedade da informação do século XX. 

Ainda segundo o autor, esse fenômeno pode ser identificado no campo da fotografia que passa a 

considerar essencial a figura do fotógrafo como autor, a definição de estilos e a representação da 

figura do outro. Ou seja, a fotografia não é mais vista como um meio transparente de representação 

do real, mas como um meio transpassado por questões ideológicas, históricas, artísticas e culturais.  

Já a fotografia-expressão se liga à ideia de atualização e criação de eventos. Para Rouillé, 

o evento não se refere àquilo que acontece, em contraposição ao instante decisivo de Henri Cartier-

Bresson, mas àquilo que é designado pelo fotógrafo enquanto tal no momento do disparo do 

obturador. O fotógrafo passa a designar tais eventos em seu trabalho, ampliando a construção de 

sentidos na imagem. O evento, diferente do instante, se relaciona de maneira subversiva com o 

tempo cronológico. Assim, André Rouillé passa a compreender a fotografia como uma confluência 

de diversas temporalidades: o presente do momento do disparo da câmera que vem de um passado 

– histórico, social, artístico – do fotógrafo, que cria uma imagem que será revelada no futuro. Já 

no ato de revelação do negativo fotográfico, outra temporalidade se manifesta, pois o fotógrafo 

torna-se espectador de seu próprio trabalho. A fotografia se transforma numa imagem dupla “[...] 

unidade indivisível do presente e do passado contemporâneo, de percepção e de lembrança, 

inseparavelmente atual e virtual”187.  

Nesse sentido, podemos identificar que as fotografias dos livros que abordamos nesse 

capítulo, com exceção de Auto-photos e O domador de boca188, integram o paradigma da fotografia-

 
186 ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 
2009, p. 137.  
187 Ibid., p. 137.  
188 As fotografias de ambos os livros entram, também em diferentes graus, no que Rouillé define como uso da fotografia 
como uma ferramenta para a arte conceitual, que começou a se efetivar durante os anos de 1970. Esse foi um estágio 
anterior para o paradigma denominado de arte-fotografia, onde a fotografia, a partir dos anos 1980, passou a ser 
exposta sozinha e autônoma nas paredes das galerias de arte. Entretanto, há de se considerar que as imagens de Auto-
photos estão mais próximas da arte-fotografia do que as imagens de O domador de boca, uma vez que no primeiro a artista 
não se limita a apenas registrar suas performances, como também a explorar significativamente a linguagem fotográfica.  
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expressão, ao se desvincularem de registros instantâneos para buscar atualizar e criar eventos. 

Entendemos que tais fotografias expressam e definem, em graus distintos, a autoria dos fotógrafos, 

os elementos estilísticos e a representação da alteridade. Entretanto, há de se considerar que Rouillé 

toma como base a análise de fotografias individuais e não editadas em um livro, no qual elas 

necessariamente adquirem outro senso de unidade. No que se refere às imagens presentes nos 

livros, podemos adotar o paradigma da fotografia-expressão proposto por Rouillé, mas ao 

considerar o livro como um todo, esse paradigma já não se sustenta de modo tão coerente. Há, de 

fato, um esforço do mercado editorial para transformar os fotógrafos em autores de seus livros, o 

que se traduz na impressão de seus nomes com destaque na capa, enquanto os nomes do restante 

da equipe muitas vezes nem chegam a ser impressos. Como tentamos argumentar na introdução 

desta tese, essa estratégia reverbera fortemente na definição de fotolivro de Martin Parr e Gerry 

Badger.  

Para Patrizia Di Bello e Shamoon Zamir189, essa busca pelo reconhecimento da autoria 

vem desde a primeira metade do século do XX, quando as fotografias raramente integravam as 

coleções dos museus. Os fotógrafos passaram a produzir livros, pois viam neles um modo de 

vender suas fotos e também de resgatá-las do âmbito da efemeridade das revistas e jornais. No 

livro, os fotógrafos se estabelecem como autores e passam a ter direito sobre suas próprias imagens.   

Buscamos demonstrar também que o tipo de texto ajuda a definir como o livro será 

assimilado, se vinculado a uma vertente jornalística ou autoral. Vimos, por exemplo, em Bahia, que 

era relativamente comum apresentar textos reforçando um aspecto documental e jornalístico em 

imagens que, na verdade, não se coadunavam a essas vertentes. Já outros tipos de texto serviam 

como meio para reforçar o aspecto ensaístico do livro como, por exemplo, em Homens e Vestidos de 

Noiva. Sobre essas relações entre imagem e texto, as classificações propostas por Amir Cadôr190 são 

elucidativas. Ao analisar tanto livros de artistas que utilizam fotografias quanto livros de fotografia 

considerados como fotolivros, o pesquisador percebe a existência de quatro relações distintas 

básicas entre fotografia e texto: transposição, justaposição, combinação e fusão. 

Na primeira relação, há uma transposição do sistema semiótico verbal para o visual ou 

vice-versa. Assim, texto e imagem são autônomos e compartilham características em comum, onde 

um serve como ponto de partida, mas sem o objetivo de representar um meio no outro. A 

transposição é parcial e relativa e não substitui o original. Cadôr cita A João Guimarães Rosa, de 

Maureen Bisilliat, como exemplo.  

 
189 DI BELLO, Patrizia; ZAMIR, Shamon. Introduction. In: DI BELLO, Patrizia; WILSON, Colette; ZAMIR, 
Shamon (org). The photobook: from Talbot to Ruscha and beyond. London/New York: I. B. Tauris, 2012, p. 10.  
190 CADOR, Amir. A fotografia e a palavra no livro de artista. MATLIT: Materialidades da Literatura, v. 9, n. 1, p. 17-
36, 2021. Disponível em: <https://impactum-journals.uc.pt/matlit/article/view/9759>. Acesso em: 3 jun. 2022.  
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A relação de justaposição é o que aparece com maior frequência nos livros abordados 

nesse capítulo. Nele observa-se a separabilidade e a autossuficiência dos elementos verbais e visuais, 

ou seja, eles são bem definidos e existem de forma independente. Nesse caso, podemos citar os 

diversos textos de apresentação dos livros, os textos que abordam os mesmos assuntos das 

imagens, mas não traçam relações explícitas com as elas, e os textos retirados de outros meios para 

serem impressos nos livros. Entre eles, podemos destacar o livro Vestidos de noiva: Rua São Caetano, 

de Dulce Soares. 

Dentre os livros analisados, nenhum deles estabelece a relação de combinação, onde há 

“[...] uma estreita relação física entre o texto e a imagem”191, ou de fusão, na qual os elementos 

(texto e imagem) são integrados de tal maneira que não é possível separa-los. Embora não tenha 

sido por nós selecionado, podemos citar Entre, de Stefania Bril, como um exemplo de fusão ou até 

mesmo de combinação, uma vez que apresenta uma série de fotografias nas quais as palavras 

integram a paisagem, sendo visíveis em cartazes, placas e outdoors.   

Quanto ao tema, podemos observar que todos os livros possuem uma temática bem 

definida, não havendo livros que se apresentam como antologia, buscando reunir todo tipo de 

fotografia produzida pelos fotógrafos. Mesmo em América, Latina, que pretendeu reuniu vários 

anos do trabalho do fotógrafo, podemos perceber que a seleção de imagens respeitou um único 

grande tema. 

Sobre a relação entre as imagens e o modo como elas são sequenciadas, concordamos 

com Beatriz Vampré Lefèvre192 quando afirma que tais relações podem ser múltiplas. Ou seja, o 

livro pode estabelecer as mais diversas formas de edição e sequenciamento, tornando inviável 

qualquer tipo de classificação dessas relações. Outra questão importante refere-se ao modo como 

as imagens foram editadas e sequenciadas. Em alguns casos, havia um desejo de construir 

determinada relação mais direta entre as imagens, seja por tema ou por questões formais, ou ainda 

por semelhanças e diferenças. É comum, ainda, observar a formação de conjuntos de imagens 

semelhantes nos livros, como, por exemplo, as fotografias de closes de esculturas sacras em Bahia, 

ou os detalhes dos adereços nos corpos apresentados em Xingu.  

É possível constatar que alguns livros buscavam traçar uma certa narrativa, como Vestidos 

de noiva, que leva o leitor a conhecer primeiramente a rua para ir adentrando aos poucos nos espaços 

das lojas e oficinas e, consequentemente, no universo das funcionárias e clientes. Situação parecida 

é encontrada em A questão do menor, onde somos apresentados à situação vivida pelos menores de 

 
191 CADOR, Amir. A fotografia e a palavra no livro de artista. MATLIT: Materialidades da Literatura, v. 9, n. 1, p. 28, 
2021. Disponível em: <https://impactum-journals.uc.pt/matlit/article/view/9759>. Acesso em: 3 jun. 2022. 
192 LEFÈVRE, Beatriz Vampré. Livros de fotografia: história, conceito e leitura. 2003. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós-Graduação em Multimeios, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003, p. 179. 



 110 

idade marginalizados e aos espaços onde estão encarcerados. Outro modo de editar as imagens se 

dá pela apresentação mais individualizada de cada uma delas, fazendo-as surgir de forma mais 

autônoma umas em relação às outras, sem nenhum tipo de estrutura narrativa. Trata-se de um tipo 

de edição que não procura estabelecer ritmos entre grupos de imagens, sendo Homens um caso 

exemplar dessa categoria de livros. 

Cabe ainda reconhecer como a forma dos livros foi diversa: encontramos livros de 

tamanhos variados, tipos distintos de capas – com o uso de sobrecapas e luvas – e encadernados e 

organizados em folhas soltas. A diagramação também se mostra diversificada, com páginas sendo 

ocupadas por imagens sangradas, emolduradas, em grades ou formando linhas horizontais e 

verticais.  

Sobre o contexto editorial de modo geral, podemos constatar que a publicação de livros 

de fotografia na cidade de São Paulo entre 1968 e 1982 foi fruto de iniciativas pontuais, que só 

conseguiram se estabelecer, minimamente, a partir do momento em que a relação com as empresas 

que passaram a patrocinar as publicações se consolidou. Vimos que, até o ano de 1978, o número 

de publicações era muito baixo e que a situação mudou a partir da criação da Editora Praxis, que 

produziu quatro livros de fotografia marcados pela grande qualidade de edição e impressão. 

Entretanto, a produção ainda permaneceu relativamente baixa.  

A pesquisa realizada para esta tese também nos fez conhecer os vínculos entre a Praxis e 

a Sharp do Brasil, e ainda como as conexões de Matias Machline, proprietário da empresa, com 

figuras centrais do governo militar resultaram no violento processo de censura que vitimou a 

editora, levando-a a encerrar forçosamente suas atividades. Foi possível constatar que a relação 

com as empresas tanto facilitou quanto inviabilizou esse tipo de publicação. Compreender melhor 

a dependência entre a Praxis e a Sharp mostrou-se fundamental não apenas para situarmos o livro 

Amazônia na rede de interesses públicos, privados e governamentais, mas também como meio para 

avaliarmos em que medida empresas privadas exerceram forte influência sobre as publicações que 

patrocinaram.  

No próximo capítulo, apresentaremos a trajetória do livro Amazônia e continuaremos 

nossa análise sobre a produção editorial dos anos de 1978 e 1982, destacando os livros de fotografia 

produzidos por Claudia Andujar e George Love. Acreditamos que analisar e comparar todos esses 

livros nos trará informações mais consistentes sobre nosso objeto de estudo.  
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2.1. Trajetória e referências de George Love 

 

Para que conseguíssemos recuperar momentos importantes da trajetória de George Love, 

tivemos que consultar diversas fontes primárias abrigadas em um arquivo nos Estados Unidos. A 

principal fonte foram os documentos disponibilizados no arquivo Leary Love Family Papers193, 

pertencente à biblioteca J. Murrey Atkins, da University of North Carolina, localizada na cidade de 

Charlotte. Esse arquivo é formado por documentos de George Love e de sua mãe, Rose Leary 

Love. Na seção específica dedicada a George Love, existem documentos em papel, fotografias, 

slides, recortes de imprensa, fitas de áudio e vídeo. Entre eles, encontramos dois currículos, escritos 

pelo próprio fotógrafo, que se mostraram fundamentais para a reconstrução de sua trajetória. O 

primeiro194 foi datado em 1º de setembro de 1986 e o segundo195 não foi datado, mas as últimas 

atividades registradas também são de 1986. Junto a esses documentos, encontramos alguns recortes 

de reportagens196 sobre George Love que trouxeram informações valiosas. Para complementar as 

informações, fizemos pesquisa bibliográfica197 e realizamos buscas em hemerotecas digitais 

disponíveis online198.  

 
193 Impedido de viajar até Charlotte devido à pandemia da COVID-19, a consulta a esse arquivo ocorreu de modo 
peculiar. Toda a documentação está organizada por temas e tipologias e devidamente catalogada no site da biblioteca 
(<https://findingaids.uncc.edu/repositories/4/resources/219>), que apresenta a descrição de cada um dos 
documentos. Não existe nenhum material digitalizado e disponibilizado nesse site, mas os funcionários (Rita Johnson, 
professora da universidade e responsável pelo setor de produção digital da biblioteca, e Andrew Pack, assistente do 
arquivo) criaram um sistema colaborativo. A biblioteca disponibilizou gratuitamente todo o material que pesquisadores 
anteriores haviam digitalizado. Aqueles que eu gostaria de ter acesso, mas que ainda não haviam sido digitalizados, o 
foram mediante pagamento de taxas que variavam de acordo com a natureza do material. Segundo esses funcionários, 
os futuros pesquisadores terão acesso gratuito ao que solicitei e deverão pagar para que possam ser digitalizados novos 
materiais. Sem orçamento suficiente para digitalizar todo o arquivo, a biblioteca acredita que assim consegue fazer uma 
espécie de financiamento coletivo e paulatino da digitalização da coleção. A digitalização dos documentos em papel 
era relativamente barata, já a das fitas de áudio e vídeo era notadamente mais cara e dependia ainda da mídia original 
gravada. Como eu mesmo financiei essa digitalização, tive que fazer escolhas de acordo com a importância do 
documento, levando em consideração a descrição apresentada e o preço de sua digitalização. Há de se ressaltar também 
que muitos dos documentos estão na língua portuguesa e isso levou a uma falsa descrição do documento no sistema 
da biblioteca.  
194 LOVE, George. Curriculum George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, 
Charllote, 1 set. 1986, 13p. Manuscrito. 
195 LOVE, George. George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, Charllote, sem 
data, 11p. Manuscrito. 
196 Não foi possível identificar as revistas das quais alguns desse recortes faziam parte. 
197 As principais fontes bibliográficas foram MANJABOSCO, Ângelo Augusto. O Brasil não é para principiantes - 
Lew Parrella, George Love e David Zingg, fotógrafos norte-americanos na revista Realidade (1966 - 1968). 2016. 
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2016; e CANJANI, Douglas. O fotojornalismo expandido de George Love no Brasil: breve 
aproximação. Nhengatu, Revista Iberoamericana para Comunicação e Cultura Contrahegemônicas, v. 2, n. 3, 2015, 
sem paginação. 
198 Foram feitas pesquisas nos arquivos digitalizados dos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo e ainda na 
Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional. Os números das revistas Novidades Fotóptica, digitalizada pelo 
Instituto Moreira Salles, e a Revista de Fotografia, cujos exemplares físicos foram consultados na biblioteca da FAU-SP 
e na Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles, também se mostraram essenciais na reconstrução da trajetória. 
Ainda foram feitas consultas na base de dados FotoPlus (<http://www.fotoplus.com>), onde pudemos confirmar e 
ainda acrescentar algumas informações como títulos de algumas exposições e datas mais precisas.  
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2.1.1. Alguns antecedentes 

 

George Love (Figura 45) nasceu no dia 24 de maio de 1937, na cidade de Charllote, 

Carolina do Norte, um dos estados do sul dos Estados Unidos. Seu pai, George Bishop Love199, 

foi funcionário diplomático, e sua mãe, Rose Leary Love200, foi professora e uma das primeiras 

escritoras negras da Carolina do Norte201.  

 

 
Figura 45: George Love em momento de descanso. Fotografia pertencente ao acervo do Leary Love Family Papers.  

 
199 Ao que tudo indica, o pai de George Love, George Bishop Love, nasceu em 1890 e morreu em 1961. Ele foi 
estudante na North Carolina Agricultural and Technical State University, uma universidade pública voltada para 
estudantes negros localizada na cidade de Greensboro, a 150 km de Charlotte. O George pai é considerado pela 
universidade um ex-aluno notável. No site da instituição há uma pequena nota informando que ele foi um dos veteranos 
da Primeira Guerra Mundial. Fonte: Disponível em:  
<https://libguides.library.ncat.edu/c.php?g=960890&p=6938747> e  
<https://findingaids.uncc.edu/agents/people/415>. Acesso em: 13 jan. 2022.   
200 Segundo o arquivo Leary Love Family Paper, Rose nasceu no ano de 1898 e cresceu no bairro do Brooklyn, em 
Charlotte. Ela atuou no ensino fundamental, em escolas públicas das cidades de Greensboro e Charlotte, entre os anos 
de 1925 e 1964. Rose faleceu no ano de 1969 e deixou um manuscrito de um livro de memórias de sua vida no bairro 
do Brooklyn. O livro se tornou um dos raros registros históricos sobre o bairro, que sofreu mudanças drásticas no 
decorrer dos anos e acabou se tornando fonte de pesquisas acadêmicas e até uma peça de teatro. Mas foi somente no 
ano de 1996 que o livro foi publicado e recebeu o título de Plum Thickets and Field Daisies. A publicação foi feita pela 
Biblioteca Pública de Charlotte e Mecklenburg County. Fonte: 
<https://specialcollections.cmlibrary.org/repositories/2/resources/20>. Acesso em: 13 jan. 2022.  
201 Durante a pesquisa, não se descobriu mais informações sobre a vida pessoal de George Love, a não ser uma pequena 
menção de que ele teria passado sua infância no Oriente Médio. GEORGE Love. ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural 
de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2022. Disponível 
em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21677/george-love>. Acesso em: 26 jun. 2022. Verbete da 
Enciclopédia. 
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Assim que concluiu seu curso de Matemática, com especialização em Física e Filosofia, 

pela Morehouse College, uma universidade historicamente voltada para estudantes negros do sexo 

masculino, na cidade de Atlanta, Georgia202, no ano de 1957, Love mudou-se para Jacarta, 

Indonésia. Nesse país trabalhou na United States Internacional Cooperation Administration, na 

assistência a universidades, bibliotecas e museus do país203, lá permanecendo até o ano de 1959. De 

1959 a 1961 viajou para a Índia, Tailândia e Malásia, além de passar por mais alguns países da 

Europa204. Devido à morte do seu pai, no ano de 1961, retorna aos Estados Unidos onde 

permanece até 1966, quando se muda para o Brasil. 

Nos últimos cinco anos que esteve nos Estados Unidos, Love se estabeleceu na cidade de 

Nova York, onde se dedicou basicamente ao seu curso205 de Filosofia da Arte e Matemática 

Aplicada na New School for Social Research206 e aos trabalhos como integrante207 da Associação 

dos Heliógrafos (Association of Heliographers). O contato de Love com a associação começou 

quando ainda era estudante dos cursos, mas logo ele passou a ter contribuições mais efetivas, como 

a participação e organização de exposições, chegando a alcançar o cargo de vice-direção da 

associação e de uma galeria criada pelo grupo208.  

A Associação dos Heliógrafos foi criada por Walter Chappell, em 1963, e tinha o objetivo 

de se tornar um espaço amplo de exposição de “trabalhos criativos”, aberto a “qualquer pessoa 

interessada”209, provavelmente se colocando em oposição às fotografias de vertente documental. 

Os membros fundadores, que participaram da primeira exposição, foram Paul Caponigro, Walter 

Chappell, Carl Chiarenza, William Lift, Marie Cosindas, Nicholas Dean e Paul Petricone. 

Posteriormente novas pessoas passaram a integrar o grupo210. 

 
202 LOVE, George. George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, Charllote, sem 
data, p. 1. Manuscrito. 
203 Ibid, p. 1. 
204 LOVE, George. Curriculum George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, 
Charllote, 1 set. 1986, p. 1. Manuscrito. 
205 Curso que começou em 1961 e que Love abandonou no ano de 1963.   
206 LOVE, George. George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, Charllote, sem 
data, p. 1. Manuscrito. 
207 Claudia Andujar também era integrante do grupo.  
208 Ibid., p. 1. 
209 CHAPPEL, Walter. The arising, manifestation, and eventual eclipse of the Association of Heliographers 1960-65, 
New York City. History of Photography, New York, v. 24, n. 2, p. 180, 2000. DOI: 
10.1080/03087298.2000.10443390. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/03087298.2000.10443390>. Acesso 
em: 24 jun. 2019. 
210 Os membros ativos listados por Chappell são: Walter Chappell (fundador-diretor), Paul Caponigro, William Clift, 
Carl Chiarenza, Nicholas Dean, Paul Petricone, Marie Cosindas, Syl Labrot, Ira Friedlander, Dorothea Kehaya, Nathan 
Lyons, William Mound, Dave Heath, Herb Snitzer, Dennis Stock, Laurence Shustak, Louis Castagna, John Marshall, 
Arthur Kramer, Scott Hyde, Michael DiBiase, George Love e Claudia Andujar. Já os “quase membros não-eleitos” 
são: Donald Harrison, Joseph Blum, Nancy Dickinson, Grace Mayer, Lee Lockwood, Adger Cowens, Larry Colwell, 
Arnold Gassan, Roy De Carava, Jerry Weismann, Jonathan Greenwald, Jerry N. Uelsmann, Tom Zimmerman, Larry 
Clark, W. Eugene Smith, Harry Callahan, Wynn Bullock, Warren Hill e Walter St. Claire. 
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O texto de apresentação do catálogo da primeira exposição da associação define o termo 

“heliógrafo”211, o que nos ajuda a melhor compreender os seus objetivos, baseados no desejo de 

produzir fotografia a partir de experiências subjetivas e intuitivas.  

 
[…] um HELIÓGRAFO é o produto não apenas do sol externo visível, mas do sol 
interno do fotógrafo, manifestado através do trabalho da câmera combinado com a visão 
humana. Os heliógrafos estão tentando fazer declarações de experiências ou ideias que 
vão além dos registros literais de uma cena ou evento. Portanto, um heliógrafo pode ser 
definido como um ideograma de valor comunicativo no domínio da intuição interna, que 
desencadeia uma área de cognição além da barreira da visão “funcional” cotidiana.212 

 

Entendido como uma espécie de manifesto, o texto de 1963 defende que a visão humana 

tem um potencial a ser desenvolvido e que a fotografia de natureza voltada a abstrações torna-se 

um meio de desenvolver essa capacidade perceptiva e, consequentemente, passa a ser entendida 

como produção artística. 

Um dos antecedentes que levou à criação do grupo foi a publicação Under the Sun: The 

Abstract Art of Camera Vision213, de Walter Chappell (que também foi o editor do livro), Nathan 

Lyons e Syl Labrot, estes últimos dois futuros integrantes ativos da associação. Chappell defende 

que as fotografias presentes na publicação refletem um paradigma, desenvolvem e aprofundam a 

sensibilidade, “[...] alargando as capacidades [humanas] de assimilação da natureza”214 e negando as 

ideias de virtuosismo técnico ou de registro de belezas naturais, que remetem à nostalgia. Desse 

modo, as representações abstratas refletiriam uma condição interna humana, dada pela intuição do 

fotógrafo, e viriam do resultado de um encontro entre o visível e o invisível, entre a mente humana 

e as imagens da natureza. Como exemplo, a Figura 46 apresenta uma das fotografias de Nathan 

Lyons publicada no livro.  

 

 
211 Segundo o próprio texto, helios significa sun e graphy, imagery. O termo que batiza o nome do grupo veio da técnica 
inventada por Joseph Nicéphore Niépce. 
212 “[...] a HELIOGRAPH is the product of not only the outer, visible sun, but the photographer's inner sun, made 
manifest through camera work combined with human vision. The heliographers are attempting to make statements of 
experiences or ideas which go beyond the literal recordings of a scene or event. Hence a heliograph may be defined as 
an ideograph of communicative value in the realm of intuitional insight, which triggers an area of cognition beyond 
the barrier of everyday, ‘functional’ eyesight.” CHAPPELL, Walter. The arising, manifestation, and eventual eclipse of 
the Association of Heliographers 1960-65, New York City. History of Photography, v. 24, n. 2, p. 180-2, 2000, 
tradução nossa. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/03087298.2000.10443390>. Acesso em: 24 jun. 2019. 
213 Nova York: George Braziller, 1960. 
214 “enlarging the capacities of absorption”. Ibid., p. 181, tradução nossa. 
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Figura 46: Fotografia “sem título”, de Nathan Lyons, que integra o livro Under the Sun: The Abstract Art of Camera Vision, 
de Walter Chappell, Nathan Lyons e Syl Labrot (Nova York: George Braziller, 1960). Fonte: CHALIFOUR, Bruno. 
Nathan Lyons: In Pursuit of Magic at the George Eastman Museum (Rochester, NY), retrospective or exhibition?. 
The exhibition Nathan Lyons: In Pursuit of Magic at the George Eastman Museum, January 25-June 9, 2019. 
Transatlantica. Revue d’études américaines. American Studies Journal, n. 2, 2017. Disponível em:  
<https://doi.org/10.4000/transatlantica.11136>. Acesso em: 25 fev. 2022. 

 

Em junho de 1964, George Love torna-se vice-presidente215 da associação e no mês 

seguinte o grupo apresenta sua segunda exposição anual coletiva, na Lever House, em Manhattan. 

De acordo com crítica do jornal New York Times216, esta teve maior público que a primeira exposição 

do grupo, em 1963, onde foram apresentadas majoritariamente imagens de tendência abstrata e 

tidas como “esotéricas”. Já a exposição de 1964 trouxe outras vertentes da fotografia, uma vez que 

grande parte do grupo original foi substituída por novos integrantes. Assim, foi pontuada a 

diversidade das obras e o fato de que a maioria delas era em cores, em oposição ao ano anterior, 

quando todas as fotografias eram em preto e branco.   

Especificamente sobre George Love, a crítica comenta: “George Love tem uma amostra 

de suas impressões coloridas em uma variedade de assuntos e tratamentos; a ampliação 

monocromática azul é uma iniciativa ousada, e suas fotos de janela à noite sugerem um novo 

 
215 CAMERA Notes: Bigger 8mm Format Studied at Kodak. New York Times, Nova York, 14 jun. 1964. Disponível 
em:  <https://www.nytimes.com/1964/06/14/archives/camera-notes-bigger-8mm-format-studied-at-
kodak.html?searchResultPosition=15>. Acesso em: 20 jan. 2022. 
216 GROUP Exhibit: Heliographers in Top Photography Display. New York Times, Nova York, 26 jul. 1964. 
Disponível em: <https://www.nytimes.com/1964/07/26/archives/group-exhibit-heliographers-in-top-
photography-display.html?searchResultPosition=24>. Acesso em: 26 jan. 2022. 
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caminho para ele”217. Veremos como os monocromos azuis de Love ainda permaneceram durante 

muito tempo em sua trajetória, sendo utilizados como abertura do livro Amazônia. As fotografias 

de Syl Labrot também são destacadas, devido a sua “[...] habilidade magistral e uso 

extraordinariamente imaginativo do meio da cor”218, que proporciona um “[...] encontro entre 

fotografia e pintura”219.  

Embora um dos pontos de destaque tenha sido a diversidade das obras, o que o texto nos 

leva a crer é que fotografias de teor abstrato dominavam a exposição. Nesse período, o 

abstracionismo cada vez mais chamava a atenção de Love, assim como o interesse em todas as 

etapas do processo fotográfico, que iam desde o apertar do botão da máquina até técnicas 

experimentais de impressão. Syl Labrot, que também tinha os mesmos interesses, tornou-se nessa 

época o seu maior interlocutor220.  

Segundo o curador Rupert Jenkins221, Syl Labrot integrou o chamado “Minor White 

Group”, formado pelos fotógrafos Winter Prather, Jim Milmoe, Walter Chappell, Arnold Gassan, 

Nile Root e Syl Labrot, que mantinha contato com o influente fotógrafo Minor White222. Vindo de 

Denver, no estado do Colorado, Labrot se mudou definitivamente para a cidade de Nova York no 

ano de 1958 e começou a frequentar a George Eastman House, em Rochester, onde se aproximou 

de Chapell e White. Em pouco tempo, Labrot expõe no Museu de Arte Moderna de Nova York223 

e algumas de suas imagens são adquiridas para o acervo do museu. Nesse período começava a 

desenvolver experimentos que envolviam pintura, fotografia e processos gráficos.  

Syl Labrot explora esse tipo de produção em Pleasure Beach, de 1976, um livro de fotografia 

publicado pela editora Eclipse e impresso de modo artesanal na Visual Studies Workshop Press, 

editora independente fundada pela artista Joan Lyons e ligada ao Visual Studies Workshop (VSW), 

instituição de ensino de arte na cidade de Rochester, coordenada pelo fotógrafo Nathan Lyons e 

 
217 “George Love has a sampling of his color prints in a range of subject and treatment; the blue monochrome print is 
a bold venture, and his window pictures at night suggest a new departure for him”. GROUP Exhibit: Heliographers 
in Top Photography Display. New York Times, Nova York, 26 jul. 1964, tradução nossa. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/1964/07/26/archives/group-exhibit-heliographers-in-top-photography-
display.html?searchResultPosition=24>. Acesso em: 26 jan. 2022. 
218 “masterful craftsmanship and extraordinarily imaginative use of the color medium”. Ibid., sem p., tradução nossa. 
219 “mating of photography and painting”. Ibid., sem p., tradução nossa. 
220 OS PROFISSIONAIS George Love. Recorte de reportagem sem referência encontrado no Leary Love Family 
Papers. 
221 JENKINS, Rupert. Syl Labrot (1929-1977). 4 jun. 2021. Disponível em: 
<http://www.rupertjenkins.com/colorado-photo-history-blog/2021/6/4/syl-labrot-1929-1977>. Acesso em: 25 fev. 
2022. 
222 Além de diversos outros trabalhos, Minor White atuou na George Eastman House, em Rochester, e foi professor 
de fotografia no Rochester Institute of Technology e no Massachusetts Institute of Technology. Também cofundou e 
foi editor-chefe da revista Aperture entre 1952 e 1976, ano de sua morte. INTERNATIONAL Center of Photography. 
Minor White. Disponível em: <https://www.icp.org/browse/archive/constituents/minor-white?all/all/all/all/0>. 
Acesso em: 22 jun. 2022. 
223 Com destaque para The Sense of Abstraction, que ocorreu entre 17 de fevereiro e 10 de abril no Museu de Arte Moderna 
de Nova York. Fonte: <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3366>. Acesso em: 25 fev. 2022. 
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que tinha Labrot como um dos professores. Para a fotógrafa Kenda North, ex-aluna da VSW, 

Pleasure Beach mostrava a habilidade de Labrot em “traduzir” o filme fotográfico para as placas de 

impressão, “[...] era quase como se o grão do filme se tornasse o ponto da retícula”224.  

 

 
Figura 47: Sobrecapa de Pleasure Beach, de Syl Labrot (Nova York: Eclipse, 1976). Coleção particular do autor.  

 

Pleasure Beach apresenta uma série de experimentos do fotógrafo, que vão desde a 

utilização de diversos processos históricos225 até técnicas mais recentes que sobrepõem fotografias, 

gravuras, desenhos e textos. Segundo o fotógrafo, um dos seus objetivos era refletir sobre a 

natureza das imagens e produzir experimentos fotográficos e gráficos que explorassem o uso da 

cor. As páginas do livro são diagramadas das mais diversas maneiras, com imagens sangradas, 

justapostas, sobrepostas, em diversos tamanhos e algumas recortadas em formas orgânicas. Elas 

parecem se conectar, para além do tema recorrente do abandono, pela paleta de cores. Em 

determinadas passagens, torna-se mais evidente o aspecto narrativo e onírico do livro, dado por 

meio dos textos escritos em primeira pessoa. Entre as Figuras 48 e 50, vemos algumas das páginas 

duplas do livro. 

 

 
224 “it was almost like the grain of the film became the half tone dot”. NORTH, Kenda apud JENKINS, Rupert. Syl 
Labrot (1929-1977). 4 jun. 2021, tradução nossa. Disponível em: <http://www.rupertjenkins.com/colorado-photo-
history-blog/2021/6/4/syl-labrot-1929-1977>. Acesso em: 25 fev. 2022. 
225 Labrot cita como exemplo “o método do carbono” (“carbro method”), a “transferência de corante” (“dye transfer”), 
o “Duxachrome” (“Duxachrome”), o “colótipo” (“collotype”), a “separação de três cores por vários métodos” (“three 
color separation by various methods”), as “telas de meio-tom e linha fina” (“halftone and fine line screens”) e a 
“tonificação de corante” (“dye toning”). LABROT, Syl. The invention of color photography. In: ________. Pleasure 
Beach. Nova York: Eclipse, 1976, sem paginação. 
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Figura 48: Página dupla integrante da sessão The invention of color photography de Pleasure Beach, de Syl Labrot (Nova York: 
Eclipse, 1976). Coleção particular do autor.  

 

 
Figura 49: Página dupla integrante da sessão Pleasure Beach de Pleasure Beach, de Syl Labrot (Nova York: Eclipse, 1976). 
Coleção particular do autor.  

 

 
Figura 50: Página dupla integrante da sessão The archeological way de Pleasure Beach, de Syl Labrot (Nova York: Eclipse, 
1976). Coleção particular do autor.  

 

Em entrevista a Thomas Dugan226, Labrot afirma que o enredo de Pleasure Beach é uma 

junção de memórias de sua infância e de eventos ficcionais, fazendo com que o livro tenha uma 

abordagem autobiográfica. Segundo o fotógrafo, um dos objetivos era organizar e apresentar sua 

 
226 DUGAN, Thomas. Photography between covers: interviews with photo-bookmakers. Nova York: Light 
Impressions Corporation, 1979, p. 22-3.  
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produção dos últimos anos, especialmente porque muitos dos trabalhos que ele fez eram efêmeros, 

devido aos processos de revelação mais antigos. O livro serviu, portanto, como meio para que suas 

imagens se tornassem mais perenes. Ao começar essa organização, Labrot sentiu necessidade de 

escrever, e isso acabou fazendo Pleasure Beach ganhar o aspecto de livro de fotografia, ou mesmo 

de livro de artista, e não de portfólio.  

Embora pareça ser dominante, essa vertente mais abstrata e processual que, como vimos, 

tem relação com a Associação dos Heliógrafos e Syl Labrot, não representava o único interesse de 

Love na primeira metade da década de 1960, ainda nos Estados Unidos. Consultando seu arquivo, 

podemos ver que o fotógrafo se manteve não apenas interessado, mas também militante da causa 

racial no contexto do Movimento pelos Direitos Civis dos negros estadunidenses. Love, mesmo 

morando em Nova York, não deixou de desenvolver trabalhos na cidade de Atlanta227, onde se 

graduou. Lá, organizou um pequeno grupo de fotógrafos para o Student Nonviolent Coordinating 

Committee, o SNCC228, com o objetivo de “[...] documentar as mudanças sociais nos Estados 

Unidos”229. Love auxiliava na produção de filmes educacionais sobre os direitos ao voto e na 

organização do arquivo das fotografias e das entrevistas gravadas pelo grupo230. O SNCC foi criado 

em 1960 por estudantes da cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, coordenados pela ativista 

Ella Baker. No período dos Movimentos dos Direitos Civis nos Estados Unidos, a SNCC foi a 

única organização liderada por jovens e se tornou peça-chave para o aumento de eleitores negros 

nos Estados Unidos segregado racialmente231. Ao que tudo indica, Love apenas auxiliou em 

trabalhos do SNCC, uma vez que seu nome não está na lista dos integrantes do grupo.  

Uma de suas ações foi a exposição Now, apresentada na Visual Arts Gallery da School of 

Visual Arts, na cidade de Nova York, entre os dias 19 de julho e 4 de agosto de 1965. Love e Shirley 

Glaser, então coordenadora da galeria, organizaram a mostra, que contou com trabalhos do próprio 

Love, de Danny Lyon e de outros fotógrafos do SNCC. As fotografias expostas foram feitas nos 

estados do Alabama, Mississippi, Arkansas, Georgia, Maryland e New York232. 

 

 
227 LOVE, George. Curriculum George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, 
Charllote, 1 set. 1986, p. 3. Manuscrito. 
228 Para mais informações, consultar <https://snccdigital.org/inside-sncc/the-story-of-sncc/>. 
229 “to document social change in the United States”. Ibid., p. 3, tradução nossa. 
230 Ibid., p. 4. 
231 SNCC. Learn From the Past, Organize for the Future, Make Democracy Work. Disponível em: 
<https://snccdigital.org>. Acesso em: 30 jan. 2022. 
232 As informações foram encontradas em um dos currículos de George Love (LOVE, George. Curriculum George 
Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, Charllote, 1 set. 1986, p. 4. Manuscrito) e 
confirmadas por Lawrence Giffin, arquivista assistente da School of Visual Arts Archive, por e-mail.  
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Figura 51: Poster da exposição Now, organizada por George Love e Shirley Glaser no ano de 1965. O projeto gráfico 
do poster é de Milton Glaser. Arquivo gentilmente enviado por Lawrence Giffin, arquivista assistente da School of 
Visual Arts Archive, por e-mail. 

 

No mesmo ano de 1965233, Love conhece a fotógrafa Claudia Andujar na cidade de Nova 

York com quem constrói um relacionamento afetivo que duraria alguns anos. Após uma visita ao 

Brasil, quando Andujar já morava no país, Love muda-se definitivamente para a cidade de São 

Paulo no ano de 1966234, trazendo, portanto, seus interesses e influências: a fotografia de vertente 

abstrata da Associação dos Heliógrafos, as investigações sobre os processos gráficos e fotográficos 

(oriundas da interlocução com Syl Labrot) e a fotografia militante da SNCC.  

Talvez pela proximidade com Andujar, que já tinha circulação no campo da fotografia, 

ou pelo fato de ser um fotógrafo estrangeiro com carreira nos Estados Unidos, Love se estabelece 

profissionalmente atuando em áreas distintas, como na fotorreportagem, na publicidade para 

corporações e a área cultural e na organização de exposições para o Museu de Arte de São Paulo. 

Mas foi na fotorreportagem que ele acabou ganhando mais destaque nesse período. 

 
233 MANJABOSCO, Ângelo; TONG, Valentina; ROCHA, Jan. Cronologia. In: NOGUEIRA, Thyago (org.). Claudia 
Andujar: a luta Yanomami. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2018, p. 275. Catálogo de exposição. 
234 ANDUJAR, Claudia. Poesia, pintura e fotografia – Entrevista de Claudia a Augusto Massi, Eduardo Brandão e 
Alvaro Machado. In: ________. A vulnerabilidade do ser. São Paulo: Cosac Naify, Pinacoteca do Estado, 2005, p. 
103-25. Catálogo de exposição. 
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No mês de novembro de 1966, Love publicou seu primeiro ensaio na revista Claudia235. 

O primeiro de inúmeros veiculados nas revistas da editora Abril236. Em muitas das imagens desse 

período há características que remetem a seu período estadunidense e que se estabelecerão como 

pontos recorrentes da fotografia de Love nos anos seguintes, como a exploração da cor, a 

experimentação dos processos fotográficos e determinado desejo em evidenciar o caráter material 

da fotografia na impressão da imagem. 

 

2.1.2. George Love e a cidade de São Paulo 

 

Durante diversos anos, Love fotografou a capital paulista e, concomitantemente, 

produziu vistas aéreas da floresta amazônica. A partir de 1979, justamente após o lançamento de 

Amazônia, Love passa a publicar e expor suas fotografias da cidade de São Paulo. Um dos primeiros 

ensaios com esse tema foi Saint Paul, presente no número 91 da revista Novidades Fotóptica, dedicado 

a seu amigo Syl Labrot, que havia falecido em julho de 1977. 

 

 
Figura 52: página dupla da revista Novidades Fotóptica (n. 91, 1979, p. 18-9). Disponível em: 
<https://revistas.biblioteca.ims.com.br/fotoptica/1979/revista/publicacao91/18/>. Acesso em: 19 jan. 2022. 

 

 
235 MANJABOSCO, Ângelo Augusto. O Brasil não é para principiantes - Lew Parrella, George Love e David Zingg, 
fotógrafos norte-americanos na revista Realidade (1966 - 1968). 2016. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-
Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, v. 2, p. 18. 
Anexos.  
236 Segundo o pesquisador Angelo Manjabosco, além dos ensaios publicados na revista Claudia, Love ainda publicou 
fotografias em edições da revista Realidade e da revista Quatro Rodas. Ibid., p. 66.  
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Na página que abre o ensaio, um autorretrato de Love chama a atenção. Vemos a metade 

do rosto do fotógrafo, em perfil, destacando sua pele negra. É possível também ver um leve 

contorno colorido na imagem, como se, ao imprimir, a retícula não estivesse encaixada. Esse 

destaque do processo de impressão faz referência ao trabalho de Labrot. O ensaio ocupa 10 páginas 

da revista e as imagens formam cinco pares, apresentados com a mesma diagramação: uma grande 

imagem sangrada ocupa a página dupla e outra, menor, é colocada no canto inferior direito. Em 

torno dessas imagens menores aparecem as bordas do filme fotográfico, recurso recorrente na obra 

de Love. Algumas dessas imagens foram alteradas através de efeitos como a granulação, impressão 

em negativo e alteração nas cores. 

A São Paulo que Love nos apresenta é muito peculiar, com cenas e personagens 

misteriosos, que remetem a um cotidiano de intimidade e estranheza, fugindo da representação da 

cidade por meio de seus espaços mais conhecidos. Um exemplo desses pares de imagens pode ser 

visto na Figura 53. 

 

 
Figura 53: página dupla da revista Novidades Fotóptica (n. 91, 1979, p. 24-5), com imagens do ensaio Saint Paul, de 
George Love. Disponível em: <https://revistas.biblioteca.ims.com.br/fotoptica/1979/revista/publicacao91/24/>. 
Acesso em: 19 jan. 2022.  
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Em março de 1980, por ocasião da inauguração da Galeria Álbum237, George Love 

apresentou uma exposição individual238 intitulada Diários239. Uma crítica240 de Stefania Brill, 

publicada no jornal O Estado de S. Paulo, nos ajuda a visualizar a exposição. Logo no primeiro 

parágrafo, Brill nos informa que a exposição não era formada apenas por fotografias, mas também 

por uma série de objetos pessoais do fotógrafo, que simulavam um ambiente doméstico.  

 
São Paulo, “pintada” por George Love. Para ver a cor do fotógrafo, o espectador 
primeiro se torna hóspede de seu habitat, presente no espaço da exposição “Diários”, 
realizada pela galeria Álbum (avenida Brigadeiro Luís Antonio, 4469), até o dia 21 de abril 
[de 1980]. Na entrada, gravatas, calçadeira e cachecol, meros acessórios de uma presença 
marcante, o fotógrafo. Ele é, ao mesmo tempo, o centro e o contorno desse espaço. 
Mesmo um tronco de árvore transportado de sua casa, um tronco morto, adquire vida 
pelo toque da cor, da luz que emana da foto do mesmo tronco, colocada na superfície 
rugosa da árvore. Uma das preferências fotográficas de Love está presente em seu 
“quarto”: Leslie Krims.241 

 

Ao que tudo indica, Love construiu um ambiente que se assemelhava a seu quarto, no 

qual estavam expostos uma folha de impressão com 20 fotografias de Leslie Krims, fotografias de 

Scott Hyde, uma de suas maiores influências, e 27 fotografias coloridas, medindo 30 x 40 cm, feitas 

pelo próprio fotógrafo entre os anos de 1966 e 1977242. Foram apresentadas, ainda, fotografias de 

Love produzidas por meio de diversas técnicas, como “uma fotoescultura tipo Doug Prince243” e 

imagens impressas em placas de plexiglass. Para a crítica, a exposição de Love era visceral por 

apresentar uma série de fotografias em cores que representavam o cotidiano do fotógrafo e 

formavam o que ela denominou de “metrópole-cor”.   

 
237 A Galeria Álbum era uma das galerias especializadas em fotografias que funcionavam na época. Ela foi inaugurada 
no dia 15 de março por José de Boni e Janine Decot, e funcionava na Av. Brigadeiro Luís Antonio, 4469, próximo ao 
Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Além da exposição individual de Love, a inauguração ainda contou com 
um happening e uma exposição de Alex Fleming. A galeria tinha a proposta de formar um acervo variado, manter um 
arquivo, promover cursos, além de possuir espaços como biblioteca, livraria, estúdio e laboratório. Com a busca sobre 
as exposições de Love, percebemos que nessa época existiam diversas galerias de fotografia, merecendo um estudo 
mais aprofundado para que possamos entender melhor o papel da Galeria Álbum na produção fotográfica da época. 
Fontes: ZÉ de Boni. ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2022. 
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2236/ze-de-boni>. Acesso em: 2 jul. 2022. Verbete da 
Enciclopédia; NOTAS. Folha de S. Paulo, 16 mar. 1980, p. 55. 
238 LOVE, George. George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, Charllote, sem 
data, p. 6. Manuscrito.  
239 Durante a exposição, ainda foram proferidas quatro palestras: duas de George Love, uma do escritor Roberto Freire 
e outra do produtor de cinema Samuel Spigel.  
240 BRIL, Stefania. George Love: o habitat e as fotografias. O Estado de S. Paulo, 15 abr. 1980, p. 27.  
241 Ibid., p. 27. 
242 FOTOGRAFIA. O Estado de S. Paulo, 28 mar. 1980, p. 19.  
243 Douglas Prince é um artista estadunidense que produzia “fotoesculturas”, montagens fotográficas que, 
acondicionadas em caixas transparentes de acrílico, conseguiam efeitos tridimensionais. Para ober mais informações, 
consultar: <https://www.douglasprince.com>. 
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Durante a exposição Diários, foram lançados quatro livros artesanais de George Love. Os 

livros receberam os títulos de St. Anthony, St. John, St. Judas e St. Paul244. Supomos que o livro St. 

Paul apresentava fotografias da cidade de São Paulo, nos moldes do ensaio homônimo publicado 

no número 91 da Novidades Fotóptica de 1979. Já St. Anthony provavelmente apresentava “[...] 

experiências gráficas sobre fotografias aéreas coloridas da foz de Santo Antônio [da Cachoeira], no 

Rio Jari”245, localizada na fronteira dos estados do Amapá e Pará, uma vez que essa é a descrição 

das imagens apresentadas por Love em sua exposição individual intitulada Saint Anthony, que 

integrou o ciclo de exposições Paisagens Brasileiras246, organizado por ele próprio, no MASP, também 

no ano de 1979.  

As experiências fotográficas de Love sobre a cidade de São Paulo e seu alto conhecimento 

técnico o levaram a trabalhar, entre os anos de 1981 e 1983, no arquivo fotográfico da 

Eletropaulo247, que conservava fotografias da capital paulista produzidas entre 1890 e 1950. Love 

se propôs a completar parte das lacunas desse arquivo com suas próprias imagens feitas entre 1966 

e 1982, além de treinar um grupo da companhia que deveria documentar o desenvolvimento da 

cidade248. Esse trabalho gerou dois livros, São Paulo: registros 1899-1940 e São Paulo: anotações, ambos 

publicados pela Editora Raízes, no verão de 1982.  

 

2.1.3. São Paulo: registros / São Paulo: anotações 

 

Os dois livros foram lançados no dia 16 de abril de 1982, por ocasião da exposição São 

Paulo Registros e Anotações, apresentada no MASP249 em comemoração ao primeiro ano de atividades 

da Eletropaulo250. Faziam parte de uma ação maior que consistia na reorganização dos arquivos da 

empresa251, de acordo com princípios museológicos, para serem abertos ao público252. 

 
244 Infelizmente, não foram encontradas outras informações sobre os livros, a não ser as referências bibliográficas 
presentes na base de dados FotoPlus: <http://www.fotoplus.com/database/index.html>. 
245 MOMENTOS brasileiros em três visões fotográficas. O Estado de S. Paulo, 5 set. de 1979, p. 15.  
246 O projeto Paisagem Brasileira apresentou exposições individuais com fotografias de George Love, João Farkas e Carlo 
Zacquini no Museu de Arte de São Paulo, no ano de 1979.  
247 Empresa estatal concessionária de distribuição de energia elétrica, fundada com a compra da empresa privada Light 
– Serviços de Eletricidade S.A., no ano de 1981. Atualmente, a empresa tornou a ser privada e tem o nome de Enel 
Distribuição São Paulo. Fonte: <https://memoriadaeletricidade.com.br/acervo/@id/1924>. Acesso em: 12 mai. 
2022.  
248 LOVE, George. Curriculum George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, 
Charllote, 1 set. 1986, p. 4. Manuscrito. 
249 Além dos lançamentos e da exposição, ainda houve uma mostra de cinema. 
250 Como aponta o convite para a abertura da exposição, presente nos arquivos do museu. 
251 SÃO Paulo, imagens inéditas. Jornal da Tarde, 13 abr. 1982, p. 14.  
252 Atualmente, o arquivo da Eletropaulo está acondicionado no Museu da Energia, pertencente à Fundação Energia 
e Saneamento. Mas informações em: <https://www.energiaesaneamento.org.br/unidades/museus-da-
energia/museu-da-energia-de-são-paulo.aspx>. Devido às limitações impostas pela pandemia, não foi possível visitar 
o acervo do museu em tempo hábil para a escrita da tese. Entretanto, foram trocados diversos e-mails com a equipe de 
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O livro São Paulo: registros 1899-1940 e a exposição, segundo reportagem da revista Isto é253, 

eram formados por fotografias do acervo da Eletropaulo, constituído por mais de 12 mil fotografias 

recolhidas desde 1899, pela concessionária canadense The São Paulo Tramway, Light & Power 

Company Limited responsável pela instalação de linhas de bondes na cidade e que posteriormente 

daria origem a Eletropaulo. Em 1981, a Eletropaulo convidou o arquiteto e historiador Benedito 

Lima de Toledo, professor da FAU USP, para examinar esse arquivo. O pesquisador, por sua vez, 

convidou o historiador José Alfredo Otero Vidigal Pontes para dar assistência à sua pesquisa e 

George Love para restaurar os negativos fotográficos. O livro teve uma edição de 2500 exemplares, 

considerada pequena pelo autor da reportagem, dos quais 500 seriam comercializadas no próprio 

MASP.     

Para o crítico Moracy R. de Oliveira254, a exposição São Paulo: Registros e Anotações tinha 

“[...] requintes que a maioria das exposições de fotografia desconhece” devido aos “[...] recursos 

generosos da Eletropaulo”, à “sensibilidade e competência do arquiteto Benedito Lima de Toledo 

na seleção das imagens”, à “sensibilidade impressionista255 do fotógrafo George Love” e ao 

“projeto de montagem de mostra surpreendentemente provocativo e sofisticado”. Para o crítico, a 

exposição não era uma “simples exposição histórica”, mas uma “inteligente divulgação de um 

arquivo desconhecido e que tem São Paulo como seu assunto” e “um ato de provocação e estímulo 

ao conhecimento da cidade em seu passado não muito distante”256.  

As imagens selecionadas para a exposição eram documentais e abordavam temas como 

“arquitetura, sociologia, comportamentos e tecnologias”. Segundo o crítico, Love expôs 

reproduções e provas de impressão de imagens de seu livro São Paulo: Anotações. Escolha condizente 

com a preocupação do fotógrafo em explorar os meandros da fotografia e não apenas seu caráter 

mimético. Oliveira comenta o trabalho de Love contrapondo-o às imagens do arquivo da 

Eletropaulo. 

 
Neste fotógrafo de técnica esmerada está o contraponto da informação documental do 
início. Em seu trabalho importa pouco o visível e muito as sensações do fotógrafo diante 
da realidade. Por isso, nada é definido ou definitivo em sua fotografia. Ela já prevê a 
manipulação posterior, a interferência do processo gráfico, o que lhe dá uma mobilidade 
e capacidade de reprodução, sem repetição, praticamente infinita. Mais do que o real, é o 
próprio fotógrafo e suas impressões o que está exposto em suas imagens.257  

 
apoio à pesquisa do museu, os quais informaram que não foi localizado nenhum material referente à atuação de Love 
na Eletropaulo.  
253 GAMBIRASIO, Alex. Na era dos bondes. Isto É, 21 abr. de 1982, Caderno Sociedade, p. 34-5.  
254 OLIVEIRA, Moracy R. A Cidade e o Vale, em duas mostras de grande sensibilidade. Jornal da Tarde, 22 abr. 
1982, p. 13. 
255 Curiosamente, Oliveira também utilizou o termo “impressionista”, em outra reportagem, para definir as fotografias 
de Love em Amazônia, talvez referindo-se às explorações da luz e determinado aspecto abstrato. 
256 Ibid., p. 13. 
257 Ibid., p. 13. 
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Já Stefania Bril258 chamou a atenção para a montagem da exposição, feita por George 

Love, que apresentava, além de algumas microfilmagens, os negativos de vidro do arquivo da 

Eletropaulo suspensos em fios. A crítica afirma, ainda, que as imagens foram dispostas de modo a 

deixar “o pensar e a intuição fluírem”, referindo-se ao fato de não haver separações temáticas 

definidas. Ela sente falta de “um comentário, uma legenda”, mas afirma que a exposição é 

“obrigatória e merece tornar-se itinerante”259.  

A preocupação em representar a materialidade dos negativos de vidro também guiou a 

reprodução das imagens no livro São Paulo: registros 1899-1940, como podemos ver em sua 

sobrecapa (Figura 54), que apresenta uma vista da Rua Direita, no centro de São Paulo: nela é 

possível observar as bordas do vidro e ainda um trincado no canto superior direito. No centro da 

imagem ainda aparecem os trilhos de bonde, elemento recorrente nas páginas internas do livro.  

 

 
Figura 54: Sobrecapa do livro São Paulo: registros 1899-1940. Imprenta: São Paulo: Eletropaulo, 1982. Descrição: 109 
páginas, ilustrações coloridas, 30 x 21,5 cm. Tiragem: 2500 exemplares. Coleção particular do autor. 

 

 
258 BRIL, Stefania. São Paulo, no Masp. Obrigatório. O Estado de S. Paulo, 23 abr. 1982, p. 28.  
259 Ibid., p. 28. 
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Segundo reportagem do Jornal da Tarde260, as chapas originais eram em preto e branco e 

foram fotografadas com filmes coloridos261. Regastein Rocha comenta sobre essa escolha.  

 
É que ao invés de se utilizar as antigas reproduções existentes, bastante esmaecidas, 
preferiu-se realizar novas cópias dos negativos de vidro, com filmes em cores. Dessa 
maneira, todas as nuances de cores existentes nos negativos, resultantes da ação do tempo 
foram registradas. E os fotolitos foram feitos a partir desse material, dando ao livro um 
aspecto bastante original. Há fotos inclusive que registram as trincas das matrizes, o que 
pode dar ao leitor a impressão de estar com a própria chapa de vidro nas mãos.262  

 

Segundo o editor263, foi George Love quem fez a seleção das imagens do arquivo e ambos 

definiram juntos a sequência das fotografias no livro. Entretanto, a escolha de Love deve ter partido 

de uma seleção prévia de Benedito Lima de Toledo, que afirmou que as “[...] fotos não foram 

escolhidas por um critério estético, [...] mas pela qualidade de informação que elas continham”264. 

No que se refere à diagramação do livro, as fotografias ocupam tanto as páginas pares 

quanto as ímpares, estão centralizadas, na maioria das vezes, e envoltas por uma fina moldura preta, 

mantendo uma área branca em torno da imagem. Muitas delas são em preto e branco, enquanto 

outras adquirem um tom sépia. Ocasionalmente, as páginas pares são ocupadas por legendas que 

apontam o lugar e a data em que as fotografias foram feitas. Além disso, mantiveram-se textos 

informativos encontrados nos negativos originais. Raras são as atribuições de autoria.   

A edição das fotografias foi estabelecida através de um sequenciamento cronológico, que 

abarca o período compreendido entre os anos de 1899 e 1940, como o subtítulo do livro indica. 

As primeiras fotografias apresentam uma cidade ainda pouco urbanizada, mas já com algumas de 

suas ruas recebendo a instalação de trilhos de bonde. Aos poucos, os trilhos vão tomando conta 

das ruas, que cada vez mais são ocupadas por pedestres e trabalhadores (Figuras 55 e 56). Na 

sequência, os bondes já estão totalmente integrados à paisagem paulistana e vemos as primeiras 

estações, alguns pátios industriais e mais trilhos sendo construídos. Também são apresentadas 

algumas vistas de lugares históricos, como a Estação da Luz ainda em construção, a Avenida 

Paulista tomada por casarões e o Viaduto do Chá em reforma, além de diversas praças e parques 

(Figura 57).   

 
260 SÃO Paulo, imagens inéditas. Jornal da Tarde, 13 abr. 1982, p. 14.  
261 Na orelha da sobrecapa do livro, Charles Capelle afirma que, como não havia meios de ampliar as imagens a partir 
dos negativos, optou-se por fotografá-los. Primeiramente, os negativos foram recuperados, mantendo os “véus e 
nuances de cor decorrentes do processo natural de envelhecimento”, para depois serem feitas reproduções por 
“contatos facsimilares – em película colorida”. A coordenação desse processo de restauração foi de George Love, 
informação confirmada por Lucas Nogueira Garcez, então presidente da Eletropaulo, no texto de apresentação do 
livro. In: TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: registros 1899-1940. São Paulo: Eletropaulo, 1982. 
262 Declaração de Regastein Rocha em SÃO Paulo, imagens inéditas. Jornal da Tarde, 13 abr. 1982, p. 14. 
263 Em entrevista cedido ao autor em abril de 2021.  
264 RETRATO do século. Revista Veja, 21 abr. 1982, p. 142-3.  
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Há ainda um grupo de fotografias mostrando alguns interiores, como dos bondes (Figura 

58) e oficinas da companhia. São apresentados trabalhadores se alimentando, manuseando serras, 

fornos, pilões e outros equipamentos e máquinas industriais (Figura 59). As últimas fotografias 

(Figura 60) não têm data e registram diversas paisagens urbanas, algumas delas já tomadas por um 

trânsito intenso.   

 

 
Figura 55: Fotografia “Rua 25 de março”, dos estúdios Gaensly & Lindermann, de 1899, presente no livro São Paulo: 
registros 1899-1940. São Paulo: Eletropaulo, 1982. Coleção particular do autor. 

 

 
Figura 56: Fotografia “Rua Direita”, 1900, presente no livro São Paulo: registros 1899-1940. São Paulo: Eletropaulo, 1982. 
Coleção particular do autor. 
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Figura 57: Fotografia “Largo da Sé”, 1916, presente no livro São Paulo: registros 1899-1940. São Paulo: Eletropaulo, 
1982. Coleção particular do autor. 

 

 
Figura 58: Fotografia “Interior de bonde aberto”, 1938, presente no livro São Paulo: registros 1899-1940. São Paulo: 
Eletropaulo, 1982. Coleção particular do autor. 

 

 
Figura 59: Fotografias “Oficinas do Cambuci”, 1939 e 1940, presentes no livro São Paulo: registros 1899-1940. São Paulo: 
Eletropaulo, 1982. Coleção particular do autor. 
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Figura 60: Fotografias “Rua Florêncio de Abreu” e “Avenida São João”, sem data, presentes no livro São Paulo: registros 
1899-1940. São Paulo: Eletropaulo, 1982. Coleção particular do autor. 

 

O livro também conta com um ensaio, escrito por Benedito Lima de Toledo e José 

Alfredo Otero Vidigal Pontes, que aborda aspectos históricos da fundação e desenvolvimento da 

cidade de São Paulo, destacando a importância dos bondes na urbanização. Desse modo, tratam 

do início da circulação de bondes em maio de 1900, da construção de linhas e estações, da 

empolgação do público com o novo meio de transporte e do trabalho nas oficinas. O texto defende 

que o bonde e a energia elétrica foram peças chaves para a modernização e ampliação do perímetro 

urbano da cidade São Paulo, transformando-a em metrópole. A Eletropaulo é apresentada como 

personagem central para o desenvolvimento urbano da capital. 

O livro São Paulo: anotações (Figura 61) apresenta apenas fotografias produzidas por George 

Love e estabelece conexões diretas com São Paulo: registros, como o mesmo tamanho, projeto gráfico 

semelhante e a manutenção do aspecto material das fotografias. O tema São Paulo também se 

mantém, entretanto sob a perspectiva subjetiva de George Love, sem pretensões documentais. A 

sobrecapa do livro já demarca essa diferença, ao trazer uma imagem levemente borrada do céu 

tomado por nuvens, envolto por uma grande área preta.  

 



 132 

 
Figura 61: Sobrecapa do livro São Paulo: anotações, de George Love. Imprenta: São Paulo: Eletropaulo, 1982. Descrição: 
165 p.: principalmente il. color. ; 23 x 31 cm. Tiragem: 3000 exemplares. Fonte da imagem: 
<https://livrosdefotografia.org/publicacao/22724/sao-paulo-notes>. Acesso em: 16 mai. 2022.  

 

Diferente de São Paulo: registros, as fotografias são todas em cores, com determinada 

predominância de vermelhos e azuis. Elas não são centralizadas, mas sempre deslocadas para 

próximo da costura do livro e para a borda inferior da página. Ocupam cerca de metade das páginas, 

mantendo uma grande área branca em seu entorno. A maioria é disposta apenas na página ímpar 

do livro, mantendo a página par em branco. Há algumas duplas de fotografias que ocupam as duas 

páginas. Elas se relacionam por temas ou por aspectos formais.  

O céu é um tema recorrente no livro, assim como diversos retratos de anônimos, 

paisagens da cidade (Figura 63), interiores melancólicos (Figuras 64 e 68) e pedestres 

desconfigurados em vultos (Figura 65). Também é possível identificar alguns pontos de ligação 

direta com São Paulo: registros, como as ruas com os trilhos de bondes e cenas de interiores de pátios 

industriais (Figura 62). É constante a presença de imagens borradas, com sobreposições, reflexos 

e cores alteradas (Figura 69). 

Vemos ainda pequenos detalhes poéticos da cidade que escaparam de São Paulo: registros, 

como o semblante desolado dos pedestres, o sol frio que bate nas roupas de inverno de uma vitrine, 

uma mão que descansa nas costas de uma pessoa e uma janela desfocada. Também podem ser 

vistas cenas misteriosas: um chão de azulejo tomado por um líquido vermelho, uma luz fraca que 

mal ilumina o muro sobre o qual se projeta, uma grande parede dominada por manchas.  
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Figura 62: Página do livro São Paulo: anotações, de George Love. São Paulo: Eletropaulo, 1982. Coleção particular do 
autor. 

 

 
Figura 63: Página do livro São Paulo: anotações, de George Love. São Paulo: Eletropaulo, 1982. Coleção particular do 
autor. 

 

 
Figura 64: Página do livro São Paulo: anotações, de George Love. São Paulo: Eletropaulo, 1982. Coleção particular do 
autor. 
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Figura 65: Página do livro São Paulo: anotações, de George Love. São Paulo: Eletropaulo, 1982. Coleção particular do 
autor. 

 

 
Figura 66: Página do livro São Paulo: anotações, de George Love. São Paulo: Eletropaulo, 1982. Coleção particular do 
autor. 

 

 
Figura 67: Página do livro São Paulo: anotações, de George Love. São Paulo: Eletropaulo, 1982. Coleção particular do 
autor. 
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Figura 68: Página do livro São Paulo: anotações, de George Love. São Paulo: Eletropaulo, 1982. Coleção particular do 
autor. 

 

 
Figura 69: Página do livro São Paulo: anotações, de George Love. São Paulo: Eletropaulo, 1982. Coleção particular do 
autor. 

 

Dois textos são apresentados nas primeiras páginas de São Paulo: anotações. O primeiro 

deles, o ensaio principal do livro265, foi escrito por Benedito Lima de Toledo e adota uma 

perspectiva subjetiva e otimista, ao comentar diversas experiências do autor na capital paulista. 

Entretanto, o texto não deixa de apontar também informações históricas, mas sem fazer qualquer 

menção direta às fotografias de Love. 

Já o texto escrito pelo fotógrafo aborda o grupo de fotografias presentes no livro e é um 

registro raro de como ele via a sua produção. Love afirma que as fotografias são de uma cidade 

“estranha e intimidadora”, feitas entre setembro de 1966, imediatamente após sua chegada 

definitiva ao Brasil em fevereiro de 1982. Segundo ele, as fotografias foram produzidas durante 

 
265 TOLEDO, Benedito Lima. A sinfonia da metrópole. In: LOVE, George. São Paulo: anotações. São Paulo: 
Eletropaulo, 1982, p. 7-17. 



 136 

quatro fases de sua carreira que não foram cronológicas, sendo que algumas, inclusive, ocorreram 

concomitantemente. A primeira fase é a formalista, quando são exploradas “abstrações planas e 

exposições múltiplas” e se teria uma “preocupação com o sentido da passagem do tempo”. A 

segunda fase é a jornalística, quando ele fotografou desconhecidos, “quase brutalmente”. A terceira 

fase é de introspecção, que “talvez não [seja] muito acessível ao observador”, pois ele mesmo “não 

tinha interesse em traduções”. E a última fase é a casual, em que havia um “desejo de falar com 

outros e de escutar”266.  

George Love afirma que o livro também é dedicado a Syl Labrot e comenta a escolha 

proposital em manter o que ele chama de “sobras gráficas”, ou seja, as “linhas, marcas de fita durex, 

beiradas de filmes fora de registro”. Isso se deveu à “[...] decisão de imprimir as chapas de vidro 

do Volume I [fazendo referência a São Paulo: registros] diretamente, quebradas, oxidadas, com a 

entrada de cores impressas pelo tempo e sem retoque”. Assim, ele optou por “deixar o processo 

de impressão à vista, nu e sem máscara” igualmente no segundo volume. Por fim, Love comenta 

o processo de impressão, afirmando que os fotolitos foram feitos por projeção convencional e não 

por “scanning”, e que foram utilizadas tintas especiais “aplicadas em nove casos”267.   

Ambos os livros, lançados quatro anos após a publicação de Amazônia, retomam 

elementos marcantes da produção do fotógrafo que tiveram origem ainda nos Estados Unidos. É 

possível observar, especialmente em São Paulo: Anotações, questões que também são importantes no 

livro produzido em conjunto com Claudia Andujar, como o uso experimental da fotografia; a 

presença do aspecto material das imagens, dada pelas “sobras gráficas”; a edição precisa e o desejo 

de produzir uma representação dos espaços fotografados que não fosse estritamente documental. 

Entretanto, esses não são os únicos elementos em comum com Amazônia. Ainda devemos 

considerar as contribuições de Claudia Andujar e o contexto de sua militância em favor dos 

indígenas do fim da década de 1970, pontos que abordaremos no próximo item. 

 

2.2. Os livros de Claudia Andujar  

 
Os espíritos napënapëri fixaram lâminas de ferro em todo o seu contorno [da floresta], 
para que os garimpeiros, colonos e fazendeiros não se aproximem de nossas casas. Os 
espíritos de Omama plantaram em seu centro a imagem de uma barra de metal cercada de 
vendavais que derrubam os aviões e helicópteros dos garimpeiros na floresta. É graças a 
esses xapiri que ela ainda não está toda invadida. Mas meu sogro e eu não fazíamos dançar 
apenas a imagem dos ancestrais napënapëri e a de Omama para manter os brancos à 
distância. Quando me via a voltar da cidade muito preocupado, também me chamava 
para beber yãkoana para obscurecer o espírito dos políticos que querem retalhar nossa 

 
266 LOVE, George. São Paulo: anotações. São Paulo: Eletropaulo, 1982, p. 19. 
267 Ibid., p. 19. 



 137 

terra. Então fazíamos descer juntos os espíritos da vertigem mõeri, para confundir seus 
olhos e emaranhar os desenhos de suas peles de papel. Assim era.268 

 

Esse é o relato do xamã Davi Kopenawa sobre a situação dos Yanomami no final dos 

anos 1970, um dos períodos mais dramáticos para seu povo. Kopenawa nos conta como foi o 

processo de luta e defesa da floresta contra a invasão violenta das terras Yanomami. Tal invasão 

foi consequência direta dos esforços do governo militar em promover a extração mineral e da 

tentativa, parcialmente fracassada, de criar uma abrangente malha rodoviária que escoasse matérias 

primas extraídas do território amazônico. Atacados duplamente, tanto pelos construtores das 

rodovias e garimpeiros ilegais quanto pelo próprio governo militar, os Yanomami criaram seus 

próprios métodos para resistir.  

Toda essa situação dramática teve início a partir de 1975, com a divulgação dos resultados 

dos trabalhos do Projeto RADAM (Radar na Amazônia). O RADAM foi a principal fonte de 

informações sobre a existência das jazidas minerais da floresta, cujas descobertas foram 

amplamente divulgadas pelo governo militar. O jornalista Rubens Valente269 nos informa que o 

projeto era controlado pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral, e que seu principal objetivo era mapear as potencialidades naturais de uma 

região com cerca de 1,5 milhão de km² em torno da rodovia Transamazônica270, utilizando 

tecnologias como radares e filmes infravermelhos. No primeiro bimestre de 1975, o RADAM 

detectou sinais importantes da existência de minérios, especialmente urânio e ouro, no território 

Yanomami.  

A divulgação dessas descobertas é envolta em declarações polêmicas, que deixam claro o 

objetivo da política indigenista do período. Podemos citar, como exemplo, a do então governador 

de Roraima, coronel Fernando Ramos Pereira, datada de fevereiro de 1975: “Sou de opinião que 

uma área rica como essa não pode se dar o luxo de conservar meia dúzia de tribos indígenas 

atravancando o seu desenvolvimento”271. No fim de março de 1975, o Ministro do Interior, Rangel 

Reis, confirmou publicamente a existência de urânio no local e que os “poucos índios” que ali 

estavam deveriam ser removidos. Poucas semanas depois os garimpeiros começaram a chegar na 

 
268 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2016, p. 331. 
269 VALENTE, Rubens. Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2017, p. 189-90.  
270 A rodovia, construída entre 1969 e 1974, foi projetada para conectar as regiões norte e nordeste do Brasil com Peru 
e Equador. Inicialmente foi projetada para ter 8.000 km de extensão, entretanto, apenas 4.223 km foram construídos 
de maneira precária, sem pavimentação. Durante a maior parte do ano, a estrada é intransitável, devido às chuvas 
recorrentes da floresta tropical. A construção dessa e de outras estradas na região norte do país faz parte do ambicioso 
Plano de Integração Nacional.  
271 PEREIRA, Fernando Ramos apud VALENTE, Rubens. Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência 
indígena na ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 189. 
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região dos Surucucus e no ano de 1976 já se contabiliza mais de 400 garimpeiros e duas pistas de 

pouso em pleno território Yanomami272.  

Em abril de 1978, o ministro do interior Rangel Reis e o general Ismarth Araújo de 

Oliveira, presidente da FUNAI, confirmaram que tramitava um projeto que tinha como objetivo 

integrar os indígenas à sociedade não indígena. A intenção era dividir as áreas da floresta em setores 

comandados por famílias e não pelo povo inteiro, criando diversas ilhas isoladas. Os indígenas e 

alguns militantes da causa entendiam que essa divisão acabaria por exterminar a identidade desses 

povos, promovendo um etnocídio sem precedentes. Desse modo, a União poderia apropriar-se 

dessas áreas e vendê-las aos agricultores, uma vez que seus habitantes estariam desqualificados 

enquanto povos. O plano também previa que os próprios indígenas se tornassem agricultores por 

meio de um processo de aculturação273. 

No mesmo ano, Claudia Andujar cria, em conjunto com o missionário Carlo Zacquini e 

o antropólogo Bruce Albert, a Comissão para a Criação do Parque Yanomami (CCPY), na qual 

assume a função de coordenadora274. A partir de 1979 toma a frente da campanha nacional e 

internacional em defesa do povo Yanomami através da CCPY275. No dia 28 de junho de 1979276 

Andujar entrega ao ministro do interior, Mário Andreazza, o projeto de criação do parque 

Yanomami assinado por 34 personalidades, entre elas Dom Paulo Evaristo Arns, Raymundo 

Faoro, José Mindlin, Pietro Maria Bardi e Gilberto Freyre. Entretanto, o território Yanomami só 

foi demarcado 13 anos depois, em 1992, cobrindo uma área de aproximadamente 192 mil 

quilômetros quadrados, situada em ambos os lados da fronteira Brasil-Venezuela. Desse total, cerca 

de 96.650 quilômetros quadrados estão no Brasil277.  

Davi Kopenawa nos informa que começou a confiar nos integrantes da CCPY no ano de 

1978, quando passou a acompanhá-los em viagens que tinham o objetivo de divulgar o projeto de 

demarcação do território e denunciar o garimpo. Nas viagens, Davi conheceu vários indígenas que 

 
272 VALENTE, Rubens. Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2017, p. 190. 
273 Ibid, p. 303-6. 
274 MANJABOSCO, Ângelo; TONG, Valentina; ROCHA, Jan. Cronologia. In: NOGUEIRA, Thyago (org.). Claudia 
Andujar: a luta Yanomami. Instituto Moreira Salles, 2018, p. 276. Catálogo de exposição. 
275 ANDUJAR, Claudia. Poesia, pintura e fotografia – Entrevista de Claudia a Augusto Massi, Eduardo Brandão e 
Alvaro Machado. In: ________. A vulnerabilidade do ser. São Paulo: Cosac Naify, Pinacoteca do Estado, 2005, p. 
103-25. Catálogo de exposição. 
276 SERVIÇO Nacional de Informações. Atividades de Claudia Andujar. Brasília: Serviço Nacional de Informações, 
16 ago. 1985, p. 7. Dossiê. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/aaa/85051185/br_dfanbsb_v8_mic_gn
c_aaa_85051185_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2022; NOGUEIRA, Thyago (org.). Claudia Andujar: a luta 
Yanomami. Instituto Moreira Salles, 2018, p. 236. Catálogo de exposição. 
277 HUTUKARA. Terra indígena yanomami comemora 20 anos de homologação. Disponível em: 
<http://hutukara.org/index.php/noticias/especial-20-anos/353-terra-indigena-yanomami-comemora-20-anos-de-
homologacao>. Acesso em: 26 mai. 2022. 
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também lutavam pela sua terra e isso lhe deu mais confiança para denunciar a situação em que 

viviam. É justamente nesse período que Davi inicia o processo de tornar-se xamã278. 

Um dos textos que demonstram a grande pressão sofrida pelos militares para a 

demarcação do território foi escrito pelo poeta Carlos Drummond de Andrade e publicado no 

Jornal do Brasil, em agosto de 1979, sob o título Não deixem acabar com os Yanomamis279. O poeta 

informa que o povo indígena vinha sofrendo com a expansão econômica da Amazônia, oriunda 

especialmente da construção da rodovia Perimetral Norte280, colocando-o em grande perigo. Uma 

maneira de a população contribuir para a defesa do povo era tomar conhecimento da situação e 

pressionar os governantes para a criação do Parque Indígena Yanomami. Para subsidiar essa 

pressão, o poeta apresenta alguns dados importantes. 

Segundo Drummond, antes do início da construção da rodovia, os missionários 

atenderam cerca de 4.596 enfermos durante 38 meses. Após o início da construção da rodovia, em 

período semelhante, os atendimentos chegaram a 18.488. “Em três anos, as infecções virais 

multiplicaram-se por oito”, afirma o poeta, reforçando como havia um grande descaso do poder 

público ao não promover a vacinação dos Yanomami, mesmo com a chegada de 300 funcionários 

da Companhia Vale do Doce para a exploração garimpeira em 1978.  Para convencer seus leitores, 

Andrade decide destacar o aspecto humanista da causa, tomando o trabalho de Claudia Andujar 

com referência. Segundo o poeta, a fotógrafa “[...] que os conhece bem, pois conviveu com eles 

longo tempo, recolhendo lindas imagens fotográficas, pode falar com autoridade sobre eles. 

Yanomami é gente como a gente. Vamos fazer força para que não acabem com esse irmão nosso 

em nome do progresso”281.  

O texto de Carlos Drummond de Andrade teve grande repercussão e acabou 

incomodando os militares282, mas essa não foi a única ação de pressão sofrida por eles. Em 7 de 

novembro de 1978, houve um grande ato público na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de 

Janeiro, contra a separação dos territórios indígenas em ilhas. No dia seguinte, um ato semelhante 

ocorreu no TUCA, Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ao qual comparecem 

 
278 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2016, p. 325-7. 
279 ANDRADE, Carlos Drummond de. Não deixem acabar com os Yanomamis. Rio de Janeiro, Jornal do Brasil, 2 
ago. 1979, Caderno B, p. 5. 
280 A construção da Perimetral-Norte também fez parte do Plano de Integração Nacional. Os planos iniciais indicavam 
que a rodovia deveria ligar o estado do Amapá com a fronteira colombiana do estado do Amazonas, porém apenas 
alguns trechos entre o Amapá e Roraima foram concluídos. Partes desses trechos passam a poucos quilômetros do 
território Yanomami. 
281 ANDRADE, Carlos Drummond de. Não deixem acabar com os Yanomamis. Rio de Janeiro, Jornal do Brasil, 2 
ago. 1979, Caderno B, p. 5. 
282 SERVIÇO Nacional de Informações. Atuação de Claudia Andujar junto aos yanomamis. Brasília: Serviço 
Nacional de Informações, 21 fev. 1985. Dossiê. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/lll/85005238/br_dfanbsb_v8_mic_gnc
_lll_85005238_d0001de0001.pdf>.  Acesso em: 20 fev. 2022. 
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entre 1.500 e 2.000 pessoas, com destaque para as lideranças indígenas dos povos Kaingangue, 

Pareci e Terena, o sertanista Orlando Villas-Bôas, os antropólogos Darcy Ribeiro, Eduardo 

Viveiros de Castro, Lux Vidal, Roberto Cardoso de Oliveira e Carmen Junqueira, alguns 

missionários do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a fotógrafa-ativista Claudia Andujar. 

Cerca de um mês após os atos, o presidente Ernesto Geisel decidiu engavetar, momentaneamente, 

o projeto de demarcação do território em ilhas, e, em março de 1979, o presidente João Figueiredo 

decide pelo seu engavetamento definitivo283.  

A efetividade dessas mobilizações em defesa dos Yanomami está registrada no dossiê 

Problema indígena em Roraima284, finalizado pelo Serviço Nacional de Informação (SNI) em 22 de 

outubro de 1979 e atualmente disponibilizado no Sistema de Informações do Arquivo Nacional 

(SIAN). Dele é possível extrair informações valiosas sobre a tensa situação vivida pelo povo 

Yanomami e a controversa postura adotada pelo governo. O documento descreve a situação de 

precariedade que impossibilitava a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de dar aos indígenas a 

assistência que eles necessitavam, o que poderia resultar em um confronto entre a fundação e o 

governo do território de Roraima285.  

Segundo o documento, “[...] os YANOMAMI são os que requerem maior atenção por 

parte do Governo, em razão da grande exploração jornalística e da investida administrativa do 

território contra os direitos daquela comunidade”286. E acrescenta: “[...] a imprensa de todo o País 

tem-se ocupado sistematicamente da situação dos índios YANOMAMI, publicando declarações 

de autoridades, posições de entidades e opiniões de antropólogos e de estudiosos da problemática 

indígena”287. Informa, também, que o povo era “[...] uma das últimas nações indígenas que 

conservam seus padrões culturais originais, se constituindo no maior grupo ainda em grande parte 

isolado do contato com a civilização não indígena”288. Nesse texto, é desvelado que as principais 

preocupações do governo em relação à situação de precariedade e violência pela qual passavam os 

Yanomami era a repercussão na imprensa e não a sua efetiva proteção.  

Segundo o dossiê, os indígenas, na época, eram mais da metade da população de Roraima 

– 35 mil indígenas em uma população total estadual de 60 mil289 – e suas áreas encontravam-se 

 
283 VALENTE, Rubens. Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2017, p. 308. 
284 SERVIÇO Nacional de Informações. Problema indígena em Roraima - índios yanomami. Brasília: Serviço 
Nacional de Informações, 22 out. 1979. Dossiê. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/lll/80000487/br_dfanbsb_v8_mic_gnc
_lll_80000487_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2021. 
285 Ibid., p. 3. 
286 Ibid., p. 4. 
287 Ibid., p. 4. 
288 Ibid., p. 4. 
289 Além dos Yanomami, havia outros povos na região como os Macuxi, Wapixana, Waimiri/Atroari, totalizando, na 
época, 18.486 pessoas. Excetuando os Yanomami e os Waimiri/Atroari, todos estavam em processo de aculturação. 



 141 

invadidas por cerca de 200 posseiros, dos quais aproximadamente a metade eram funcionários do 

governo de Roraima e 50 garimpeiros. Esses invasores eram extremamente violentos com os 

indígenas e funcionários da FUNAI. O documento afirma que uma revolta poderia explodir a 

qualquer instante290.  

Também é relatada uma institucionalização da invasão da região por parte de funcionários 

e órgãos do governo. Como, por exemplo, através da empresa Mineração Além Equador LTDA, 

que era comandada por funcionários do governo e operava ilegalmente, monopolizando o acesso 

aéreo e a exploração da região Serra dos Surucucus, localizada no norte de Roraima. No dossiê, 

existe a informação de que financiamentos do Banco do Brasil, solicitados pela Associação da 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Território de Roraima (ASTER), facilitaram a entrada de 

posseiros e outros invasores no território Yanomami, e ainda de que houve sistemáticas invasões 

de policiais militares nas malocas indígenas, que prendiam e agrediam seus moradores e 

violentavam as mulheres291.  

Houve algumas tentativas da FUNAI e do Ministério do Interior de proibir o garimpo na 

região. Entretanto, o então governador de Roraima, Ottomar de Sousa Pinto, nomeado pelo 

general João Figueiredo, conseguiu que fosse autorizado o retorno de alguns garimpeiros para a 

região do Rio Couto de Magalhães, próximo à Serra dos Surucucus. Essa atitude gerou reação 

imediata por parte da FUNAI, da imprensa e de militantes da causa indígena, obrigando a retirada 

dos garimpeiros da região.  

O governo de Roraima tinha a intenção de criar uma companhia de desenvolvimento para 

o território e, dentro dela, uma subsidiária voltada para a pesquisa em mineração. Essa situação de 

institucionalização da exploração, que promoveu o extermínio de parte considerável do povo 

Yanomami, chega a um estágio grau máximo de absurdo quando o presidente da FUNAI, Adhemar 

Ribeiro da Silva, também demonstra interesse de a própria fundação explorar o subsolo da região292.    

Segundo o dossiê, era diretriz do governo uma “ocupação racional da Amazônia” e que, 

por esse motivo, as informações levantadas pelo RADAM eram de “grande valia”293. Ao discorrer 

 
Tal processo de aculturação foi amplamente defendido e colocado em prática pelo estado, uma vez que os “[...] órgãos 
do território consideram a FUNAI e o índio como entraves ao desenvolvimento da região”.  SERVIÇO Nacional de 
Informações. Problema indígena em Roraima - índios yanomami. Brasília: Serviço Nacional de Informações, 22 
out. 1979. Dossiê. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/lll/80000487/br_dfanbsb_v8_mic_gnc
_lll_80000487_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2021, p. 8. 
290 Ibid., p. 19. 
291 SERVIÇO Nacional de Informações. Problema indígena em Roraima - índios yanomami. Brasília: Serviço 
Nacional de Informações, 22 out. 1979. Dossiê. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/lll/80000487/br_dfanbsb_v8_mic_gnc
_lll_80000487_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2021. 
292 Ibid., p. 10. 
293 Ibid., p. 13. 
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sobre o pedido de criação do Parque Yanomami feito pela CCPY, informa que 74,14% da região 

já era de preservação ambiental e que o projeto RADAM teria recomendado a criação de sete 

estações ecológicas e dois parques nacionais como áreas de preservação permanente294, e ainda que 

a região não era propícia a desenvolver atividades agropecuárias. Entretanto, é apontada a 

possibilidade de exploração madeireira, assim como a recomendação do desenvolvimento de 

estudos para se identificar a presença de minérios no solo da região295, que, como vimos, foram de 

fato identificados e amplamente divulgados.  Essa dubiedade, que recomenda a preservação e ao 

mesmo tempo aponta possibilidades de exploração e pesquisa mineral, provavelmente foi o que 

sustentou o engavetamento do projeto de demarcação durante tantos anos.  

No que se refere à criação do Parque Yanomami, afirma-se que a “[...] proposta formulada 

pela psicóloga [sic] CLÁUDIA ANDUJAR é bastante interessante quanto à preocupação que 

encerra, devendo servir de base para futuras decisões a respeito”296. Mesmo deixando a decisão 

para o futuro, a criação do Parque Indígena Yanomami “[...] surge como a melhor política a ser 

adotada pelo Governo, dando respostas aos insistentes reclamos dos setores mais politizados do 

País e, acima de tudo, resguardando os interesses da comunidade indígena YANOMAMI”297, o que 

demonstra como a mobilização civil foi fundamental para esse processo.  

A nossa análise do dossiê do SNI evidencia que Claudia Andujar foi, de fato, protagonista 

na resistência Yanomami durante a ditatura militar, mesmo tendo em vista que a demarcação do 

território só iria ocorrer muitos anos depois. Demarcação essa que vem sendo constantemente 

questionada pelo atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quando promove ações 

sistemáticas para que a situação de extrema de violência e extermínio dos Yanomami se repita. A 

exploração garimpeira ilegal na região tem crescido de modo exponencial, sem qualquer controle. 

Desde outubro de 2018, início do monitoramento promovido pela Hutukara Associação 

Yanomami e ano da eleição de Bolsonaro, até o final de 2021, o garimpo já destruiu mais de 4.000 

hectares do território. Apenas entre os anos de 2020 e 2021, o garimpo ilegal avançou 46%, 

atingindo cerca de 16.000 pessoas, moradoras de 273 comunidades Yanomami298.  

 
294 SERVIÇO Nacional de Informações. Problema indígena em Roraima - índios yanomami. Brasília: Serviço 
Nacional de Informações, 22 out. 1979. Dossiê. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/lll/80000487/br_dfanbsb_v8_mic_gnc
_lll_80000487_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2021, p. 7. 
295 Ibid., p. 7-8. 
296 Ibid., p. 7. 
297 Ibid., p. 15. 
298 Essas e outras informações mais detalhadas podem ser encontradas no relatório Yanomami Sob Ataque: Garimpo ilegal 
na Terra Indígena Yanomami e propostas para combatê-lo, produzido pela Hutukara Associação Yanomami em abril de 2022 
e disponibilizado em <https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/yanomami-sob-ataque-garimpo-
ilegal-na-terra-indigena-yanomami-e-propostas-para>. Acesso em: 18 mai. 2022.  
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Essa história, que hoje se repete tragicamente, faz com que os livros de Claudia Andujar, 

produzidos durante o conturbado final da década de 1970, ganhem nova relevância. Frutos do 

fortalecimento da resistência indígena, esses livros, em que pesem suas limitações, começaram a 

ser utilizados também como meio de denúncia da situação dos Yanomami, assim como veículo de 

divulgação de sua cultura. No ano de 1978, três livros foram lançados: Yanomami: frente ao eterno, 

publicado pela Editora Praxis; Mitopoemas Yanomam, publicado pela Olivetti; e, por fim, Amazônia, 

produzido em parceria com George Love, também publicado pela Editora Praxis. 

 

2.2.2. Yanomami: frente ao eterno 

 

Yanomami: frente ao eterno foi o primeiro dos três livros de Claudia Andujar publicados 

durante os anos 1970. Seu lançamento ocorreu no dia 19 de novembro de 1978, na sala dedicada à 

fotógrafa na I Bienal Latino-Americana, que ocorreu no Pavilhão Armando de Arruda Penteado, 

atual Pavilhão da Fundação Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera299. Na ocasião foram 

apresentados 36 desenhos feitos pelos Yanomami, que integrariam o livro Mitopoemas Yãnomam, 

lançado poucas semanas depois300.  

Segundo Claudia Andujar301, seu objetivo com Yanomami: frente ao eterno não era mostrar o 

indígena como uma figura exótica, mas sob uma perspectiva mais antropológica, fruto de sua 

vivência com os Yanomami, e seu desejo era, antes de tudo, publicizar essa experiência para o 

maior número de pessoas possível. A fotógrafa, no entanto, demonstra conhecimento dos limites 

que o livro, enquanto mídia, tinha naquele momento. Ela entende que o preço de venda da 

publicação contribui para a elitização da fotografia, um problema que ela não teria condições de 

resolver, mas afirma: “[...] esta é uma primeira experiência, uma tentativa pioneira que procura 

romper o círculo vicioso ao qual estamos submetidos. Quem sabe podemos um dia fazer uma 

edição de 10.000 exemplares, uma edição mais popular para levar minha denúncia a um número 

maior de pessoas”302. 

Yanomami: frente ao eterno contou com projeto gráfico de Wesley Duke Lee, teve tiragem de 

1.500 exemplares e foi vendido pelo valor de Cr$ 300,00. São apresentadas 38 fotografias feitas nos 

anos de 1976 e 1977, três desenhos produzidos pelos Yanomami e alguns textos. O livro tem um 

formato quadrado. Sua capa é sóbria e coberta por um tecido amarronzado no qual se lê, impresso 

em letras douradas, o título do livro: Yanomami. A publicação é envolta em uma sobrecapa, na qual 

 
299 SÓ FIGURAS nessas quatro novas mostras. Folha de São Paulo, 17 nov. 1978, p. 47.  
300 Não foi possível identificar quais desenhos foram expostos para confirmar quais de fato participaram tanto da 
exposição quanto do livro Mitopoemas Yãnomam.  
301 VIAGEM ao interior do índio, nas fotos de Claudia Andujar. O Estado de S. Paulo, 22 nov. 1978, p. 10. 
302 Ibid., p. 10. 
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podemos ver um retrato e mais uma vez o título (Figura 70). A fotografia da sobrecapa enquadra 

apenas o rosto de uma pessoa, tomado pela penumbra, no qual vemos alguns pontos iluminados.  

 

 
Figura 70: Sobrecapa de Yanomami: frente ao eterno, de Claudia Andujar. Projeto gráfico de Wesley Duke Lee. Imprenta: 
São Paulo: Praxis, 1978. Descrição: 103 p.; il.; fots. 21 x 21 cm. Tiragem: 1500 exemplares. Coleção Biblioteca de 
Fotografia do Instituto Moreira Salles.  

 

Todas as fotografias são em preto e branco, em formato 3 x 2, e a maioria é horizontal. 

Elas são delimitadas por uma fina moldura preta, que faz com que a composição se assemelhe a 

uma polaroide. As fotografias são sempre dispostas nas páginas ímpares do livro, o que garante a 

cada uma delas uma certa independência. Algumas são acompanhadas de pequenos textos, 

inseridos nas páginas pares, que funcionam como uma espécie de legenda. Tais textos reforçam a 

autonomia de cada imagem frente ao conjunto, ao trazerem observações da fotógrafa sobre as 

pessoas que fotografou ou apresentarem informações pontuais sobre a cultura e mitologia 

Yanomami. As páginas duplas assim constituídas têm uma diagramação sóbria, com grandes áreas 

em branco.  

A variação tonal é bastante semelhante em cada uma das imagens, sendo que algumas são 

tomadas por um preto profundo, com pontos de iluminações que destacam parte dos corpos na 
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penumbra, tais como closes em rostos, mãos, nucas e barrigas. Algumas imagens são um pouco 

mais abertas, mas em nenhuma delas o corpo é apresentado na sua totalidade.  

Os retratados integram seis famílias distintas: os Opiktheri, os Wakathautheri, os 

Manihipiutheri, os Waika, os Makuthasipitheri e os Hwayautheri. Podemos observar a 

predominância de crianças e adolescentes, embora haja também adultos e idosos em menor 

número. Quase todos os corpos estão estáticos e alguns parecem fazer poses. Muitas das imagens 

foram feitas a poucos centímetros dos fotografados, o que demonstra o grau de intimidade e 

confiança que Andujar conquistou. Todos esses elementos confluem para que as imagens sejam, 

de fato, um registro para o futuro, como o subtítulo do livro indica.   

 

 
Figura 71: Página dupla de Yanomami: frente ao eterno, de Claudia Andujar, com a legenda “Eu a encontrei com a cabeça 
raspada e as faces do seu rosto pintadas de preto carvão”. São Paulo: Praxis, 1978. Coleção Biblioteca de Fotografia 
do Instituto Moreira Salles.  
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Figura 72: Página dupla de Yanomami: frente ao eterno, de Claudia Andujar, com a legenda “Ela andou seis dias no mato 
para ganhar um punhado de miçangas, um espelho e um pente”. São Paulo: Praxis, 1978. Coleção Biblioteca de 
Fotografia do Instituto Moreira Salles.  

 

 
Figura 73: Página dupla de Yanomami: frente ao eterno, de Claudia Andujar, com a legenda “Grudava-se ao corpo da mãe 
num único ser. Mamou 72 luas e então nasceu”. São Paulo: Praxis, 1978. Coleção Biblioteca de Fotografia do Instituto 
Moreira Salles.  

 

 
Figura 74: Página dupla de Yanomami: frente ao eterno, de Claudia Andujar. São Paulo: Praxis, 1978. Coleção Biblioteca 
de Fotografia do Instituto Moreira Salles.  
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Figura 75: Página dupla de Yanomami: frente ao eterno, de Claudia Andujar, com a legenda “Um novo mundo abriu-se 
aos seus olhos. Ele é um ESTRAD’ATHERI, morador da estrada”. São Paulo: Praxis, 1978. Coleção Biblioteca de 
Fotografia do Instituto Moreira Salles.  

 

Dos três livros lançados por Claudia Andujar, Yanomami: frente ao eterno é o que aborda a 

trágica situação do povo indígena de maneira mais declarada. O subtítulo do livro indica o desejo 

da autora de fazer da publicação um registro da cultura Yanomami para a posteridade, diante do 

perigo iminente de seu total extermínio. A intenção de registrar a memória dos Yanomami fica 

evidente em uma pequena nota que abre a publicação. 

 
Com este trabalho, iniciamos nosso programa editorial que, ambiciosamente, chamamos 
de Memória Social. Todos os livros desta série tratarão de temas sociais brasileiros e terão 
idêntico tratamento gráfico ao deste “Yanomami”. Sem pressa e sem a preocupação de 
esgotar os temas, pretendemos ir publicando o que de válido chegar às nossas mãos.  
Editora Praxis303. 

 

Entretanto, os mecanismos de repressão e censura do governo militar não permitiram 

que outros livros do programa Memória Social fossem lançados. A nota aponta quais rumos 

editoriais eram almejados pela editora para além dos livros publicados para a Sharp do Brasil ou 

para qualquer outra empresa.  

O tom de denúncia do livro é explorado nos dois textos escritos pela própria fotógrafa, 

pelo antropólogo Darcy Ribeiro e no relato do xamã Wárasi Hwayautheri304. O primeiro dos textos 

de Andujar foi colocado na orelha da sobrecapa e recebeu o título de Os Yanomami. Nele, são 

apresentados dados e informações básicas sobre aquele que seria “[...] o último grande povo, 

 
303 ANDUJAR, Claudia. Yanomami: frente ao eterno. São Paulo: Praxis, 1978. 
304 Ainda há um pequeno texto de apresentação escrito pelos irmãos Villas Bôas.  
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culturalmente virgem, que vive no Brasil e na Venezuela”305. Já o segundo parágrafo apresenta a 

denúncia propriamente dita: 

 
Atualmente, estes indígenas estão ameaçados pela construção da Perimetral Norte (BR-
210). Vários sub-grupos dos Yãnomam já vivem praticamente à beira da rodovia, que 
ameaça a integridade de seu habitat e de sua cultura. Estas terras ainda não foram 
demarcadas pelo Governo; por isso é urgente encontrar uma solução racional que proteja 
esses indígenas de um processo de desaculturação súbita e fatalmente desastroso.306 

 

Na sequência, o texto fornece mais informações sobre a estrutura familiar do povo e, 

ainda, sobre a espiritualidade Yanomami, o xamanismo, e sobre como as pessoas se relacionam nas 

aldeias. Já o segundo texto de Andujar não tem título e apresenta uma reflexão mais subjetiva sobre 

como a fotógrafa vê seu próprio trabalho.  

 
Este povo estará condenado a viver no futuro apenas na memória de alguns que o 
amavam e em melancólicos pedaços de papel? Hoje, sinto que essa vida que captei, esses 
gestos que segurei com minha mente, olhos e câmera, estão se esfumando. Por isso, 
sempre fico emocionada frente a estas imagens que agora pertencem ao passado.307  

 

Assim, a fotógrafa narra como a experiência com os Yanomami transformou-se em 

militância em defesa da causa indígena, possibilitando a ela um crescimento de ordem pessoal.   

Antes dos agradecimentos finais e da menção às instituições308 que financiaram sua 

pesquisa, Andujar faz um apelo “[...] a todos os homens sensíveis, aos que regem as leis, aos 

estudiosos e religiosos”, para que levem “[...] esse povo, que está à beira do desaparecimento, a 

viver, ou antes, a reviver livremente como ele o entende e não como nós, os invasores, 

entendemos”309. Ela invoca a si própria e a todos nós que folheamos o livro a assumir nossa parcela 

de responsabilidade pela situação dos Yanomami.  

Ao fim do conjunto de fotografias, há o texto Um depoimento sobre os índios Yanomami, de 

Darcy Ribeiro, o ensaio principal do livro. O antropólogo começa examinando as fotografias, 

afirmando que elas representam angústia, miséria e perda. Ele explica como a humanidade foi 

dividida em dois grupos: moradores da cidade e camponeses, com os primeiros vivendo em 

multidões e explorando os últimos. Assim, ele conta a história do contato forçado e violento dos 

Yanomami com a civilização branca, cenário que os coloca em uma posição de enorme 

vulnerabilidade. 

 
305 ANDUJAR, Claudia. Os Yanomami. In: ________. Yanomami: frente ao eterno. São Paulo: Praxis, 1978, sem p. 
306 Ibid., sem p. 
307 Ibid., sem p. 
308 São elas: John Simon Guggenheim Memorial Foundation, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Prelazia de Roraima.  
309 Ibid., sem p. 
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O tom distópico de Darcy Ribeiro é justificado pela principal denúncia de seu texto: a da 

proposta de demarcação de terras indígenas em dezesseis lotes, que apartariam os Yanomami em 

grupos, impedindo-os de viver como um grande comunidade. Essa configuração levaria a uma 

situação em que fosse possível “[...] abater as matas, queimá-las, convertê-las em pastagens, e 

chamar para elas novos habitantes bovinos”, convertendo o território indígena em “[...] ilhas no 

meio da branquitude civilizatória”310. O antropólogo ainda critica a política de ocupação que 

prioriza o gado em detrimento do ser humano. Por fim, lança um apelo que faz coro ao de Claudia 

Andujar.  

 
Estou seguro de que muitos brasileiros vão corar de vergonha, amanhã, por terem tido, 
ontem – hoje, quero dizer – antepassados tão brutos como nós. Temo também que 
muitos homens humanos no mundo inteiro já estejam nos olhando assustados. Por que 
tanta violência contra índios indefesos? Qual é a fonte de tanto desamor aos homens? 
Que será dos Yanomami?311  

 

Após essa contundente indagação, o livro se encerra com um desenho e um relato do 

xamã Wárasi Hwayautheri (Figura 76). O xamã lamenta ter perdido a confiança em si e percebe 

que seus poderes xamânicos o abandonaram, pois ele não mais consegue curar seus parentes. Sem 

tais poderes, ele não mais se considera um xamã. Desse modo, Yanomami: frente ao eterno se encerra 

com um tom pessimista, dando como certa não apenas a extinção do povo, como também a dos 

espíritos que o acompanham e defendem.   

 

 

 
310 RIBEIRO, Darcy. Um depoimento sobre os índios Yanomami. In: ANDUJAR, Claudia. Yanomami: frente ao 
eterno. São Paulo: Praxis, 1978, sem p. 
311 Ibid., sem p. 
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Figura 76: Página dupla de Yanomami: frente ao eterno, de Claudia Andujar, com desenho e relato “Os espíritos do xamã 
abandonado”. São Paulo: Praxis, 1978. Coleção Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles.  

 

2.2.3. Mitopoemas Yãnomam 

 

No dia 21 de dezembro de 1978, a Olivetti do Brasil lançou o livro Mitopoemas Yãnomam 

(Figura 77) em sua sede312, com uma edição de 2.500 exemplares que serviam como um presente 

especial para seus principais clientes313. O livro é formado, basicamente, por relatos transcritos e 

desenhos feitos por Koromani Waica, Mamokè Rorowè e Kreptip Wakatautheri, integrantes do 

povo Yanomami. Segundo Claudia Andujar, ela pedia que eles desenhassem e depois explicassem 

o que haviam desenhado, permitindo que ela obtivesse maior conhecimento da história e da cultura 

Yanomami314. Entre algumas páginas, foram encadernadas folhas de acetato transparentes com 

fotografias de Andujar. A publicação ainda conta com versões poéticas dos relatos, feitas pelo 

poeta Mário Chamie, em três idiomas: português, inglês e italiano315. Foi o poeta, que atuava como 

diretor artístico da empresa316, quem coordenou a produção do livro, que contou com projeto 

gráfico de Emilie Chamie, sua esposa. 

 

 
312 Localizada na Av. Paulista, 453. 
313 OS ÍNDIOS Yãnoman recriam o mundo. O Estado de S. Paulo, 21 dez. 1978, Caderno Geral, p. 18.  
314 ANDUJAR, Claudia. Poesia, pintura e fotografia – Entrevista de Claudia a Augusto Massi, Eduardo Brandão e 
Alvaro Machado. In: ________. A vulnerabilidade do ser. São Paulo: Cosac Naify, Pinacoteca do Estado, 2005, p. 
9. Catálogo de exposição. 
315 Os textos narrados pelos indígenas foram transcritos e traduzidos para o português pelos padres missionários Carlo 
Zacquini e Giovanni Battista Saffirio. Os poemas de Mário Chamie foram traduzidos para o italiano por Pietro Maria 
Bardi e para o inglês por Michael P. Potter. O livro conta, ainda, com um glossário elaborado por Paulo Vanzolini, 
Carlo Zacquini e João Mursa Pires. Ou seja, a elaboração do livro teve um caráter fortemente coletivo, onde a noção 
de autoria é muito diluída. Andujar pode ser vista nesse contexto como propositora e organizadora do livro, e não 
necessariamente como autora. 
316 SAMBA vence em Calendário. O Estado de S. Paulo, 6 fev. 1968, Caderno Geral, p. 10.   
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Figura 77: Capa do livro Mitopoemas Yãnomam, de Claudia Andujar. Projeto gráfico de  Emilie Chamie. Imprenta: São 
Paulo: Olivetti, 1978. Descrição: 73 p., <6> p. de lams. : il. color. ; 28x41 cm. Tiragem: 2500 exemplares. Fonte da 
imagem: <https://photolia.tumblr.com/post/39902315417/mitopoemas>. Acesso em: 17 mai. 2022. 

 

A Olivetti do Brasil se instalou no país nos anos 1950, no auge da política 

desenvolvimentista do então presidente Juscelino Kubistchek. Sua sede italiana ficou conhecida 

pelos produtos com design moderno, sobretudo as máquinas de escrever. O historiador Giullio 

Carlo Argan chegou a atribuir a Adriano Olivetti, presidente da empresa, o papel de “[...] grande 

promotor do desenho industrial da Itália”317.  

Desde as primeiras décadas de sua fundação318, a Olivetti já promovia e apoiava diversas 

atividades culturais, como construções de bibliotecas, exposições e restaurações de pinturas 

históricas. Entre essas ações destacam-se as investidas editoriais promovidas por Adriano Olivetti, 

como a criação da editora Nuove Edizioni Ivrea, em 1942, e da Le Edizioni di Comunità, em 1946, 

que substituiu a primeira319. No que se refere à edição de livros de arte, a empresa italiana passou a 

editar, durante a década de 1960, os livros que ficaram conhecidos como Olivetti Strenna, resultado 

de cuidadoso trabalho editorial e gráfico, ofertados como presentes de Natal a seus principais 

clientes. Eram livros de literatura já reconhecidos, como Pinóquio, de Carlo Collodi, A Metamorfose, 

 
317 ARGAN, Giulio Carlo. O design dos italianos. In.: ________. História da arte como história da cidade. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 269. 
318 A Olivetti foi fundada no ano de 1908, na cidade de Ivrea, na Itália.  
319 ARCHIVIO Storico Olivetti. Le Edizioni di Comunità. Disponível em: 
<https://www.storiaolivetti.it/articolo/6-le-edizioni-di-comunita/>. Acesso em: 15 abr. 2022. 
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de Franz Kafka, e O deserto dos tártaros, de Dino Buzzati, com o diferencial de serem edições de luxo, 

ilustradas por artistas contemporâneos italianos320. 

A Olivetti do Brasil não investiu em ações culturais da mesma envergadura das que foram 

promovidas na Itália, mas teve iniciativas significativas, especialmente aquelas que ocorreram em 

parceria com o Museu de Arte de São Paulo (MASP) que remontam ao período de inauguração do 

museu. Em 1948, Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi criaram o Studio Arte Palma, em sociedade 

com Giancarlo Palanti, arquiteto italiano responsável pelos projetos das lojas da Olivetti no 

Brasil321. Desde então, é possível identificar diversos momentos de convergência entre o museu e 

a empresa. Um dos primeiros foi a apresentação de uma máquina de escrever Olivetti na Vitrine 

das Formas, dispositivo de exposição criado por Lina Bo Bardi, em 1950, que buscava apresentar 

objetos provenientes de espaços distintos e destacava as peculiaridades de suas formas322.  

Durante os anos 1960 e 1970, a parceria entre a Olivetti e o MASP também foi intensa, 

com a apresentação das exposições Coletiva Olivetti (1966), Os Artistas e a Olivetti (1972) e Desenho 

industrial italiano (1975). Provavelmente, foram essas relações, em conjunto com a tradição editorial 

da empresa italiana, que possibilitaram que o livro organizado por Claudia Andujar, que havia 

contribuído durante muitos anos com o museu, fosse publicado. Embora seja marcado por 

diferenças substanciais, Mitopoemas Yãnomam tem semelhanças significativas com os livros Strenna, 

da Olivetti, especialmente no que se refere à relação entre texto e imagem.  

Na documentação sobre o livro encontrada no Centro de Pesquisa do MASP, há um 

conjunto de cartas que indicam o desejo de Claudia Andujar em retornar à floresta para finalizar 

sua pesquisa, que envolvia a produção dos desenhos e relatos323. Entretanto, como já vimos em seu 

depoimento no 2º Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo (2010), comentado na 

introdução desta tese, ela foi expulsa da floresta. A documentação presente no SIAN indica que a 

fotógrafa teve o seu pedido de retornar à floresta negado em julho de 1977, quando pediu nova 

autorização ao Conselho de Segurança Nacional, uma vez que a anterior havia vencido em abril de 

 
320 ARCHIVIO Storico Olivetti. Leggere in compagnia dell'arte: i libri strenna Olivetti. Disponível em:  
<https://www.storiaolivetti.it/articolo/33-leggere-in-compagnia-dellarte-i-libri-strenna-o/>. Acesso em: 15 abr. 
2022.  
321 Para saber sobre as relações entre o casal Bardi e Palanti, ver ANELLI, Renato. Gosto Moderno: O design da 
Exposição e a Exposição do Design. Arqtexto, Revista do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da 
UFRGS, Porto Alegre, n. 14, 2009, p. 92-109. Disponível em: 
<https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/pdfs_revista_14/04_RA_gosto%20moderno_070210.pdf
>. Acesso em: 11 jan. 2022. 
322 CARA, Milene Soares. O MASP, os Bardi e o design no Brasil. Modernidade Latina. In: MAGALHÃES, Ana 
Gonçalves Magalhães; MIGLIACCIO, Luciano; RUSCONI, Paolo (org). Os Italianos e os Centros do Modernismo 
Latinoamericano. São Paulo: MAC USP, 2014. Disponível em: 
<http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/academico/publicacoes/anais/modernidade/pdfs/MILENE_PORT.pdf
>. Acesso em: 11 jan. 2021, sem p.  
323 A pesquisa que resultou nos desenhos e relatos foi financiada pela FAPESP. NOGUEIRA, Thyago (org.). Claudia 
Andujar: a luta Yanomami. Instituto Moreira Salles, 2018, p. 161. Catálogo de exposição. 
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1977324. O que indica que Andujar não foi expulsa quando se encontrava entre os indígenas, mas 

ao sair de seu território foi impedida de retornar com a justificativa de ter sua autorização vencida. 

Pietro Maria Bardi chegou a intervir nessa situação e fez apelos por meio de cartas 

endereçadas ao General Ismarth de Araújo Oliveira, então presidente da FUNAI325, e ao General 

Gustavo de Moraes Rego Reis, chefe do Gabinete Militar da Presidência da República326. Até que, 

em agosto de 1978, após algumas negativas, o Conselho de Segurança Nacional forneceu nova 

autorização, vigente para o período de um ano, devido aos “insistentes pedidos da nominada”. 

Claudia Andujar, no entanto, não chegou a usufruir dessa autorização327. Não foram encontrados 

os motivos para tal, mas provavelmente se deveu aos intensos trabalhos que ela assumiu durante 

esse período, como a coordenação da CCPY, a elaboração do projeto de criação do parque 

Yanomami e, ainda, a produção concomitante de três livros de fotografia. Andujar optou, portanto, 

por produzir Mitopoemas Yãnomam com o material que já tinha levantado. 

Diferente de Yanomami: frente ao eterno, o livro não apresenta nenhum tom denunciatório. 

Vimos que já havia um desejo de Claudia Andujar em assumir uma perspectiva mais antropológica 

no primeiro livro. Desejo esse que se torna mais evidente em Mitopoemas Yãnomam. Essa questão é 

explicitada ao notarmos que a fotógrafa se dispôs a obter depoimentos que legitimassem sua 

pesquisa no campo da antropologia, chegando a enviar a Claude Lévi-Strauss desenhos e relatos 

obtidos em sua pesquisa. Em setembro de 1978, dois meses antes da publicação do livro, o 

antropólogo respondeu à fotógrafa. 

 
Querida Senhora, 
Há dois dias, a Dra. Elisabeth Milan me deu o arquivo que você gentilmente me 
comunicou. Esta coleção de desenhos parece-me de excepcional qualidade, do ponto de 
vista estético, certamente, mas também do ponto de vista científico, porque os 
comentários nativos que acompanham cada desenho são extremamente preciosos. Por 
fim, fui muito sensível à bela e comovente fotografia que você teve a gentileza de me 
dedicar. 
Como você sabe, nunca tive contato com os Yanomami, ainda desconhecidos quando 
trabalhei no Brasil, e por isso me sinto constrangido em dar os conselhos que você me 
pede. Prefiro esperar o retorno a Paris de Jacques Lizot, que deve voltar no final de 
outubro, e juntos consideraremos a melhor forma de usar, explorar e publicar esses 
documentos incomparáveis em sua totalidade. 

 
324 SERVIÇO Nacional de Informações. Atividades de Claudia Andujar. Brasília: Serviço Nacional de Informações, 
16 ago. 1985. Dossiê. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/aaa/85051185/br_dfanbsb_v8_mic_gn
c_aaa_85051185_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2022. 
325 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 13 abr. 1978. [para] OLIVEIRA, Ismarth de Araújo. São Paulo. 2f. Pede 
nova autorização para Claudia Andujar. 
326 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 16 jun. 1978. [para] REIS, Gustavo de Moraes Rego Reis. Brasília. 3f. Pede 
nova autorização para Claudia Andujar. 
327 SERVIÇO Nacional de Informações. Atividades de Claudia Andujar. Brasília: Serviço Nacional de Informações, 
16 ago. 1985. Dossiê. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/aaa/85051185/br_dfanbsb_v8_mic_gn
c_aaa_85051185_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2022. 
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Entretanto, por favor aceite, cara Senhora, com todo o meu agradecimento, a expressão 
dos meus mais respeitosos cumprimentos. 
 
Claude Lévi-Strauss 
Professor no College de France328 

 

A contribuição que o livro teria para o campo da antropologia é destacada por Pietro 

Maria Bardi, em seu texto de introdução329. Após comentar timidamente a situação dos indígenas, 

o diretor do MASP afirma que a publicação se insere em um contexto de crescente investigação 

acerca dos povos indígenas, promovido por antropólogos, bem como através de discussões em 

congressos e na imprensa. Para Bardi, o livro “[...] traz novos elementos para determinar a sua 

mitologia [dos Yanomami], nem sempre clara pela diversidade de narrações, às vezes 

contraditórias”330. Tal contribuição se daria através de um meio peculiar, na medida em que os 

relatos e os desenhos foram produzidos pelos próprios indígenas.  

O livro é apresentado como uma espécie de material bruto para futuras pesquisas, “[...] 

um documento da mitologia dos Yanomami, singular no gênero, com anotações elucidativas de 

extremo valor para os antropólogos decifrarem, finalmente, a origem, nos tempos idos, dos 

habitantes do Continente”331. É curioso observar a dificuldade de Bardi em dissociar o livro das 

tradições ocidentais e cristãs. Nessa perspectiva, a publicação é vista como uma “[...] autêntica 

produção Dadá, que [...] teria desconcertado os agitadores reunidos no Café Voltaire”332, devido ao 

seu “primitivismo”, podendo ser visto até mesmo como uma espécie de “bíblia” dos indígenas.  

Quanto às fotografias de Claudia Andujar, que são sete, elas apresentam o interior das 

malocas, alguns retratos, cenas de descanso na floresta e registros de alguns rituais. Todas têm um 

 
328 “Chère Madame, 
Le Dr. Elisabeth Milan m'a remis il y a deux jours le dossier que vous voulez bien me communiquer. Cette collection 
de dessins me semble d'une qualité exceptionnelle, d'un point de vue esthétique, certes, mais aussi scientifique, car les 
commentaires indigènes accompagnant chaque dessin sont extrêmement précieux. Enfin, j’ai été très sensible à la belle 
et émouvante photographie que vous avez eu la gracieuse pensée de me dédicacer. 
Comme vous le savez, je n'ai jamais été en contact avec les Yanomami, encore inconnus du temps que je travaillais au 
Brésil, et je me sens donc embarrassé pour vous donner les conseils que vous me demandez. Je préfère attendre le 
retour à Paris de Jacques Lizot, qui doit revenir à la fin du mois d'octobre, et nous envisagerons ensemble la meilleure 
façon dont vous pourriez peut-être utiliser exploiter e publier intégralement ces incomparables documents. 
 
En attendant, je vous prie d’agréer, chère Madame, avec tous mes remerciements, l’expression de mes plus respectueux 
hommages.  
Claude Lévi-Strauss 
Professeur au Collège de France”. LEVI-STRAUS, Claude. [Carta] Paris, 20 de setembro, 1978. [para] ANDUJAR, 
Claudia. São Paulo. 1f. Comenta desenhos e relatos dos Yanomami. Carta encontrada no Centro de Pesquisa do Museu 
de Arte de São Paulo. 
329 BARDI, Pietro Maria. O desenho dos mitos e poemas da memória. In: ANDUJAR, Claudia (org.). Mitopoemas 
Yãnomam. São Paulo: Olivetti do Brasil, 1978, sem p.  
330 Ibid., sem p.  
331 Ibid., sem p.  
332 Ibid., sem p.  
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alto contraste e são dominadas pela cor preta. Nas áreas claras, é possível entrever desenhos e 

textos da página seguinte, uma vez que as fotografias são impressas em lâminas transparentes.  

Já os depoimentos transcritos e os desenhos, que possuem forte aspecto gráfico, narram 

diversas histórias da cosmologia, aspectos religiosos e relações com os animais e a floresta. De fato, 

é um material complexo, do qual se faz necessária a análise de antropólogos. Mas podemos destacar 

uma única página dupla, como exemplo, tendo como referência os relatos de Davi Kopenawa. A 

página dupla escolhida inaugura o livro e aborda um mito fundamental para os Yanomami, a queda 

do céu.  

 

 
Figura 78: Páginas do livro Mitopoemas Yãnomam, de Claudia Andujar. São Paulo: Olivetti, 1978. Acervo Biblioteca ECA 
USP.  

 

A Figura 78 apresenta páginas do livro com dois desenhos e dois relatos. No primeiro 

desenho, localizado na página par do livro, temos um grupo de Yanomami enfileirados, com os 

braços abertos como se juntos apoiassem algo dentro da maloca. Acima do desenho, há uma 

pequena descrição: “A maloca pequena no alto do céu”. O segundo desenho apresenta três pessoas 

com os braços erguidos, de onde saem linhas que sustentam uma forma comprida sobre suas 

cabeças, representando o céu. Ao lado desse segundo desenho, temos relatos dos Yanomami 

intitulados Começo do mundo 1 e Começo do mundo 2.  

No primeiro relato, são feitas declarações tais como: “Céu rachou enorme”, “Tudo 

acabou” e “Mato não tem mais”. Já o segundo relato afirma que “Longe, longe choram”, 

“Antigamente tudo acabou longe” e “xamãs céu sustentavam, céu sustentam escorando”.   

Foi Omama quem criou a terra, a floresta e os Yanomami. Entretanto, em um dado 

momento, o céu caiu em cima da floresta por ser novo e frágil. Omama criou uma segunda selva, 

mais resistente, a Hutukara, e fez subir outro céu muito mais sólido com varas de metal. Segundo 

Davi Kopenawa, o céu pode cair novamente e exterminar tudo o que existe nesse plano. A terra 
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Yanomami estaria bem protegida, pois se localiza no “[...] centro da vastidão da terra”333. 

Entretanto, as varas começam a tremer quando a floresta é invadida e explorada. São os espíritos 

xapiri, invocados pelos xamãs, que atuam para evitar que o pior aconteça. Sem os xamãs, a tragédia 

se torna iminente334. 

Os desenhos e os relatos indicam, assim, um dos mitos originários do povo Yanomami. 

Entretanto, há de se destacar a indicação de que tal queda pode ocorrer novamente, o que deixa o 

povo em constante alerta. Além desse, são apresentados ainda diversos outros mitos, histórias e 

depoimentos (Figuras 79-82335), tão ou mais instigantes quanto o primeiro.   

 

 
Figura 79: Páginas do livro Mitopoemas Yãnomam, de Claudia Andujar. São Paulo: Olivetti, 1978. Acervo Biblioteca ECA 
USP.  

 

 
Figura 80: Páginas do livro Mitopoemas Yãnomam, de Claudia Andujar. São Paulo: Olivetti, 1978. Acervo Biblioteca ECA 
USP.  

 
333 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2016, p. 194. 
334 Ibid., p. 194. 
335 Uma versão digitalizada do livro pode ser consultada em: 
<https://icaa.mfah.org/s/en/item/1110746#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-288%2C-26%2C2276%2C1416>. 
Acesso em: 23 jun. 2022.  
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Figura 81: Páginas do livro Mitopoemas Yãnomam, de Claudia Andujar. São Paulo: Olivetti, 1978. Acervo Biblioteca ECA 
USP.  

 

 
Figura 82: Páginas do livro Mitopoemas Yãnomam, de Claudia Andujar. São Paulo: Olivetti, 1978. Acervo Biblioteca ECA 
USP.  

 

Ao analisar os livros de Claudia Andujar, identificamos que ambos, Yanomami: frente ao 

eterno e Mitopoemas Yãnomam, apresentam diferenças significativas que os complementam. O 

primeiro traz um conjunto de sóbrios e poéticos retratos, além de textos que buscam denunciar o 

iminente extermínio dos indígenas. Já Mitopoemas Yãnomam busca outro caminho, ao registrar uma 

inédita produção de desenhos e relatos feitos pelos próprios Yanomami. Os livros foram os meios 

escolhidos pela fotógrafa para garantir o registro do povo para a posteridade. Nesse sentido, o 

primeiro livro intenta eternizar a imagem dos corpos dos Yanomami e o segundo eternizar sua 

cultura e mitologia.  

Observamos, ainda, que Amazônia surge, portanto, da confluência de duas trajetórias 

distintas, que também se complementam. De um lado, os interesses relativos à natureza da 
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fotografia de Love e, do outro, os interesses de Andujar em produzir registros singulares. Vejamos 

no próximo tópico como esse encontro ocorreu. 

 

2.3. O livro Amazônia 

 

2.3.1. A turbulenta história da publicação 

 

Vimos no depoimento de Claudia Andujar, dado no 2º Fórum Latino-Americano de 

Fotografia de São Paulo e comentado na introdução desta tese, que a fotógrafa teve contato com 

Regastein Rocha logo após ser expulsa da floresta, em um momento em que estava revendo o 

acervo de imagens que produziu durantes os últimos anos junto aos Yanomami. Segundo o 

editor336, foi Maureen Bisilliat quem indicou o trabalho de Claudia Andujar, que, por sua vez, 

indicou o trabalho de George Love.  

Como vimos no capítulo anterior, para a produção de Amazônia, Claudia Andujar utilizou 

fotografias prontas de sua experiência pregressa. Já George Love, que também havia produzido 

anteriormente um grande número de fotografias, teve a oportunidade de retornar à floresta para 

fazer imagens específicas para o livro. Esse retorno chamou a atenção dos militares, que 

acreditavam se tratar de alguma atividade indevida. A presença de qualquer estrangeiro na região 

da Amazônia, ainda mais sobrevoando e fotografando a área, era tida como suspeita.  

Regastein Rocha afirmou que a edição e a sequência de imagens do projeto original de 

Amazônia foram feitas conjuntamente por ele, os fotógrafos George Love e Claudia Andujar e o 

designer do livro, Wesley Duke Lee. Esse processo se iniciou com o editor, que fez uma primeira 

proposta de seleção e sequência. Essa proposta foi posteriormente aprimorada pelos fotógrafos. 

Duke Lee também deu sugestões pontuais, mas a sua principal contribuição foi, de fato, o projeto 

gráfico da capa e da luva do livro.  
  

Olha, eu primeiro fiz uma coisa assim como eu imaginava. Depois a Claudia Andujar 
trocou algumas [fotografias], mudou... O George Love também deu algumas sugestões 
pra chegar até aonde chegou, naquela evolução que tem. E algumas foram suprimidas. 
Não foram permitidas serem impressas por que eles [os militares] foram na gráfica.  
[Foram os fotógrafos] Que deram a palavra final. Como eu fazia também com os livros 
de arte [...]. Fazia o projeto, mas o autor, naturalmente tem mais vivência da arte e 
consegue aprimorar mais. [...] Esse diálogo com o autor era muito bom. Isso era muito 
bom. Isso me facilitou trabalhar com muitos artistas [...] por que tinha essa possibilidade 
de fazer o que achava que era melhor. 
[...] O Wesley também teve alguma sugestão lá. [...] Depois eu consegui fazer e eles [os 
militares] estavam com processo e... criando problema, criando problema, criando 

 
336 Importante aqui reforçar que as fontes das principais informações desse tópico foram obtidas através de entrevistas 
feitas com Regastein Rocha em abril de 2021. Quando as informações são de outras fontes, elas estão devidamente 
referenciadas.  
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problema. Logo depois que o livro ficou pronto, saiu, aí eles resolveram fechar [a editora] 
de vez.337  

 

Segundo Regastein, foi George Love quem mais se envolveu com o trabalho de edição 

do livro, embora todas as decisões finais coubessem ao quarteto citado acima. 

Sobre a impressão, Regastein nos explicou que utilizou o mesmo processo que já 

comentamos: a alteração das cargas de cores para grupos específicos de imagens. Ele também 

destacou que sempre consultou outras editoras para aprimorar seus processos de impressão, 

especialmente a suíça Skira e estadunidense Aperture. Para a impressão de Amazônia, houve um 

grande esforço em manter a alta qualidade através de um cuidado minucioso com a escolha e 

preparação do papel, assim como na definição das tintas que precisaram ser importadas, uma vez 

que o resultado com as congêneres nacionais não era o que se esperava.  

O livro Amazônia apresenta algumas cores com tons bastante luminosos e profundos. Um 

ajuste tradicional das quatro cores não era capaz de reproduzir com maior precisão as imagens 

fotográficas originais. Regastein ressalta que houve ajustes específicos especialmente para as 

fotografias que continham amarelos, azuis e cinzas, cores que tiveram suas cargas 

consideravelmente aumentadas no processo de impressão. Após todo esse trabalho de preparação 

o livro foi censurado. Além do texto de Thiago de Mello, que trazia um tom de denúncia, foram as 

imagens das queimadas feitas por George Love que mais incomodaram os militares. O tema da 

devastação da floresta era importante para a publicação, mas foi cortado pelos censores. Regastein 

comenta, pesaroso, a censura sofrida. 
 

Eu criei um painel Amazônia, de modo geral, porque eu tinha muita ligação com a 
Amazônia. Esse interesse geral das devastações... tudo isso era aquela... esses pontos 
críticos assim... Então... essa parte foi muito censurada, sabe? Perdeu muito aquele 
negócio.338 

 

O editor, em seu depoimento, teve dificuldades em relembrar exatamente o momento em 

que os censores foram na gráfica e analisaram o livro. A princípio, ele informou que eles chegaram 

após a impressão do boneco e dos testes de impressão. Posteriormente, afirmou que o processo 

de impressão já havia começado, mas foi interrompido e o conteúdo censurado. Após a censura, o 

livro foi impresso sem o texto e sem as imagens da floresta devastada pelas queimadas. Não houve 

substituição de nenhuma das imagens censuradas, pois isso exigiria um novo trabalho de ajuste de 

impressão, o que encareceria e prolongaria muito o processo. O texto, por sua vez, foi totalmente 

censurado e também não foi substituído ou ajustado. Todo o material impresso antes da 

 
337 ROCHA, Regastein. Entrevista cedida em 6 abr. 2021.  
338 ROCHA, Regastein. Entrevista cedida em 15 abr. 2021. 
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interrupção foi levado pelos militares e o editor nunca mais teve acesso a ele. Regastein afirma que, 

de qualquer modo, algumas poucas imagens não autorizadas acabaram sendo impressas, a 

contragosto dos militares. Podemos ver um possível exemplo na Figura 83, que apresenta um 

amontoado de troncos de árvores ainda em brasa.  

 

 
Figura 83: Página dupla do livro Amazônia, com fotografia espelhada de George Love. Exemplar da Biblioteca de 
Fotografia do Instituto Moreira Salles de São Paulo. 

 
Figura 84: Imagem retirada do livro Amazônia, com fotografia de George Love que apresenta a floresta em chamas. 
Exemplar da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles de São Paulo. 
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Devido à censura, Amazônia teve uma distribuição discreta. Os exemplares foram 

vendidos sem muito alarde ou divulgação, em apenas três livrarias no Brasil: na Kosmos, que tinha 

lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e na Cultura e na Nova Fronteira, situadas na capital 

paulista. Segundo crítica publicada n’O Estado de S. Paulo339, a Kosmos passou a vender o livro em 

janeiro de 1979, sob o valor de mil cruzeiros340. Regastein informou que essa mesma livraria 

conseguiu que o livro fosse vendido no mercado internacional, mas devido à pouca divulgação, as 

intenções mais ambiciosas da editora foram frustradas. O editor acreditava que, “[...]se o livro da 

Amazônia tivesse saído como tinha sido planejado e sem empecilhos, sem essa dificuldade, teria 

vendido muito no exterior. Teria tido [sido] um acontecimento. Não pra lá [para o mercado 

exterior], mas pra Raízes”341. 

Regastein não informou em quais países o livro foi vendido, mas foi possível localizar 

alguns exemplares em bibliotecas dos Estados Unidos: na Biblioteca do Congresso e nas bibliotecas 

de museus instituições como Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art e Getty 

Research Institute342. De qualquer modo, a venda não foi a única forma de distribuição. Amazônia 

teve o mesmo destino de diversos livros da época, ao se tornar brinde de uma empresa. É o que 

indica um dos exemplares, pertencente ao acervo da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira 

Salles343. Nesse exemplar específico, há um texto impresso nas primeiras páginas que não consta 

em outros que tivemos oportunidade de consultar. 

 
Para nossos clientes e amigos oferecemos este ‘Amazônia’. Terra sofrida. Inferno & 
paraíso de febres e cores totais. Força selvagem moldando homens & paisagens. 
Penumbra. Índios retirantes. 
Queremos dizer que nestes 7 anos de existência, com muito sofrimento & alegria, com 
muito sonho de servir melhor, conseguimos nosso prédio próprio.  
Assim podemos receber clientes & amigos com tecnologia sofisticada & um abraço 
permanente, bem humano e sincero.  
 
Estudios 5 
S. Paulo, março de 1979   

 

 
339 DOCUMENTOS fotográficos sobre a ameaçada região amazônica. O Estado de S. Paulo, 19 jan. 1979, p. 12. 
340 Esse preço correspondia a mais de três vezes o que havia sido cobrado por Yanomami: frente ao eterno, já considerado 
um valor alto por Andujar, como foi comentado no tópico anterior. 
341 O motivo dos planos otimistas para Amazônia no mercado internacional se deveu à boa recepção de Xingu, de 
Maureen Bisilliat, no exterior, ao prêmio Clio conquistado pela Praxis Propaganda e à reportagem da revista Graphis. 
Esses três fatores fizeram com que a editora ganhasse uma projeção internacional durante seus poucos meses de 
existência. ROCHA, Regastein. Entrevista cedida em 22 de abril de 2021.  
342 Como indica a plataforma WordCat de indexação de acervos de bibliotecas ao redor do mundo. Disponível em: 
<https://www.worldcat.org/title/amazonia/oclc/7460876&referer=brief_results>. Acesso em: 24 jun. 2022. 
343 Consultamos outro exemplar pertencente à Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles, um exemplar 
pertencente à biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB USP) e um exemplar pertencente à Biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin, também da Universidade de São Paulo.  
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O Estudios 5 produzia fotolitos e era localizado na cidade de São Paulo, de propriedade 

de Paulo Panossian e administrado por Maria Tavit Panossian344. Em seu currículo, George Love 

afirma ter trabalhado no “Studio 5”, no desenvolvimento de imagens destinadas a impressões de 

alta durabilidade345. Essa informação nos ajuda a estabelecer relações entre as pessoas envolvidas 

no livro e a empresa. O fato de haver apenas um dos exemplares pesquisados com esse texto indica 

que somente parte da tiragem serviu como brinde corporativo. A data também chama a atenção, 

já que em março de 1979 havia se passado poucos meses desde a censura.  

A descoberta desse exemplar ocorreu apenas nas últimas semanas de escrita desta tese, o 

que nos deixou bastante surpresos, pois até então não sabíamos que o livro tivera esse tipo de 

distribuição. Regastein nunca mencionou esse destino e, do mesmo modo, a bibliografia não 

aborda o assunto. O que podemos supor é que, diante da grande quantidade de exemplares 

estocados, sem possibilidade de ser distribuída de maneira mais ampla, o editor teria decidido 

disponibilizar parte da edição para a empresa, que, por sua vez, a presenteou a seus clientes. Trata-

se de uma hipótese, pois os contatos que fizemos com Paulo Panossian não foram retornados. 

Mesmo censurado e com distribuição limitada, o livro recebeu algumas críticas na 

imprensa. Foram localizadas duas delas. A primeira, sem autoria, recebeu o título de Documentos 

fotográficos sobre a ameaçada região amazônica346 e foi publicada no jornal O Estado de S. Paulo, no dia 19 

de janeiro de 1979.  

A crítica leva a entender que o livro foi lançado em dezembro de 1978, uma vez que teria 

sido brinde de fim de ano da Sharp. Entretanto, essa informação não nos parece confiável, pois 

vimos como a relação entre a Sharp e Praxis estava bastante tumultuada. Além de Amazônia, 

também é feita uma resenha curta de outro livro com a mesma temática. Trata-se de The Amazon, 

de Tom Sterling e outros autores, publicado pela editora Time-Life Books. O texto busca inferir 

que os dois livros tratam, além da floresta, da exploração madeireira da região.  

 
Ambos os volumes revelam, embora com tratamentos diferentes, o mundo selvagem, 
misterioso e insolitamente belo da Amazônia, cujas árvores, ainda consideradas 
responsáveis por grande parte de todo o oxigênio do mundo, podem em breve se 
transformar em apenas madeira comercializável.347 

 

O tom de denúncia se mantém no comentário sobre o livro de Andujar e Love. 

Entretanto, a pessoa autora da crítica interpreta erroneamente um grupo de imagens, ao afirmar 

 
344 Fonte: <https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/37902831/estudio-5-fotolito-ltda>. Acesso em: 18 mai. 
2022. 
345 LOVE, George. George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, Charllote, sem 
data, p. 4. Manuscrito.  
346 DOCUMENTOS fotográficos sobre a ameaçada região amazônica. O Estado de S. Paulo, 19 jan. 1979, p. 12. 
347 Ibid., p. 12. 
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que se trata de registros de queimadas de floresta. Veremos no próximo tópico que, na verdade, 

essas imagens registram o reahu, um ritual Yanomami. Confusão que é completamente 

compreensível, uma vez que não havia pesquisas com ampla divulgação sobre o assunto e o livro 

também não se propunha a elucidar o que está sendo retratado.  

 
Cláudia Andujar e George Love preferem a esclusiva [sic] força da imagem. Mais de 150 
fotografias, editadas com o propósito de contar uma história visual, dispensam qualquer 
texto. A gênese do mundo amazônico é traduzida no abstrato das paisagens: sucedem-
se, com sutileza, cenas de vegetação, da vida animal, e, por fim, do homem que habita a 
floresta. O livro, no entanto, não termina em um apogeu de vida, mas, abruptamente, a 
selva é invadida pelo fogo, pela destruição, os corpos dos índios perdem o vigor de 
páginas anteriores, as cenas quase se aproximam de despojos de guerra. E o ensaio acaba 
menos eufórico do que iniciou.348 

 

A crítica finaliza situando os dois livros no polêmico debate sobre a ocupação amazônica, 

que poderia ocasionar a “tragédia ecológica do século”349, um assunto que vinha cada vez mais 

ganhando espaço na opinião pública.  

A segunda crítica encontrada recebeu o título de A imagem da Amazônia. Por George Love e 

Cláudia Andujar. Escrita por Moracy R. Oliveira, crítico especializado em fotografia, foi publicada 

no Jornal da Tarde, no mesmo dia, 19 de janeiro de 1979350. Oliveira informa que Amazônia foi 

lançado “[...] silenciosamente nos primeiros dias do ano”, abordando de modo sutil o processo de 

censura. Para o crítico, o lançamento vinha confirmar que os anos de 1978 e 1979 estavam sendo 

caracterizados por uma intensa produção de livros de fotografia que, segundo ele, alcançavam “[...] 

qualidade equivalente aos mais sofisticados encontrados no mercado internacional”. A qualidade 

gráfica e editorial de Amazônia não surpreendeu Oliveira, pois publicações do mesmo nível haviam 

sido lançadas em 1978, fazendo referência a Xingu, de Maureen Bisilliat, Fotografias, de Otto 

Stupakoff e Yanomami: frente ao eterno, de Claudia Andujar. Todos foram editados pela Praxis e 

tiveram projeto gráfico assinado por Wesley Duke Lee, como vimos no capítulo anterior. Ao 

analisar o livro, Moracy Oliveira destaca o uso peculiar da cor e de determinadas técnicas 

fotográficas, que produziram imagens sem nenhuma intenção de registro tradicionalmente 

documental. 

 
São vistas aéreas da paisagem e flagrantes dos Yanomami registrados não em sua 
realidade diária mas nas impressões que causaram a George Love e a Claudia Andujar. 
Seduzidos pelo colorido e por todos os efeitos de luz que fazem da natureza amazônica 
uma paisagem dinâmica, que se transforma a todo momento em milhares de outras 

 
348 DOCUMENTOS fotográficos sobre a ameaçada região amazônica. O Estado de S. Paulo, 19 jan. 1979, p. 12. 
349 Ibid., p. 12. 
350 OLIVEIRA, Moracy R. A imagem da Amazônia. Por George Love e Cláudia Andujar. Jornal da Tarde, 19 jan. 
1979, p. 23. 
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paisagens, eles se utilizaram de todas as técnicas e requintes fotográficos para transmutar 
a região num conjunto de imagens feéricas e impressionistas.  
No álbum, a realidade da geografia e dos habitantes, embora não desapareça por 
completo, é apenas pretexto para uma fotografia que se compromete com a sua própria 
linguagem, com a sua possibilidade de se tornar mágica e de mostrar o real sem, 
obrigatoriamente, ficar reduzida a um registro direto e imediato do que é visto pelos 
olhos.  
A Amazônia de George Love e Claudia Andujar precisa ser descoberta através de suas 
impressões. Aos fotógrafos ela é, antes de tudo, poética, deslumbrante e misteriosa. É 
selvagem e exuberante em seu colorido e grandiosa nos seus limites. Mas é, 
principalmente, uma fonte inesgotável para o exercício de um lirismo visual refinado e 
colorido.351 

 

A crítica de Oliveira opta por destacar a impactante visualidade do livro e o interesse dos 

autores em explorar as possibilidades de produção das imagens para além do registro tradicional 

de orientação documental. De fato, esses são elementos centrais do livro, mas não são os únicos. 

Veremos no próximo tópico outros aspectos importantes do livro em questão.  

 

 

2.3.2. Uma análise do livro Amazônia 

 

O livro tem 20 centímetros de altura e 27 centímetros de largura, em formato semelhante 

ao do filme fotográfico de 35mm, e é composto por 162 páginas. Ele vem inserido em uma luva 

com material rígido e encapado com um tecido amarronzado (Figura 85). Na parte frontal da luva, 

vê-se o nome da floresta centralizado e separado em duas partes: “AMA” e, logo abaixo, 

“ZÔNIA”. Os tipos são serifados e impressos em tinta dourada, talvez em referência aos mineirais 

presentes da floresta. Regastein Rocha queria que o livro tivesse como título algo próximo de “Ame 

a Amazônia”, com a intenção de provocar uma reflexão sobre a condição da floresta. Duke Lee 

então propõe a separação da palavra, fazendo com que o sentido de “AMA” se tornasse mais sutil.  

A mesma tipografia e tinta da capa são utilizadas na lombada da luva, com a diferença que 

o título não está separado em partes. Essa solução gráfica simples e sofisticada torna-se um convite 

para que o livro seja folheado.   

 

 
351 OLIVEIRA, Moracy R. A imagem da Amazônia. Por George Love e Cláudia Andujar. Jornal da Tarde, 19 jan. 
1979, p. 23. 
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Figura 85: Luva do livro Amazônia, com projeto gráfico de Wesley Duke Lee. Exemplar da Biblioteca de Fotografia do 
Instituto Moreira Salles de São Paulo. 

 

Na capa do livro não há nenhuma informação escrita, apenas uma fotografia de autoria 

de George Love, que mostra um indígena deitado e apoiado no próprio braço, colada sobre o 

mesmo tecido que reveste a luva. A fotografia tem um tom amarelado. Na lombada, encontra-se o 

título do livro (Figura 86).  
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Figura 86: Capa do livro Amazônia, com projeto gráfico de Wesley Duke Lee. Exemplar da Biblioteca de Fotografia 
do Instituto Moreira Salles de São Paulo. 

 

O livro Amazônia é aberto com uma curta epígrafe – o único texto presente em todo o 

livro – de Alexander von Humboldt, que contradiz o que foi afirmado nos textos dos outros livros 

de Andujar e até mesmo no texto censurado de Thiago de Mello. “Nesta bacia drenada pelo rio 

por excelência, mais cedo ou mais tarde se há de concentrar a civilização do globo”, afirma o 

naturalista.  

Humboldt teve contato com uma floresta praticamente livre da exploração, promovida 

especialmente pelos brancos. Entre 1799 e 1804, o naturalista fez uma viagem às colônias 

espanholas Peru e Nova Granada (atuais Equador, Colômbia e Venezuela), em busca de espécimes 

da flora e da fauna. Humboldt teria ficado impressionado com a grandeza da floresta e passou a 

usar o termo “Hileia” para se referir ao que hoje entendemos como Amazônia352.  

Situação radicalmente distinta é encontrada por Claudia Andujar, George Love e Thiago 

de Mello, que testemunharam um dos períodos de maior devastação da floresta. Isso justifica o 

desejo deles em registrar os que poderiam ser os últimos momentos dos Yanomami. Já a epígrafe 

 
352 MOON, Peter. Por que um cientista nascido há 250 anos ainda é relevante no século 21? O eco, 2020. Disponível 
em: <https://oeco.org.br/reportagens/por-que-um-cientista-nascido-ha-250-anos-ainda-e-relevante-no-seculo-
21/>. Acesso em: 24 jun. 2022. 
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aponta para uma situação mais utópica, fazendo com que o livro seja aberto com uma perspectiva 

positiva para o futuro sem, no entanto, desvincular-se da trágica situação da época. 

A grande maioria das fotografias é colorida e elas são diagramadas da mesma maneira. As 

poucas imagens verticais são deslocadas para próximo da costura do livro, garantindo uma grande 

área em branco. Já as horizontais ocupam quase a totalidade da página. Elas são apresentadas com 

uma moldura branca que envolve o lado superior, inferior e o lado oposto à costura.  

Ao folhearmos o livro, é possível perceber nitidamente o empenho da equipe responsável. 

A qualidade da impressão ainda permanece superior até para os padrões atuais e a edição das 

imagens é feita de modo a estabelecer relações intrínsecas entre as imagens.  

O livro não tem nenhuma página em branco. Todas as fotografias são dispostas em 

duplas. Entretanto, é comum perceber que uma mesma imagem ocupa as duas páginas, às vezes 

repetidas, espelhadas ou reenquadradas. É recorrente também duplas muito semelhantes ocuparem 

as páginas. Algumas parecem ter sido produzidas com segundos de diferença. É preciso examinar 

com muita atenção para identificar tais alterações. Assim, Love extrapola a noção bressoniana de 

“instante decisivo” e distende o tempo entre as imagens. Esse recurso da distensão também ocorre 

nas fotografias de Andujar, mas nelas as pequenas diferenças ficam mais evidentes pois são as poses 

dos Yanomami que se alteram. Love, ao contrário, distende não só o tempo, como também o 

próprio espaço, ao apresentar fotografias com alto grau de abstração, que desconfiguram 

totalmente o que se entende por “paisagem amazônica”. 

Também é recorrente a presença de imagens que Ângelo Manjabosco identificou como 

reproduções de pontas de filmes. “A ponta mesmo, ora queimada num canto, aparentemente vazia, 

sem informação relevante”353. Para o pesquisador, até hoje a inserção desse tipo de imagem é 

transgressora. E, de fato, não é comum observar em livros de fotografia a presença de imagens que 

geralmente seriam descartadas. Esse uso nos remete ao trabalho de editor de Love na revista 

Novidades Fotóptica. 

Ao comentar um ensaio do fotógrafo José Zaragoza ali publicado, Love apresenta um 

dos objetivos da revista: exibir fotografias excluídas de reportagens produzidas para outros 

periódicos.  

 
Nas grandes revistas, é muito comum: a escolha das fotos que serão publicadas, o corte 
de cada uma, a paginação – tôdas estas coisas vitais para o trabalho de um fotógrafo – 
são frequentemente decididas com base em problemas que pouco têm a ver com a 
fotografia em si. O critério editorial nem sempre pode obedecer à qualidade dos trabalhos 
fotográficos. É o processo das revistas: as partes estão sempre submetidas aos problemas 
de conjunto. 

 
353 MANJABOSCO, Ângelo. O fotolivro “Amazônia” e o enigma da ponta de filme. Revista Zum, 2016. Disponível 
em: <https://revistazum.com.br/livros/amazonia-andujar-love/>. Acesso em: 24 jun. 2022.  
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Por causa disso, não raro trabalhos fotográficos de alta qualidade são recusados, e aceitos 
outros de menor categoria, que porém satisfazem às exigências editoriais. E é por causa 
disso que, entre os fotógrafos, corre a sentença: “O melhor nunca é o escolhido” – 
afirmação que tem raízes profundas na verdade dos fatos. Muitas vêzes, os arquivos dos 
profissionais e das próprias revistas são o túmulo de fotos geniais354. 

 

Ou seja, Love, enquanto editor de fotografia da revista Novidades Fotópatica, incentivava a 

publicação de imagens vetadas pelas revistas tradicionais. Entretanto, em Amazônia, o fotógrafo vai 

além e escolhe aquelas que sequer seriam ampliadas. Essa escolha demonstra uma profunda 

valorização de processos experimentais por parte do fotógrafo na constituição de Amazônia, pois 

muito provavelmente, as pontas de filme não ganhariam espaço nem mesmo na revista Novidades 

Fotóptica, mais receptiva a publicar fotografias eventualmente rejeitadas. Entretanto, essa escolha 

vai além da simples experimentação e toca em questões que se referem à própria natureza da 

fotografia, pois evidenciam seu processo de produção. Assim, não raro, também percebemos em 

algumas fotografias de Amazônia aquilo que Love chamou, em São Paulo: anotações, de “sobras 

gráficas”, ou seja, as marcas que seriam apagadas no tratamento final, como as beiradas de filmes 

fora de registro. A presença desses elementos remonta à interlocução de Love com o fotógrafo Syl 

Labrot, tratada no primeiro tópico deste capítulo. Esse desejo de ressaltar a natureza da linguagem 

fotográfica, ou mesmo a materialidade da fotografia, é formulado pelo próprio autor. 

 
Depois daquele trabalho para a Realidade, eu voltei para a Amazônia anualmente nos 
anos que se seguiram até 1975 e depois de novo em 1978. No final daquele ano era 
programado sair um livro resultante destas viagens. Na verdade, o livro surgiu de 
convicções sobre a natureza da fotografia e sobre a experiência na região, numa tentativa 
de conciliar idéias desses dois universos. A Amazônia era o tema, mas o objetivo era 
mostrar que uma foto não é uma representação fiel do assunto. O livro foi construído 
para traduzir essa tese, de que aquilo que a fotografia mostra é uma impressão da 
realidade, apenas a minha impressão. O que você vê é a foto da floresta, não a própria. 
Não é o céu, o que você vê, é o filme. Não é um livro da Amazônia, é um livro de filmes. 
O livro nunca foi entendido. Também, simplesmente ele foi banido, na época áurea da 
censura. Nunca chegou ao público. Tiraram o texto. Achávamos suficiente o leitor ter 
uma introdução poética da recriação de atmosfera para estar preparado a se lançar nas 
imagens, onde atmosfera, e não fidelidade a um assunto, era o objetivo.355 

 

O livro é notadamente dividido em duas partes, que agrupam, cada uma, as imagens 

produzidas pelos fotógrafos. A primeira parte, formada pelas fotografias de Love, é dominada por 

imagens de paisagens da floresta, das quais a maioria tem aspecto abstrato, remetendo ao tipo de 

fotografia produzida pelos integrantes da Associação dos Heliógrafos.  

A segunda parte, formada com as imagens de Andujar, busca manter um olhar mais 

antropológico para os indígenas, entretanto com fotografias que são marcadas pelo uso 

 
354 LOVE, George. Série Romântica. Novidades Fotóptica, n. 47, 1971, p. 29. 
355 LOVE, George apud DE BONI, Zé. Verde lente: fotógrafos brasileiros e a natureza. São Paulo: Empresa das 
Artes, 1994, p. 36. 



 169 

experimental da cor e da luz, criando composições dinâmicas que se opõem ao tipo de fotografia 

apresentada nos outros dois livros de Andujar.  

Essas duas partes são separadas por uma imagem curiosa. Ela é quase toda preta, com 

uma faixa branca com uma borda azul e um “L” amarelo no canto direito, em contraste com o 

fundo totalmente escuro. Ela aparece mais outras duas vezes: na primeira e na última página do 

livro. A fotografia, portanto, tem o papel de estabelecer demarcações claras de início e fim do livro, 

bem como de separação dos ensaios fotográficos de cada autor. 

 

 
Figura 87: Página do livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: Praxis, 1978. Acervo Biblioteca 
de Fotografia do Instituto Moreira Salles.  

 

Descrever em texto as fotografias feitas por George Love é um grande desafio, uma vez 

que seus interesses são marcadamente visuais e não narrativos ou informativos. O que se pode 

afirmar é que são imagens áreas, feitas nos estados do Amazonas e Pará e nos então territórios de 

Roraima e Amapá356. O fotógrafo chegou a relatar a experiência de fotografar a Amazônia do alto. 

 
Você sobe. Meus ouvidos começam a doer por causa da altura. Doem tanto, por tanto 
tempo, que eu esqueço que estão doendo. Você entra e sai de nuvens. A chuva bate nos 
apoios das asas do avião e faz um som estranho. Você escuta este som e de repente não 
sabe mais onde está, porque tudo é branco ao redor. Você está numa nuvem. Daí você 
sai da nuvem, olha para baixo e só vê árvores. De repente está numa outra nuvem. Você 
sai dela, e vê mais árvores. De repente, chuva. A chuva, naquela velocidade, dói quando 
bate no rosto. Você protege a máquina, mas a si mesmo, não pode. De repente você 
lembra que os seus ouvidos estão doendo. Aí, você está dentro de uma outra nuvem e a 
noção de tempo já não existe mais. Agora você está verdadeiramente na sua. Não existe 
mais tempo nem espaço. Não se sabe bem se está voando alto ou baixo. Naquele instante, 

 
356 Como é informado na folha de rosto do livro. 
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você começa a fotografar aquilo que é somente e particularmente seu. O piloto sente o 
mesmo. Ambos agem como um time. São dois corpos com uma cabeça. Um bom piloto 
lhe coloca no ângulo certo e aí você vai disparando... clack... clack... Você vê o que pensa 
que vê. E o que você pensa que vê, é real. É isso que eu fotografei na Amazônia...357 

 

Penetrar a densa atmosfera da floresta irrompe os sentidos do fotógrafo, encaminhando-

o para uma viagem delirante. Uma ideia de imersão se reforça por meio de fotografias de 

composições orgânicas que mergulham na experiência da cor. As imagens são editadas de modo a 

registrar o voo feito pelo fotógrafo, mas não é possível identificar, muitas das vezes, o que 

realmente fica em cima ou embaixo, o que é grande ou pequeno, e até o que é terra, água ou ar.  

As primeiras imagens apresentadas são monocromos azuis358 que ora se assemelham ao 

céu, ora se assemelham à superfície da água (Figuras 88 e 89). Inclusive, é recorrente haver um jogo 

de espelhamento entre céu e rio, temas que perpassam quase todas as fotografias de Love 

publicadas em Amazônia. 

Saindo desse campo de intensos azuis, as páginas seguintes se contrapõem e apresentam 

imagens em preto e branco ou tons cromáticos muito baixos. Esse novo grupo tem como referente 

não apenas a superfície das águas, mas também um pouco da terra que a circunda (Figura 90). As 

margens dos rios começam a surgir, assim como porções de terra que apresentam complexas 

formas orgânicas em seus cursos.  

Nas fotografias seguintes, o olhar do fotógrafo se distancia da superfície e apresenta 

paisagens amplas com rios cheios de meandros que espelham precisamente o céu e nuvens 

longínquas. Uma dessas fotografias é marcante, pois coloca o horizonte em uma posição rara no 

livro: completamente centralizado na página (Figura 91).  

Logo após esse curto momento, em que o olhar do fotógrafo se volta para a imensidão 

da floresta, as imagens encaram novamente as superfícies dos rios perpendicularmente, em 

composições marcadas, mais uma vez, pelo aspecto abstrato (Figura 92 e 93). Na sequência, o tema 

água se mantém em imagens que aparentam representar ilhas, o fundo dos rios, margens e áreas de 

várzea. Algumas delas poderiam se passar por imagens subaquáticas. Os rios se tornam fonte de 

combinações de cores, formas e texturas.  

Em seguida, o olhar do fotógrafo se volta novamente para as alturas e apresenta amplas 

paisagens de uma densa floresta (Figura 94), para finalmente retornar a uma distância mais próxima 

ao solo e registrar um rio com águas mais calmas, mas ainda assim sinuoso, repleto de pássaros 

(Figura 95). Encerra-se, desse modo, a primeira parte do livro. 

 
357 LOVE, George apud CANJANI, Douglas. O fotojornalismo expandido de George Love no Brasil: breve 
aproximação. Nhengatu, Revista Iberoamericana para Comunicação e Cultura Contrahegemônicas, v. 2, n. 3, 2015, 
sem paginação. 
358 Com vimos no início do capítulo, desde os tempos da Associação dos Heliógrafos, Love produzia monocromos azuis. 
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Figura 88: Fotografias de George Love, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles.   
 
 
 
 
 

 
Figura 89359: Fotografia de George Love, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

 
359 Essa mesma imagem foi apresentada na Revista de Fotografia (n. 11, abr. 1972, p. 12-3). Na revista, temos a 
informação da técnica utilizada para produzir a imagem “Luz infra-vermelha”. 
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Figura 90: Fotografias de George Love, publicadas no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles.  
 

 
Figura 91: Fotografia de George Love, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 
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Figura 92: Fotografia de George Love, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

 
Figura 93360: Fotografia de George Love, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles.  

 

 
360 George Love publicou uma imagem muito parecida a essa na edição especial da revista Realidade sobre a Amazônia. 
Na revista há a informação que se trata da série de gargantas da Cachoeira do Chuvisco, localizada rio Paru d'Oeste, 
no município de Oriximiná, no estado do Pará. Um vídeo atual da cachoeira pode ser visto em 
<https://youtu.be/mlaj3XaMnFo?t=78>. 
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Figura 94: Fotografia de George Love, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

 
Figura 95: Fotografia de George Love, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

A segunda parte do livro, formada com fotografias feitas por Claudia Andujar, apresenta 

outras características. A edição das imagens estabelece uma sequência que parece representar parte 

da história do contato da fotógrafa com os Yanomami. Desse modo, aparecem inicialmente a mata 

e os indígenas, como se estivessem sendo observados à distância, até que é travado um contato 

entre Andujar e os Yanomami, permitindo com que ela entre em uma das malocas e registre um 

importante ritual. Entretanto, o grau de experimentação e a ausência de texto tornam de difícil 
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compreensão o que, de fato, as imagens representam. Assim, apresentaremos uma descrição do 

que é contado, destacando algumas fotografias que serão comparadas aos depoimentos do xamã 

Davi Kopenawa e aos comentários dos antropólogos Bruce Albert e Eduardo Viveiros de Castro, 

presentes no livro A queda do céu. Tais comparações visam nos ajudar a elucidar o que está 

representado nas fotografias.  

As primeiras páginas duplas funcionam como momento de transição entre as duas partes 

distintas do livro, uma vez que trazem superfícies de água, provavelmente um igarapé, que fazem 

referência às imagens de rio recorrentes no ensaio anterior. A principal diferença é que a câmera 

foi colocada bem próxima à água, produzindo reflexos do céu e da paisagem do seu entorno. Até 

que, em determinado momento, é possível observar uma mãe com seu filho nas costas, 

parcialmente coberta pelas folhas, como se integrados perfeitamente à mata (Figura 96). Essa 

página dá o tom de todo o restante desse conjunto de imagens, no qual a fotógrafa observa os 

Yanomami à distância, ainda temorosa de que sua presença interrompa um momento de extrema 

intimidade. As pessoas observadas descansam nas redes, sobem nas árvores, brincam e mexem nas 

plantas (Figura 97).  

 

 
Figura 96: A fotografia da direita é “Sem título” e integra a série “Floresta”. A fotografia foi tirada entre 1972-1976. A 
série está exposta na sala “Yanomami – o ser humano” da Galeria Claudia Andujar, em Inhotim. 
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Figura 97: Fotografias de Claudia Andujar, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

Davi Kopenawa nos conta um pouco sobre como os Yanomami, presentes na região do 

Catrimani, eram isolados, o que nos ajuda a entender o lento processo de contato que Andujar 

busca reproduzir nas páginas de Amazônia. Segundo o xamã, até o começo da construção da estrada 

Perimetral Norte, no ano de 1973, os indígenas nunca tinham visto pessoas brancas361. Eles tinham 

muito medo e curiosidade em ver a construção da estrada e os construtores passaram a oferecer 

várias mercadorias, que os seduziam. Entretanto, esse contato e o contato com alguns padres 

missionários ocasionaram violentas epidemias, que dizimaram boa parte da população em 1977362. 

Segundo Kopenawa, em determinado momento, ocorreu uma grande chuva e os trabalhadores 

foram embora levando suas máquinas. “Desde então, os brancos abandonaram seu caminho de 

cascalho ao silêncio. Está quase todo coberto de mato denso. Mas a floresta já foi suja por doenças 

que não vão mais sair dela”363.  

O primeiro grupo de imagens do livro se encerra com uma fotografia que aponta para a 

“descoberta” da fotógrafa pelo olhar dos Yanomami, saindo da condição de observadora distante. 

Esse momento é marcado pelo olhar incisivo de uma criança (Figura 98). 

 

 
361 Importante relembrar que, na revista Realidade, Claudia Andujar não foi para a região do Catrimani, mas para a 
região de Maturacá, mais ao sudoeste da Terra Indígena Yanomami. Foi no final de 1971, mesmo ano em que a 
fotógrafa foi para a região do Maturacá para a revista, que Andujar viajou, acompanhada de George Love, até a região 
do Catrimani, onde conheceu o missionário Carlo Zacquini. NOGUEIRA, Thyago (org.). Claudia Andujar: a luta 
Yanomami. Instituto Moreira Salles, 2018, p. 172 e 275.  
362 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2016, p. 308. 
363 Ibid., p. 309. 
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Figura 98364: Fotografia de Claudia Andujar, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São 
Paulo: Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles.  

 

Eduardo Viveiros de Castro, ao comentar o pacto etnográfico de Bruce Albert com os 

Yanomami, aborda questões que podem ser associadas à prática de Claudia Andujar, que se 

materializa na imagem da criança Yanomami encarando a fotógrafa. 

 
Os nativos aceitam se objetivar perante o observador estrangeiro na medida em que este 
aceite (e esteja tecnicamente preparado para isso) representá-los adequadamente perante a 
sociedade que os acossa e assedia – tal é o “pacto etnográfico”, mediante o qual os 
sentidos político e científico da ideia de “representação” são levados por força (pela força 
das coisas) a coincidir. Isso supõe, entretanto, que o pesquisador, ao assumir a função de 
enviado diplomático dos nativos junto a seu próprio “povo”, possa e deva fazê-lo “sem 
por isso abrir mão da singularidade de sua própria curiosidade intelectual (da qual 
dependem, em grande parte, a qualidade e a eficácia de sua mediação)”.365 

 

De fato, Andujar se colocou nessa posição de enviada diplomática ao coordenar tantas 

ações em defesa dos Yanomami, como vimos no início neste capítulo. Por meio desse 

contato/pacto estabelecido, os indígenas passam a ocupar majoritariamente os primeiríssimos 

planos das imagens do livro. Esse conjunto de fotografias é muito importante, pois mostra o lento 

processo de aproximação de Andujar dos Yanomami. Após a permissão dos indígenas, a fotógrafa 

 
364 Esse tipo de combinação de uma fotografia reconhecível como uma fotografia abstrata, presente aqui nessa página 
dupla, é recorrente nas imagens dessa parte do livro formada por fotografias de Claudia Andujar. Na grande maioria 
das vezes, observamos que as imagens se assemelham por aspectos formais, especialmente de composição e cor. Essas 
imagens erradas também servem para destacar as outras fotografias, o que faz com que o livro ganhe variações rítmicas 
distintas a partir da configuração das imagens das páginas duplas. 
365 CASTRO, Eduardo Viveiros de. Prefácio – o recado da mata. In: KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda 
do céu: palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 32. 
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vai se aproximando cada vez mais. Avaliamos que as fotografias que registram a perfuração dos 

lábios de uma criança com gravetos sinalizam um momento de maior aproximação e intimidade da 

fotógrafa com o grupo retratado (Figura 99). 

 

 
Figura 99: Página dupla do livro Amazônia, com fotografia de Claudia Andujar. Exemplar da Biblioteca de Fotografia 
do Instituto Moreira Salles de São Paulo. 

 

Uma imagem muito semelhante à Figura 99 é apresentada no livro Yanomami: frente ao 

eterno, acompanhada da legenda: “Furou-lhe o septo e o lábio inferior com uma lasca de palmeira; 

era o rito de passagem da menina-moça”366. Entretanto, não encontramos nenhuma referência a 

esse ritual na bibliografia consultada e decidimos perguntar a respeito diretamente ao antropólogo 

Bruce Albert367, que desenvolve uma pesquisa sobre os Yanomani. Segundo ele, esse episódio, de 

furar os cantos dos lábios das meninas (e também do lábio inferior dos meninos) com hastes de 

gramínea, ocorre geralmente quando as crianças têm entre cinco e sete anos. Albert nos informou 

também que é uma prática cotidiana dos Yanomami e não um ritual específico. Seria um ato 

semelhante ao de furar as orelhas para a colocação de brincos, tão comum no Brasil, com o intuito 

de adornar o corpo. O grande ritual para as meninas Yanomamis é o da primeira menstruação368.  

A partir das cenas das crianças furando a região do entorno dos lábios, a edição torna-se 

bastante ritmada, ao apresentar pares formados por uma fotografia dos Yanomami com imagens 

das pontas de filmes que citamos no início desse tópico. Essas duplas sempre são dispostas 

 
366 ANDUJAR, Claudia. Yanomami: frente ao eterno. São Paulo: Praxis, 1978, sem p. 
367 Fizemos esse contato através da plataforma ResearchGate.  
368 Esse rito não é apresentado no livro Amazônia.  
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alternadamente: ora uma está na página ímpar, ora a outra está na página par. Esse ritmo se mantém 

quando começam a ser apresentados registros da inalação do pó yãkoana (figuras 100 e 101). 

 

 
Figura 100: Fotografia de Claudia Andujar, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 
 

 
Figura 101: Fotografia de Claudia Andujar, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 
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Segundo catálogo da exposição A luta Yanomami369, a fotografia apresentada na figura 100 

tem o título de Reahu e foi feita entre 1972-1976, na região do Catrimani, Roraima, e faz parte da 

série Diálogo cerimonial cantado final (YÃIMUU). Entretanto, na exposição, a fotografia recebeu outro 

título, Tomada coletiva do alucinógeno yãkoana. A inalação do pó antecede o yãimuu, marcando o fim do 

reahu, um ritual fúnebre que adquire caráter festivo, podendo durar semanas. O antropólogo Bruce 

Albert explica o sentido da inalação do pó e o yãimuu. 

 
No último dia de uma festa reahu, é colocada uma placa de cerâmica (mahe) com um 
montículo de pó de yãkoana, que todos os homens reunidos, xamãs ou não, inalam aos 
poucos. Meninos pequenos costumam juntar-se a eles para cheirar umas pitadas. Esse 
consumo coletivo de alucinógeno é seguido de um diálogo cerimonial (yãimmu) e da 
inumação (ou consumo) das cinzas dos ossos do morto em cuja homenagem a festa é 
realizada. Esses diálogos cantados oferecem geralmente uma ocasião para acertar trocas 
materiais ou matrimoniais e conflitos políticos intercomunitários, ou para transmitir 
notícias. Formam-se pares de anfitriões e convidados, agachados. As cinzas funerárias 
são enterradas na fogueira de um parente do defunto por um pequeno círculo de homens 
(geralmente afins potenciais do morto) durante esse diálogo (uxipë yãimumãi: “submeter 
as cinzas funerárias a um diálogo de intercâmbio”).370  

 

Entendemos que o peculiar registro dos últimos momentos do ritual reahu é o ápice do 

livro, devido ao impacto visual oferecido. As imagens de pontas de filme passam a adquirir fortes 

tons quentes, que se contrapõem diretamente aos tons frios da primeira parte do livro. À medida 

que os Yanomami “tornam-se outros” com a inalação do pó yãkoana, as fotografias tornam-se cada 

vez mais experimentais, com diversos pontos e linhas de luz que desenham formas orgânicas nas 

imagens. Para Eduardo Brandão e Alvaro Machado371, esse tipo de imagem construída por Andujar 

extrapola as noções tradicionais de retrato, documentação e naturalismo.  Segundo eles, a fotógrafa 

busca “traduzir” os sonhos e transes dos Yanomami através das experimentações com a luz. Para 

Andujar, produzir essas fotografias é “[...] recriar as imagens do invisível”372.  

 

 
369 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2015, p. 38. (nota de fim escrita por Bruce Albert) 
370 Ibid., p. 618. (nota de fim escrita por Bruce Albert) 
371 ANDUJAR, Claudia. Poesia, pintura e fotografia – Entrevista de Claudia a Augusto Massi, Eduardo Brandão e 
Alvaro Machado. In: ________. A vulnerabilidade do ser. São Paulo: Cosac Naify, Pinacoteca do Estado, 2005, p. 
170-5. Catálogo de exposição. 
372 Ibid., p. 171. 
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Figura 102: Página dupla do livro Amazônia, com fotografia de Claudia Andujar. Exemplar da Biblioteca de Fotografia 
do Instituto Moreira Salles de São Paulo. Fotografia intitulada “Antônio Korihana thëri sob o efeito de yãkoana”, 
tirada entre 1972-1976, na região do Catrimani, RR. A fotografia faz parte da série/grupo “Diálogo cerimonial cantado 
final (YÃIMUU)”, exposta no IMS. NOGUEIRA, Thyago (org.). Claudia Andujar: a luta Yanomami. São Paulo: 
Instituto Moreira Salles, 2018, p. 93. (Catálogo de exposição).  

 

Antes de fazer esses registros, Andujar vedou as entradas de luminosidade de seu 

apartamento em São Paulo para simular a baixa luz da maloca e estudou maneiras de conseguir 

fotografar nessa condição. Ao produzir, de fato, as fotografias, umas das principais ações foi 

substituir os equipamentos de flash por lampiões de querosene que foram distribuídos em diversos 

pontos do ambiente373. Assim, os elementos em torno dos indígenas parecem se deslocar em volta 

do seu corpo e criam uma representação visual do que é invisível para a visão do branco: os xapiri. 

Seres que são “[...] estupendos e resplandecentes. Parecem muito pequenos e frágeis, mas são muito 

poderosos”374.  

Segundo a cosmologia Yanomami, Omama, o criador da terra e dos Yanomami, tinha um 

irmão mau e invejoso chamado Yaosi, que foi o responsável pela criação da morte, contrariando o 

demiurgo que queria que as pessoas do seu povo fossem eternas. Foi por esse motivo que Omama 

criou os xapiri, para vingar as doenças dos Yanomami e os proteger da morte. A cura xamânica que 

invoca os xapiri é, portanto, um processo de vingança contra os agentes patológicos. Segundo 

Kopenawa, foi a esposa de Omama quem pediu que fossem criados os xapiri. Com o pedido, 

 
373 ANDUJAR, Claudia. Poesia, pintura e fotografia – Entrevista de Claudia a Augusto Massi, Eduardo Brandão e 
Alvaro Machado. In: ANDUJAR, Claudia. A vulnerabilidade do ser. São Paulo: Cosac Naify, Pinacoteca do Estado, 
2005, p. 170-175. Catálogo de exposição. 
374 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2015, p. 142.      
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Omama teria afirmado: “Awei! São palavras sensatas. Os espíritos irão afugentar os seres maléficos. 

Arrancarão deles a imagem dos doentes e as trarão de volta para seus corpos!”375.  

Mais tarde, Omama ensinou seu filho, o primeiro xamã, a preparar o pó de yãkoana com 

folhas e cascas de árvores, para que ele assim aprendesse a fazer dançar os xapiri. Omama orienta: 

“Ao bebê-la, você ouvirá a algazarra e será a sua vez de virar espírito”376. Ao inalar o pó nas narinas 

ou bebendo-o em uma substância, os xapiri aparecem para curar os filhos. Quando o pó é 

consumido, a pessoas se “tornam fantasma” e os xapiri então descem “resplandecentes de luz”377.  

Ao consumir o yãkoana, o xamã é carregado para as costas do céu, onde passa a ver o 

mundo com os olhos dos xapiri, capazes de ensinar e mostrar a todos o que realmente está 

acontecendo. Kopenawa afirma que só consegue defender a floresta por ser xamã e ter seu 

pensamento alargado por esses espíritos. Sem eles, não haveria floresta nem os Yanomami, pois 

combatem incansavelmente a escuridão, a fome e a doença. Os espíritos também protegem os 

Yanomami de vendavais, chuvas e cheias dos rios, que podem enfraquecer a floresta e fazer com 

que o céu caia novamente378.  

Sobre a experiência de ver os xapiri, o relato de Kopenawa assemelha-se 

consideravelmente ao que as fotografias de Andujar apresentam, especialmente a Figura 103. 

 
Os xapiri, para quem tudo é perto, vêm por esses caminhos um atrás do outro, com muita 
leveza, suspensos nas alturas. Então é possível vê-los cintilar numa luminosidade lunar, 
na qual seus enfeites de penas tremulam, flutuando devagar, no ritmo de seus passos. 
Suas imagens são mesmo magníficas! Alguns desses caminhos são bem largos, como suas 
estradas à noite, salpicadas de luzes de faróis de carros, e os mais reluzentes são os dos 
espíritos mais antigos.379  

 

 
375 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2015, p. 84. 
376 Ibid., p. 84. 
377 Ibid., p. 85. 
378 Ibid., p. 216.  
379 Ibid., p. 116. 
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Figura 103: Fotografia de Claudia Andujar, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

O xamã também comenta sobre a força que o pó yãkoana exerce no corpo ao ser digerido. 

Seu relato pode nos ajudar a entender a Figura 104. 

 
Meus parentes mais velhos também me davam um pouco [de pó yãkoana] no final de 
festas reahu, quando os homens a tomam juntos, no centro da casa, antes de darem início 
aos seus diálogos yãimuu. Faziam-me cheirar um pouco, duas ou três vezes. Aí, a força da 
yãkoana me pegava e em seguida me fazia morrer. Eu rolava e me debatia no chão, como 
um fantasma. Não via mais nada à minha volta, nem a casa, nem seus moradores. Gemia 
e chamava minha mãe: ‘Napaaa! Napaaa!’. Minha pele permanecia estirada no chão, 
enquanto os xapiri pegavam minha imagem e a levavam para longe, muito ligeiros. Eu 
voava com eles até as costas do céu, onde vivem os mortos, ou para o mundo subterrâneo 
dos ancestrais aõpatari. No final, me traziam de volta ao lugar onde jazia minha pele e eu 
recobrava consciência. Nessa época, eu estava mais crescido e já não tinha nenhum medo 
do poder da yãkoana. Sem ela, eu não teria visto todas essas coisas em meus sonhos. Não 
foi mingau de banana nem mingau de pupunha que me fez sonhar quando criança! Menos 
ainda o perfume inebriante das folhas de mel usadas pelas mulheres!380 

 

 
380 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2015, p. 98. 
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Figura 104: Fotografia de Claudia Andujar, publicada no livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: 
Praxis, 1978. Acervo Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

Bruce Albert381 esclarece questões importantes relativas ao momento da inalação do pó. 

Morrer (nomãi) é o verbo que os Yanomami usam para descrever o efeito do yãkoana. Todos os 

rapazes que inalam o pó, no final do reahu, ficam nesse estado. Ou seja, o grupo de imagens, 

exemplificado pela Figura 104, apresentam justamente esse momento final do ritual, no qual os 

jovens Yanomami “morrem”. Somente os xamãs, por conta de sua larga experiência, conseguem 

controlar seus efeitos. Após o intenso transe, o livro apresenta duas imagens (Figuras 105 e 106) 

com cores muito quentes e intensas, que representam, de fato, o funeral382. 

 

 
381 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2015, p. 618. (nota de fim escrita por Bruce Albert).   
382 Provavelmente, foram essas fotografias que confundiram a pessoa autora da crítica DOCUMENTOS fotográficos 
sobre a ameaçada região amazônica. O Estado de S. Paulo, 19 de jan de 1979, p. 12. 
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Figura 105: Fotografia intitulada “Casulo Humano (Rito mortuário Yanomami)”, que integra a série “Catrimani”. A 
fotografia foi tirada em 1976, na região do Catrimani, em Roraima. A série está exposta na sala “Amazônia(s)”, da 
Galeria Claudia Andujar, em Inhotim. 

 

 
Figura 106: Fotografia intitulada “Urna funerária”, feita em 1976, com filme infravermelho, na região do Catrimani, 
em Roraima. (NOGUEIRA, Thyago (org.). Claudia Andujar: a luta Yanomami. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 
2018, p. 55). Na exposição, ainda havia a legenda: “Quando alguém morre, queima-se tudo que pertenceu à pessoa 
para aliviar o sofrimento dos que ficam”. 

 

Sobre o ritual do sepultamento de um Yanomami, Bruce Albert explica que é feito um 

saco funerário com folhas de palmeira, no qual se coloca o cadáver. Esse saco é levado até o interior 

da floresta, onde é envolto por ripas e suspenso em uma árvore à meia altura ou sobre alguma 

plataforma (Figura 105). Após a decomposição do corpo, os ossos são recolhidos, limpos e 
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guardados até serem queimados e pilados. As cinzas provenientes são armazenadas em cabaças e 

lacradas com cera de abelha para serem ingeridas ou sepultadas em uma ou mais festas reahu 

futuras383.   

Quando um Yanomami falece, ele vai para as costas do céu, que é uma floresta repleta de 

belezas e felicidade onde há festas reahu o tempo todo, distante do temido Teosi384. 

 
Após a morte, nosso fantasma não vai viver junto de Teosi, como dizem os missionários. 
Ele se separa de nossa pele e vai morar noutro lugar, longe dos brancos. Nossos defuntos 
moram nas costas do céu, onde a floresta é bela e rica em caça. Suas casas lá são muitas 
e suas festas reahu nunca param. Vivem felizes, sem dores nem doenças. Vistos de lá de 
cima, somos nós que causamos dó! Os mortos ficam tristes por nos terem abandonado 
na terra, sozinhos, com fome e ameaçados pelos seres maléficos. Por isso minha mágoa 
é um pouco aplacada quando penso que minha mãe vive feliz na floresta dos fantasmas, 
na companhia de todos os nossos parentes falecidos. É verdade. Somos nós, os poucos 
humanos que sobraram, que ficamos sofrendo na floresta, longe de nossos mortos.385  

 

Por fim, chegamos ao último grupo de imagens que fecha o livro. Trata-se de uma 

sequência onde quatro fotografias em preto e branco são refotografadas com um filme colorido. 

O brilho das ampliações originais torna-se elemento compositivo marcante, que alteram as 

imagens, às vezes quase as escondendo, ou criando novas camadas que se integram à composição 

das fotografias. É como se, depois de todo esse peculiar registro feito por Andujar, fosse 

reafirmado algo semelhante ao que Love apontou: o que você vê não é um ritual, é uma fotografia.  

 

 
383 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2015, p. 639. (nota de fim escrita por Bruce Albert).   
384 Teosi é o Deus católico. Kopenawa afirma: “Os missionários costumavam repetir que Teosi criou a terra e o céu, as 
árvores e as montanhas. Mas, para nós, suas palavras só trouxeram para a floresta os espíritos de epidemia que mataram 
nossos maiores, e todos os seres maléficos que, desde então, nos queimam com suas febres e nos devoram o peito, os 
olhos e o ventre. É por isso que, para nós, Teosi é antes o nome de Yoasi, o irmão mau de Omama, o que nos ensinou 
a morrer”. Ibid., p. 277.  
385 Ibid., p. 268. 
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Figura 107386: Página dupla de Amazônia, com fotografia de Claudia Andujar. São Paulo: Praxis, 1978. Acervo Biblioteca 
de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

 
Figura 108: Página dupla de Amazônia, com fotografia de Claudia Andujar. São Paulo: Praxis, 1978. Acervo Biblioteca 
de Fotografia do Instituto Moreira Salles.  
 

A fotografia apresentada na Figura 108 é a última do livro que apresenta um Yanomami387. 

Ela é a única a ser comentada diretamente por Thiago de Mello no texto Amazônia, pátria das águas, 

 
386 A refotografia da página ímpar foi realizada a partir da fotografia “Sem título” que integra a série “Reahu”, feita no 
ano de 1974. A série está exposta na sala “Yanomami – o ser humano”, da Galeria Claudia Andujar, em Inhotim. No 
catálogo do IMS, a mesma imagem recebe o título de “Claudio Xaxanapi thëri, pouco acostumado com o alucinógeno 
yãkoana” e faz parte da série/grupo “Diálogo cerimonial cantado final (YÃIMUU)”. A data da fotografia é confirmada 
como sendo de 1974 e ela foi tirada na região do Catrimani, em Roraima. (NOGUEIRA, Thyago (org.). Claudia 
Andujar: a luta Yanomami. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2018, p. 86. Catálogo de exposição. 
387 Ainda há mais outras duas fotografias de ponta de filme até o livro se encerrar de fato.  



 188 

que, como vimos anteriormente, foi censurado388. O texto narra algumas longas viagens 

empreendidas pelo poeta, que é natural de Barreirinha/AM, nos rios da região. Desse modo, ele 

relaciona o olhar da criança da fotografia com um olhar desolado de outra criança que cruzou em 

suas viagens.  

 
O barco se afasta devagar. Do alto da proa, descubro de repente, o olhar forte da índia 
menina sentada no barranco. Aceno-lhe com a mão, ela demora a responder. Nos seus 
olhos apertados, cresce um brilho que me perturba, onde palpitam misturados a força e 
o desamparo. De repente, me lembro do olhar gravado na última foto deste livro, foto 
que demoradamente contemplei tantas vezes. É o mesmo olhar da indiazinha do 
barranco. Poder e desamparo, uma espécie de esperança amedrontada. É o olhar, como 
o da própria Amazônia, de alguém que sente precisão de amor.389 

 

Além de sua experiência pessoal, o texto do poeta procura apresentar a floresta, 

destacando algumas passagens históricas e dados que apontam a sua importância para a 

humanidade. Também é denunciado, de modo contundente, a ocupação da Amazônia pelos 

militares e suas desastrosas consequências ambientais e humanitárias390. Desse modo, vale aqui 

recuperar um comentário geral feito sobre as fotografias de Claudia Andujar, reafirmando que elas 

tinham a mesma função que as imagens no livro Yanomami: frente ao eterno, ou seja, são registros de 

um povo prestes a ser exterminado. 

 
Olha bem, leitor companheiro, olha devagarinho estas fotos, que captam, para perdurar 
no tempo, um momento da vida de uma tribo de índios da Amazônia. Não te chamo a 
atenção para a beleza, de fina qualidade poética. Não. Olha bem detidamente, porque 
estás, seguramente, diante de um dos últimos testemunhos do que ainda resta, na 
Amazônia, quase intacta em sua pureza, da vida dos seres humanos que primeiro 
habitaram esta selva e cuja raça está caminhando já muito perto do fim. A verdade é que 
no céu dos índios, apodrecido pelo furor branco, já se apagam as últimas estrelas.391 

 

Ao considerar o texto de Mello, chegamos à conclusão que em Amazônia também havia 

o desejo de manter a temática dos outros dois livros de Claudia Andujar, criando uma espécie de 

trilogia cujo principal objetivo é deixar para a posteridade registros da cultura Yanomami, optando 

por não apresentar o povo em situações de vulnerabilidade, mas em sua absoluta força. Desse 

 
388 Importante ressaltar que Thiago de Mello foi um dos artistas perseguidos durante a ditadura, tendo passado alguns 
anos no exílio. Ele retorna ao Brasil em 1977 e fica em situação de observação pelos militares. Dessa maneira, não nos 
surpreende o fato de que um texto que denunciava a trágica situação da floresta durante os anos 1970, escrito por um 
poeta sistematicamente perseguido, tenha sido alvo de censura. Um relato de Thiago de Mello sobre os anos de exílio 
pode ser lido em MELLO, Thiago de. O desafio do exílio. In: Cadernos de Debates Refúgio, Migrações e 
Cidadania, Brasília: Instituto Migrações e Direitos Humanos. v.3, n. 3, 2008, p. 13-7. Disponível em: 
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Caderno-de-Debates-03_Refúgio-Migrações-e-
Cidadania.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2022.  
389 MELLO, Thiago de. Amazônia, pátria das águias. Disponível em: <https://blogdoims.com.br/amazonia-patria-
das-aguas/>. Acesso em: 18 mai. 2022. 
390Ibid., sem p. 
391 Ibid., sem p. 
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modo, Yanomami: frente ao eterno busca retratar os indígenas de modo humanizado e poético, 

distanciando de uma visão objetificada ou exótica, e reforçar o tom de denúncia, ausente nos outros 

livros da fotógrafa produzidos na mesma época.  

No livro também são apresentadas algumas informações pontuais sobre a cultura e 

mitologia do povo. Informações essas que são aprofundadas em Mitopoemas Yãnomam, sob a ótica 

dos próprios Yanomami, através de desenhos e relatos. O livro também traz algumas fotografias 

que registram retratos semelhantes aos de Yanomami: frente ao eterno, alguns interiores da maloca e 

rituais. Mas é em Amazônia que o peculiar registro dos rituais é feito de maneira plena, apesar de 

que o livro não se resume a isso. Também é construída uma edição que, como vimos, parece querer 

registrar parte da história de contato de Claudia Andujar com os Yanomami. Atualmente, devido 

a pesquisas antropológicas sobre os Yanomami e especialmente após a publicação de A queda do 

céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, tomamos maior conhecimento sobre a história e mitologia 

do povo, o que nos ajuda a retirar Amazônia de um estado de hermetismo marcante.  

As nossas análises ainda levam a conclusão de que Amazônia apresenta características 

específicas. A principal delas é, de fato, o caráter metalinguístico da fotografia de Love, que tem 

origens no início de sua trajetória como fotógrafo, ainda nos Estados Unidos. Vimos como as 

referências ao procedimento fotográfico são constantes, indicando que, antes de tudo, o livro é 

uma experiência mediada pela técnica. Essa escolha faz com que Amazônia se diferencie 

consideravelmente dos outros dois livros de Andujar, por apresentar um conjunto de imagens que 

fogem de qualquer aspecto informativo. Não que esse seja o principal aspecto de Yanomami: frente 

ao eterno ou Mitopoemas Yãnomam, mas em Amazônia ele não é fundamental. Isso se dá pelo alto 

número de imagens de vertente abstrata, que transformam tanto as paisagens quanto as cenas dos 

rituais em uma experiência sensorial, explorando ao máximo o aspecto visual proporcionado pelo 

filme e pelo processo gráfico. A ausência de texto em Amazônia também contribui para que essa 

experiência ocorra. O livro parece não seguir qualquer amarra tradicional, com um intenso fluxo 

de imagens criado pela edição.  

Defendemos que Amazônia é um livro que apresenta uma estrutura inédita para época, 

seja através desse entendimento peculiar da natureza da fotografia e do livro, do modo 

experimental de produzir imagens, seja pelo desejo de desvincular o livro da tradição documental 

que, como vimos, era recorrente nos livros lançados no mesmo período. Desejo esse que é 

reforçado não apenas pela ausência do texto que foi censurado, mas também pela ausência de 

legenda, o que elimina qualquer tipo de informação objetiva. Entretanto, é importante considerar 

que essa desvinculação do caráter documental não é completa, especialmente devido às imagens 

de Andujar.  
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 O livro se configura como uma experiência peculiar, em um contexto político marcado 

por tensões, o que não permitiu que sua publicação seguisse seu projeto inicial e também alcançasse 

um público maior. Um dos motivos dessa restrição foi justamente uma parte de seu conteúdo, que 

tinha como objetivo denunciar a devastação da floresta efetuada pelos militares. Denúncia essa 

que, como vimos, seria feita por meio das fotografias da floresta em chamas, de George Love, e 

pelo ensaio de Thiago de Mello, ambos censurados. O livro respondia diretamente à situação de 

luta em favor da preservação do meio ambiente e das populações indígenas, que marcaram o final 

da década de 1970. Lançado de modo silencioso, como bem apontou Moracy Oliveira, o livro viveu 

em profundo ostracismo até que passou a ser exponencialmente valorizado na última década, como 

vimos na introdução desta tese.   

 Buscamos defender nesta tese que a biografia do livro remonta a anos anteriores ao de sua 

publicação. No início da década de 1970, as primeiras imagens da Amazônia de Claudia Andujar e 

George Love foram produzidas e publicadas em veículos que apresentavam um discurso muito 

diferente – para não dizer oposto – do que se materializou no livro. Examinar como esse processo 

se deu é desvelar algumas camadas escondidas ocultas de Amazônia, evidenciando como suas 

imagens foram apropriadas de diferentes modos em outros espaços de poder.  
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PARTE 2: ANTECEDENTES DO LIVRO 
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3. A EDIÇÃO ESPECIAL DA REVISTA REALIDADE SOBRE A 

AMAZÔNIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 193 

Em outubro de 1971, exatamente um ano após o presidente, general Emílio Garrastazu 

Médici, inaugurar o monumento marco da rodovia Transamazônica, na cidade de Altamira-PA, é 

lançada uma edição especial da revista Realidade sobre a Amazônia392. Essa edição é importante para 

compreendermos a biografia do livro Amazônia, pois ela marcou o início da produção fotográfica 

de seus autores na região. Foi nessa edição que George Love publicou pela primeira vez as 

fotografias aéreas feitas na Amazônia e Claudia Andujar teve seu primeiro contato com os 

Yanomami. Não que as fotografias da revista tenham sido necessariamente apresentadas no livro, 

lançado sete anos depois, mas os autores foram dando forma ao livro ao continuarem a fotografar 

os mesmos temas ao longo dos anos.  

O que nos interessa nessa trajetória é entender o processo que parte da revista até chegar 

ao livro, considerando os espaços onde essas imagens foram apresentadas e como elas se 

adequaram a discursos específicos. Portanto, não iremos isolar as fotografias, mas contextualizá-

las em seus meios de divulgação, para que possamos compreender melhor que camadas de 

significação foram sendo sedimentadas no livro a partir desse momento inicial, sobre o qual nos 

deteremos neste capítulo. Apresentaremos aqui uma análise da revista, procurando identificar os 

discursos que a alimentam e o modo como as fotografias de Andujar e Love foram a eles 

articuladas. 

Para tanto, tomamos como base as orientações de Heloisa de Faria Cruz e Maria do 

Rosário da Cunha Peixoto393 sobre a utilização da imprensa como fonte de pesquisa. As autoras 

entendem que a imprensa é força ativa da história do capitalismo e assimila interesses e projetos de 

diferentes forças sociais, tornando-se com frequência espaço privilegiado de articulação desses 

projetos394. Partindo dessa premissa, foi fundamental compreender como a revista Realidade se 

coloca e atua nas relações de poder estabelecidas na conjuntura da década de 1960. Seguimos as 

orientações das autoras na investigação dos processos de produção da revista, considerando não 

apenas questões técnicas, mas também sociais e políticas, além de seus conteúdos, a fim de 

identificar os posicionamentos políticos e ideológicos de seus editores. Ou seja, serão importantes 

não apenas as análises das fotografias, mas também de alguns textos e anúncios publicitários, que 

juntos criam um amálgama discursivo poderoso. 

Antes de adentrarmos efetivamente na edição especial de Realidade sobre a Amazônia, 

vejamos como a revista ilustrada se configurou como um consistente meio ideológico no âmbito 

da sociedade de consumo, para que assim possamos identificar com maior nitidez seus 

 
392 Daqui em diante, denominaremos apenas Realidade Amazônia. 
393 CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas sobre 
história e imprensa. Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História, v. 35, p. 
253-70, dez. 2007. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/revph/article/view/2221>. Acesso em: 3 jun. 2022. 
394 Ibid., p. 258-9. 
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mecanismos. Veremos também parte da história da Editora Abril, para melhor localizarmos a 

revista na trajetória da editora.  

 

3.1. A revista ilustrada 

 

A revista ilustrada foi gerada pelo capitalismo de bens de consumo de massa nas duas 

primeiras décadas do século XX, com antecedentes que remontam aos semanários de atualidades 

do século XIX. Para Helouise Costa, o surgimento da revista ilustrada “[...] esteve intimamente 

relacionado ao avanço tecnológico que permitiu a inclusão da fotografia nas páginas dos periódicos, 

à industrialização da imprensa, à comercialização da notícia e à expansão da publicidade”395. A 

fotografia passou a ser moldável, adaptando-se facilmente aos sistemas de circulação e consumo 

do século XX396. Foi entre os anos 1930 e 1950 que as revistas ilustradas conquistaram espaço 

privilegiado nas relações sociais, ao consolidar seu poder de persuasão sobre um vasto público.  

Segundo Costa, com a possibilidade do uso direto de fotografias nas revistas ilustradas, 

através da técnica da retícula, surgiram novos modos de composição das páginas. As variações de 

tamanho e formato das fotografias, a criação de mosaicos e a inclusão de diferentes tipos de 

molduras foram alguns dos recursos mais utilizados397. Entretanto, foi apenas com o 

desenvolvimento da técnica da rotogravura que a fotografia atingiu maior qualidade de impressão, 

substituindo em definitivo a gravura, ainda muito utilizada no fim do século XIX. A rotogravura 

proporcionou uma grande mudança na diagramação das páginas, ao permitir montagens que 

conciliavam textos e imagens de modo dinâmico e frequentemente arrojado. Costa cita Thierry 

Gervais, para quem essa maior integração entre os elementos faz com que a própria página da 

revista se configure como uma imagem, possibilitando ao leitor o abandono de um modo linear de 

leitura. Diferentemente da leitura dos livros e dos jornais, o olhar do leitor varre as páginas da 

revista estabelecendo pontos de foco a partir daquilo que chama mais sua atenção, seja pela 

visualidade ou pelos temas398. 

A pesquisadora também recorre às análises de Michel Frizot e Cédric de Veigy. Segundo 

os autores, as novas técnicas de diagramação das revistas ilustradas levaram os leitores a 

experimentar um prazer quase físico ao folheá-las. Frizot e Veigy identificam a influência do cinema 

mudo na edição das revistas, uma vez que as fotografias eram ordenadas “[...] em sequências que 

 
395 COSTA, Helouise. A invenção da revista ilustrada. In: ________. (org.). As origens do fotojornalismo no Brasil: 
um olhar sobre O Cruzeiro. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2012, p. 302.  
396 Ibid., p. 302.  
397 Ibid., p. 310.  
398 Ibid., p. 312.  
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permitiam que o ponto de vista mudasse a cada imagem”399. Essa ativação da percepção do leitor 

fez com que a organização das páginas se tornasse um trabalho complexo, onde a figura do 

tradicional tipógrafo foi substituída por novos profissionais, como o diagramador, o editor de 

fotografia e o diretor de arte. Esses novos profissionais passaram a construir diagramações 

inovadoras, que davam mais espaço para as imagens e para a articulação entre elas do que para os 

textos. 

Desde o surgimento das revistas ilustradas, as fotografias já vinham sendo apresentadas 

de modo narrativo, cronológico e/ou temático. Segundo Helouise Costa, esses novos usos da 

fotografia permitiram que os fatos fossem apresentados por meio de uma “expansão espaço 

temporal” com função de contar histórias, diferente da abordagem sintética que a gravura 

oferecia400. Nesse período, destaca-se o surgimento da figura do repórter fotográfico, um 

profissional fundamental para o fotojornalismo, que retira a fotografia do lugar de mera ilustração 

do texto e a coloca na centralidade do discurso da reportagem401, estabelecendo as premissas de 

um novo gênero: a fotorreportagem.  

O modelo de fotorreportagem da revista estadunidense Life, que por sua vez foi criado a 

partir de experiências europeias anteriores, acabou tornando-se referência mundial. Um texto 

produzido pelo grupo Time-Life elucida a estrutura e objetivos da fotorreportagem. 

 
Criar uma fotorreportagem requer a organização de um grande número de fotografias 
sobre um mesmo tema de modo que elas forneçam uma visão mais profunda, mais plena, 
mais redonda, mais intensa do assunto do que qualquer fotografia sozinha poderia 
fornecer. O assunto pode ser qualquer coisa – uma ideia, uma pessoa, um evento, um 
lugar. A organização pode ser, ou cronológica, ou temática; essas coisas não importam, 
desde que a forma em si seja flexível. O que realmente importa é que as fotografias 
trabalhem juntas para enriquecer o tema. Elas não podem mais ser olhadas como 
entidades singulares, como obras de arte individuais, mas sim como partes de um todo. 
Para uma fotorreportagem ter sucesso, o todo deve ser maior que a soma das partes.402 

 

No modelo de fotorreportagem estabelecido pela revista Life, a narrativa e a 

“flexibilidade” das fotografias se tornaram elementos fundamentais. Nesse modelo, há a seleção 

de determinadas imagens que marcam diferentes momentos de uma mesma história, sendo que 

algumas funcionam como transição, outras conferem destaque a determinadas cenas e, por fim, há 

aquelas que levam a narrativa a uma conclusão. Para o funcionamento dessa estrutura era necessária 

 
399 FRIZOT, Michel e VEIGY, Cédric de. Vu: The Story of a Magazine. Londres: Thames & Hudson, 2009, p. 22 
apud COSTA, Helouise. A invenção da revista ilustrada. In: ________. (org.). As origens do fotojornalismo no 
Brasil: um olhar sobre O Cruzeiro. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2012, p. 312. 
400 Ibid., p. 313.  
401 Ibid., p. 315.  
402 TIME-LIFE BOOKS. Photojournalism. Nova York: Time-Life Books, 1972, p. 54 apud COSTA, Helouise. A 
invenção da revista ilustrada. In: ________. (org.). As origens do fotojornalismo no Brasil: um olhar sobre O 
Cruzeiro. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2012, p. 318.  
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a integração do trabalho de diversos profissionais, como o fotógrafo, o editor e o diretor de arte, 

responsáveis por estabelecer a sequência das imagens e o modo como elas deveriam se relacionar 

com o texto403.  

Cabe-nos pontuar como essa definição de fotorreportagem assemelha-se, em parte, ao 

conceito de fotolivro, desenvolvido por Martin Parr e Gerry Badger em Photobook: a history, que 

vimos na introdução desta tese. O ponto em comum entre as duas definições, a de fotorreportagem 

e a de fotolivro, é a importância dada à organização de um conjunto de imagens fotográficas dentro 

um todo coeso, que por sua vez deve ser maior do que a mera soma das partes. Em essência, o que 

difere o fotolivro da fotorreportagem é a exaltação da noção de autoria individual no primeiro, que 

é totalmente dissolvida na segunda. Vimos também, na introdução desta tese, como a noção de 

autoria única tornou-se fundamental para o reconhecimento dos fotolivros como obras de arte.  

Retomando as contribuições de Helouise Costa, vemos como o componente ideológico 

da revista ilustrada – e especialmente da fotografia utilizada nesse tipo de publicação – responde a 

demandas de diferentes naturezas. A autora nos lembra que, nessa conjuntura, a imagem 

fotográfica torna-se mercadoria, tendo como função reforçar o discurso de autenticidade e 

veracidade da revista. Vista como prova ou testemunho do real, a fotografia distancia-se do caráter 

pedagógico das imagens dos antigos semanários. Manipulável em sua essência, ela cria um modo 

peculiar de ver o mundo moderno404.  

A revista O Cruzeiro (1928-1985) foi uma das principais revistas ilustradas publicadas no 

Brasil. Fundada em um contexto elitista, remanescente da imprensa do século XIX, O Cruzeiro foi 

se alterando paulatinamente até aderir totalmente ao modelo da fotorreportagem estabelecido pelas 

revistas internacionais, especialmente da estadunidense Life. Desse modo, na primeira metade dos 

anos 1940, a revista brasileira torna-se de fato moderna, alterando seus modos de produção e 

distribuição, que passam a ser mais robustos e de maior alcance, estabelecendo vínculo direto com 

a publicidade. O Cruzeiro foi a mais bem-sucedida revista ilustrada brasileira devido a suas altas 

tiragens entre as décadas de 1940 e 1950, à abrangência de seu projeto editorial e à competência de 

seus profissionais405. Costa cita André de Seguin des Hons, que aponta como motivos para o 

sucesso da publicação a sua “[...] abertura para o mundo, o sensacionalismo da grande reportagem, 

a redescoberta do Brasil e o espetáculo da aventura que foram por ela incorporados como 

 
403 COSTA, Helouise. A invenção da revista ilustrada. In: ________. (org.). As origens do fotojornalismo no Brasil: 
um olhar sobre O Cruzeiro. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2012, p. 318-20.  
404 Ibid., p. 315.  
405 Ibid., p. 8-31.  
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importantes dimensões do jornalismo”406. Isso sem contar a transformação de jornalistas e 

fotógrafos em verdadeiras celebridades de forte apelo popular.  

Para a pesquisadora Maria Celeste Mira, a situação das revistas altera-se 

consideravelmente na segunda metade do século XX, quando passam a integrar um cenário mais 

competitivo, especialmente a partir dos anos 1960, com o recrudescimento da indústria cultural. 

Na década de 1970, por exemplo, o Brasil era o sexto mercado fonográfico do mundo, o sétimo 

em publicidade, o segundo em número de aparelhos de rádio e estava entre os dez maiores 

produtores mundiais de televisão. O cinema brasileiro produzia mais de cem filmes anuais e, no 

que se refere aos impressos, era um dos dez maiores produtores de livros. Já a produção de revistas 

quase triplicou entre 1960 e 1976, passando de 68 milhões de exemplares anuais para 

aproximadamente 200 milhões de exemplares407.  

O aumento da produção de revistas foi, para Mira, um dos motivos para a decadência de 

O Cruzeiro. No lugar da grande publicação, que buscava atender a todos os gostos, foram surgindo 

revistas menos pretensiosas, que deram os primeiros passos para a segmentação do setor. As 

revistas da Editora Abril tornam-se protagonistas e pioneiras nesse novo contexto. Claudia, criada 

em 1961, por exemplo, priorizava a “mulher brasileira”, enquanto Quatro Rodas (1960) era voltada 

ao “motorista” ou ao “turista”. Já Realidade (1966-1976) e Veja (1968) adotaram o “leitor brasileiro” 

como alvo de reportagens político-ideológicas. Realidade almejava atingir o leitor mais 

intelectualizado, ao passo que Veja buscava o público universitário, ao menos em seus primeiros 

anos de existência408.  

O traço em comum dessas revistas durante os anos 1960 foi, para Mira, uma certa 

obstinação em “descobrir e mostrar o Brasil ao leitor brasileiro”, sem abandonar as referências às 

revistas estrangeiras. Assim, “Claudia queria mostrar à mulher a moda e a cozinha brasileiras, 

enquanto Quatro Rodas pretendia traçar um mapa físico do Brasil. O projeto de Realidade era 

desvendar um país que o noticiário comum não mostrava”409. Em grande medida, as revistas da 

Editora Abril alinharam-se ao espírito da época do regime militar, ao definir como principal tema 

a identidade nacional, usado tanto como ideologia quanto estratégia de mercado. Nesse período, 

Maria Celeste Mira também identifica uma maior profissionalização das revistas, que adotaram a 

 
406 COSTA, Helouise. Entre o local e o global: a invenção da revista O Cruzeiro. In: ________. (org.). As origens do 
fotojornalismo no Brasil: um olhar sobre O Cruzeiro. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2012, p. 18 
407 MIRA, Maria Celeste. Constituição e segmentação do mercado de revistas no Brasil: o caso da Editora Abril. 21º 
Congresso Brasileiro da Comunicação. Intercom, 1998, sem paginação. Disponível em:  
<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/8784daf924e0b3abe89731d16fcb0d00.PDF>. Acesso em: 23 dez. 
2021. 
408 Ibid., sem p. 
409 Ibid., sem p. 
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divisão do trabalho, o aprimoramento técnico e a padronização do produto, elementos-chave da 

indústria cultural410.  

Já a partir da primeira metade da década de 1970, até meados da década de 1980, Mira 

identifica uma nova situação se configurando: a ideia da identidade nacional começa a se dissolver, 

permitindo que versões brasileiras de revistas estrangeiras sejam editadas no país, como Nova (1973-

2018)411, versão da estadunidense Cosmopolitan (1886), e Playboy (1975-2017). Nesse período, o setor 

se segmenta ainda mais, gerando filhotes, nas palavras da autora, como a revista Casa Claudia (1977-

2018), centrada em decoração de ambientes.  

Cientes, portanto, desse panorama sobre a revista ilustrada, passamos para o próximo 

tópico, que aborda concisamente a história da Editora Abril. 

 

3.2. A Editora Abril 

 

Se fôssemos construir um mapa das conexões internacionais da Editora Abril, deveríamos 

considerar no mínimo quatro países: Itália, Estados Unidos, Argentina e Brasil. A linha principal 

que liga esses territórios é a trajetória de Victor Civita (1907-1990).  

Civita nasceu no dia 9 de fevereiro de 1907 na cidade de Nova York. Após dois anos de 

seu nascimento, seus pais resolvem voltar para seu país de origem, a Itália. Aos 20 anos, Civita 

retorna aos Estados Unidos, onde passa um ano conhecendo fábricas em diferentes cidades, a fim 

de se preparar para assumir os negócios de seu pai em Milão, que era dono de uma firma de 

representação de máquinas estadunidenses e de uma oficina para carros. No ano de 1935, Civita se 

casa com Sylvana Alcoroso, com quem teve dois filhos, Roberto (1936-2013) e Richard (1939). Em 

1939, primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, a família, que morava na Inglaterra, decide migrar 

para os Estados Unidos, onde vive por dez anos412.  

Durante a década de 1940, o irmão de Victor, César Civita, mantinha a editora Editorial 

Abril na cidade de Buenos Aires e detinha os direitos das revistas da Disney na América Latina.  

César também conseguiu lançar algumas poucas e modestas publicações no Brasil, desde 1948, 

através da Editora Abril413, uma espécie de filial brasileira da editora argentina.  

 
410 MIRA, Maria Celeste. Constituição e segmentação do mercado de revistas no Brasil: o caso da Editora Abril. 21º 
Congresso Brasileiro da Comunicação. Intercom, 1998, sem paginação. Disponível em: 
<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/8784daf924e0b3abe89731d16fcb0d00.PDF>. Acesso em: 23 dez. 
2021. 
411 A partir de 2015, a versão brasileira passou a adotar o nome da matriz estrangeira, Cosmopolitan. 
412 MARQUES, José Reinaldo. O centenário do fundador da Editora Abril. 2007. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/memoria/o-centenario-do-fundador-da-editora-abril/>. Acesso em: 
23 dez. 2021.  
413 O contrato social da Editora Abril foi assinado em dezembro de 1947 e tinha como sócios os italianos Enrico 
Frisoni (acionista majoritário, com 48% das ações), Enrico Rimini (com 20%), Piero Kern e Marcello Frisoni (com 
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No final da década de 1940, César sugere a Victor que expanda seu negócio editorial no 

Brasil. Aceitando a sugestão, o empresário se muda dos Estados Unidos e escolhe se estabelecer 

na cidade de São Paulo, já em processo de industrialização, mas ainda desprovida de um cenário 

artístico e cultural tão intenso quanto o da capital do país, Rio de Janeiro. Em 1950, Victor 

comprou414 a modesta filial brasileira da editora de seu irmão e lançou o primeiro número da revista 

em quadrinhos Pato Donald. Até então ele havia trabalhado apenas em uma pequena revista sobre 

máquinas para oficinas mecânicas na Itália, além da experiência no setor de embalagens. 

Poucos anos após seus primeiros lançamentos no Brasil, a Editora Abril começou a 

ganhar espaço no mercado ao estabelecer contato direto com jornaleiros, que passaram a vender 

suas revistas, além dos primeiros livros e fascículos. Essa aproximação com os pontos de venda 

garantia que as publicações de Civita fossem expostas com destaque nas bancas, aumentando 

consideravelmente suas vendas. Esse mecanismo se desenvolveu e consolidou uma eficiente rede 

distribuidora da editora, ainda no fim dos anos 1950. Em 1964, a Abril já começava a se configurar 

como um conglomerado estabelecido no mercado editorial nacional, seja com suas publicações 

periódicas, seja com seus fascículos e livros, sendo esses a grande aposta da editora para as décadas 

seguintes.  

Em 1966, é fundada a Abril Cultural Ltda., setor responsável pelas publicações culturais 

do grupo, que se limitou, nos primeiros anos, a distribuir apenas livros formados por fascículos, 

que eram vendidos separadamente, com periodicidade regular, e discos variados de música. A partir 

de 1970, a Abril Cultural começa a publicar também livros em coleções, como as conhecidas Mestres 

da Literatura Universal e Os pensadores, dedicada à filosofia. O sucesso dessa empreitada fez com que 

a Abril Cultural faturasse mais que o dobro da Editora Abril, responsável pelas revistas415.  

Em 40 anos, o pequeno escritório sediado no número 158 da Rua Líbero Badaró, no 

centro de São Paulo, transformou-se no conglomerado Grupo Abril, com mais de 15.000 

 
16% cada). Um fato curioso é que a legislação vigente no país não permitia que estrangeiros possuíssem empresas 
jornalísticas. O pesquisador Wesley Augusto Nogueira aponta que, além dessa questão, surgiram ainda outros 
problemas relacionados à taxação das publicações desse período. Entretanto, o pesquisador ressalta a dificuldade em 
recuperar com mais pormenores esses primeiros anos da editora, devido à escassez de fontes primárias. Fonte: 
NOGUEIRA, Wesley Augusto. À venda em todas as bancas: relação entre produção e circulação de livros 
colecionáveis comercializados pela Editora Abril na década de 1970. 2018. Tese (Doutorado). Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, p. 28.  
414 Para iniciar sua empreitada, Civita contou com o empréstimo de cerca de 1,5 milhão de dólares de amigos 
estadunidenses, e não de Nelson Rockfeller como se acreditava. Ibid., p. 34-5. 
415 Ibid., p. 39-51. 
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funcionários, 200 publicações, 200 milhões de exemplares anuais e o maior parque gráfico416 da 

América Latina417.  

 

3.3. A revista Realidade 

 

Especialmente durante os anos 1960, a revista Realidade foi um dos principais carros-

chefes da Editora Abril, chegando a vender centenas de milhares de cópias mensais. O primeiro 

número foi lançado em abril de 1966, dois anos após o golpe militar, e seguia o estilo de publicações 

como O Cruzeiro e Manchete que, por sua vez, remetiam ao modelo da Life. A princípio, a Realidade 

deveria ser semanal, mas ciente da situação de crise das revistas semanais Look, Life e Saturday 

Evening Post, a editora optou por um periódico mensal418.   

Robert Civita (1936-2013), filho de Victor Civita, assumiu a direção da nova publicação 

devido a sua formação jornalística, realizada nos Estados Unidos. Segundo o pesquisador Marcelo 

Eduardo Leite419, a presença de Robert servia a dois interesses, o dos jornalistas em produzir 

grandes reportagens e o do Grupo Abril em diversificar seus produtos. A Realidade herdou alguns 

repórteres e fotógrafos da revista Quatro Rodas, assim como o mesmo objetivo: “mostrar o Brasil 

aos brasileiros”, como aponta Maria Celeste Mira. O primeiro grupo de jornalistas foi formado por 

repórteres jovens como Carlos Azevedo, José Carlos Marão, Sérgio de Souza, José Hamilton 

Ribeiro, Narciso Kalili e Mylton Severiano.  

Segundo Mira, os repórteres de texto da Realidade trabalhavam com certa liberdade e 

tempo para preparar as reportagens, o que tornava possível o levantamento prévio de material de 

pesquisa para adensar o assunto. Além disso, havia discussões coletivas para cada reportagem, que 

passavam ainda por revisões feitas por especialistas. Seguindo esse processo de trabalho, cada 

reportagem levava cerca de dois meses para ser concluída420. O jornalista José Carlos Marão 

comenta que os textos da revista foram submetidos a um regime diferente daquele da imprensa 

 
416 O parque gráfico, que virou símbolo da hegemonia da Abril, entrou em leilão em maio de 2021 como decorrência 
da crise que o grupo vem passando há alguns anos. CAPITAL Econômico. Prédio de gráfica da Editora Abril vai 
a leilão. 17 mai. 2017. Disponível em: <https://revistacapitaleconomico.com.br/predio-de-grafica-da-editora-abril-
vai-a-leilao/>. Acesso em 1 dez. 2021. 
417 NOGUEIRA, Wesley Augusto. À venda em todas as bancas: relação entre produção e circulação de livros 
colecionáveis comercializados pela Editora Abril na década de 1970. 2018. Tese (Doutorado). Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, p. 31-2. 
418 MIRA, Maria Celeste. A era das grandes revistas: a consolidação do mercado e o abrasileiramento de modelos 
internacionais. In: ________. O leitor e a banca de revistas. São Paulo: Olho D'água, 2001, p. 70. 
419 LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível em: 
<http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
420 MIRA, Maria Celeste. A era das grandes revistas: a consolidação do mercado e o abrasileiramento de modelos 
internacionais. In: ________. O leitor e a banca de revistas. São Paulo: Olho D'água, 2001, p. 70. 
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diária ou semanal. Por ser mensal, não havia urgência na notícia e, portanto, era possível abordar 

os fatos ou temas sob uma ótica não imediatista421. 

Maria Celeste Mira entende que a revista partiu, de fato, do modelo estadunidense da Life, 

que teria sido abrasileirado. Segundo ela, Assis Chateaubriand chamava a Realidade de “Life verde-

amarela”. Esse processo de abrasileiramento se iniciou através de uma pesquisa de opinião pública 

por meio da distribuição para um público selecionado do número zero da revista, que recebeu 65% 

de aprovação. A pesquisa constatou que os interesses gerais dos leitores transitavam por três 

grandes temas: ciência e progresso; grandes problemas brasileiros; e, por fim, sexo e educação 

sexual. Para a pesquisadora, o primeiro tema não foge ao modelo da Life, ao contrário do segundo, 

que marcou a principal diferença em relação ao modelo estrangeiro. Já o terceiro tema seria a “pedra 

no sapato” dos censores e editores da época422. Essas três vertentes temáticas formariam a base do 

conteúdo da revista nos anos seguintes.  

Durante seus primeiros dois anos, a Realidade ficou conhecida por abordar temas 

declaradamente políticos e polêmicos. Houve reportagens que abordaram a prostituição, a 

homossexualidade, as pílulas anticoncepcionais e, ainda, perfis de algumas figuras expoentes da 

esquerda, o que agradava seu público progressista. O sucesso da revista foi tamanho que o 

cartunista, escritor e jornalista Millôr Fernandes chegou a afirmar a existência de uma “geração 

realidade”, formada por seus leitores típicos: “[...] moça que fuma em público, padre metido em 

movimentos sociais, garota que diz palavrão, gatão que cuida do filho e lava a louça, gata que vai 

pra cama com o namorado, homossexual que se assume”423. Ou seja, os leitores da revista eram 

majoritariamente do campo progressista para os padrões da época. Entretanto, é importante 

ressaltar que a revista não se colocava como resistência direta e explícita ao regime militar, como 

afirma José Carlos Marão. 

 
A criatividade na pauta e na finalização mostrava uma revista contestadora e irreverente, 
mas que nunca foi para o confronto. Uma equipe extremamente unida (onde havia, sim, 
pessoas engajadas em organizações que lutavam contra o regime autoritário) permitiu 
essas saídas criativas e passou a imagem de oposição.424 
 

Os primeiros anos, de 1966 a 1968, foram delimitados pela vasta bibliografia e até pelos 

jornalistas, como a primeira fase da Realidade, devido à ousadia das reportagens e à repercussão 

 
421 MARÃO, José Carlos. Vida, paixão e morte de Nossa Senhora Realidade. In: ________.; RIBEIRO, José Hamilton. 
Realidade re-vista. Santos, SP: Realejo Edições, 2010, p. 27. 
422 MIRA, Maria Celeste. A era das grandes revistas: a consolidação do mercado e o abrasileiramento de modelos 
internacionais. In: ________. O leitor e a banca de revistas. São Paulo: Olho D'água, 2001, p. 70. 
423 SEVERIANO, Mylton. Realidade – história da revista que virou lenda. Florianópolis: Insular, 2013, p. 208. 
424 MARÃO, José Carlos. Por que falar de Realidade? In: ________.; RIBEIRO, José Hamilton. Realidade re-vista. 
Santos, SP: Realejo Edições, 2010, p. 17. 



 202 

pública. A segunda fase compreende os anos de 1969 a 1973, período em que a revista “baixa o 

tom”, com a instituição da censura via AI-5, mas sem abandonar as grandes reportagens. E por 

fim, a terceira fase, que abarcou os anos de 1973 a 1976, quando Realidade foi completamente 

descaracterizada, transformando-se em uma publicação superficial e sem abordagens críticas425.  

A primeira fase é a mais comentada e analisada na bibliografia sobre a revista. Segundo 

Dimas Sales Pereira Junior426, essa fase foi marcada pela abordagem de temas polêmicos ligados à 

política e ao comportamento, o que ocasionou a censura direta das reportagens A juventude diante 

do sexo e a A mulher brasileira, hoje427, acusadas de serem obscenas pelo Juizado de Menores428. 

Segundo Paulo Patarra, diretor de redação da revista, a censura da primeira reportagem demonstrou 

que a equipe havia “mexido em vespeiro”429, fazendo referência ao fato de que, a partir daquele 

momento, a revista começou a chamar mais a atenção dos militares. Durante essa fase, a Realidade 

alcançou seus maiores números em vendas, chegando a vender 475 mil exemplares mensais em 

1966430. Apenas em 1967, ela gerou um lucro de 28 milhões de dólares à Editora Abril431. 

Segundo Pereira Junior, em 1968, ano da promulgação do AI-5, houve diversas 

reportagens que desafiaram os militares repetidas vezes, como a publicação de trechos do diário de 

Che Guevara, o questionamento do celibato na Igreja Católica, além de entrevistas com vietcongs 

e expoentes da esquerda, como Luís Carlos Prestes, então presidente do Partido Comunista 

Brasileiro432.  

 

 
425 MIGOTTO FILHO, J. A legitimação de Costa e Silva nas páginas da revista Realidade (1966-1967). Oficina do 
Historiador, v. 14, n. 1, p. 2, 29 jul. 2021. Disponível em: 
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/39656>. Acesso em: 7 dez. 
2021. 
426 PEREIRA JÚNIOR, Dimas Sales. Realidade. In: FGV-CPDCOC. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. 
São Paulo: FGV-CPDOC. Verbete. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/realidade>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
427 Reportagens publicadas nas edições de 5 de agosto de 1966 e 10 de janeiro de 1967. 
428 MIGOTTO FILHO, J. A legitimação de Costa e Silva nas páginas da revista Realidade (1966-1967). Oficina do 
Historiador, v. 14, n. 1, p. 2, 29 jul. 2021. Disponível em: 
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/39656>. Acesso em: 7 dez. 
2021. 
429 PATARRA, Paulo apud SEVERIANO, Mylton. Realidade – história da revista que virou lenda. Florianópolis: 
Insular, 2013, p. 286. 
430 PEREIRA JÚNIOR,  Dimas Sales. Realidade. In: FGV-CPDCOC. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. 
São Paulo: FGV-CPDOC. Verbete. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/realidade>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
431 SEVERIANO, Mylton. Realidade – história da revista que virou lenda. Florianópolis: Insular, 2013, p. 53. 
432 PEREIRA JÚNIOR, Dimas Sales. Realidade. In: FGV-CPDCOC. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. 
São Paulo: FGV-CPDOC. Verbete. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/realidade>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
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Figura 109: Capa do número 33 da revista Realidade, lançada em dezembro de 1968. Disponível em: 
<http://1.bp.blogspot.com/_fKQe5jWolOk/TCtG0TWKCLI/AAAAAAAAAK4/PHPfEUg7zN0/w1200-h630-
p-k-no-nu/thumb_2.jpg>. Acesso em: 11 mar. 2022.  

 

Paulo Patarra guardou por 40 anos um manuscrito que esclarece o modo como ocorreu 

o encerramento da primeira fase da revista. Entregue a Mylton Severiano, o documento narra uma 

reunião que ocorreu em agosto de 1968, na qual Patarra recebe um ultimato de seis diretores 

importantes da Abril:   
 

Era fácil ser o editor, à americana, de Realidade. Eu só me dizia – e passava pra equipe – 
uma ideia: fazer a revista que nós queremos ler. É fácil, moçada: é só a nossa revista. E 
assim aconteceu. Até o número 33 – dezembro de 1968 – Realidade (aparentemente) 
navegou com tudo. Cresceu, cresceu e cresceu. Cresceu tanto que Victor Civita, os filhos 
dele [Robert e Richard], Luis Carta [diretor editorial], Domingo Alzugaray [diretor da 
Divisão revistas] e não me lembro mais quem [possivelmente o advogado Edgard de 
Silvio Faria, diretor-responsável da Abril, que após nossa saída assumiu a função de 
censor], me chamaram no tenebroso daqueles tempos, antes do Ato 5, prum jantar de 
horrores. Só de homens, porque até minha vida particular era acompanhada e ajuizada 
por eles.  
Me diziam – em coro! – que a posição da Abril não era mais vender Realidades, centenas 
de milhares de Realidades.  
Não sei o que a milicada e a turma do dinheiro disse mesmo ao VC [Victor Civita]. O 
que queriam, no jantar do VC, seus filhos e asseclas, era que, simplesmente, eu mudasse 
o jogo! Queriam, porque os generais pediam (depois iam impor), que Realidade se 
autocastrasse. Pode?433 

 

 
433 PATARRA, Paulo apud SEVERIANO, Mylton. Realidade – história da revista que virou lenda. Florianópolis: 
Insular, 2013, p. 296-7. 
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Em seu manuscrito, Patarra afirma que os generais pediam a autocensura da revista. Tal 

prática já acontecia nos bastidores, antes de 1968, mas se intensificou após o ultimato dos dirigentes 

da Abril434. Pressionado por Robert Civita a produzir “verdades positivas”, Patarra pediu demissão, 

tendo trabalhado somente até o número 32, de novembro de 1968. Logo após o AI-5, decreto 

emitido em 13 de dezembro de 1968, seu nome figurou em uma lista de procurados pelo regime, 

divulgada no jornal Folha da Tarde. Patarra foge e, pouco tempos depois, ocorre a autodemissão 

coletiva dos jornalistas da revista435.  

Ao consultar os diversos estudos sobre esta primeira fase da revista, observa-se o destaque 

dado aos confrontos da publicação contra o regime ou às reportagens de cunho progressista. 

Entretanto, houve momentos em que a revista buscou legitimar discursos conservadores e figuras 

centrais do regime militar. O pesquisador Jonas Migotto Filho identifica que essas legitimações 

estão presentes, sobretudo, nos perfis dos ditadores escritos pelo repórter Luiz Fernando 

Mercadante, que tinha maior trânsito em setores conservadores e com os militares que estavam no 

poder, como os presidentes Humberto de Alencar Castelo Branco, Artur da Costa e Silva e Emílio 

Garrastazu Médici436. Migotto Filho identifica que esses discursos eram elogiosos e edificantes, e 

bem recebidos pela ala conservadora da sociedade. O pesquisador aponta como evidência dessa 

recepção a publicação da carta enviada pelo próprio Costa e Silva, então Ministro da Guerra do 

governo de Castelo Branco, já no primeiro número de Realidade: “Gostei muito da variedade de 

assuntos publicados [no “número zero” da revista]. Faço votos de pleno êxito”437.  

Para Migotto Filho, os perfis de Mercadante mantinham recursos narrativos em comum 

como “[...] a afetividade com a família; traços pessoais privados, geralmente com cenas do 

cotidiano; a capacidade de mesclar perfeitamente a dureza quando se trata do trabalho, com 

seriedade e responsabilidade, e a leveza nas relações interpessoais”438. O pesquisador observa que 

 
434 MARÃO, José Carlos. José Carlos Marão: depoimento [17 abr. 2013]. Entrevistadores: Carla Adelina Craveiro Silva 
e Marcelo Eduardo Leite. Água de São Pedro SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo 
(autoral) de uma revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 
2013. Disponível em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 12 dez. 2021; MARÃO, José Carlos; RIBEIRO, 
José Hamilton. Realidade re-vista. Santos, SP: Realejo Edições, 2010, p. 17. 
435 PATARRA, Paulo apud SEVERIANO, Mylton. Realidade – história da revista que virou lenda. Florianópolis: 
Insular, 2013, p. 55. 
436 MIGOTTO FILHO, J. A legitimação de Costa e Silva nas páginas da revista Realidade (1966-1967). Oficina do 
Historiador, v. 14, n. 1, p. 4, 29 jul. 2021. Disponível em: 
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/39656>. Acesso em: 7 dez. 
2021.  
437 COSTA E SILVA, Artur da. Revista Realidade, n. 1, abr. 1966, p. 7, seção “cartas”.   
438 MIGOTTO FILHO, J. A legitimação de Costa e Silva nas páginas da revista Realidade (1966-1967). Oficina do 
Historiador, v. 14, n. 1, p. 13, 29 jul. 2021. Disponível em: 
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/39656>. Acesso em: 7 dez. 
2021. 
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os textos eram alinhados às expectativas do brasileiro médio sobre o que deveria ser um modelo 

de presidente que gerava identificação e confiança no público439.    

Os depoimentos de jornalistas da revista deixam claro, no entanto, que era importante 

publicar reportagens que bajulassem os líderes do governo ou apresentassem visões positivas do 

momento vivido pelo país440. De fato, José Hamilton Ribeiro, redator-chefe de Realidade, relata que 

Robert Civita não permitia que houvesse na revista apenas reportagens pessimistas a respeito do 

Brasil. Dos trezes assuntos que cada edição abarcava, onze eram escolhas dos repórteres, e dois 

deles a redação “tinha que engolir”, como “coisas poéticas, [...] humor, [...] ensaios bonitos de 

fotografia, [...] material estrangeiro e histórias de gente que venceu na vida”441. Já sobre a definição 

das pautas e a edição da revista, os jornalistas comentam, no geral, que o processo era 

majoritariamente coletivo.  

José Carlos Marão afirma que as pautas das edições eram definidas em três fases. 

Primeiramente fazia-se uma reunião informal entre os jornalistas e fotógrafos, na casa de algum 

deles, onde surgiam as primeiras ideias. A pauta adquiria, assim, uma autoria coletiva, uma vez que 

as ideias propostas eram imediatamente negadas ou alteradas pelo grupo442. Logo após, os 

redatores-chefes organizavam as propostas do grupo, que eram distribuídas aos jornalistas. Estes 

deveriam sugerir o conteúdo de cada reportagem. Essas sugestões eram então apresentadas em 

uma reunião oficial com Robert Civita, quando surgiam novas ideias de pauta, configurando a 

segunda fase da produção da pauta geral. Na sequência, jornalistas e fotógrafos começavam, 

finalmente, a produzir as reportagens. Após alguns dias, iniciava-se a terceira fase, quando se 

avaliava o andamento da elaboração das reportagens. Algumas já eram interrompidas nesse 

momento, enquanto outras continuavam a ser produzidas para publicação. Nessas reuniões, era 

comum que se discutisse até quatro edições simultaneamente: aquela que já estava na gráfica, mas 

que ainda podia sofrer alguma alteração; outra que estava em plena produção e era o tema central 

da reunião; uma terceira que estava sendo criada; e ainda a repercussão da edição que já estava nas 

 
439 MIGOTTO FILHO, J. A legitimação de Costa e Silva nas páginas da revista Realidade (1966-1967). Oficina do 
Historiador, v. 14, n. 1, p. 13, 29 jul. 2021. Disponível em: 
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/39656>. Acesso em: 7 dez. 
2021. 
440 Ibid., p. 3. 
441 Depoimentos de José Hamilton Ribeiro (Redator-chefe de Realidade. Depoimento dado ao jornal Unidade, ano I, 
n. 8. Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, março de 1976). In: FARO, J. S. Realidade, 1966-
1968: tempo da reportagem na imprensa brasileira. Porto Alegre: ULBRA e AEG, 1999, p. 85.  
442 Interessante pontuar como essa primeira fase se assemelha às definições editoriais dos livros que seriam publicados 
pelas editoras Praxis e Raízes Artes Gráficas, mostrando que esse tipo de definição poderia ser algo recorrente na 
época.  
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bancas. Por fim, definia-se o “espelho” da revista, onde se estabelecia a ordem das seções, 

reportagens e anúncios443.  

Já com os textos e fotografias prontos, iniciava-se a fase de edição final da revista. As 

reportagens eram então apresentados aos editores de texto, que propunham alterações, se fosse o 

caso.  Em seguida, o grupo de jornalistas e fotógrafos escolhia as imagens, os títulos e os subtítulos. 

Era necessário também confirmar se o espaço demarcado no espelho para cada reportagem era 

suficiente. Nesse momento, os editores de texto e os diretores de arte tornavam-se figuras centrais. 

Marão afirma que os fotógrafos tinham participação constante e ativa no processo de edição, pois 

era importante que texto e fotografia mostrassem unidade. Segundo o jornalista, a fase de seleção 

das fotografias demandava um trabalho exaustivo por parte da equipe que havia chegado a um 

nível alto de exigência. Esse depoimento indica como o modelo de fotorreportagem da Life, 

discutido no começo deste capítulo, era de fato utilizado na Realidade, informação confirmada por 

Mylton Severiano444. Com todas as escolhas feitas, começava finalmente a etapa de fechamento da 

revista, quando se colocava as legendas, títulos de continuação, títulos de páginas e créditos, tudo 

isso de modo artesanal, com “tiras de texto, benzina e cola”445.  

No que se refere ao trabalho específico dos fotógrafos, a bibliografia traz informações 

importantes. Os principais fotógrafos que passaram pela Realidade foram os brasileiros Walter 

Firmo, único fotógrafo fixo da revista, Geraldo Mori, Jorge Butsuem e Amâncio Chiodi, os 

estadunidenses George Love, David Drew Zing e Lew Parrela, os ingleses Maureen Bisilliat e Roger 

Bester, o italiano Luigi Mamprim, o francês Jean Solari e a suíça Claudia Andujar, que se naturalizou 

brasileira em 1976. A maioria desses fotógrafos atuou como se fossem “freelancers fixos” da revista, 

ou seja, eram constantemente chamados a trabalhar, mas não tinham contrato de trabalho 

permanente com a editora. 

No que se refere ao posicionamento político, segundo o pesquisador Angelo Manjabosco, 

a equipe não era tão homogênea quanto a dos jornalistas, uma vez que os fotógrafos, especialmente 

os estadunidenses, não eram comprometidos ideologicamente como seus colegas jornalistas. Esses 

profissionais estavam mais preocupados em definir novas formas de se produzir fotografias 

 
443 MARÃO, José Carlos. Vida, paixão e morte de Nossa Senhora Realidade. In: ________.; RIBEIRO, José Hamilton. 
Realidade re-vista. Santos, SP: Realejo Edições, 2010, p. 28-30.  
444 SEVERIANO, Mylton. Mylton Severiano: depoimento [21 maio 2013]. Entrevistadores: Leylianne Alves Vieira e 
Marcelo Eduardo Leite. São Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de 
uma revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. 
Disponível em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 12 dez. 2021. 
445 MARÃO, José Carlos. Vida, paixão e morte de Nossa Senhora Realidade. In: ________.; RIBEIRO, José Hamilton. 
Realidade re-vista. Santos, SP: Realejo Edições, 2010, p. 32-3.  
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distantes dos padrões estabelecidos até então pela chamada fotografia direta (Straitgh Photography) 

ou pela fotografia encenada446.  

Os profissionais que atuaram na Realidade costumam afirmar em seus depoimentos que 

os fotógrafos participavam do processo de elaboração da pauta, edição da revista e escolha das 

imagens447. Entretanto, o ponto dissonante é o salário, fator indicativo da valorização do 

profissional e da fotografia. O fotógrafo Luigi Mamprin constantemente reivindicava equiparação 

salarial entre fotógrafos e jornalistas, e afirmava que na imprensa brasileira, e não apenas na 

Realidade, valorizava-se mais o texto do que as fotos. Estima-se que os jornalistas recebiam cerca 

de 50% a mais que os fotógrafos448.  

Segundo José Hamilton Ribeiro449, a fotografia da Realidade contribuiu para o 

fotojornalismo no Brasil ao buscar apresentar fotografias mais “jornalísticas”, distanciando-se do 

modelo de imagens encenadas, apresentadas na revista O Cruzeiro, ou nas imagens de grande apelo 

visual, como as que eram publicadas na revista Manchete. Segundo o jornalista, essa contribuição da 

Realidade foi estabelecida, sobretudo, pelos fotógrafos estrangeiros450. Sobre o trabalho cotidiano 

na Realidade, Claudia Andujar enfatiza a autonomia dada aos fotógrafos. 

 
Não era que o repórter tava ao meu lado, fazendo as entrevistas e me dizendo “faça isso 
ou aquilo, etc.”. Não tinha nada disso. Isso era uma maravilha. Além do fato que eu podia 
ficar fazendo a matéria o tempo que eu precisava. Eles me deram o filme que eu pedi e 
eu ia e fazia os trabalhos. Quando achava que eu esgotei o assunto, voltava, mostrava o 
que eu tinha feito, eles escolheram o que achavam que iam publicar e o resto ficava 
comigo. Está comigo até hoje. Então, eu criei também um acervo muito grande de 
fotografias. E, olha, não sei, foi a primeira e última vez que uma coisa dessas aconteceu.451 

 
446 MANJABOSCO, Ângelo Augusto. O Brasil não é para principiantes - Lew Parrella, George Love e David Zingg, 
fotógrafos norte-americanos na revista Realidade (1966 - 1968). 2016. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-
Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 8-9. 
447 Essa é uma afirmativa geral apresentada nas entrevistas presentes em LEITE, Marcelo Eduardo; SILVA, Carla 
Adelina Craveiro; VIEIRA, Leylianne. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível 
em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021, sem paginação.  
Dentre os entrevistados que deram essa afirmativa, podemos destacar Walter Firmo, José Carlos Marão e Lana 
Nowikow.  
448 YAMANAKA, Junko. Junko Yamanaka: depoimento [03 jul. 2013]. Entrevistador: Marcelo Eduardo Leite. São 
Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. In: LEITE, 
Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível em: 
<http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
449 RIBEIRO, José Hamilton. Um outro olhar, também nas fotos. In MARÃO, José Carlos; RIBEIRO, José Hamilton. 
Realidade re-vista. Santos, SP: Realejo Edições, 2010, p. 414-415. 
450 “Havia muitos fotógrafos de origem estrangeira na Realidade, e eu acho que isso e um aparato cultural, a nossa base 
cultural era bem diferente da turma lá; tanto que a fotografia no Brasil melhorou muito.” SOLARI, Jean. Jean Solari: 
Severiano: depoimento. Entrevistadores: Leylianne Alves Vieira e Marcelo Eduardo Leite. São Paulo SP, 2013. 
Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. 
Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível em: <http://realidade.ufca.edu.br>. 
Acesso em: 12 dez. 2021. 
451 ANDUJAR, Claudia. Claudia Andujar: depoimento [20 maio 2013]. Entrevistadores: Leylianne Alves Vieira e 
Marcelo Eduardo Leite. São Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de 
uma revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. 
Disponível em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
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O processo de edição das fotografias ficou conhecido como “cineminha” porque, após 

produzir as imagens, os fotógrafos faziam uma primeira seleção e sequência, que era apresentada 

em um projetor do tipo carrossel para o restante da equipe. Segundo os depoimentos, esse era 

considerado um momento democrático, do qual todas as pessoas da redação participavam, até o 

“office-boy se estivesse ali”452. Durante a apresentação, fotógrafo e repórter comentavam o trabalho 

desenvolvido e ouviam as opiniões das pessoas ali presentes453, sendo que, algumas vezes, surgiam 

novas ideias para reportagens a partir das imagens apresentadas454. Essas seções eram longas e se 

estendiam por dias, até se definir as fotografias da matéria e de sua abertura455. Por fim, alguns 

depoimentos dão conta de que os fotógrafos também participavam do processo de diagramação 

das reportagens456.  

Considerando especificamente as contribuições de George Love e Claudia Andujar para 

a Realidade, é possível concluir, por meio da bibliografia consultada, que ambos foram figuras 

proeminentes, que ajudaram a moldar o papel da fotografia na revista. Para o pesquisador Marcelo 

Eduardo Leite457, o trabalho de Love na publicação foi marcado pela ousadia, devido a suas ligações 

com determinada vanguarda das galerias de Nova York, de tendência abstrata. O autor faz menção 

indireta aqui à Associação dos Heliógrafos. Segundo ele, as imagens subvertiam a vertente 

documental estabelecida historicamente pelo fotojornalismo458. 

Angelo Manjabosco também se coaduna com essa análise, ao afirmar que Love explorou 

com destreza as possibilidades que a revista Realidade proporcionou para a implantação de um 

fotojornalismo não tradicional. Ele também observa que a especificidade do trabalho de Love se 

deve ao fato de o fotógrafo se ligar à fotografia experimental da Associação dos Heliógrafos, e não 

à fotografia direta, humanista ou ao fotojornalismo. Ainda segundo o pesquisador, a relação de 

 
452 SEVERIANO, Mylton. Mylton Severiano: depoimento [21 maio 2013]. Entrevistadores: Leylianne Alves Vieira e 
Marcelo Eduardo Leite. São Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de 
uma revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. 
Disponível em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
453 MARÃO, José Carlos. José Carlos Marão: depoimento [17 abr. 2013]. Entrevistadores: Carla Adelina Craveiro Silva 
e Marcelo Eduardo Leite. Água de São Pedro SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo 
(autoral) de uma revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 
2013. Disponível em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
454 SEVERIANO, Mylton. Mylton Severiano: depoimento [21 maio 2013]. Entrevistadores: Leylianne Alves Vieira e 
Marcelo Eduardo Leite. São Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de 
uma revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. 
Disponível em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
455 NOWIKOW, Lana. Lana Nowikow: depoimento [18 maio 2013]. Entrevistadores: Leylianne Alves Vieira e Marcelo 
Eduardo Leite. São Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma 
revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível 
em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
456 Ibid., sem p. 
457 LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível em: 
<http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
458 Ibid., sem p. 
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Love com o Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), teria sido uma experiência no campo 

da fotografia documental que poderia ter servido de porta de entrada para o fotojornalismo da 

Realidade459. Além desses apontamentos, ainda podemos destacar o entendimento de Love da 

fotografia como fruto de uma expressão pessoal, como ele próprio anuncia.  

 
Tudo está dentro de um esquema, de uma estrutura definida. Na imprensa, o fotógrafo 
é apenas uma peça de uma engrenagem complexa. O bom fotógrafo sempre expressa o 
que sente na reportagem de uma forma visual. A fotografia não conta a história, isso é o 
dever do repórter de texto.460 

 

Essa declaração de Love nos interessa, pois demonstra que ele não estava preocupado 

com qualquer tipo de estrutura narrativa em seus ensaios, mas na produção das imagens a partir de 

sua visão peculiar, o que o afasta consideravelmente do modelo de fotojornalismo consolidado pela 

Life e que a Realidade adotou. Love se mostra mais preocupado com os efeitos de captação, 

revelação e impressão do que com qualquer possibilidade de contar uma história. Esse interesse 

remete-se não apenas à sua participação na Associação dos Heliógrafos, mas especialmente a sua 

proximidade com Syl Labrot, que discutimos no segundo capítulo desta tese.   

Entre as preocupações de Love, o interesse pela cor se torna patente. Manjabosco aponta 

que, na primeira fase da revista Realidade, dos 14 ensaios publicados por Love, 13 deles são 

coloridos. A reportagem É explosivo (Figura 110) apresenta o tipo de imagem que Love costumava 

produzir para a revista.   

 
459 MANJABOSCO, Ângelo Augusto. O Brasil não é para principiantes - Lew Parrella, George Love e David Zingg, 
fotógrafos norte-americanos na revista Realidade (1966 - 1968). 2016. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-
Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 114. 
460 LOVE, George [Folha de São Paulo, 31 jan. 1971] apud MANJABOSCO, Ângelo Augusto. O Brasil não é para 
principiantes - Lew Parrella, George Love e David Zingg, fotógrafos norte-americanos na revista Realidade (1966 - 
1968). 2016. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 115.  
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Figura 110: Fotografia de George Love na reportagem É explosivo, com autoria de texto de Dirceu Soares (Realidade, 
n. 31, out. 1968). Fonte: LEITE, Marcelo Eduardo. George Love e as impressões imprecisas da Realidade, sem 
p. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/778/o/73.pdf>. Acesso em: 9 abr. 2022. 

 

O entendimento de que as fotografias que Love produziu para Realidade eram 

experimentais, ousadas e inéditas no campo do fotojornalismo, especialmente no Brasil, também 

está presente nos depoimentos dos ex-funcionários da equipe. Para Walter Firmo, Love foi 

responsável pela desconstrução da fotografia nas páginas da revista, pois “[...] ele publicava coisas 

insólitas, assim, borradas, desfocadas, sem nexo, mas era uma nova linguagem”461. As fotografias 

eram provocativas e acenderam em Firmo o desejo de “[...] partilhar aquela estrada, [...] aquela 

pequena loucura”462. Já para o diagramador Paulo Lafer Jesus, entrar em contato com as fotografias 

de Love, no “cineminha”, era uma experiência única. “Até hoje eu morro de saudade, morro de 

saudade, de pegar um carrossel do George Love, ir com um conta-fio, ficar escolhendo as fotos, 

era uma coisa que... orgásmico, sabe?”463.  

 
461 FIRMO, Walter. Walter Firmo: depoimento [18 maio 2013]. Entrevistadores: Leylianne Alves Vieira e Marcelo 
Eduardo Leite. São Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma 
revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível 
em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
462 Ibid., sem p. 
463 JESUS, Paulo Lafer. Paulo Lafer Jesus: depoimento. Entrevistadores: Leylianne Alves Vieira e Marcelo Eduardo 
Leite. São Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. In: 
LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível em: 
<http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
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Já Claudia Andujar ficou conhecida como a fotógrafa que não se furtava de assumir pautas 

difíceis. Ela produzia fotos sobre lugares de difícil acesso, situações tensionadas e temáticas 

polêmicas como, por exemplo, áreas de prostituição, lugares clandestinos frequentados por 

homossexuais, levantes negros nos Estados Unidos, pontos de venda de drogas e hospitais 

psiquiátricos464.  Para José Carlos Marão465, as fotografias de Claudia Andujar para Realidade eram 

marcadamente autorais devido a sua dramaticidade e impacto visual. A fotógrafa dominava os 

aspectos gráficos e editoriais da revista, procurando transformar as imagens em um relato visual e 

não apenas um mero registro de cenas. Para Marão, esse modo de se posicionar em relação às 

reportagens também era algo inédito no fotojornalismo e estava presente também em outros 

fotógrafos da revista.  

 

 
Figura 111: Fotografia de Claudia Andujar na reportagem Meire vive tirando a roupa, com autoria de texto de Fernando 
Portela, sobre mulheres que trabalham em uma casa de strip-tease na cidade de São Paulo (Realidade, n. 25, abr. 1968). 
Fonte: NOGUEIRA, Aline dos Santos. Claudia Andujar na busca pela Outra: as narrativas fotográficas sobre a 
mulher brasileira na revista Realidade. Dissertação (Mestrado Acadêmico). Universidade Federal de Ouro Preto. 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Ouro Preto: 2020, p. 69.  

 
464 ANDUJAR, Claudia. Claudia Andujar: depoimento [20 maio 2013]. Entrevistadores: Leylianne Alves Vieira e 
Marcelo Eduardo Leite. São Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de 
uma revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. 
Disponível em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
465 MARÃO, José Carlos. José Carlos Marão: depoimento [17 abr. 2013]. Entrevistadores: Carla Adelina Craveiro Silva 
e Marcelo Eduardo Leite. Água de São Pedro SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo 
(autoral) de uma revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 
2013. Disponível em: <http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
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Cientes da trajetória da Realidade e de seus modos de produção, passaremos no próximo 

item a tratar do caso específico da edição da revista sobre a Amazônia, que denominaremos, a partir 

de agora, de Realidade Amazônia. 

 

3.4. A edição especial sobre a Amazônia 

 

Antes de efetuarmos a análise detalhada da Realidade Amazônia, é importante retomarmos 

algumas informações e reflexões importantes sobre a revista ilustrada, apresentadas no início deste 

capítulo, e trazer alguns conceitos para embasar nossas reflexões. 

As contribuições de Helouise Costa nos permitem comparar as revistas ilustradas da 

primeira metade do século XX, com destaque para O Cruzeiro, com as revistas das décadas de 

1960/1970, especialmente com a Realidade. Observamos que a Realidade também atende ao 

fenômeno de industrialização da imprensa, comercialização da notícia e expansão da publicidade, 

mesmo se tratando de um período posterior ao abordado pela autora466.  

No que se refere às contribuições de Maria Celeste Mira, avaliamos que a Realidade 

pertence ao grupo das últimas revistas que mantiveram a obstinação em “[...] descobrir e mostrar 

o Brasil ao leitor brasileiro”467, num momento em que as revistas começam a abandonar a questão 

da identidade nacional do país. Consideramos ainda que a revista integra um regime de maior 

profissionalização, pois são adotadas a divisão do trabalho, o aprimoramento técnico e a 

padronização do produto468. 

A edição especial integra a segunda fase da revista (1969-1973), que corresponde ao 

período de maior repressão por parte dos militares, que forçaram uma mudança de abordagem dos 

conteúdos da revista. É o momento, portanto, no qual a Realidade ainda manifestava o desejo de 

mostrar o país aos seus leitores, mas de uma maneira positiva, esperançosa e até ufanista, sem dar 

mais espaço às grandes reportagens polêmicas. Entretanto, mantém-se, ainda, uma estrutura 

semelhante à da primeira fase, com reportagens extensas baseadas em pesquisas consistentes. 

Podemos identificar, também, que a Realidade Amazônia mantém filiação ao chamado new 

journalism, um tipo de jornalismo no qual fotógrafo e repórter vivenciavam os temas das matérias. 

 
466 COSTA, Helouise. A invenção da revista ilustrada. In: ________. (org.). As origens do fotojornalismo no Brasil: 
um olhar sobre O Cruzeiro. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2012, p. 302.  
467 MIRA, Maria Celeste. Constituição e segmentação do mercado de revistas no Brasil: o caso da Editora Abril. 21º 
Congresso Brasileiro da Comunicação. Intercom, 1998, sem paginação. Disponível em: 
<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/8784daf924e0b3abe89731d16fcb0d00.PDF>. Acesso em: 23 dez. 
2021. 
468 Ibid., sem p. 
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Segundo Angelo Manjabosco, tal abordagem estava presente nas matérias da primeira fase da 

revista. “Eles [fotógrafos e repórteres] não falavam de um lugar qualquer, mas de um ponto de 

vista bem definido e pessoal. Como testemunhas dos acontecimentos, entravam nas casas das 

pessoas retratadas e interagiam com elas, o que aparece no texto”469. 

Sem publicar reportagens sobre temas polêmicos, a revista viu seus números de venda 

caírem consideravelmente. Na tentativa de reverter essa situação, iniciou-se a produção de números 

especiais, dentre os quais podemos citar a edição sobre o Nordeste (novembro de 1972), cidades 

brasileiras (maio de 1972) e a própria edição sobre a Amazônia. Esta demandou o maior 

investimento da Editora Abril em uma única edição, transformando-se em sucesso de vendas, na 

medida em que esgotou todas as mais de 300 mil cópias na primeira semana470. O reconhecimento 

da revista não veio através apenas das vendas, mas também por meio de premiações. A Realidade 

Amazônia ganhou três categorias na edição de 1972 do Prêmio Esso: Melhor Equipe, Melhor 

Trabalho e Melhor Contribuição à Imprensa471.  

O jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, que já havia trabalhado em edições publicadas 

em 1968 e 1970, assumiu a coordenação da edição especial sobre a Amazônia. A equipe responsável 

pela produção da edição foi composta por 40 pessoas, sendo 16 jornalistas472 e 6 fotógrafos473 que 

viajaram milhares de quilômetros, visitaram dezenas de cidades e entrevistaram diversos líderes 

políticos e empresários da região474, tendo permanecido por seis meses na floresta. Considerando 

os períodos de preparação e edição final, a equipe levou entre dez e doze meses para conclui-la475.  

O jornalista ainda pontua a ousadia e grandeza do projeto, pois na época não havia, 

especialmente no jornalismo, nenhum trabalho sobre a região amazônica com a densidade que a 

revista se propôs a fazer. A proposta era apresentar o que estava “acontecendo concretamente”476 

na floresta. Sobre o conteúdo das reportagens, Pereira afirma que a equipe teve que ser muito 

 
469 MANJABOSCO, Ângelo Augusto. O Brasil não é para principiantes - Lew Parrella, George Love e David Zingg, 
fotógrafos norte-americanos na revista Realidade (1966 - 1968). 2016. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-
Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 92.  
470 PEREIRA, Raimundo. Raimundo Pereira: depoimento [28 jun. 2013]. Entrevistador: Marcelo Eduardo Leite. São 
Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. In: LEITE, 
Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível em: 
<http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
471 Realidade, n. 87, junho de 1973, p. 13. 
472 Podemos destacar os nomes de Antônio Alberto Prado, Antônio Euclides Teixeira, Jorge Andrade, José Antônio 
Severo, Laís de Castro, Domingos Meireles e Ruy Fernando Barboza. 
473 Os fotógrafos foram Maureen Bisilliat, Claudia Andujar, George Love, Amâncio Chiodi, Darcy Trigo e Jean Solari. 
474 CARTA, Luis. Realidade na Amazônia. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 30-2.  
475 PEREIRA, Raimundo. Raimundo Pereira: depoimento [28 jun. 2013]. Entrevistador: Marcelo Eduardo Leite. São 
Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. In: LEITE, 
Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível em: 
<http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
476 Ibid., sem p. 
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habilidosa e objetiva, evitando interpretações que poderiam incomodar os militares477. Durante os 

seis meses que permaneceram na floresta, foram produzidas mais de 30 mil fotografias, que depois 

foram editadas de forma coletiva nas 342 páginas, cuja maioria é colorida, de grande formato, com 

23,8 x 30,5 cm. Segundo Raimundo Pereira, a edição das imagens durou dois meses e ocorreu em 

sua casa e na de Claudia Andujar e George Love. O casal teve papel central na seleção das imagens, 

juntamente com Maureen Bisilliat478. O fotógrafo Jean Solari comenta esse processo.  

 
No final da [viagem à] Amazônia nós chegamos, ficamos no apartamento da Claudia 
Andujar e do George Love na Paulista. [...] Tinha, se não me engano, vinte carrosséis, 
cada fotógrafo tinha feito uma seleção de seu material e a gente estava discutindo, 
escolhendo o material, o quê que ia ser, o quê que não ia ser. E a gente chegou e pegou 
alguns carrosséis e fomos até o [Robert] Civita para mostrar. Depois do terceiro, ele falou 
que não precisa ver mais nada, está ótimo. Ele cansou de ver tantas fotos. Realmente 
tinha fotos incríveis.479 

  

Entre tantas imagens, comecemos nossa análise pela capa (Figura 112), produzida como 

uma página dupla que se dobra. Quando dobrada, vemos a capa tradicional da revista com destaque 

para o belo e simétrico rosto de uma jovem indígena que nos encara, retrato tomado em 

primeiríssimo plano, produzido por Claudia Andujar. A simetria também é utilizada em todo o 

layout da capa. O título da revista é da cor verde e o tema, “Amazônia”, foi impresso com a cor 

amarela, já demonstrando determinado ufanismo da edição. Ao abrirmos a dobra da capa, temos 

uma fotografia aérea, de autoria de George Love, do rio Paru, afluente do rio Amazonas, no estado 

do Pará. Sobre a foto, uma legenda refere-se às duas imagens: “A corredeira do rio Paru d’Oeste, 

afluente da margem esquerda do Amazonas, desenha uma figura humana no verde da floresta. Ao 

lado, menina uaicá480, do alto rio Negro”481. Diante da sugestão da legenda, o enquadramento e o 

ângulo da imagem aérea do rio Paru permitem reconhecer braços, pernas e até uma cabeça humana 

no desenho do sinuoso rio.  

 

 
477 PEREIRA, Raimundo. Raimundo Pereira: depoimento [28 jun. 2013]. Entrevistador: Marcelo Eduardo Leite. São 
Paulo SP, 2013. Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. In: LEITE, 
Marcelo Eduardo. Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível em: 
<http://realidade.ufca.edu.br>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
478 Ibid., sem p. 
479 SOLARI, Jean. Jean Solari: depoimento [25 jun. 2013]. Entrevistador: Marcelo Eduardo Leite. Saquarema RJ, 2013. 
Entrevista concedida ao Projeto Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. In: LEITE, Marcelo Eduardo. 
Realidade: o fotojornalismo (autoral) de uma revista. Site. 2013. Disponível em: <http://realidade.ufca.edu.br>. 
Acesso em: 8 dez. 2021. 
480 Grupo indígena que hoje é conhecido como Yanomami. Fonte: SARMENTO, Francisco. O Alto Rio Negro 
indígena em mais de dois mil anos de história. Revista Brasileira de Linguística Antropológica, v. 11, n. 2, 2019, 
p. 48 (p. 41-72). Disponível em: 
<https://periodicos.unb.br/index.php/ling/article/download/26900/24678/62544>. Acesso em: 30 mar. 2022. 
481 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, capa.  
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Figura 112: Capa dupla da edição especial da revista Realidade de outubro de 1971. Coleção particular do autor. 

 

Ao virarmos essa dupla capa, há em seu verso um anúncio publicitário da Petrobrás 

(Figura 113), empresa estatal de petróleo. O anúncio não é aleatório, e integra-se à capa da revista 

tornando-se uma espécie de terceira capa. A imagem do anúncio faz referência direta à foto de 

Andujar, na medida em que também apresenta o rosto de uma jovem indígena em primeiríssimo 

plano. Mas, diferentemente da primeira, essa nova personagem tem um sorriso aberto e aparece 

colocando flores em seu próprio cabelo. Seu olhar encara a câmera com tranquilidade, 

demonstrando que já estava habituada a ser retratada. A frase na parte superior da página dupla dá 

o tom verdeamarelista da revista e reforça a escolha das duas imagens de crianças como metáfora 

para o futuro: “O amanhã está chegando”. À esquerda da menina, há outro texto que podemos 

considerar como uma espécie de legenda: “O homem brasileiro aceitou o desafio da floresta densa, 

para construir um país mais forte. Integral. Total. Para nossos irmãos da Amazônia, o amanhã será 

diferente. E êste amanhã já está chegando”482.  

 

 
482 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, verso da capa. 
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Figura 113: Anúncio da Petrobrás presente no verso da capa dupla da revista Realidade de outubro de 1971. Coleção 
particular do autor.  

 

A Petrobrás ocupou importante papel estratégico durante a ditadura militar. Recebendo 

forte investimento, foi considerada pela cúpula das Forças Armadas como uma das instituições 

indispensáveis à Segurança Nacional, com o objetivo de colaborar com a emancipação econômica 

do país483. Dessa maneira, o texto do anúncio da Petrobrás evidencia as principais funções 

estratégicas da empresa, assim como estabelece, logo de início, o vínculo ideológico da revista com 

o regime, que via a floresta como peça-chave para que o Brasil finalmente alcançasse a condição 

de um país do futuro.  

Além desse anúncio, existem dezenas de outros que dominam pouco mais de um terço484 

da revista, criando um amálgama entre os discursos das reportagens, do governo e das empresas. 

Afinal de contas são os empresários que financiam a revista, dentro de um governo com alto poder 

de controle ideológico. Podemos considerar como caso exemplar desse amálgama a capa da revista, 

sobre a qual discorremos anteriormente, sendo ainda possível adicionar outro elemento importante 

que é, no caso, a Carta do Editor485, escrita por Victor Civita.  

Em seu texto, o dono da Editora Abril informa que o principal mote da revista é o fato 

de que a sociedade brasileira desconhece importantes informações referentes à floresta. Civita 

 
483 PRAUN, Luci; COSTA, Claudia. Pistas sobre a estrutura e as ações de repressão do Estado Brasileiro no pós 1964 
e sua configuração no interior da Petrobras. Revista do Arquivo, n. 2, 2016, sem p. Arquivo do Estado de São Paulo. 
Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/02/artigo_02.php#cite_ref-4>. Acesso 
em: 21 mar. 2022.   
484 Considerando a capa, a revista tem 342 páginas. Dessas, aproximadamente 124 são de anúncios, ou seja, cerca de 
36% da publicacão. Existe uma grande variedade de anunciantes, da qual podemos destacar as construtoras (Mendes 
Júnior S.A., Queiroz Galvão S.A. e Andrade Gutierrez S.A.), bancos (Banco de Londres e Grupo União de Bancos), 
empresas automobilísticas (Mercedez-Benz e General Motors), além de governos estaduais e prefeituras.  
485 CIVITA, Victor. Carta do Editor. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 3.  
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entende como absurda a constatação de que “[...] a opinião pública do país acha que ‘os 

estrangeiros’ podem roubar a Amazônia, mas não tem sequer uma noção razoável sôbre seu 

tamanho e sua história”486. Para sanar esse equívoco, ele elenca uma série de dados487, buscando 

comprovar o quão desinformado o cidadão brasileiro estaria, não apenas no que se refere à floresta, 

mas também à rodovia Transamazônica. Além disso, a Amazônia é apresentada como uma reserva 

potencialmente rica em produção de alimentos, energia elétrica e água potável, o que a colocaria 

em condições de reverter um colapso por vir.  

Desse modo, os dois principais objetivos da revista são devidamente apresentados: “[...] 

informar corretamente a opinião pública brasileira sôbre o maior de todos os mitos, a Amazônia”, 

e “[...] documentar o instante mais extraordinário da vida dessa última grande reserva natural do 

planêta”488. Civita finaliza seu texto em tom utópico, que reitera a ideia de que “O amanhã está 

chegando”, também presente no anúncio da Petrobrás. 

 
A Amazônia é a última grande fronteira terrestre a ser civilizada. Até aqui, o homem, 
como um deus, moldou a Terra à sua imagem e semelhança: destruiu a vida selvagem e 
a natureza, aniquilou espécies, fez com que a palavra “civilização” muitas vêzes não 
significasse mais que monotonia e massacre. A Amazônia não seria o local para a 
maravilhosa experiência do progresso em harmonia com a natureza? Não seria a nossa 
ilha da Utopia onde se fará o progresso limpo e colorido que ainda existe no coração de 
todos os homens? 
Por acreditar nessa possibilidade, realizamos a nossa mais longa, custosa e apaixonada 
reportagem.489 

 

Esse otimismo não é a única perspectiva apresentada pela revista. É possível também 

pontuar discursos dissonantes da tônica estabelecida na Carta do Editor, como no texto Realidade na 

Amazônia490, de Luis Carta, diretor editorial da Editora Abril. 

 
O nosso plano foi o maior dos que já elaboramos para uma única reportagem: queríamos 
documentar de maneira definitiva o momento mais dramático da vida da Amazônia. A 
última grande reserva natural do planeta, que está perdendo seu isolamento milenar e é 
de repente invadida por estradas, cientistas, colonos, gado, mineradores, industriais.491  

 

Para Carta, a revista propõe-se mostrar a história da Amazônia pelo ponto de vista do 

“[...] herói diário, do seringueiro, do técnico, do pescador, do desempregado, do índio”492. Os dois 

 
486 CIVITA, Victor. Carta do Editor. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 3. 
487 Os dados apontam a construção de mais 12 mil quilômetros de estradas, a instalação ou projeção de mais de 
trezentas fazendas de gado nos últimos quatro anos, a existência de uma corrida nacional e internacional em busca de 
minérios na região e ainda a estimativa de transferência de mais 100 mil famílias para a região amazônica em cinco 
anos. Ibid., p. 3. 
488 Ibid., p. 3. 
489 Ibid., p. 3. 
490 Ibid., p. 30-2.  
491 Ibid., p. 31. 
492 Ibid., p. 31. 
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jornalistas apresentam, portanto, visões que se opõem entre o “momento mais dramático” e o 

“instante extraordinário”. Civita defende a colonização, pois vê nela uma possível saída para a 

exagerada exploração de todo globo terrestre, mas ressalta a importância em manter determinada 

harmonia com a natureza. Já Carta afirma que a floresta está sendo invadida e que, para sabermos 

melhor sobre essa invasão, devemos ouvir os moradores da região. Entretanto, a revista, no geral, 

reforça muito mais o otimismo utópico de Civita do que as ponderações de Carta. Constantemente, 

o ponto de vista do cidadão comum, defendido por Carta, é solapado pelos incentivos à 

colonização da região. 

Ao analisarmos as reportagens493 que compõem a edição especial da Realidade sobre a 

Amazônia, é possível identificar ao menos sete seções. A primeira, sem denominação, apresenta 

alguns textos introdutórios sobre a região aos leitores. Já a segunda seção recebe o título de 

Amazônia, ontem e narra a história de cinco homens do passado, considerados heróis da região. 

Amazônia, hoje apresenta o cotidiano precário de ribeirinhos. A quarta seção, Amazônia, amanhã, tem 

como foco o crescimento exponencial da mineração e da pecuária na região e apresenta 

perspectivas para o futuro. Na sequência, temos Amazônia, problemas, que busca identificar os 

principais desafios da colonização e propor soluções. Seriam eles: a devastação da floresta, a 

urbanização da região, a caça ilegal, a presença de estrangeiros, a questão indígena e os migrantes. 

Essa é a maior seção da revista. A sexta seção, Amazônia, Indicações, oferece um panorama 

informativo sobre aspectos geográficos, econômicos e turísticos da região. Por fim, a revista é 

acompanhada de um suplemento especial com mapas, chamado A conquista da última fronteira, que 

conta como sendo a sétima seção da revista. Buscaremos descrever de modo geral cada uma das 

seções, destacando reportagens significativas de cada uma delas, especialmente as que contam com 

fotografias de Claudia Andujar e George Love.  

A primeira seção, de caráter introdutório, é inaugurada com um texto denominado 

Amazônia OPINIÃO494, composto por uma série de trechos de entrevistas feitas com figuras 

políticas importantes. O texto busca manter um discurso de imparcialidade, que apresente 

perspectivas diversas sobre a colonização da floresta. Desse modo, temos afirmações de pessoas 

que defendem a qualquer custo a construção das rodovias495, enquanto outras criticam a falta de 

estudo prévio das construções e pontuam uma preocupação de ordem ambiental496. Sobre a questão 

 
493 A autoria de nenhuma das reportagens é indicada.  
494 CARTA, Luis. Realidade na Amazônia. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 7-26 
495 Rodrigo Octavio Jordao Ramos, ex-diretor da Escola Superior de Guerra, RAMOS, Rodrigo Octavio Jordao. 
AMAZÔNIA OPINIÃO. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 7. 
496 Olympio Mourão Filho, ex-ministro do Superior Tribunal Militar. FILHO, Olympio Mourão Filho. AMAZÔNIA 
OPINIÃO. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 9. 
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indígena, é constatado desde a defesa da catequização dos povos originários497 até a demarcação de 

terras498, entretanto, no geral todas as opiniões defendem, em graus distintos, a aculturação dos 

povos.   

Após apresentar essas perspectivas, a floresta é vista de modo mais amplo através da 

reportagem Viagem ao planêta do verde, da água e do sol499, com fotografias de George Love. O texto 

procura desvincular a ideia da floresta como um lugar monótono formado apenas por mato. Para 

isso, exalta-se sua diversidade e riqueza, assim como a importância para o meio ambiente. É 

atribuído um aspecto de grandiosidade à Amazônia, especialmente ao Rio Amazonas, destacando 

também o tamanho da Ilha de Marajó, com seus 48 mil km². 

 

 
Figura 114: Página dupla da revista Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 30-1. Coleção particular do autor. 

 

A página com a fotografia do pôr do sol que abre a reportagem (Figura 114) é dupla e se 

abre em uma dobra, apresentando uma nova fotografia (Figura 115). Essa segunda fotografia nos 

chama a atenção por sua composição. Tirada de um avião, Love a cria a partir de um trecho do rio 

Amazonas em ângulo não usual, onde o horizonte se desloca para a direita e assume uma posição 

quase vertical. A fotografia ocupa, portanto, duas páginas, que dividem a composição ao meio. Na 

 
497 Rodrigo Octavio Jordao Ramos, ex-diretor da Escola Superior de Guerra, p. 7. RAMOS, Rodrigo Octavio Jordao. 
AMAZÔNIA OPINIÃO. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 7. 
498 Oscar Jeronimo Bandeira de Mello, presidente da FUNAI. MELLO, Oscar Jeronimo Bandeira de. AMAZÔNIA 
OPINIÃO. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 12. 
499 VIAGEM ao planêta do verde, da água e do sol. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 34-45 
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primeira página, é possível observar a superfície do rio e um forte reflexo do sol. Na segunda parte 

da imagem, são retratados o curso do rio, o horizonte, o céu e suas nuvens.  

 
Figura 115: Página tripla da revista Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 33-4. Coleção particular do autor. 
 

Essa imagem já nos dá pistas de algumas das que virão, marcadas por enquadramentos 

pouco usuais. A variedade cromática das fotografias de Love, assim como algumas de suas 

composições, que tendem à abstração, reforçam a diversidade das paisagens amazônicas que o 

texto apresenta. Em determinadas imagens, o grau de abstração é tão forte que se fez necessário 

inserir legendas informativas, cuja objetividade de descrição das paisagens contrasta com as 

fotografias.  
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Figura 116: Página dupla da revista Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 38-9. Coleção particular do autor. 

 

O texto informa diversos números da mata, como milhares de espécies de animais, 

destaca o grande número de cobras não venenosas e desenha uma paisagem tranquila da região: 

“O viajante pode andar dias na mata ouvindo ruídos misteriosos, mas sem encontrar qualquer 

grupo de animais”500. A beleza das imagens, nesse discurso, pode ser entendida como um convite 

a uma visita do público, apresentando a floresta como lugar de paisagens sedutoras e diversificadas 

– e não o “inferno verde” como era conhecida de modo geral pelo restante do país – e sem grandes 

perigos naturais, demonstrando determinado potencial turístico da região.   

Ao analisarmos a reportagem, podemos constatar que ela não segue os preceitos da 

fotorreportagem definida pela revista Life. Nesse caso específico, não há uma história a ser narrada, 

mas um registro de diversas paisagens da floresta, das quais algumas são marcadas pelo 

experimentalismo típico de George Love. Há, de certo modo, um predomínio dessas imagens sobre 

o texto das legendas, que é sempre pontual e explicativo. Viagem ao planêta do verde, da água e do sol 

assemelha-se mais a um ensaio fotográfico do que, de fato, a uma fotorreportagem. Algo raro para 

essa edição da revista.  

 

 
500 VIAGEM ao planêta do verde, da água e do sol. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 45. 
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Figura 117: página da revista Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 42-3. Coleção particular do autor. 

 

Ao nos determos sobre essa reportagem, foi possível identificar que algumas das 

fotografias são semelhantes a determinadas que foram publicadas no livro Amazônia. Não são 

exatamente as mesmas imagens, mas quando as colocamos lado a lado, podemos supor que 

algumas foram produzidas no mesmo momento, ou que existia um certo tipo de reincidência de 

temas que interessavam a George Love.  

Na Figura 117, por exemplo, podemos encontrar imagens que se assemelham dentro do 

mesmo tema das imagens da Figura 118, a revoada de pássaros:  
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Figura 118: Página do livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: Praxis, 1978. Acervo Biblioteca 
de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

Mais um tema reincidente, e que inclusive nos ajuda a definir com maior precisão o local 

onde foi feita a imagem do livro, é o encontro das águas do rio Negro com o rio Solimões: 

 

 
Figura 119: Página do livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: Praxis, 1978. Acervo Biblioteca 
de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 
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Figura 120: página da revista Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 42. Coleção particular do autor. 

 

A próxima imagem que conseguimos identificar é bastante semelhante à sua 

correspondente do livro: 

 

 
Figura 121: Página do livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: Praxis, 1978. Acervo Biblioteca 
de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 
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Figura 122: página da revista Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 43. Coleção particular do autor. 

 

O mesmo ocorre com as imagens a seguir: 

 

 
Figura 123: Página do livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: Praxis, 1978. Acervo Biblioteca 
de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 
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Figura 124: Página com fotografias de George Love da cachoeira do Chuvisco, rio Paru d'Oeste, Pará. Realidade. São 
Paulo, n. 64, out. 1971, p. 47-8. Coleção particular do autor.  

 

Ao fazermos essa comparação, percebemos como imagens semelhantes respondem de 

modo distinto quando colocadas em contextos específicos. Na revista, as imagens não chegam a 

perder seu referencial, pois, justapostas umas às outras, em uma estrutura de mosaico, elas fazem 

com que o leitor identifique com mais facilidade o que foi fotografado. Também devemos 

considerar que ainda existem as legendas, que são um modo de garantir essa mesma identificação, 

especialmente em imagens com teor mais abstrato. Assim, garante-se uma maior inteligibilidade ao 

grupo, mesmo porque foram organizados por temas a cada página dupla da revista, como as 

imagens das árvores da floresta (localizadas entre as páginas 41 e 42), dos encontros das águas dos 

rios (nas páginas 43 e 44), da Ilha de Marajó (páginas 45 e 46) e a relação entre vegetação e os rios 

(páginas 47 e 48). As imagens também são apresentadas de modo a explorar a variação cromática 

das páginas, tornando-as mais sedutoras ao leitor.  

Situação muito distinta ocorre nas páginas do livro Amazônia. Nele, as imagens não têm 

qualquer tipo de legenda, como também não são agrupadas em mosaico, uma vez que cada 

fotografia ocupa uma página e é comum, inclusive, que haja duas imagens muito semelhantes – até 

mesmo idênticas – colocadas na página dupla. Podemos perceber que as fotografias da revista e do 

livro mantém uma relação espaço-temporal, entretanto, no livro a relação temporal é mais 

distendida. Nas páginas da revista, são dispostos vários elementos, vistos de uma vez só. Já ao 

folhear o livro, sempre uma nova imagem substitui aquela que acabamos de ver. Assim, ao 
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observarmos a sequência criada para o livro Amazônia, percebemos que as conexões se dão de 

modo mais complexo do que as ancoragens estabelecidas na revista. Ou seja, folhear o livro é entrar 

em um fluxo em que se sucedem imagens reconhecíveis e outras não, criando uma experiência que 

se assemelha a um ato de investigação visual, baseado em um constante estado de dúvida sobre 

aquilo que se vê, pois assim que surge uma imagem minimamente reconhecível, logo aparece outra 

de difícil identificação.  

Outro elemento que contribui para essa diferença do uso das imagens entre a revista e o 

livro é o tratamento gráfico e visual que recebem. Na revista, as imagens aparecem mais claras e 

com tons mais saturados do que as que vemos no livro. Neste, é possível perceber tons mais 

escuros e profundos, e uma gama de variação tonal maior. A presença de imagens em preto e 

branco no livro, com uma grande variedade de tons de cinzas, se opõe diretamente às cores da 

revista. Esse tratamento só foi possível devido à qualidade gráfica bastante superior do primeiro. 

Isso fica explícito ao observarmos, por exemplo, as diferenças na impressão das imagens do 

encontro das águas do rio Tapajós e do rio Amazonas, apresentadas nas figuras 121 e 122, nas 

quais conseguimos observar detalhes e nuances que inexistem na revista. 

Continuando a análise da primeira seção da revista, além de Viagem ao planeta do verde da 

água e do sol, ela ainda é formada por mais duas reportagens. A nossa vida nos trópicos501, como o 

próprio título indica, propõe narrar a vida cotidiana de algumas regiões urbanizadas. A reportagem 

conta de modo descritivo a experiência dos repórteres nas três maiores cidades da região – Belém 

e Santarém, no Pará, e Manaus, no Amazonas –, apresentadas com recorrência como lugares da 

“cultura branca” no meio da floresta. O texto, que também se assemelha a uma crônica, comenta 

determinado charme e decadência das cidades, assim como destaca a convivência dos saberes 

tradicionais com tecnologias modernas. Também é mostrado o cotidiano de alguns de seus 

moradores, todos homens brancos migrantes e bem-sucedidos, com uma listagem das vantagens 

de se morar nas cidades e as possibilidades de geração de renda na região. Outro tópico abordado 

na reportagem é a construção das rodovias, especialmente a Cuiabá-Santarém502, que era vista como 

 
501 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 34-47. 
502 A BR 163, que liga Cuiabá a Santarém, compôs o Plano de Integração Nacional, teve sua construção iniciada no 
ano de 1971 e foi concluída em 1976. A construção da rodovia, assim como de todas as outras do mesmo contexto, 
foi permeada de entraves, como a penetração em território inóspito e a resistência do povo Kreen-aKarore, também 
conhecidos como Panará. Fonte: <http://www.rotadooeste.com.br/pt-br/rodovia/historia-da-rodovia>. Acesso em: 
31 mar. 2022. 
Os Panará foram oficialmente contatados em 1973, na ocasião da construção da rodovia Cuiabá-Santarém, que cortava 
seu território na região do Rio Peixoto Azevedo, no estado do Mato Grosso. O contato resultou na morte de dois 
terços de sua população, devido a doenças e massacres. Em 1975, à beira do extermínio, os Panará foram exilados e 
enviados para o Parque do Xingu. Em 1995, eles conquistaram o direito a reocupar o que sobrou do seu território 
original. No ano 2000, marcaram a história ao serem o primeiro povo a conquistar uma ação indenizatória contra a 
União e a FUNAI, por danos materiais e morais causados pelo contato violento. Fonte: INSTITUTO 
SOCIOAMBIENAL. Panará. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Panará>. Acesso em: 31 
mar. 2022. 
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uma esperança para o desenvolvimento econômico da região através da exploração garimpeira. Já 

em Você já imaginou o Brasil sem a Amazônia?503 são listadas as inúmeras perdas que o país sofreria, 

caso não tivesse a floresta sob o seu domínio. As perdas levantadas se referem basicamente aos 

recursos que são extraídos pelas indústrias mineradoras, madeireiras e petrolíferas, 

desconsiderando os prejuízos referentes à biodiversidade e aos povos indígenas. O texto atua como 

um modo de concluir essa primeira seção da revista com uma declaração objetiva: não se deve 

perder a oportunidade de extrair tanta riqueza que integra nosso território.  

A segunda seção da revista – a menor delas, com 16 páginas – recebe o título de Amazônia, 

ontem e conta apenas com o texto A ocupação do mundo das amazonas504, sem autoria. Esse texto destoa 

de todos outros apresentados, pois é o único feito através de pesquisa exclusivamente bibliográfica. 

Talvez para demarcar essa diferente construção, o texto foi impresso em papel diferente – na cor, 

formato e gramatura – e é disposto como um livreto encadernado em meio às páginas da revista. 

  

 
Figura 125: Página de abertura da seção Amazônia, ontem. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 70-1. Coleção 
particular do autor. 

 

 
503 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 66-7.  
504 Ibid., p. 71-86. 



 229 

O texto apresenta a história de cinco homens considerados heróis da região amazônica, 

todos brancos e oriundos de outras regiões do país ou estrangeiros. São eles: Don Francisco de 

Orellana, explorador espanhol que, com seus 4.000 indígenas escravizados, teria descoberto o rio 

Amazonas no século XVI; Pedro Teixeira, militar português e genocida dos povos indígenas, que 

contribuiu para a transferência da região da Amazônia do domínio espanhol para o domínio 

português no século XVII;  Eduardo Francisco Nogueira, o Angelim, cearense e figura política, 

que se tornou um dos líderes da revolta popular da Cabanagem no século XIX; Don Luís Galvez 

Rodrigues de Arias, jornalista espanhol, que inicia uma revolução, sem sucesso, que almejava a 

independência do Acre, então pertencente à Bolívia, na passagem do século XIX para o XX; José 

Plácido de Castro, militar gaúcho que iniciou uma revolução que levou o Brasil a comprar o Acre 

no início do século XX e a fortalecer a produção nacional da borracha; e por fim, Curt Unkel, 

conhecido como Curt Nimuendaju, um etnólogo alemão que conviveu mais de 30 anos com 

diversos povos da região norte do país.  

Esse texto reforça a presença de não nativos como força motriz do desenvolvimento 

histórico da região, algo que se torna recorrente na publicação. Desse modo, a revista busca 

contribuir com um dos principais objetivos do governo militar: promover a migração intensa ao 

apresentar situações – em sua maioria exitosas e até mesmo heroicas – de migrantes.  

Vemos, portanto, que essa seção serve como uma introdução ao leitor sobre o tema da 

Amazônia e um modo de apresentar possíveis caminhos para que ela seja colonizada. Isso se dá 

através de uma retórica que constantemente busca justificar os motivos da colonização, através de 

dados que apresentam a grandeza da região, de imagens que destacam sua beleza e diversidade e 

de declarações que revelam que é totalmente possível um migrante viver e fazer fortuna na região. 

Essa primeira parte torna-se assim não apenas uma introdução ao tema, mas também um incentivo 

para que o leitor, do sul e sudeste do país, entenda que a região deve ser colonizada e que isso seria 

algo totalmente plausível. 

Em oposição aos ditos heróis do passado, a terceira seção da revista, Amazônia, hoje, que 

conta com 31 páginas, inicia-se com uma série de fotografias, dispostas em 10 páginas, 

acompanhadas de pequenos textos que abordam as condições precárias de vida de ribeirinhos e 

trabalhadores da região, dominada pelo extrativismo (Figuras 126). 
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Figura 126: Página dupla com fotografia de Amâncio Chiodi. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 92-3. Coleção 
particular do autor. 

 

Após uma sequência de fotografias, vemos uma reportagem sobre a condição de miséria 

e decadência de cerca de 150 mil famílias que dependem da extração da borracha e da castanha, 

sendo que ambas as matérias-primas estariam em condição de declínio. Uma das passagens narra 

os dias em que os jornalistas Octávio Ribeiro, Hamilton Almeida e Raimundo Rodrigues Pereira e 

os fotógrafos Jean Solari, Amâncio Chiodi e Maureen Bisilliat acompanharam o cotidiano de 

diversos trabalhadores do sistema extrativista da floresta.  

A reportagem opõe essa situação, de características arcaicas, a uma situação promissora e 

atual, na qual os trabalhadores seriam substituídos por máquinas, algo que já ocorria em 

determinados pontos da floresta. É constante no texto a defesa da industrialização ou 

racionalização da produção amazônica, quando se propõe, por exemplo, que sejam feitas grandes 

plantações de monoculturas de seringueiras e castanheiras, como em outros países, substituindo as 

árvores nativas que ocupavam uma área muito maior que as plantações. Embora o texto mantenha 

um constante discurso de humanização dos trabalhadores, o que parece estar por trás é a 

demonstração de que a região, riquíssima em recursos naturais, vivia uma condição de atraso e 

necessitava urgentemente de investimentos industriais e racionalização da produção, para que 

enfim pudesse se desenvolver economicamente.  
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A reportagem seguinte, ainda dentro da seção Amazônia, hoje, recebe o título A fronteira da 

aventura505 e narra uma viagem de 11.600 km que relata a situação da fronteira do Brasil com cada 

um dos sete países limítrofes: Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana 

Francesa. Os textos destacam a vida cotidiana dos moradores das cidades das fronteiras e reforçam 

como as diversas rodovias que estavam sendo construídas possibilitariam não apenas um melhor 

trânsito entre os países, mas principalmente o escoamento da produção amazônica para o Oceano 

Atlântico. Ressalta-se, também, que o exército e a marinha estão presentes em boa parte dessas 

fronteiras, garantindo a soberania nacional. 

Os textos desta terceira seção assumem, portanto, a função de demonstrar a situação de 

pobreza dos habitantes de uma região que, contraditoriamente, é rica em recursos naturais. Assim, 

a construção frenética das estradas e a segurança da fronteira garantida pelas Forças Armadas 

seriam modos de garantir o desenvolvimento econômico da região e, consequentemente, do país. 

Amazônia, amanhã506 é o título da quarta seção da revista, inaugurada com uma pequena 

reportagem de duas páginas, com quatro fotografias, sendo a maior delas de autoria de George 

Love, disposta em página dupla. A reportagem intitulada A caça aos tesouros do subsolo amazônico: o 

grande acontecimento do mundo da mineração507 dá destaque à fotografia de Love que “[...] poderia ser 

proibida”, pois “[...] forneceria pistas para revelar segredos do subsolo amazônico”508. Segundo a 

reportagem, o RADAM (Radar da Amazônia) estava produzindo fotografias semelhantes, 

utilizando um avião especial, devidamente equipado com câmeras e radares, capaz de identificar as 

radiações do solo. O objetivo do governo era levantar dados sobre a geografia e os recursos da 

região, sobretudo os minerais. Dados que interessavam às grandes empresas mundiais de 

mineração, pois acreditava-se que os anos de 1970 seriam “os da grande corrida aos minérios da 

Amazônia”, o que de fato ocorreu, como vimos no segundo capítulo desta tese. Por fim, a 

reportagem conclui que, apesar das aparências, a fotografia de George Love, feita na região de 

Santarém, seria inocente, por não ser feita com os equipamentos do RADAM e sim com filme 

infravermelho509. 
 

 
505 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 106-14.  
506 Ibid., p. 119-41. 
507 Ibid., p. 120-2. 
508 A CAÇA aos tesouros do subsolo amazônico: o grande acontecimento do mundo da mineração. Realidade. São 
Paulo, n. 64, out. 1971, p. 121. 
509 A CAÇA aos tesouros do subsolo amazônico: o grande acontecimento do mundo da mineração. Ibid., p. 121. 
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Figura 127: Página dupla com fotografia, em destaque, de George Love. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 
120-1. Coleção particular do autor. 

 

Essa pequena reportagem nos leva a refletir: é possível pensarmos em inocência das 

imagens quando elas estão em uma revista que busca incessantemente defender a colonização 

desenfreada da maior floresta tropical do mundo? Como pensar que uma imagem pode ser inocente 

quando ela é utilizada para divulgar o maior projeto, formalizado até então no país, responsável 

pela invasão garimpeira na região e consequentemente pela devastação ambiental e extermínio de 

diversos povos indígenas?   

Retomando a quarta seção da revista, nela ainda são apresentadas fotografias, notas e 

reportagens que apontam diversas projeções de futuro. O último parágrafo, que encerra a seção, 

apresenta um resumo do que havia sido discutido ao longo do exemplar e como a revista via com 

grande empolgação a colonização da região. 

 
Em Altamira termina o nosso filme de andanças pela Amazônia de ontem, hoje e amanhã. 
É uma história sem conclusão, porque está em andamento. A tentativa atual de conquista 
definitiva não é a primeira. Mas nunca foi tão espetacular; as maiores companhias 
mineradoras do mundo investindo e disputando bilhões de cruzeiros; os maiores grupos 
industriais do sul do país construindo as superpastagens da maior aventura da pecuária 
mundial no momento; milhares de quilômetros de estradas sendo abertos no coração 
milenar da floresta; um plano de colonização que prevê um deslocamento humano 
comparável ao êxodo do povo hebreu. Qual será o resultado? Alguma coisa que pode 
não ser a melhor nem a desejável, mas que parece grandiosa e destinada a ter grandes 
conseqüências, foi irreversivelmente disparada na Amazônia.510  

 
510 AMAZÔNIA, amanhã. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 136. 
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Para entender os possíveis rumos desse plano de colonização, tido como espetacular, a 

revista traz a seção Amazônia, problemas, a maior delas, com 130 páginas. O texto de apresentação 

da seção propõe debater a possibilidade de existência de duas Amazônias. Uma “bela e colorida”, 

onde “[...] técnica, ciência e imaginação foram usadas para torná-la a terra maravilhosa onde vivem 

em harmonia a natureza e o progresso”, e outra “absurda”, pois “[...] os recursos naturais foram 

destruídos, a vida selvagem desapareceu, os colonos vivem nas capoeiras raquíticas que 

substituíram as matas arrasadas”511. A seção, portanto, atua no sentido de propor soluções para que 

a primeira situação se concretize. 

A primeira proposta, A vida que vem do verde512, diz respeito ao desmatamento. No texto, as 

afirmações seguem uma linha argumentativa que começa levantando informações para afirmar que 

o desmatamento da Amazônia é ainda muito pequeno em comparação ao tamanho da floresta, 

para, por fim, afirmar que desmatar seria inevitável, pois só assim se garantiria que a população 

mundial não correria o risco de passar fome. A reportagem afirma que os “[...] brasileiros têm a 

rara oportunidade de fazer um processo de civilização nos trópicos original e criativo, sem destruir 

os recursos naturais. Ainda”513. A revista parece se colocar como uma espécie de conselheira, dando 

o seu aval para a colonização da região, uma vez que seria inevitável, mas que deveria ocorrer de 

maneira consciente. Entretanto, uma das propostas tidas como criativas era bastante utópica e 

consistia na construção de indústrias e cidades inteiras que se deslocariam pelos rios e pelo ar, pois 

seriam alocadas em estruturas flutuantes ou sustentadas por balões514.  

O outro problema da região colocado em pauta pela revista é a caça ilegal de animais 

silvestres515. Partindo de uma situação em que a lei que proibia a caça de animais silvestres não era 

cumprida, devido à baixa fiscalização, e que a caça era um meio de subsistência de milhares de 

famílias, a revista propõe, então, dois caminhos para solucionar o problema. O primeiro deles seria 

a criação de animais em cativeiro para serem exportados. Já o segundo evidencia mais uma vez o 

uso ideológico da fotografia. Caçar peles? E por que não fotos?516 provoca a reportagem ao propor que 

a região se torne um lugar turístico.  

A segunda proposta nos parece desconcertante, não apenas por evidenciar o caráter 

violento do ato fotográfico, mas também por colocar a fotografia turística como justificativa para 

desequilibrar o sistema amazônico. Isso porque, segundo a proposta, para que a Amazônia 

 
511 AMAZÔNIA, problemas. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p.  141. 
512 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 142-49. 
513 A VIDA que vem do verde. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 148. 
514 MORRERAM as cidades e o homem. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 150-4. 
515 IMAGENS de um massacre Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 157-63; A LEI proíbe. Mas quem cumpre? 
Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 164-8. 
516 A LEI proíbe. Mas quem cumpre? Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 168. 
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realmente se tornasse turística, deveriam ser transferidos para a região animais “plásticos, 

fotogênicos, bonitos de ver”517. A reportagem sugere, por exemplo, que sejam levados 

hipopótamos, a exemplo do búfalo que já tinha se adaptado à Ilha de Marajó.  

A presença de estrangeiros na floresta, o terceiro problema apontado na seção, é 

apresentado logo a seguir. Esse tema é abordado em duas longas reportagens, que ocupam 25 

páginas na revista, nas quais a perspectiva verdeamarelista se mostra de modo mais evidente, tal 

como descrita por Marilena Chaui. O país é colocado em uma condição de periferia, além de 

dependente e subordinado ao capital estrangeiro. Lembrando que, para Victor Civita, na Carta ao 

Editor, abordar esse tema da presença estrangeira na Amazônia era um dos principais objetivos da 

edição especial.  

A primeira reportagem dessa seção, Os estrangeiros (um fato) roubam a Amazônia (uma opinião) 

roubam mesmo? (uma questão)518, já apresenta no título um recurso retórico que busca retirar os 

estrangeiros da condição de ladrões da região, como eram vistos de modo geral pela população519. 

O início do texto destaca a contradição do povo brasileiro, que vê como figuras pacíficas os 

estrangeiros que fazem parte do cotidiano urbano, e que, ao mesmo tempo, os consideram vilões 

quando vistos na Amazônia. A reportagem tenta, portanto, conferir ao estrangeiro radicado na 

Amazônia uma imagem pacífica. Essa tentativa é feita por meio de um jogo discursivo, estabelecido 

entre texto e imagem, que demonstra mais uma vez a destreza dos editores520 em usar a fotografia 

como ferramenta ideológica. A reportagem conclui: “Finalmente saímos atrás dos estrangeiros. 

Êles estão nas páginas seguintes”. Ao virarmos a página, temos uma fotografia que ocupa quase a 

totalidade da página dupla (Figura 128).  

 

 
517 A LEI proíbe. Mas quem cumpre? Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 168. 
518 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 171-88. 
519 A reportagem, no afã de reconstruir a imagem dos estrangeiros na Amazônia, apresenta uma pesquisa de opinião, 
encomendada pela revista, que aponta que 68% dos entrevistados acreditavam em uma ameaça estrangeira que 
almejava dominar a Amazônia, sendo que 38% deles afirmaram que os minérios da região já estavam em mãos 
estrangeiras. 
520 Lembrando que, como vimos, Love e Andujar foram peças fundamentais na edição de fotografia da revista.  
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Figura 128: Página dupla com fotografia de autoria desconhecida. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 172-3. 
Coleção particular do autor. 

 

A imagem registra dezenas de crianças brancas, sendo a maioria loiras, e nos faz lembrar, 

por contraste, aquela dos ribeirinhos apresentada anteriormente (Fig. 126). Se as crianças nativas 

estão em situação de profunda precariedade, as estrangeiras desfrutam de ótimas condições de vida 

em plena floresta. Elas são filhas dos missionários estabelecidos na floresta, de diferentes 

nacionalidades, entre canadenses, norte-americanas, inglesas e irlandesas. Nas páginas seguintes, há 

imagens e textos que se referem a estrangeiros adultos de vida simples, em funções como 

missionários, pescadores e até um futurólogo. Tudo leva a crer que eles seriam tão inofensivos 

quanto as crianças mostradas anteriormente. 

Tais imagens e textos funcionam como preâmbulo do próximo tema, que é a mineração. 

A reportagem mostra como grandes mineradoras estrangeiras521 dominavam a extração de minério 

de ferro e alumínio. O texto se limita a descrever a atuação das empresas e o tamanho das minas 

que exploram. Os repórteres também afirmam que as próprias mineradoras descobriram a maioria 

dessas minas e que talvez elas não tivessem sido exploradas até aquele momento, não fossem os 

estrangeiros, que desse modo propiciavam o desenvolvimento econômico da região. Na 

reportagem, é também destacada a importância da rodovia Transamazônica e das pesquisas do 

projeto RADAM para a atuação das mineradoras na região.  

 
521 São citadas as estadunidenses U.S. Steel, Kaiser Aluminum e Bethlehem & Steel, a canadense Alcan, a suíça Alusuisse e a 
francesa Pechiney.   
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O tema dos missionários religiosos estrangeiros é retomado com o objetivo de desmentir 

os supostos boatos de que eles esterilizavam mulheres caboclas, de que eram espiões ou 

procuravam minérios para as grandes mineradoras durante a madrugada. Para refutar tais boatos, 

são destacadas as ações sociais dos missionários e a “[...] conquista das almas [dos indígenas] para 

Jesus Cristo”522. A reportagem infere que os brasileiros não se interessavam em exercer esse tipo 

de trabalho e que, por isso, a maioria dos missionários atuantes na região (cerca de 80%) era de 

estrangeiros, corroborando argumento muito parecido com o das mineradoras.  

Ainda mantendo a linha de raciocínio que procura justificar a presença de capital 

estrangeiro como única forma possível para que a região amazônica se desenvolvesse 

economicamente, a reportagem Dizem que ele tem um exército secreto no País. Mas o que ele tem é um País523 

descreve o cotidiano do estadunidense Daniel Ludwig na Amazônia.  Um dos poucos bilionários 

reconhecidos publicamente na época, Ludwig era dono de um latifúndio com cerca de 1,5 milhão 

de hectares, que equivalia a metade do território da Holanda. O empresário estava instalando o que 

ficou conhecido como Projeto Jari, localizado na confluência dos rios Jari e Amazonas, que 

consistia em uma grande plantação de monocultura para a produção de polpa de papel. 

A reportagem descreve como Ludwig foi contatado por Roberto Campos, então ministro 

de planejamento do governo Castelo Branco, pouco tempo após a chamada revolução de 1964, 

para investir no Brasil, uma vez que o país teria supostamente se tornado seguro para investimentos 

estrangeiros. O texto deixa implícito que a substituição da mata virgem por monocultura seria uma 

possível solução para o desmatamento advindo da exploração da madeira. Para os repórteres, esse 

projeto524 tiraria a região do rio Pari da “pré-história da civilização” e a colocaria no século XXI. 

 
522 Declaração de Roy Penney, um missionário texano, presente em OS ESTRANGEIROS (um fato) roubam a 
Amazônia (uma opinião) roubam mesmo? (uma questão). Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 184. 
523 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 190-6.   
524 Com o passar dos anos, o Projeto Jari foi um empreendimento que se tornou mais ambicioso do que o registrado 
pela revista. A extração de celulose continuou sendo a principal atividade, chegando a uma plantação de 100 mil 
hectares, mas ainda houve a criação da maior área contínua de cultivo de arroz do mundo, a criação de milhares de 
cabeças de gado e a extração de minérios como caulim, bauxita, minério de ferro, quartzo, calcário e ouro. Para suportar 
toda essa estrutura, Ludwig construiu dezenas de quilômetros de ferrovias, centenas de quilômetros de rodovias e 
ainda um porto e três vilas residenciais. Todo esse conglomerado transformou o Projeto Jari na maior companhia 
florestal e na mais extensa propriedade agrícola no mundo que pertencia a uma única pessoa. No início dos anos 1970, 
Ludwig manteve forte apoio dos militares, que o blindavam de acusações de exploração trabalhista e latifundiária. A 
situação começou a se alterar quando, em 1978, as atividades do Projeto Jari foram acusadas de serem responsáveis 
por cerca de 37% do déficit comercial brasileiro entre julho e outubro daquele ano. Essas acusações enfraqueceram 
suas alianças com o governo, o que ocasionou dificuldades para o projeto se manter. Sem o grande apoio do poder 
público, a partir de 1980, Ludwig começa a reduzir os custos do projeto até que, em 1982, o projeto foi adquirido por 
empresas nacionais da iniciativa pública e privada. Toda essa trajetória do conglomerado nos demonstra como as 
otimistas previsões elencadas pela revista não se realizaram de fato. Fonte: COUTO, André. Projeto Jari. In: FGV-
CPDCOC. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. São Paulo: FGV-CPDOC. Verbete. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/projeto-jari>. Acesso em: 2 abr. 2022. Verbete. 
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O quarto e último problema apresentado pela seção envolve as populações indígenas e é 

debatido na reportagem A última chance dos últimos guerreiros525, que contou com fotografias feitas por 

Claudia Andujar526. A fotógrafa viajou durante seis meses para produzir essas imagens, percorrendo 

os 850 km do rio Negro que separam Manaus de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas527. Ainda 

em Manaus, ela foi informada da morte de um padre salesiano, que trabalhava em uma missão 

religiosa na aldeia do Maturacá, uma aldeia Yanomami distante 150 km de São Gabriel da 

Cachoeira. Assim, com o objetivo de registrar os conflitos em torno da morte do padre, a fotógrafa 

chega à aldeia, mas o contato com os indígenas a fez mudar de pauta. Essa é a primeira vez que 

Andujar fotografa os Yanomami, povo com quem manterá forte relação durante décadas528. Isso 

apesar do fato de ela ter sido advertida pelos editores a não produzir fotografias de indígenas, tendo 

em vista que a situação política da época era sensível529. As imagens acabaram sendo publicadas, 

uma delas na capa da revista, como já vimos. Segundo a fotógrafa, elas foram aceitas “[...] porque 

eram índios bonitos, ainda não havia interferência, eram índios de primeiro contato. Então foi 

aceito... E esquecemos o padre”530. 

Ao todo, a reportagem contou com quatro fotografias, sendo que duas delas ocupam uma 

página inteira cada e as outras duas entraram em páginas duplas, todas sangradas. Segundo o texto, 

os retratos são dos aharaibus, uma comunidade Yanomami531 que vivia no alto do Rio Negro, região 

que seria cortada pela rodovia Perimetral Norte. 

 

 
525 A ÚLTIMA chance dos últimos guerreiros. Realidade. São Paulo, n. 64, out 1971, p. 202-2. 
526 CARBONCINI, Anna. Em busca de uma essência. In: ANDUJAR, Claudia. A vulnerabilidade do ser. São Paulo: 
Cosac Naify, Pinacoteca do Estado, 2005. Catálogo de exposição, p. 238-42. 
527 RICARDO, Beto. Norami. In: ANDUJAR, Claudia. A vulnerabilidade do ser. São Paulo: Cosac Naify, Pinacoteca 
do Estado, 2005. Catálogo de exposição, p. 245. 
528 PERSICHETTI, Simonetta. Claudia Andujar. São Paulo: Lazuli Editora, Companhia Editora Nacional, 2008, p. 
22. 
529 ANDUJAR, Claudia. A vulnerabilidade do ser. São Paulo: Cosac Naify, Pinacoteca do Estado, 2005, p. 125. 
Catálogo de exposição.  
530 ANDUJAR, Claudia. No lugar do outro. São Paulo: IMS, 2015, p. 243. Catálogo de exposição. 
531 KNOBLOCH, Francis J. The aharaibu indians: a “White” tribe in the Amazon. The Mankind Quaterly, 
Edinburgh, n. 4, v. 10, 1970, p. 185-98. Acesso em: 
<https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/aharaibu-indians-white-tribe-amazon>. Disponível em: 22 
jun. 2019. 
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Figura 129: Página com fotografia de Claudia Andujar. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 203. Coleção 
particular do autor.  

 

A reportagem é dos raros momentos de crítica à colonização da região apresentados na 

revista. Logo no título, o extermínio se faz presente ao destacar a luta pela sobrevivência dos 

últimos remanescentes da floresta. O texto da reportagem ocupa cinco páginas inteiras e busca 

traçar um longo histórico dos indígenas em território brasileiro, especialmente na Amazônia, 

considerado o último refúgio desses povos. Essa trajetória histórica é entendida pelo jornalista 

como uma tragédia532. O texto aborda as explorações e a matança indiscriminada pelas quais os 

indígenas passaram por três séculos, citando exemplos da escravização indígena na capitania de São 

Vicente e algumas guerras entre brancos e indígenas, como a Guerra dos Tamoios, na qual todos 

os indígenas foram mortos. Extermínios causados por invasões e doenças, como varíola, também 

são listados. O texto destaca que essa situação se altera parcamente quando a mão de obra dos 

indígenas começa a ser substituída pela dos africanos. Mas afirma que ainda assim teriam ocorrido 

muitos massacres, alguns deles legalizados, quando houve confronto de interesses por terras 

indígenas, situação que teria persistido até aquele momento. Ainda segundo a reportagem, o 

governo brasileiro seguia, desde o ano de 1966, uma convenção internacional533 que definia que: 

 

 
532 A ÚLTIMA chance dos últimos guerreiros. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 203.  
533 Orientação estabelecida pela convenção n. 107, elaborada pela Conferência Internacional do Trabalho, em 26 de 
julho de 1957. 
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[...] o princípio geral de que o justo tratamento dessas populações tribais é a proteção e a 
integração progressista nas sociedades nacionais. Para isso, deve-se “criar possibilidades de 
integração nacional, com exclusão de toda medida destinada à assimilação artificial dessas 
populações”, além de permitir “igualdade de direito e oportunidade”, e de promover o 
“desenvolvimento social, econômico e cultural das referidas populações”.534 

 

O texto afirma que uma política mais humanizada estava sendo formulada, a partir dos 

artigos da convenção, que estabelecia o direito dos indígenas à propriedade. Nesse sentido, 

defende-se uma integração voluntária, tal como proposta pelos irmãos Villas-Bôas, que havia sido 

adotada nos primeiros anos da FUNAI. Entretanto, o governo brasileiro, durante os anos 1970, 

passara a adotar uma integração imediata, forçando a população indígena a “[...] participar do 

esforço do desenvolvimento nacional”535, lamenta a pessoa autora do texto.   

A reportagem volta a relatar episódios de violência ao afirmar que a construção das 

rodovias Transamazônica e Perimetral Norte atravessariam diversos territórios indígenas. O texto 

critica a contraditória política da FUNAI, que defendia que a assistência ao indígena não deveria 

obstruir o desenvolvimento nacional e o que papel da fundação era evitar conflitos536, o que não 

ocorreu, como vimos no capítulo anterior. As fotografias de Claudia Andujar publicadas na 

reportagem contrastam com o discurso denunciatório do texto, pois apresentam a imagem de 

indígenas calmos, alegres e serenos, e até ingênuos, como se desconhecessem o grande perigo que 

se aproximava.  

 

 
534 A ÚLTIMA chance dos últimos guerreiros. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 207. 
535 Ibid., p. 212. 
536 Ibid., p. 212. 
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Figura 130: Página dupla com fotografia de Claudia Andujar. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 204-5. Coleção 
particular do autor.  

 

 
Figura 131: Página dupla com fotografia de Claudia Andujar. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 208-9. Coleção 
particular do autor.  
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Figura 132: Página com fotografia de Claudia Andujar. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 211. Coleção 
particular do autor.  

 

Essas imagens não chegaram a integrar Amazônia, mas são semelhantes a algumas que 

integram o livro (Figura 133)537. Assim como o conjunto publicado na revista, as novas fotografias 

também apresentam os indígenas em cenas cotidianas, longe do contato com o branco. A diferença 

é que, na revista, a fotógrafa se coloca bastante próxima das pessoas retratadas, ao passo que no 

livro, ela se coloca em uma distância maior. 

 

 
537 A fotografia da página par do livro, apresentada na Figura 133, está exposta na Galeria Claudia Andujar, em Inhotim, 
e integra a série “Catrimani” produzida entre os anos de 1971 e 1972. Em Amazônia é possível encontrar outras imagens 
que integram a mesma série.   



 242 

   
Figura 133: Página do livro Amazônia, de Claudia Andujar e George Love. São Paulo: Praxis, 1978. Acervo Biblioteca 
de Fotografia do Instituto Moreira Salles. 

 

Outro ponto em comum que identificamos entre a reportagem da Realidade e o livro 

Amazônia é a presença do mesmo discurso que apresenta as fotografias dos indígenas como sendo 

possivelmente os últimos registros de um estado ainda de paz. O mesmo ocorre com os livros 

Yanomami: frente ao eterno e Mitopoemas Yãnomam. Tanto nas imagens da reportagem como nas 

imagens dos livros, os Yanomami são colocados em uma situação de iminente extermínio. Assim, 

reportagem e livros buscam denunciar tal situação e legar à posteridade as imagens do povo, caso 

seu trágico rumo não fosse alterado. Notoriamente, os livros conseguiram com maior facilidade 

alcançar a posteridade, desejo já presente na reportagem.  

Retornando à revista, a última reportagem da seção sobre os problemas da região, A busca 

da terra (inferno ou paraíso) prometida538, relata a condição dos migrantes que se fixaram no entorno das 

rodovias. É narrada a viagem de três colonos e suas famílias, oriundos de partes distintas do Brasil, 

a felicidade que sentiram ao conseguir terras para se fixarem na Amazônia e as dificuldades que 

passaram para construir suas casas e adquirir os equipamentos para o plantio. Em seguida, a 

reportagem elucida os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) para a escolha dos colonos, o que foi fornecido a eles e as características das 

terras. A reportagem ainda aborda as condições sanitárias da região, vistas como propícias para a 

saúde humana e finaliza pontuando que a exploração agrícola não tradicional seria capaz de garantir 

o futuro dos colonos e preservar a fertilidade do solo.  

 
538 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 215-24. 
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Essa longa seção busca apresentar ao leitor não apenas os principais desafios que 

deveriam ser encarados para a colonização da região, como também meios de os resolver. Embora 

não sejam comentadas, as soluções para o desmatamento e para evitar a infertilidade do solo 

deveriam ser criativas e não tradicionais, o que resolveria também a situação do povoamento da 

região, pois se criaria uma condição mais sustentável, atraindo cada vez mais colonos. Sobre a 

instalação de indústrias e a urbanização da região, a revista apresenta propostas utópicas, que 

parecem ter sido retiradas de filmes de ficção científica. Já o problema da invasão estrangeira seria 

um equívoco, segundo a revista, pois sem ela a região não alcançaria o desenvolvimento 

econômico. O tópico das populações indígenas foi o único que mereceu uma resposta mais crítica 

por parte da revista, que revela sua discordância das intenções governistas de aculturação.  

A sexta seção da revista, Amazônia, Indicações539, configura-se como um panorâmico guia 

informativo, com a apresentação de dados que indicam a grandeza da região. Nessa seção existe 

uma presença massiva de anúncios, que às vezes se confundem com os textos que, por sua vez, 

têm a função de apresentar dados sobre a região, mas também de desmistificar mal-entendidos 

sobre animais perigosos e doenças, garantindo assim que o leitor que desejasse colonizar, ou apenas 

visitar a região, pudesse encarar a viagem e a estadia com mais tranquilidade. Os dados são 

organizados em três grupos: Ambiente (clima, relevo, rios, floresta, fauna, salubridade e população), 

Economia (extrativismo, agricultura, pecuária, indústria, madeiras, minérios, estradas, portos e 

pesquisa) e Turismo (barcos, roteiro, comidas, frutas e a Zona Franca de Manaus).  

Por fim, temos A conquista da última fronteira: o mais poderoso rio do mundo, um suplemento 

especial com mapas da região, que configura a última seção da revista. Esse suplemento é outro 

caso exemplar para considerarmos como o discurso da revista é constantemente atravessado pelos 

discursos do governo militar e das empresas. Assim que viramos a capa do suplemento, vemos um 

texto publicitário da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) que parece 

assumir também a função de introdução. O anúncio de duas páginas tem o título de Amazônia: 

Depois da Lua, o maior desafio à espera do homem e é formado basicamente por um texto que aborda 

duas estratégias adotadas pelo governo para colonizar os 5 milhões de quilômetros quadrados da 

região: uma para desenvolver as áreas já ocupadas e outra para ocupar as áreas ainda virgens. As 

áreas já ocupadas se referem às centenas de cidades que estavam em processo de desenvolvimento 

e que foram povoadas por causa das fazendas, indústrias, estaleiros e empresas de mineração 

instaladas com os incentivos fiscais do governo, através da SUDAM. Já a principal estratégia para 

ocupar as áreas virgens seria “rasgar estradas”. A experiência da construção da Belém-Brasília é 

vista como exemplo de sucesso, uma vez que aumentou a população da região cortada pela rodovia 

 
539 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 231-326. 
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de cem mil habitantes para dois milhões, em menos de 10 anos. Segundo o anúncio, as estradas já 

estão atraindo muitas pessoas, mas apenas isso não basta, era “[...] preciso planejar, avaliar, 

pesquisar e financiar todo êsse esfôrço”540. Esse é o papel de duas agências de desenvolvimento 

criadas pelo governo: a SUDAM e o Banco da Amazônia S.A. (BASA).  

Logo após esse anúncio, temos os mapas541. Um maior, de página inteira, com as rodovias 

que foram planejadas a serem construídas, e outros menores que dividem a mesma página, 

mostrando o rio Amazonas. Junto aos mapas, existe um texto que apresenta diversos dados do rio. 

Os mapas impressionam com os níveis de detalhamento, nos quais são apresentadas centenas, 

talvez milhares de cidades, portos, rios, minas, fazendas, além dos trajetos previstos das estradas e 

alguns curtos comentários sobre diversas regiões. Realmente, parecia ser um guia bem completo, 

que nos lembra os mapas da revista Quatro Rodas. A diferença é que o guia da Amazônia é uma 

projeção para o futuro, demonstrando a certeza de sucesso de todo o Plano Nacional de Integração.  

Logo após os mapas, temos outro anúncio da SUDAM, sob o título Venha para a 

Amazônia, fazendo parecer que todo o suplemento foi financiado pelo órgão. O anúncio convida 

os empresários a investir na região e, para tanto, procurar o auxílio e orientação da estatal.  

Amadeu de Farias Cavalcante Júnior542 elucida questões sobre o papel da SUDAM na 

colonização da Amazônia durante a ditadura e suas pontuações nos ajudaram a localizar a revista 

em seu contexto histórico, como complementação às contribuições de Marilena Chaui 

apresentadas na introdução desta tese. O pesquisador considera que o Golpe de 1964 teve apoio e 

articulação de civis e empresários, e não apenas de militares, na instauração da ditadura. Dessa 

maneira, foi criada uma política econômica de desenvolvimento baseado na dependência do capital 

estrangeiro através da concessão de empréstimos.  
 

A burguesia-empresarial/agrícola-industrial que sustentou a política dos militares soube 
capturar para seus interesses os investimentos públicos do Estado para a Amazônia Legal, 
colocando as instituições e órgãos, leis e decretos, a serviço do capital monopolista e 
centralizador para os grandes empreendimentos. Esse processo ocorreu não apenas por 
meio da transferência de capital a título de isenções de impostos e incentivos fiscais, mas 
de grandes propriedades de terras em hectares para a indústria agrícola e madeireira, sem 
que esse projeto de desenvolvimento da Amazônia Legal estivesse focado nos 

 
540 A CONQUISTA da última fronteira: o mais poderoso rio do mundo. In: Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, 
p. 3. Suplemento.  
541 Não foi possível identificar o tamanho físico do suplemento de mapas, pois o exemplar de que dispomos não 
acompanha o suplemento, que deve ter se perdido. Consultamos, portanto, apenas o exemplar digitalizado e 
disponibilizado pela Biblioteca Nacional: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=213659&pasta=ano%20197&pesq=Amazônia&pagfis=11
807>. 
542 JÚNIOR, Amadeu de Farias Cavalcante. Uma visão da Amazônia Legal durante a ditadura militar: capitalismo e 
desenvolvimento dependente no contexto da SUDAM (1965-1977). Veredas do Direito: Direito Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável, v. 18, n. 40, 2021, p. 143-87. Disponível em: 
<http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/1850>. Acesso em: 8 out. 2021. 
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camponeses, nem na almejada reforma agrária para o campesinato das zonas rurais e das 
cidades amazônicas.543   

 

Para o pesquisador, o governo militar passou a ver o modelo de capitalismo estadunidense 

como referência a ser instaurada no país, uma corrente econômica monopolista e dependente que 

respondia aos interesses de grandes grupos econômicos.  

Em uma conjuntura de forte repressão política, foi estabelecida a ideologia dos “homens 

sem terras para terras sem homens”544, que cedia terras da Amazônia a trabalhadores do centro-Sul 

e Sudeste, como meio de apaziguar a classe campesina, que se formava, através de ações 

paternalistas do Estado. Segundo o pesquisador, essa foi a maneira que a Doutrina da Segurança 

Nacional encontrou para enfrentar os movimentos sociais no campo, na região da Amazônia, e 

assim tentar evitar os riscos do comunismo. Dessa maneira, a SUDAM e outros órgãos oficiais 

surgem como forma de estabelecer uma coerção implícita, ao criarem mecanismos de apoio 

financeiro para empreendimentos na floresta que desconsideravam o saber de populações 

extrativistas e camponesas da região545.   

A partir de 1966, as agências federais foram remodeladas e as ações dos Estados na região 

se articularam, de modo a ligar o extrativismo aos sistemas políticos nacionais e internacionais, 

junto às atividades da mineração, agropecuária, indústria, comunicações e migrações. Dessa 

maneira, haveria uma transformação da economia através de incentivos fiscais e financeiros, que 

tinham o objetivo de atrair investidores privados, nacionais e estrangeiros.  

 
Todas as iniciativas governamentais adotadas para a região norte, no plano da Amazônia 
legal, durante o período de 1966-1978, produziram efeitos nunca antes vistos: (a) 
dinamização e diversificação das atividades produtivas; (b) sistema de créditos público e 
privado; (c) ampliação da presença federal na região; (d) explosão da luta pela terra 
envolvendo os órgãos governamentais, grandes e médias empresas agropecuárias e de 
mineração, posseiros, sitiantes e grupos indígenas, proletarização das força de trabalho 
bem como a questão indígena como centro; e (e) criação de núcleos coloniais. A 
transferência das terras ancestralmente habitadas, para grupos econômicos instalados, e 
empreendimentos ostensivos, promoveu a “descampesinização” do homem amazônico 
de suas terras e cultura.546  

 

Segundo o pesquisador, essas ações acabaram gerando mais riquezas no sul-sudeste do 

país do que na região amazônica, e não promoveram qualquer tipo desenvolvimento do trabalho 

do pequeno produtor da região, muito menos qualquer tipo de reforma agrária, pois as medidas do 

 
543 JÚNIOR, Amadeu de Farias Cavalcante. Uma visão da Amzônia Legal durante a ditadura militar: capitalismo e 
desenvolvimento dependente no contexto da SUDAM (1965-1977). Veredas do Direito: Direito Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável, v. 18, n. 40, 2021, p. 145. Disponível em: 
<http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/1850>. Acesso em: 8 out. 2021. 
544 Ibid., p. 147. 
545 Ibid., p. 147-52. 
546 Ibid., p. 157. 
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governo tinham como objetivo alcançar apenas os grandes produtores, nacionais ou estrangeiros, 

estimulando a propriedade latifundiária547. Assim, a população nativa extrativista se viu espoliada, 

pois nunca se tornou oficialmente dona de suas próprias terras, muito menos foi acolhida por 

qualquer política pública.  

A Realidade Amazônia, ao ser publicada nesse contexto, analisado por Cavalcante Júnior, 

apresenta uma estrutura retórica consistente, buscando convencer o leitor – que, a julgar pelos 

textos, seria de fora da região Norte – da necessidade e exequibilidade do projeto de colonização 

da Amazônia.  

 

* 

 

Como conclusão da análise que efetuamos neste capítulo, podemos afirmar que a Realidade 

Amazônia estava filiada ideologicamente ao governo militar, servindo como meio não apenas para 

defender a colonização da região, mas também na proposição de como essa exploração deveria 

ocorrer. A revista adotou um tom otimista, e às vezes até utópico, para defender seus propósitos, 

desconsiderando a devastação ambiental promovida pelas empresas e pelo próprio governo. Nas 

páginas da edição especial, também pudemos observar como havia uma indissociabilidade do 

discurso oficial do governo com as matérias e os anúncios publicitários.  

No que se refere às fotografias de Claudia Andujar e George Love, assim como as de 

outros fotógrafos, compreendemos que elas fazem com que todo esse alinhamento ideológico se 

materialize visualmente, seja ao apresentar a beleza da floresta, a alta tecnologia de mapeamento 

mineral ou os últimos registros de um povo sem contato. Como vimos, a questão indígena é talvez 

o único aspecto abordado pela revista de maneira mais crítica. Mas, se considerarmos todo o 

restante da publicação e sua defesa da inevitabilidade da colonização da região, torna-se difícil 

pensar em outra alternativa para os povos originários que não seja a aculturação. 

Essa análise nos parece inédita, pois não identificamos na bibliografia consultada 

nenhuma referência a um apoio sistemático da revista ao governo ditatorial, a não ser em passagens 

pontuais, como observado por Migotto Filho548, nos perfis dos ditadores escritos por Luiz 

Fernando Mercadante. Há de se considerar que esse alinhamento é consequência direta da 

 
547 JÚNIOR, Amadeu de Farias Cavalcante. Uma visão da Amzônia Legal durante a ditadura militar: capitalismo e 
desenvolvimento dependente no contexto da SUDAM (1965-1977). Veredas do Direito: Direito Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável, v. 18, n. 40, 2021, p. 172. Disponível em: 
<http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/1850>. Acesso em: 8 out. 2021. 
548 MIGOTTO FILHO, J. A legitimação de Costa e Silva nas páginas da revista Realidade (1966-1967). Oficina do 
Historiador, v. 14, n. 1, p. 1-14, 29 jul. 2021. Disponível em: 
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/39656>. Acesso em: 7 dez. 
2021. 
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repressão promovida pelos militares, que pressionaram a equipe de jornalistas a abandonar os 

temas polêmicos. Entretanto, apenas uma análise mais focada poderá confirmar, de fato, o caráter 

progressista tradicionalmente relacionado à revista, especialmente no que se refere às reportagens 

da sua primeira fase (1966-1968).  

Todas essas questões nos ajudam a compreender o modo como a floresta era vista, não 

apenas pela Realidade, pelos empresários e pelo governo militar, mas também ajudaram a construir 

na opinião pública o que deveria ser feito com a região. É difícil identificar como essa construção 

se deu, mas o fato de a revista ter sido um grande sucesso de vendas e premiada nos dá pistas de 

que esse objetivo foi alcançado. Hoje, com a ampla divulgação das pautas da questão indígena e 

ambiental, pode nos parecer fácil identificar os absurdos estampados nas páginas de Realidade 

Amazônia. Mas há de se considerar que, naquele período, a defesa de tais ideias parece ter sido 

naturalizada pela sociedade, de modo geral, e acreditamos que a Realidade Amazônia foi um veículo 

importante de difusão dessa mensagem. 

A nossa análise indica como as primeiras imagens da Amazônia, feitas George Love e 

Claudia Andujar, foram produzidas em um contexto radicalmente distinto daquele no qual o livro 

foi lançado, como vimos no capítulo anterior. Ou seja, identificamos que a gênese do livro se deu 

em um espaço que defendia claramente a colonização da floresta. Situação que será alterada nos 

anos seguintes, devido especialmente às lutas em defesa da floresta e da preservação de seus povos 

originários. Assim, as imagens são reapropriadas e ressignificadas como forma de denúncia de uma 

situação exploratória e violenta. Entretanto, essa mudança levará alguns anos para se concretizar. 

Antes, as imagens ainda serão usadas em outros veículos, alinhados ideologicamente à ditadura 

civil-militar brasileira, o que será tema do nosso próximo capítulo.  
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4. O AUDIOVISUAL O HOMEM DA HILEIA  
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Vimos como a revista Realidade foi utilizada pelo governo militar como meio para divulgar 

o discurso em defesa da colonização da floresta amazônica, sob a justificativa de que seria aberto 

um caminho para um inédito desenvolvimento econômico da região, o que de fato não ocorreu. 

Entretanto, essa não foi a única maneira de promover esse projeto. As fotografias produzidas por 

Claudia Andujar e George Love ainda foram apresentadas no Museu de Arte de São Paulo, através 

de um audiovisual que recebeu o título de O homem da Hileia, integrante da exposição Hileia 

Amazônica, inaugurada em dezembro de 1972. Alguns meses depois, em novembro de 1973, uma 

nova versão do audiovisual, na qual foram adicionadas diversas outras fotografias, foi projetada no 

exterior, dentro da programação da Brasil-Export ’73, uma feira de importações promovida pelo 

governo militar na cidade de Bruxelas, na Bélgica.  

O museu chegou a planejar o lançamento de uma publicação com uma seleção das 

fotografias apresentadas no audiovisual, configurando um embrião do que seria o livro Amazônia 

anos depois. Embora a publicação não tenha chegado a ser produzida, examinar a documentação 

referente a ela revela o modo como as fotografias serviram a discursos distintos em um outro 

suporte.  

Como já abordado na introdução desta tese, o campo de estudos da arqueologia das 

mídias trouxe orientações metodológicas relevantes. No caso das investigações apresentadas neste 

capítulo, elas foram centrais, pois suas ferramentas nos auxiliaram na busca de elementos que 

fossem capazes de elucidar a história do audiovisual, especialmente no caso de O homem da Hileia.  

Desse modo, este capítulo discorre sobre algumas informações teóricas e históricas sobre 

o audiovisual, de maneira mais ampla, para em seguida apresentar dados e análises sobre como O 

homem da Hileia figurou na exposição Hileia Amazônica e na feira Brasil Export ’73 e, ainda, seus usos 

políticos e ideológicos. Vimos, no capítulo 3, como havia um amálgama entre os discursos dos 

jornalistas, das empresas e do governo militar na Realidade Amazônia, e essa a situação não era muito 

diferente nas galerias do museu e dentro da feira de exportações. 

 

4.1. O audiovisual, uma mídia esquecida  

 

“Audiovisual” era o termo utilizado até o início dos anos 1980 para se referir a projeções 

de imagens sequenciadas, sincronizadas com sons, que podiam ser músicas, narrações, ruídos ou 

diálogos549. O artista Paulo Fogaça descreve as ferramentas utilizadas em um audiovisual: uma 

câmera fotográfica com filme diapositivo (geralmente 35 milímetros), um gravador para registrar 

 
549 PARENTE, André. Passagens entre fotografia e cinema na arte brasileira. Rio de Janeiro: +2 Editora, 2015, 
p. 12. 
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os sons e os bipes de sincronização na fita cassete, um projetor de imagens e um bipador ou 

sincronizador de slides550. Em alguns audiovisuais ainda havia o dissolve control551, dispositivo que 

articulava dois projetores, permitindo fusões, sobreposições e justaposições nas projeções552.  

A partir da década de 1960, a tecnologia dos audiovisuais se desenvolveu 

consideravelmente, possibilitando que diversos projetores, até mesmo centenas deles, fossem 

controlados por dispositivos eletrônicos, produzindo assim projeções em multitelas. Esse recurso 

audiovisual ficou conhecido também como “multivisão”. Além de audiovisual, é comum a 

utilização do termo “diaporama”, especialmente na França. Segundo Olivier Lugon553, o termo foi 

criado no início dos anos 1960 por organizadores do Festival International du Montage Photographique 

Sonorisé, evento voltado para produtores amadores de audiovisuais, que ocorreu na cidade de Vichy. 

O neologismo foi formado pelo prefixo “diapo”, que significa slide, e “rama”, que remete aos 

espetáculos de imagens que fizeram sucesso no século XIX. Para Lugon, a presença do som foi 

definidora para a consolidação do diaporama, pois deslocou a fotografia para o âmbito das mídias 

temporais, como o cinema e a televisão. 

Já no Brasil, o termo diaporama não chegou a ser adotado554. E por esse motivo, optamos 

por empregar nesta tese apenas o termo “audiovisual”, amplamente utilizado na época, para nos 

referirmos às projeções de slides acompanhadas de som sincronizado.  

Segundo Nathalie Boulouch555, a imagem estática projetada sempre teve uma existência 

discreta na história da fotografia. A historiadora atribui esse apagamento ao fato de a mídia não se 

fixar em uma impressão ou algo mais perene. Na impossibilidade de ser comercializada ou 

colecionada, ela foi colocada à margem. O slide tornou-se assim uma espécie de “primo pobre” da 

fotografia e do cinema.  

 
550 FOGAÇA, Paulo apud CARVALHO, Rosane Andrade de. Diaporamas: um estudo crítico de audiovisuais na arte 
brasileira (1972-1975). 2021. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2021, p. 33. 
551 No seguinte vídeo, podemos ver em funcionamento um dissolve control com dois projetores do tipo carrossel da 
Kodak: <https://www.youtube.com/watch?v=PdQwYgnDjPM>. 
552 CRUZ, Roberto Moreira S. Reflexões sobre a arte do audiovisual a partir da Expoprojeção 73. In: SESCSP. 
Expoprojeção 1973-2013. São Paulo: Sesc SP, 2013, p. 37. Catálogo de exposição. Disponível em: 
<http://www.expoprojecao.com.br/_pdf/expo_catalogo.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2021. 
553 LUGON, Olivier. The Automatic Exhibition: Slide Shows and Electronics at the Swiss National Exhibition 1964. 
Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques/Intermediality: History and Theory of the 
Arts, Literature and Technologies. Issue 24-25, Automne 2014, Printemps 2015, sem p. Disponível em: 
<https://www.erudit.org/en/journals/im/2014-n24-25-im02279/1034161ar/>. Acesso em: 24 nov. 2021. 
554 Ao menos é o que indica a pesquisa feita na imprensa, onde não foi encontrada nenhuma menção significativa ao 
termo “diaporama” nos arquivos d’O Estado de S. Paulo, da Folha de S. Paulo e da Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional, entre as décadas de 1960 e 1970. Nas duas primeiras fontes não foi identificada nenhuma menção. Já na 
Hemeroteca Digital foram encontradas 4 menções. Três menções explicam o termo (imagens fixas projetadas) e outro 
se refere a um festival que ocorreu na Inglaterra em 1977.  
555 BOULOUCH, Nathalie. Photographie illégitime, cinéma du pauvre: le destin impossible de la diapositive. 
Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques/Intermediality: History and Theory of the 
Arts, Literature and Technologies. Issue 24-25, Automne 2014, Printemps 2015, sem paginação. Disponível em: 
<https://www.erudit.org/en/journals/im/2014-n24-25-im02279/1034154ar/>. Acesso em: 25 nov. 2021.  
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Reconhecendo-as como ancestrais da lanterna mágica, Boulouch afirma que foi em 

meados do século XIX que as projeções de positivos começaram a ser utilizadas, especialmente 

nos espaços da ciência e da educação. Na Europa e nos EUA, na virada do século XIX para o XX, 

o uso da projeção de slides na educação se tornou popular, havendo aluguel de projetores e 

diapositivos já com os conteúdos estabelecidos como material didático dirigido556. A historiadora 

constata que no fim do século XIX havia um receio de que o recém-inventado cinematógrafo 

substituísse o projetor de slides, o que não ocorreu especialmente por causa dos fotógrafos que 

projetavam suas fotografias em discussões de grupos e associações. Também eram recorrentes, 

segundo a autora, projeções públicas promovidas por associações de fotógrafos, acompanhadas de 

comentários orais, música e leitura de textos literários.  

A situação de crise veio com os pictorialistas que, ao defender a fotografia como 

expressão artística, passam a valorizar a imagem fixada em papel, permitindo a apreciação em 

ambientes iluminados e a apresentação em exposições ou em publicações. A fotografia projetada 

ficou restrita à esfera do espetáculo, do entretenimento popular e dos amadores.  

Durante o modernismo, defendia-se que a projeção era especificidade do cinema, 

enquanto a impressão em papel era vista como algo típico da fotografia, fazendo com que a imagem 

projetada se mantivesse distante do circuito artístico. Entretanto, no âmbito doméstico, as 

projeções continuaram populares, especialmente após o lançamento do filme diapositivo 

Kodachrome, em 1935, que revolucionou o processo de impressão em cores. A partir dos anos 

1950, as projeções amadoras se desenvolveram significativamente, em conjunto com o crescente 

uso da mídia nos campos da fotografia aplicada e da comunicação visual. Mas o grande impulso 

para a ampla popularização do projetor de slide veio com o lançamento do Carousel (Figura 134) 

em 1961, um projetor circular da Kodak, que permitia que a projeção fosse feita em loop557.  

 

 
556 Foi justamente nessa época que a projeção de imagens começou a ser usada no ensino da história da arte, tendo 
como um dos precursores o historiador alemão Hermann Grimm, professor de história da arte na Universidade de 
Berlim, no final do século XIX. Mas foi Heinrich Wölfflin quem, alguns anos depois, desenvolveu consideravelmente 
esse uso, ao aproximar, confrontar e comparar duas obras de arte projetadas, algo inédito nas aulas de história da arte 
até então. Fonte: BOULOUCH, Nathalie. Photographie illégitime, cinéma du pauvre: le destin impossible de la 
diapositive. Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques/Intermediality: History and 
Theory of the Arts, Literature and Technologies. Issue 24-25, Automne 2014, Printemps 2015, sem paginação. 
Disponível em: <https://www.erudit.org/en/journals/im/2014-n24-25-im02279/1034154ar/>. Acesso em: 25 nov. 
2021. 
557 Ibid., sem p. 
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Figura 134: Anúncios publicitários do projetor Carousel Kodak, nas páginas da revista Esquire de fevereiro e abril de 
1963. Fonte: LUGON, Olivier. The Automatic Exhibition: Slide Shows and Electronics at the Swiss National 
Exhibition 1964. Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques/Intermediality: History 
and Theory of the Arts, Literature and Technologies. Issue 24-25, Automne 2014, Printemps 2015, sem p. Disponível 
em: <https://www.erudit.org/en/journals/im/2014-n24-25-im02279/1034161ar/>. Acesso em: 24 nov. 2021.  

 

Graças ao uso do Kodachrome, que permitia projeções de fotografias em cores, com 

qualidade superior a outros processos de impressão, os projetores passaram a ser ainda um 

equipamento presente nos ambientes domésticos, educacionais, corporativos e na prática de 

fotógrafos amadores. E mesmo à margem, o slide também passou a ter certa presença no campo 

da arte, especialmente da arte conceitual. Segundo Nathalie Boulouch, o caráter serial e 

automatizado da mídia, a maleabilidade na escolha das fotografias, as características semelhantes 

ao cinema, a simplicidade técnica, a possibilidade de delegação da produção da imagem a um 

profissional e a aproximação de práticas amadoras chamaram a atenção dos artistas que 

procuravam meios alternativos de criação. Aliada ao desejo de fugir das convenções do mercado 

de arte, a imagem que surge por meio de um feixe de luz e não materializada em uma folha de papel 

foi adotada por inúmeros artistas do período558.  

 
558 No Brasil, também podemos identificar o uso do slide por artistas, especialmente durante os anos 1970, em 
momentos pontuais, dos quais se destacam as Cosmococas, de Hélio Oiticica e Neville de Almeida. Ainda citamos três 
exposições importantes para a produção de audiovisuais no período. São elas: Audio-visuais, individual de Frederico 
Morais apresentada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em junho de 1973; a exposição coletiva Expo-projeção 
73, organizada por Aracy Amaral na galeria GRIFE, também em junho de 1973; e a exposição Arte Novos 
Meios/Multimeios – Brasil 70/80, organizada por Daisy Peccini, no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando 
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A imagem estática projetada também foi largamente utilizada nas grandes feiras 

comerciais e industriais. Segundo Olivier Lugon, a Expo 64, exposição nacional apresentada em 

Lausanne, Suíça, no ano de 1964, foi a primeira a utilizar projeções do tipo. Em seu estudo559, o 

pesquisador analisa a variedade de projeções de imagens estáticas da exposição, abordando 

produções coletivas apresentadas em espaços mais populares e comerciais e, portanto, fora do 

campo das artes. Lugon aponta um caminho metodológico para analisar os audiovisuais em 

multivisão, no qual o foco é deslocado dos artistas que conceberam os espetáculos para os discursos 

de quem os encomendou e das empresas responsáveis pela execução das produções, uma vez que 

o papel destas excede amplamente o de ser um mero fornecedor de suporte técnico. 

Sob essa perspectiva, os espetáculos computadorizados da multivisão apresentados na 

Expo 64 tinham como objetivo fazer com que a população suíça se acostumasse ao domínio das 

máquinas inteligentes, seja na organização do trabalho ou nos gestos mais simples do dia a dia. Para 

comprovar essa hipótese, Lugon analisa alguns sistemas apresentados em Lausanne. Escolhemos 

dois deles como casos exemplares: o sistema Globovision, criado pela Phillips, e o Rotorama, 

criado pela agência estatal de telégrafos e telefone da Suíça.     

O Globovision (Figura 135) foi um sistema criado pela Phillips, multinacional do ramo 

de eletroeletrônicos, e apresentado na seção Empresas Suíças no Mundo, na Expo 64. Era um sistema 

de alta complexidade, formado por 450 dispositivos – entre projetores de slides, sincronizadores, 

holofotes e amplificadores – que projetavam cerca de 5000 imagens. O Globovision foi um modo 

que a Philips encontrou para comercializar o Poème Électronique, audiovisual criado por Le Corbusier 

e Edgar Varèse para o pavilhão da empresa na Feira Mundial de Bruxelas, em 1958, e que alcançou 

expressivo sucesso560. Mantendo o caminho aberto pela empresa suíça Paillard, a Phillips passou a 

comercializar nas feiras não apenas seus produtos típicos, mas também o próprio sistema de 

projeção. Assim, o início dos anos 1960 é visto por Lugon como um marco para as feiras mundiais, 

 
Alvares Penteado, em 1985. Em 2013, em comemoração aos 40 anos da Expo-projeção 73, foi apresentada no Sesc 
Pinheiros a exposição Expoprojeção 1973-2013. No site da exposição é possível ver diversos audiovisuais que foram 
restaurados e até reconstruídos: <http://www.expoprojecao.com.br/index.php>.  
559 LUGON, Olivier. The Automatic Exhibition: Slide Shows and Electronics at the Swiss National Exhibition 1964. 
Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques/Intermediality: History and Theory of the 
Arts, Literature and Technologies. Issue 24-25, Automne 2014, Printemps 2015. Disponível em: 
<https://www.erudit.org/en/journals/im/2014-n24-25-im02279/1034161ar/>. Acesso em: 24 nov. 2021, sem p.  
560 Le Corbusier definiu Le Poème Électronique como um “[...] poema eletrônico de 8 minutos unindo som, ritmo, cores 
e imagens”, e convidou Varèse para produzir a dimensão sonora do audiovisual, que contou com uma colagem de 
sons eletroacústicos, ampliados em cerca de 350 caixas acústicas espalhados pelo pavilhão da feira, este projetado por 
Le Corbusier e Iannis Xenakis. Fonte: CENTOLA, Nicolau André Campanér. A instalação Poème Électronique: 
espaço, timbre e imagem. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História 
da Cultura, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011, p. 14.  
Um versão adaptada para vídeo Le Poème Électronique de pode ser vista em 
<https://www.youtube.com/watch?v=myWpz1epHc0>.  
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pois se estabelece o que ele denominou de “exposição da exposição”561. Ou seja, nas feiras passou-

se a comercializar não apenas produtos e técnicas, mas também as próprias engrenagens das 

mostras que foram elevadas ao nível de maravilhas industriais.  

 

 
Figura 135: Desenho esquemático do Globovision, criado pela Philips. Acervo Swiss National Museum, Zürich. Fonte: 
LUGON, Olivier. The Automatic Exhibition: Slide Shows and Electronics at the Swiss National Exhibition 1964. 
Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques/Intermediality: History and Theory of the 
Arts, Literature and Technologies. Issue 24-25, Automne 2014, Printemps 2015, sem p. Disponível em: 
<https://www.erudit.org/en/journals/im/2014-n24-25-im02279/1034161ar/>. Acesso em: 24 nov. 2021. 

 

Outro sistema retomado por Lugon e que merece destaque é o Rotorama (Figura 136), 

criado pelo serviço postal e telefônico da Suíça. O Rotorama extrapolou o espetáculo único da 

projeção ao sincronizar elementos externos com as imagens projetadas, como transmissões 

televisionadas em cores, maquetes animadas, gráficos móveis e relógios e máquinas em pleno 

funcionamento. Lugon informa que, desde o final da década de 1950, a Suíça estava em processo 

de automação de seus serviços públicos, inclusive os postais, mas para tal, era necessário que as 

 
561 Tradução nossa de “exhibition of the exhibition”. LUGON, Olivier. The Automatic Exhibition: Slide Shows and 
Electronics at the Swiss National Exhibition 1964. Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des 
techniques/Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies. Issue 24-25, Automne 2014, 
Printemps 2015. Disponível em: <https://www.erudit.org/en/journals/im/2014-n24-25-im02279/1034161ar/>. 
Acesso em: 24 nov. 2021, sem p. 
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pessoas incorporassem um código postal ao endereço da carta. Essa mudança não foi bem recebida 

pela imprensa e gerou resistência da população. O Rotorama foi então criado como meio de 

convencer os cidadãos suíços a aderirem ao sistema, mostrando seus benefícios. Esse novo sistema 

de automação postal foi colocado em prática dentro do espetáculo, onde o público podia enviar 

um cartão, ali mesmo na sala de projeção, e via todo o processo ocorrer na sua frente, através da 

sincronização entre máquinas e projeções explicativas. Para isso, criou-se uma sala rotativa com 

600 lugares que mostrava em loop todo o procedimento. Ou seja, o espetáculo da projeção foi 

utilizado como meio de persuasão para que a população suíça aceitasse, e até admirasse, os 

processos de automação promovidos pelo governo.   

 

 
Figura 136: Maquete do Rotorama. Acervo Museum for Communication, Berne. Fonte: LUGON, Olivier. The 
Automatic Exhibition: Slide Shows and Electronics at the Swiss National Exhibition 1964. Intermédialités: Histoire 
et théorie des arts, des lettres et des techniques/Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and 
Technologies. Issue 24-25, Automne 2014, Printemps 2015, sem p. Disponível em: 
<https://www.erudit.org/en/journals/im/2014-n24-25-im02279/1034161ar/>. Acesso em: 24 nov. 2021, sem p. 
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Lugon percebe que as projeções em multitelas não eram apresentadas apenas como meros 

espetáculos, mas como meios de promover “[...] a racionalização industrial da comunicação inter-

humana e orientada para um discurso de rentabilidade económica”562. Tais mecanismos foram 

usados “[...] não só para dar uma imagem sedutora dos novos processos de trabalho automatizado, 

mas também para tornar a própria exposição parte integrante do novo regime de produtividade 

industrial na era da eletrônica”563. 

No que se refere à presença do audiovisual no Brasil, percebemos uma escassez de 

pesquisas sobre o tema. O que Nathalie Boulouch aponta também se adequa ao caso brasileiro, 

pois os poucos estudos que encontramos referem-se exclusivamente ao campo das artes visuais564. 

Todo o imenso campo da educação, dos ambientes domésticos, das exposições de fotografia, dos 

circuitos amadores e dos grandes eventos e feiras são ignorados, com raras exceções565. Entretanto, 

ao investigarmos o uso do termo na imprensa566 da época, identificamos uma intensa produção e 

uso de audiovisuais não apenas em palestras, eventos e cursos, mas também no teatro567, na 

 
562 Tradução nossa de “the industrial rationalization of inter-human communication, and geared to a discourse of 
economic profitability”. LUGON, Olivier. The Automatic Exhibition: Slide Shows and Electronics at the Swiss 
National Exhibition 1964. Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques/Intermediality: 
History and Theory of the Arts, Literature and Technologies. Issue 24-25, Automne 2014, Printemps 2015. Disponível 
em: <https://www.erudit.org/en/journals/im/2014-n24-25-im02279/1034161ar/>. Acesso em: 24 nov. 2021, sem 
p.  
563 Tradução nossa de “not only to give a seductive image of the new processes of automated work, but also to make 
exhibition itself an integral part of the new regime of industrial productivity in the era of electronics”. Ibid., sem p. 
564 No que se refere à presença do audiovisual nas artes visuais, encontramos dois estudos importantes: o livro Passagens 
entre fotografia e cinema na arte brasileira, de André Parente (2015), que reserva um capítulo para comentar os audiovisuais, 
e a tese de doutorado Diaporamas: um estudo crítico de audiovisuais na arte brasileira (1972-1975), de Rosane Andrade de 
Carvalho (2021), que aborda a produção de audiovisuais no campo da arte nos anos 1970, com destaque para as obras 
de Frederico Morais, Beatriz Dantas, Paulo Lemos, Letícia Parente, Luiz Alphonsus e Paulo Fogaça. 
565 Uma das exceções é o catálogo da exposição Arquivo Peter Scheir que aborda os audiovisuais produzidos pelo 
fotógrafo durante os anos 1970. Ver: ESPADA, Heloisa (org). Arquivo Peter Scheier. São Paulo/Rio de Janeiro: 
Instituto Moreira Salles, 2020.   
566 Dadas as facilidades de suas ferramentas de pesquisa, foi examinado o arquivo digital do jornal O Estado de S. Paulo 
e da revista Novidades Fotóptica, digitalizada pelo Instituto Moreira Salles.  
567 Em dezembro de 1970, Augusto Boal apresentou o audiovisual O Sistema Coringa, no Teatro Paiol, com suas 
experiências no Teatro de Arena. O roteiro e os comentários do audiovisual foram escritos por Boal, a montagem 
fotográfica foi de Derly Marques e Stefan Lesli e a produção foi da Visual Arte Comunicação. Essa seria a primeira 
produção de uma série de audiovisuais sobre o teatro brasileiro feita para divulgação no Exterior. Ao todo, esse 
audiovisual foi formado por 50 diapositivos, nos quais Boal contava a história do teatro brasileiro a partir da fundação 
do Teatro Brasileiro de Comédia e do Teatro de Arena, até chegar a sua teoria de interpretação e dramaturgia 
denominada Sistema Coringa. Fonte: SISTEMA Coringa. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 dez. 1970, p. 10. 
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promoção do turismo568, na divulgação da religião católica569 e de pesquisas antropológicas570 e, 

especialmente, no campo da educação571, confirmando o aspecto didático da mídia apontado por 

Nathalie Boulouch. De qualquer modo, manteremos nosso foco aqui no uso do audiovisual em 

exposições de fotografia e feiras comerciais e industriais, para que possamos compreender como 

ambas estão conectadas. 

A partir do levantamento que fizemos na imprensa, podemos identificar que, no Brasil, o 

audiovisual começou a ser empregado em feiras ou exposições desde meados dos anos 1960, 

acompanhando o início do uso da mídia em feiras industriais mundiais. Os tipos de sistema de 

projeção adotados eram os mais variados e é possível encontrar descrições mais ou menos 

detalhadas em notas e reportagens. A primeira menção ao uso de audiovisuais em espaços 

expositivos que conseguimos localizar refere-se a Trabalhismo nos Estados Unidos, que ocorreu na 

Galeria Prestes Maia, centro de São Paulo, em fevereiro de 1966. O título da exposição já nos leva 

 
568 A Kodak Pathé, em parceria com a Air France, apresentou ao menos dois espetáculos em multivisão para a 
promoção do turismo, em 1969 e 1971, que itineraram em algumas capitais do país. Alguns dos audiovisuais foram 
projetados por Jacques Parouti, Honoré Durand e Phillipe Verdon, e receberam títulos como Paris, meu amor, Melodia 
para um verão, Andaluzia, A França, suas cores e sorrisos e O mundo, suas cores e sorrisos. Fontes: MULTIVISÃO será visto 
amanhã. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 jun. 1969, p. 23; PUC vai mostrar Multivisão. O Estado de S. Paulo, 
São Paulo, 22 mai. 1971, p. 7.  
569 Em setembro de 1971, foi inaugurada a filial do Sono-Viso do Brasil pelo dom Paulo Evaristo Arns em São Paulo. 
“A Sono-Viso do Brasil, entidade independente, utiliza métodos audiovisuais para difundir programas de apoio à Igreja 
no Brasil, produzindo séries de slides e gravações sobre passagens bíblicas e evangélicas, destinadas à catequese, liturgia 
e sacramentos, assuntos vocacionais e documentação, além de assuntos diversos de educação”. A Sono-Viso do Brasil 
começou a sua história no ano de 1966, quando chegaram ao Brasil diversos projetores e gravadores com passagens 
bíblicas e evangélicas. Esse primeiro material foi trazido pelos chamados “padres brancos de Frankfurt” e distribuído 
em diversas dioceses do país. Logo, a Sono-Viso do Brasil começou a produzir seu próprio material. Arns afirma que 
os projetores distribuídos pela Sono-Viso são modernos e estão sendo distribuídos por toda a Amazônia. Para essa 
inauguração em São Paulo, foi apresentada uma série de slides com pinturas de Lorenço Helimar sobre o tema “Angústia 
do Século XX”. Fonte: A RELIGIÃO pelo método audiovisual. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 1971, p. 
16. 
570 Em novembro de 1976, o antropólogo Raul Lody apresentou o audiovisual O teatro no folclore brasileiro, no Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro. O audiovisual se propunha ser um “registro das manifestações teatrais populares do 
Brasil, desde 1968”, e foi formado por 50 slides acompanhados de texto e música, com duração total de 20 minutos. O 
teatro no folclore brasileiro foi o sétimo audiovisual produzido por Lody sobre folclore brasileiro, tema ao qual se dedicava 
há 8 anos. Seus outros trabalhos são Folclore Brasileiro, O homem e o barro, O Brasil e seu folclore, Herança cultural do negro 
africano no Brasil, Formas e técnicas da cerâmica popular brasileira e Rendeiras e rendas populares do Brasil. Fonte: NO RIO, 
audiovisual do teatro folclórico. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 1976, p. 27.  
Por telefone (22 de setembro de 2020), Lody afirmou que frequentava o MAM RJ e que nos anos 1970 foi convidado 
para coordenar uma mostra de filme etnográfico brasileiro no museu. Ele afirmou que havia um “boom” do audiovisual 
na época e ele viu nessa mídia uma forma de “escoar” sua produção fotográfica, usando o MAM RJ, que era um lugar 
muito aberto e experimental. Atualmente, os slides de seus audiovisuais integram os acervos da Fundação Joaquim 
Nabuco, em Recife, e do centro de documentação do Centro Nacional de Cultura Popular do Iphan no Rio de Janeiro. 
571 O debate sobre o uso de audiovisual na escola se mostrou bastante intenso na revista Novidades Fotóptica, durante a 
década de 1970. Foi possível encontrar uma série de reportagens, anúncios e informes publicitários sobre o audiovisual 
na escola, destacando equipamentos, vantagens e como comprar os equipamentos nas lojas da Fotóptica. Dentre as 
reportagens, citamos: TIRA o som, bota a imagem, que a aula vai começar. Novidades Fotópticas, São Paulo, n. 42, 
p. 30, 1970; A IMAGEM e o som derrubam um velho deus. Novidades Fotópticas, São Paulo, n. 44, p. 9, 1970; 
MAUAD, Fayez José. Som Imagem Professor, isto é método audiovisual. Novidades Fotópticas, São Paulo, n. 49, 
p. 20-1, 1971; COMO UMA ESCOLA pode começar a dar aulas com audiovisual. Novidades Fotópticas, São Paulo, 
n. 53, p. 13, 1972. 
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a perceber a forte ligação ideológica entre o uso dessa mídia e o poder dos EUA572. Nomes ilustres 

participaram de sua inauguração, como o cônsul geral norte-americano Miles W. Bond e o então 

prefeito Faria Lima. A exposição também foi apresentada no antigo estado da Guanabara, atual 

Rio de Janeiro, e descrita como uma apresentação “[...] basicamente audiovisual, com ‘slides’, filmes 

(inclusive sobre a vida do presidente Kennedy e feitos espaciais norte-americanos)”, que tratava de 

temáticas “[...] como a contratação coletiva de trabalho, como vive o operário norte-americano, a 

história do sindicalismo nos Estados Unidos”573. 

No mesmo ano de 1966574, houve uma exposição organizada pela Confederação Nacional 

das Indústrias (CNI) na qual foram feitas demonstrações do uso da mídia, como podemos ver na 

Figura 137.  

 

 

Figura 137: Equipe apresenta audiovisual em exposição ocorrida na CNI no ano de 1966. Fonte:  EXPOSIÇÃO na 
CNI. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 8, 31 jul. 1966. 

 
572 Ainda foram encontradas duas outras exposições, que apontam como o audiovisual foi usado para divulgar 
interesses estrangeiros empresariais e geopolíticos no Brasil. A primeira delas é Atlântico Sul, da Aeropostal ao Concord, 
apresentada no Museu da Aeronáutica da Fundação Santos Dumont (atual Oca), no Parque do Ibirapuera, em 
novembro de 1975. Durante a exposição, produzida pela Air France, eram exibidos audiovisuais que narravam a 
conquista da aviação francesa no Atlântico Sul. Já a segunda exposição foi apresentada em julho de 1976. Recebeu o 
título de EXPO 200 e comemorava os 200 anos da independência dos Estados Unidos. Exibiram-se filmes, retratos 
dos ex-presidentes do país e um audiovisual em multivisão, produzido pela revista National Geographic, com um 
panorama da história do país. Fontes: NO MUSEU, a exposição itinerante do Atlântico Sul. O Estado de S. Paulo, 
São Paulo, Suplemento de Turismo, p. 6, 2 nov. 1975; EXPO 200. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 46, 1 jul. 
1976. 
573 ABERTA a exposição. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 15, 12 fev. 1966. 
574 EXPOSIÇÃO na CNI. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 8, 31 jul. 1966. 
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Durante os anos 1970, surgem os sistemas audiovisuais mais complexos. Em agosto de 

1970575, por exemplo, apresentou-se o Eletronic Fashion Show, na 13ª Feira Nacional da Indústria 

Têxtil no Parque do Ibirapuera, feira criada por Caio de Alcântara Machado, futuro criador da Brasil 

Export ‘73. O show audiovisual teve como tema o avião Boeing 747 e foi produzido pela companhia 

aérea estadunidense Pan Am, em conjunto com a companhia têxtil de origem francesa Rhodia. Ele 

aconteceu em seis palcos móveis, nos quais eram projetados slides e filmes acompanhados de trilha 

sonora. Havia também desfiles com modelos e celebridades. Segundo a imprensa, os audiovisuais 

abordaram os problemas da indústria de comunicações de massas, em um espetáculo dividido em 

14 quadrados onde foram usados cerca de 4000 slides576. 

Outras ocasiões de utilização do audiovisual se deram no VIII Salão do Automóvel, no 

Parque do Anhembi, em novembro de 1972577: um sobre a Transamazônica, produzido pela 

Mercedes Benz; e também o curioso “odo-audiovisual”, que exalava cheiro de chocolate produzido 

pela Lacta, em novembro de 1976578.   

Um marco para o audiovisual foi a exposição retrospectiva Trinta Anos de Visão e Multivisão, 

do fotógrafo alemão Peter Scheier, apresentada no Museu de Arte de São Paulo entre 2 e 28 de 

agosto de 1970. A exposição não é importante apenas por seu pioneirismo579, mas também por 

revelar as estreitas relações entre o museu e as feiras industriais, que serão aprofundadas nos tópicos 

a seguir. Scheier começou a se especializar no audiovisual em 1965 e chegou a produzir complexas 

projeções de diversas telas controladas eletronicamente no sistema de multivisão580. Para o 

fotógrafo, esse tipo de projeção era uma evolução técnica da fotografia, que tinha passado por 

poucos desenvolvimentos se comparada a outros meios581. A exposição, pioneira no uso da 

multivisão no país, foi recebida com entusiasmo pela revista Novidades Fotóptica, que acreditava que 

a mídia poderia revolucionar o mercado das artes visuais582.  

 
575 SHOW audiovisual. O Estado de S. Paulo, São Paulo, Suplemento Turismo, p. 2, 7 ago. 1970.  
576 TUDO isso aconteceu com imagem e som. Novidades Fotóptica, São Paulo, n. 42, p. 27, 1970. 
577 NEM SÓ a beleza do carro vende no Salão. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 28, 21 nov. 1972.  
578 ODO-audiovisual. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 22, 22 nov. 1975. 
579 A primeira menção à projeção de audiovisuais em espaço de arte encontrada no jornal O Estado de S. Paulo foi 
referente à exposição de Scheier. Fonte: A DÉCADA de 30 no Museu. O Estado de S. Paulo, São Paulo, Suplemento 
Turismo, p. 3, 31 jul. 1970. 
580 A DÉCADA de 30 no Museu. O Estado de S. Paulo, São Paulo, Suplemento Turismo, p. 3, 31 jul. 1970. 
581 “Multivisão, 3 espetáculos”, O Estado de S. Paulo, p. 12, 13 ago. 1970. 
582 O QUE está fazendo o sr. Scheier. Novidades Fotóptica, São Paulo, n. 42, p. 26, 1970.  
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Figura 138: Vista de 30 anos de visão e multivisão, no Museu de Arte de São Paulo, 1970. Fonte: ESPADA, Heloisa; 
BARZON, Marina. Cronologia. In:  ESPADA, Heloisa (org). Arquivo Peter Scheier. São Paulo/Rio de Janeiro: 
Instituto Moreira Salles, 2020, p. 180. Catálogo de exposição. 

 

Ao analisarmos as reportagens e a bibliografia que descreveram a exposição de Peter 

Scheier, podemos constatar que as projeções mantiveram o caráter didático estabelecido pelos 

primeiros anos da mídia, abordando panoramas históricos. Na exposição, apresentaram-se três 

audiovisuais, constituídos por cerca de 2000 fotografias em uma grande tela de três por dez 

metros583, formada por 26 aparelhos que projetavam simultaneamente de 12 a 15 imagens, 

acompanhadas por locução ou músicas584.  

O primeiro deles teve duração de 35 minutos e compunha-se por fotografias em preto e 

branco organizadas de modo cronológico, compreendendo o período imediatamente anterior à 2ª 

Guerra Mundial até chegar ao ano de 1970. Essa sequência destacou o desenvolvimento industrial 

e alguns fatos políticos, sociais e artísticos que marcaram o país. A projeção utilizou músicas de 

sucesso do período abordado585, apresentando fotografias de Scheier feitas para o MASP, para a 

revista O Cruzeiro, para os jornais O Estado de S. Paulo e Diário de São Paulo e, ainda, imagens de shows 

da TV Record, outras produzidas em Israel e alguns álbuns de família com fotografias de criança586. 

Já o segundo e o terceiro audiovisuais reuniram fotografias encomendadas pelo Ministério das 

Relações Exteriores para serem apresentados na Exposição Internacional de Alimentação, em Paris, e na 

 
583 A DÉCADA de 30 no Museu. O Estado de S. Paulo, São Paulo, Suplemento Turismo, p. 3, 31 jul. 1970. 
584 ESPADA, Heloisa; BARZON, Marina. Cronologia. In: ESPADA, Heloisa (org). Arquivo Peter Scheier. São 
Paulo/Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2020, p. 178-9. Catálogo de exposição. 
585 A DÉCADA de 30 no Museu. O Estado de S. Paulo, São Paulo, Suplemento Turismo, p. 3, 31 jul. 1970. 
586 ESPADA, Heloisa; BARZON, Marina. Cronologia. In: ESPADA, Heloisa (org). Arquivo Peter Scheier. São 
Paulo/Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2020, p. 178-9. Catálogo de exposição. 
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feira Expo’70, em Osaka. O segundo narrava aspectos históricos, destacando as riquezas naturais e 

o potencial brasileiro no campo da alimentação, enquanto o terceiro audiovisual, que estava sendo 

exibido ao mesmo tempo no Pavilhão do Brasil, na Expo’70, abordava aspectos humanos e sociais 

do país, com trilha sonora de músicas nacionais587.  

Uma reportagem588 publicada na revista Novidades Fotóptica, em 1972, apresenta 

informações relevantes para a compreensão de como o audiovisual era visto no Brasil no início da 

década de 1970. Segundo o texto, as primeiras experiências eram improvisadas e amadoras e, por 

isso, consideradas como um “quebra-galho” para as pessoas que não tinham recursos suficientes 

para fazer cinema. Entretanto, a mídia foi se sofisticando, especialmente com a participação de 

roteiristas. No início, o mais comum era o fotógrafo disponibilizar as fotografias e informações 

para um redator que fazia o roteiro, como se fossem “legendas faladas”. Até que surgiram grandes 

estúdios que formavam equipes para produzir os audiovisuais, especialmente em multivisão, que 

em algumas ocasiões eram mais caros do que a produção de um filme. 

Após esse curto histórico, o texto da revista passa a dar orientações para o leitor 

interessado em produzir audiovisuais em multivisão. A principal dica era garantir um roteiro que 

conseguisse organizar a sequência de imagens de modo que elas não fossem apenas uma “sucessão 

de imagens”, mas o “resultado da soma delas nas múltiplas telas”. Ou seja, era preciso estabelecer 

uma sequência precisa das imagens e elas ainda deveriam estabelecer uma correspondência direta 

com o que era narrado no áudio. É curioso perceber como essa dica assemelha-se aos princípios 

de edição da fotorreportagem, vistos no capítulo 3 desta tese, e até de fotolivro, vistos na 

introdução desta tese, demonstrando como recorrentemente almejava-se que as mídias fotográficas 

fossem formadas por grupos de imagens coesas e não apenas por meras compilações.  

A reportagem da Novidades Fotóptica busca reforçar a ideia de que o audiovisual, 

especialmente aquele feito em multivisão, tem potencial para se projetar como uma mídia tão 

poderosa quanto o cinema. Entretanto, a pessoa autora do texto observa que havia preconceito 

com a multivisão por parte de profissionais que viam nela apenas o aspecto didático e não artístico, 

e que, por isso, a consideravam como uma versão empobrecida do cinema.  Por fim, o texto adquire 

um tom que se assemelha ao de um informativo publicitário, ao comentar as produções de um 

certo Estúdio Eldorado, que possuíam duas finalidades: uma didática e outra voltada para 

espetáculos, em referência às grandes projeções públicas.  

Esses primeiros usos do audiovisual evidenciam como a mídia teve não apenas um apelo 

didático, mas também retórico, contribuindo para que discursos ideológicos muito específicos 

 
587 A DÉCADA de 30 no Museu. O Estado de S. Paulo, São Paulo, Suplemento Turismo, p. 3, 31 jul. 1970. 
588 3, 4, 5 PROJETORES centenas de slides: é o grande espetáculo em multivisão. Novidades Fotóptica, São Paulo, 
n. 56, p. 16-7, 1972.  
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circulassem por meio de uma nova mídia na sociedade brasileira. Talvez pelo caráter de novidade, 

pelo caráter de espetáculo ou até mesmo pelo entendimento da fotografia como uma suposta 

comprovação do real, essa mídia foi utilizada largamente durante os anos 1970 até ser substituída 

por outras mais modernas e mais persuasivas. Nesse sentido, o caso específico de O homem da Hileia 

torna-se exemplar.  

 

4.2. O homem da Hileia no MASP 

 

4.2.1. O MASP e a fotografia durante os anos 1970 

 

A presença do audiovisual no MASP responde a um período de intensa atividade 

fotográfica na cidade de São Paulo, especialmente do fotojornalismo, que, em uma situação 

permeada pelas limitações impostas pelo governo militar, tornou-se um dos veículos de denúncia 

social ou de endosso das ações do governo. Vimos, no primeiro capítulo desta tese, que a 

pesquisadora Patrícia Yamamoto identificou um circuito na década de 1970 formado por 

publicações especializadas, galerias dedicadas exclusivamente à fotografia, um expressivo número 

de exposições e um certo debate sobre a fotografia na imprensa589. Esse circuito contou com 

diversas instituições e, entre elas, podemos destacar o Museu de Arte de São Paulo, que produziu 

uma abundante programação relacionada à fotografia entre 1970 e 1979590, com dezenas de 

exposições, cursos, palestras e lançamentos de livros. Nessa programação, não devemos deixar de 

pontuar que George Love e Claudia Andujar se mostraram fundamentais, pois, desde os anos 1960, 

o casal não só apresentava exposições de suas fotografias, como também contribuía com diversas 

dessas atividades. 

Desde os primeiros anos, Pietro Maria Bardi entendeu o MASP como um museu 

multidisciplinar, permitindo assim que a fotografia fosse inserida na programação da instituição e 

começasse a ser apreciada junto a outras produções artísticas591. O próprio Bardi afirma que desde 

o início foram propostas “[...] atividades setoriais [para] dar importância e posição como arte à 

 
589 YAMAMOTO, Patrícia Hitomi. Circuito em transformação: O Estado de São Paulo e a cultura fotográfica 
paulistana nos anos 1970. 2018. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e 
História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, p. 44. 
590 A pesquisadora Carolina Soares elenca 93 atividades apresentadas na década de 1970, o que fazia com que, em 
média, aproximadamente 3 atividades diferentes de fotografia ocorriam no museu a cada quatro meses. SOARES, 
Carolina Coelho. Coleção Pirelli-Masp de fotografia: fragmentos de uma memória. 2006. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 168-9.  
591 Ibid., p. 69. 



 263 

fotografia”, através de uma concepção não tradicional de museu, que se apresentava como “[...] 

um centro de estudos destinado a abrir caminhos inéditos no campo bastante vasto da estética”592. 

Nesse período, o museu priorizou uma fotografia de cunho documental, produzida por 

repórteres. Já em 1963, por exemplo, por ocasião da exposição de George Torok, Luigi Mamprim, 

Ronaldo Moraes, fotógrafos de O Cruzeiro, Bardi afirma: 

 
Há quinze anos o Museu oferece ao público exposições de fotografias, dando particular 
atenção às fotografias de repórteres, pois são eles (...) os que obtém da objetiva os 
resultados mais positivos. Os fotógrafos que se preocupam com laboriosas composições 
– tonalidades, texturas, luminosidades artificiais, etc. – são os parentes pobres dos 
pintores, inclusive na escolha de uma temática que geralmente vai do romântico-
sentimental, ao social, ao surrealista, ao abstrato, etc., para finalmente nos dar 
contrafacções da arte da pintura. Afinal, o que pedimos à fotografia é o documento, isto 
é, fixar, o átimo, o mais ocasional possível ou o mais inédito naturalmente com 
compreensão; pedimos o corte, a novidade, a criação, elementos sem os quais a palavra 
arte não pode ser invocada.593  

 

Para Helouise Costa, a atuação do MASP no contexto da fotografia dos anos 1970 era 

condizente com orientações da época, que almejavam a “[...] institucionalização da fotografia e a 

sedimentação de campos específicos de trabalho e de estudo”594. Ou seja, a atuação de Bardi no 

MASP foi fundamental para a assimilação da fotografia pelo museu, assim como para a valorização 

profissional dos fotógrafos e para as pesquisas em fotografia, ainda muito incipientes no país. Costa 

nos lembra que, para além da promoção de cursos, palestras, lançamentos de livros e alguns outros 

eventos relacionados à fotografia, outro ponto importante capitaneado pelo museu foi a exibição 

de fotografias que não chegaram a integrar o acervo de obras de arte do museu595.  

Talvez essa não integração da fotografia ao acervo do museu seja explicada pela própria 

concepção de fotografia defendida por Pietro Maria Bardi, que, como vimos, era notadamente 

documental. Em seu livro Em torno da fotografia no Brasil, de 1987, Bardi ecoa e lamenta as afirmações 

do fotógrafo e historiador Boris Kossoy, de que a produção de fotografia no Brasil estava sendo 

sistematicamente destruída e não devidamente armazenada596. Segundo ele, os acervos fotográficos 

que sobreviveram a essa destruição, estariam sendo distribuídos em diversas instituições e “[...] à 

espera de sua efetiva salvaguarda e devida utilização enquanto fontes históricas”597. Para Bardi, o 

 
592 BARDI, Pietro Maria. Em torno da fotografia no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris do Brasil, 1987, p. 17. 
593 BARDI apud CAMARGO, Mônica Junqueira de; MENDES, Ricardo. Fotografia: cultura e fotografia paulistana 
no século XX. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1992, p. 102-3. 
594 COSTA, Helouise. Da fotografia como arte à arte como fotografia: a experiência do Museu de Arte Contemporânea 
da USP na década de 1970. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, v. 16, p. 163, 2008. Disponível 
em: <https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/5495>. Acesso em: 29 nov. 2021.  
595 Ibid., p. 163. 
596 KOSSOY, Boris apud BARDI, Pietro Maria. Em torno da fotografia no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris do 
Brasil, 1987, p. 48. 
597 Ibid., p. 48. 
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primeiro passo para reverter essa situação era “[...] atribuir à fotografia a importância de 

documento”598.  

Segundo Carolina Soares, o objetivo de Bardi era criar um acervo formado por fotografias 

autorais e objetos do campo da fotografia, a fim de de divulgar a memória fotográfica brasileira, 

levando em consideração a função social que ele atribuía à arte599. A fotografia documental foi 

escolhida para a formação inicial do acervo, pois Bardi defendia que cabia ao MASP preservar 

importantes registros históricos da época600, fazendo com que o museu respondesse diretamente 

ao contexto de fortalecimento de uma dita fotografia brasileira, de viés documental, que reiterasse 

elementos da identidade nacional.  

Para Helouise Costa601, o processo de legitimação da fotografia pelos museus de arte é um 

fenômeno complexo que envolve três estratégias. A primeira se expressa na institucionalização da 

chamada fotografia direta, que teve como precursor o Departamento de Fotografia no Museu de 

Arte Moderna de Nova York, a partir da década de 1940. Critérios formalistas foram definidos 

para o que deveria ser a fotografia artística e “[...] o museu passou a valorizar a fotografia não 

enquanto imagem reprodutível e versátil, mas enquanto objeto de coleção, pautado por valores 

como raridade, autenticidade, expressão pessoal e virtuosismo técnico”602. A segunda estratégia de 

legitimação da fotografia pelo museu deu-se de modo indireto, através da assimilação da fotografia 

por artistas pop, conceituais ou experimentais durante os anos 1960 e 1970. Costa, no entanto, 

destaca que o interesse desses artistas não estava na legitimação artística da fotografia, e sim no seu 

uso para questionar o estatuto tradicional da obra de arte. Por fim, a terceira estratégia ganha corpo 

apenas na década de 1980 e diz respeito às chamadas fotografias tableau, imagens que procuram 

dialogar diretamente com a tradição pictórica renascentista, por meio de composições frontais, em 

cores e apresentadas em grandes dimensões.  

No ano de 1975, é criado Departamento de Fotografia do MASP, que teve Claudia 

Andujar como primeira coordenadora603, que iniciou a constituição de um arquivo fotográfico 

separado do acervo de obras de arte. 

É importante lembrar que a presença da fotografia no MASP durante os anos 1970, 

especialmente entre os primeiros anos da década, ainda carece de pesquisas. Mas, ao consultar a 

 
598 BARDI, Pietro Maria. Em torno da fotografia no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris do Brasil, 1987, p. 48. 
599 SOARES, Carolina Coelho. Coleção Pirelli-Masp de fotografia: fragmentos de uma memória. 2006. Dissertação 
(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 66. 
600 Ibid., p. 67. 
601 COSTA, Helouise. Da fotografia como arte à arte como fotografia: a experiência do Museu de Arte Contemporânea 
da USP na década de 1970. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, v. 16, p. 133-4, 2008. Disponível 
em: <https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/5495>. Acesso em: 29 nov. 2021. 
602 Ibid., p. 133. 
603 O FUTURO incerto de cada instante. Novidades Fotóptica, São Paulo, n. 73, p. 8, 1976. 
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restrita bibliografia, podemos identificar que esse período é marcado pela valorização da fotografia 

por suas características documentais e origem jornalística. Isso revela o motivo de ter havido no 

museu uma exposição como Hileia Amazônica, patrocinada pela Editora Abril604. 

 

4.2.2. A exposição Hileia Amazônica 

 

No âmbito das comemorações dos 150 anos da Independência do Brasil605, o Museu de 

Arte de São Paulo apresentou a exposição Hileia Amazônica, no primeiro andar de sua sede na Av. 

Paulista606, entre dezembro de 1972 e fevereiro de 1973. Dedicada à memória dos antropólogos 

Herbert Baldus607 e Harald Schultz608, foi também uma homenagem aos etnólogos e arqueólogos 

do Museu Paulista609. A mostra teve um aspecto didático e abordou temas como a arqueologia, a 

etnografia, a flora e a vida na Amazônia610. Apesar da pequena repercussão na imprensa, a exposição 

foi um sucesso de público611, que chegou a formar filas na frente do museu como podemos ver na 

Figura 139, em uma de suas poucas imagens encontradas. 

 

 
604 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 18 de junho de 1971. [para] ANDREAZZA, Mário. São Paulo. 1f. Informa 
sobre a exposição Hiléia Amazônica. 
605 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 14 de agosto de 1972. [para] MOURA, João Maciel de. São Paulo. 1f. 
Informa sobre a exposição Amazônia. 
606 FARJALLAT, Célia Siqueira. Museu de Arte e sua exposição sobre a Amazônia. Correio Popular de Campinas, 
Campinas, 25 fev. 1973, p. 7A. 
607 Etnólogo alemão que pesquisou, nos anos de 1920, sobre os povos Xamakoko, Kaskihá e Sanapaná do Paraguai e 
sobre os Guarani no litoral de São Paulo. 
608 Etnólogo e fotógrafo brasileiro. Trabalhou no Museu Paulista e no Serviço de Proteção aos Índios, além de auxiliar 
Baldus em suas pesquisas.  
609 FARJALLAT, Célia Siqueira. Museu de Arte e sua exposição sobre a Amazônia. Correio Popular de Campinas, 
Campinas, 25 fev. 1973, p. 7A.  
610 KARMAN, Ernestina. Arte indígena da Amazônia – I. Folha da Tarde, São Paulo, sem data, sem paginação. 
Recorte encontrado no arquivo do Centro de Pesquisa do MASP.  
611 FARJALLAT, Célia Siqueira. Museu de Arte e sua exposição sobre a Amazônia. Correio Popular de Campinas, 
Campinas, 25 fev. 1973, p. 7A. 
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Figura 139: Público aguardando em fila para entrar na exposição Hileia Amazônica, no MASP, ocorrida entre dezembro 
de 1972 e fevereiro de 1973. Arquivo fotográfico do Centro de Pesquisa do MASP. 

 

A exposição apresentou fotografias, cartazes, objetos, documentos e outros tipos de 

imagens. Também foram expostas várias peças dos povos Marajoaras e Tapajós e uma grande 

variedade de objetos, tais como  

 
[...] cerâmicas, urnas funerárias, estatuetas, tembetás (que os índios introduzem em furos 
feitos no lábio inferior), figuras zoomórficas, buzinas de barro, cestas, máscaras, colares, 
tangas, cocares, bancos, muiraquitãs, cabeças mumificadas, aparelho de soprar rapé no 
nariz do aprendiz de feiticeiro, fibras de árvores caídas e pintadas parecendo tecidos, 
redes etc.612 

 

Nas Figuras 140 e 141 vemos dois dos artefatos expostos.  

 

 
612 KARMAN, Ernestina. Arte indígena da Amazonia – I. Folha da Tarde, São Paulo, sem data, sem paginação.  
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Figuras 140 e 141: Artefatos expostos na exposição Hileia Amazônica, no MASP, ocorrida entre dezembro de 1972 e 
fevereiro de 1973. Arquivo fotográfico do Centro de Pesquisa do MASP. 

 

Na exposição, ainda havia três grandes painéis. Dois deles foram feitos por artistas com 

colagens, objetos e documentos, tendo como tema o rio Amazonas e a rodovia Transamazônica. 

Já o terceiro painel apresentava um conjunto de plantas da região amazônica, tendo sido produzido 

em colaboração com especialistas do Jardim Botânico de São Paulo. Havia também alguns painéis 

menores referentes à história, geologia, ecologia e dados comparativos da Amazônia. Algumas 

vitrines incluíram documentos e objetos contando a história da floresta. Uma delas, organizada 

pelas arqueólogas Luciana Pallestrini e Vera Penteado Coelho, ambas do Museu Paulista, foi 

dedicada à arqueologia americana e à arqueologia amazônica, onde foram expostos artefatos 

oriundos de Santarém e da Ilha do Marajó. Outra seção tratava da etnografia e sociologia da região 

e foi organizada pela pesquisadora Tekla Hartman, também do Museu Paulista.  Por fim, havia uma 

seção dedicada à zoologia, onde se pretendia apresentar um animal vivo613.  

Apresentar um animal vivo na exposição era um desejo de Bardi desde os primeiros 

preparativos da mostra. O diretor fez o pedido formal de empréstimo de “[...] uma cobra amazônica 

viva e um couro de cobra ‘sucuri’”614 a Jandyra Planet do Amaral, diretora geral do Instituto 

Butantã, em dezembro de 1972, poucos dias antes da abertura da exposição. Uma cobra viva e não 

 
613 A HILÉIA Amazônica. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data. Manuscrito. 
614 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 6 de dezembro de 1972 [para] AMARAL, Jandyra Planet do. São Paulo. 
1f. Informa sobre a exposição Amazônia e pede cobra emprestada. 
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venenosa chegou a ser enviada, mas foi devolvida pelo museu dez dias após a abertura da 

exposição615.   

A princípio, a exposição deveria ser aberta ao público em outubro de 1971, coincidindo 

com o lançamento da revista Realidade Amazônia616. Entretanto, por algum motivo não identificado, 

sua produção foi paralisada e retomada apenas em agosto de 1972, quatro meses antes de 

finalmente ser inaugurada. 

O conjunto de documentos617 que se referem ao retorno dos preparativos da exposição, 

sejam as cartas com solicitações ou textos diversos encontrados nos arquivos, são importantes para 

que possamos compreender não apenas como foi a produção da exposição, mas também, e 

especialmente, os seus objetivos e como ela se tornou uma ferramenta de propaganda em defesa 

da colonização da Amazônia promovida pelo governo militar.  

 Uma das primeiras ações foi o contato618 com João Maciel de Moura, presidente do 

projeto RADAM que, como vimos, foi o principal projeto do governo de mapeamento das riquezas 

minerais, e que incentivou a invasão de garimpeiros na região amazônica. Pietro Maria Bardi 

solicitou imagens619 do que ele chama de “continente amazônico”, feitas pelo projeto RADAM, e 

complementa: “A exposição terá caráter didático e essas imagens tornarão possível aos paulistanos 

a compreensão da imensa tarefa a que se propôs o nosso Govêrno na conquista da amazonia 

[sic]”620. Conquista essa, que “[...] não empolga somente a nós brasileiros mas a todos os povos da 

terra” 621.   

Esse tom universalizante é retomado por Bardi em nova carta, enviada ao ministro dos 

transportes, coronel Mário Andreazza, em que ele solicita mais material, com o objetivo de criar 

“[...] uma apresentação do fato que interessa não só nossa Pátria como todos os países”622, 

referindo-se à colonização. Segundo o diretor do MASP, o objetivo da exposição era  

 
[...] demonstrar o valor desses fatores [referindo-se aos temas da exposição que até então 
eram Arqueologia, Etnografia, Ecologia, Povoação e a rodovia Transamazônia] – para 
uma comunicação consciente e esteticamente verdadeira, além de uma ampla informação 

 
615 HOSSAKA, Luiz S. [Carta] São Paulo, 12 de dezembro de 1972. [para] AMARAL, Jandyra Planet do. São Paulo. 
1f. Informa a devolução da cobra. 
616 GEISER, Rodolfo Ricardo. [Carta] São Paulo, 16 de setembro de 1971. [para] JARDIM ZOOLÓGICO DE SÃO 
PAULO. São Paulo. 1f. Verifica a possibilidade de empréstimo de uma cobra. 
617 Acondicionados no Centro de Pesquisa do MASP. 
618 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 14 de agosto de 1972. [para] MOURA, João Maciel de. São Paulo. 1f. 
Informa sobre a exposição Amazônia. 
619 O projeto RADAM emprestou o filme Radar descobre a Amazônia, com duração de 38 minutos. 
620 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 14 de agosto de 1972. [para] MOURA, João Maciel de. São Paulo. 1f. 
Informa sobre a exposição Amazônia. 
621 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 14 de agosto de 1972. [para] MOURA, João Maciel de. São Paulo. 1f. 
Informa sobre a exposição Amazônia. 
622 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 28 de agosto de 1972. [para] ANDREAZZA, Mário. São Paulo. 1f. Pede 
material para produção da exposição. 
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relativa a todos os problemas do território. Um dos fatores essenciais para que possamos 
– alcançar o objetivo da exposição é uma informação viva e completa da Transamazonica 
[sic].623 

 

Por meio desse documento, fica evidente que, assim como na revista Realidade, a 

Transamazônica foi o grande destaque da mostra, o que também pode ser percebido no texto 

Amazônia: nosso desembarque na Lua.  O texto, que tem um aspecto de release, busca elucidar o objetivo 

da exposição.   

 
[...] comunicar em termos simples, mas exaurentes [sic] quase oferecendo um abecedário 
onde o poético das lendas e dos mistérios da natureza se entrosa com a realidade das 
emprêsas humanas – as características histórico-geográficas, policticas [sic] e econômicas 
da região, com particular interêsse pelo empreendimento da Transamazônica, 
considerado nos seus aspectos urbanísticos em espetacular escala e nos humanos como 
uma continuação da epopéia do pioneirismo americano.624 

 

Ao comparar a conquista da Amazônia com a chegada do ser humano à lua, em 1969, 

compreendemos o apelo popular da exposição, que buscava apresentar a floresta como esse novo 

desconhecido que urge ser colonizado, segundo o modelo de conquista estadunidense. Podemos 

perceber também como a exposição manteve a linha que Marilena Chaui denominou de 

verdeamarelista, que vimos na introdução desta tese, ao considerar que a ocupação da Amazônia 

era vista como a epítome da integração entre a natureza e suas mitologias e os empreendimentos 

do ser humano rumo a um sonhado estado de alto desenvolvimento econômico.  

A comparação entre a conquista da lua e a colonização da floresta revelam o alinhamento 

discursivo entre a Realidade Amazônia, a exposição Hileia Amazônica e o governo militar.  

Encontramos essa mesma comparação apresentada de duas maneiras distintas nas páginas do 

periódico. Uma das inúmeras passagens625 da revista, que comenta a grandeza da rodovia 

Transamazônica, informa que cerca de 12 mil quilômetros de estradas estavam sendo construídos, 

configurando um “[...] dos mais ambiciosos projetos rodoviários de que se tem notícia”. A pessoa 

autora do texto acredita que “[...] o que se faz atualmente na Amazônia em matéria de obras 

rodoviárias é talvez uma epopéia tão incerta quanto a conquista da Lua pelos americanos”626.  

 A outra referência está no anúncio publicitário da SUDAM encontrado no suplemento 

especial A conquista da última fronteira: o mais poderoso rio do mundo, que acompanha a revista, cujo título 

 
623 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 28 de agosto de 1972. [para] ANDREAZZA, Mário. São Paulo. 1f. Pede 
material para produção da exposição. 
624 AMAZÔNIA: nosso desembarque na Lua. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data. Manuscrito.  
625 Especificamente no texto As estradas contra a floresta?, presente na quinta sessão da revista Amazônia, Indicações. 
Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 300.  
626 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 300.  
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é Amazônia: Depois da Lua, o maior desafio à espera do homem627.  O texto também defende a ideia de 

“rasgar estradas” para conquistar a floresta. Considerando que a SUDAM foi o principal órgão 

público a promover e financiar a colonização amazônica, podemos perceber como essa 

comparação, que pode parecer pueril, faz um alinhamento discreto das intenções do governo com 

os discursos da revista, que por sua vez reverberaram na exposição.  

Entretanto, esses não são os únicos pontos em comum entre a revista e a exposição. Se 

analisarmos a lacunar documentação a respeito dela, podemos identificar que diversos temas das 

reportagens foram também abordados na Hileia Amazônica, como o protagonismo das estradas e a 

comparação com a conquista da Lua, as imagens do RADAM e as peças marajoaras e dos Tapajós. 

Mas a principal semelhança está na própria estrutura da exposição, que se aproxima à de uma 

reportagem devido ao seu teor informativo. Assim, tanto na revista como na exposição, busca-se 

apresentar a história da região amazônica, suas particularidades físicas e sua biodiversidade, como 

se ela fosse uma espécie de Eldorado brasileiro, um paraíso cheio de riquezas à espera para ser 

explorado, sem se considerar as populações que ali já viviam.  

 

4.2.3. A primeira versão do audiovisual O homem da Hileia 

 

George Love propôs dois projetos distintos para a produção de O homem da Hileia628. No 

primeiro deles, não executado, seriam utilizados seis projetores acoplados a uma estrutura giratória. 

As projeções, portanto, mover-se-iam sobre um conjunto de telas fixas629. O projeto que foi 

provavelmente colocado em prática era mais simples e contava com “[...] 2 projetores, um controle 

de fusão de imagens especialmente modificado [o dissolve control] e pequenos espelhos na frente das 

lentes. Os espelhos multiplicavam e geravam imagens distintas que foram projetadas em sete telas 

[...]”630.  

Love informa que apenas as fotografias feitas por Claudia Andujar foram utilizadas no 

audiovisual631. Entretanto, ele refotografou as ampliações, utilizando filtros, novos 

enquadramentos e práticas experimentais de revelação. Essa decisão foi tomada, segundo o 

 
627 A CONQUISTA da última fronteira: o mais poderoso rio do mundo. Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 2. 
Suplemento Especial.  
628 LOVE, George. Curriculum George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, 
Charllote, p. 7, 1 set. 1986. Manuscrito.; LOVE, George. [Carta] São Paulo, 5 de setembro [sem ano] [para] BARDI, 
Pietro Maria. São Paulo. 2f. Descreve montagem da exposição e materiais necessários. 
629 A HILÉIA Amazônica. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data. Manuscrito. 
630 O HOMEM da Hiléia. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data. Manuscrito. 
631 LOVE, George. Curriculum George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, 
Charllote, p. 7, 1 set. 1986. Manuscrito. 
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fotógrafo632, não apenas por questões técnicas, mas também por escolhas estéticas, pois, 

refotografar as imagens, tornava possível executar as alterações de cor, os novos enquadramentos 

e os efeitos de revelação almejados. Além de ser o responsável pelo processo de refotografação, 

Love também definiu a sequência das imagens633 que mostravam “[...] uma visão particular do índio, 

fotografado no estado natural nas florestas e aldeias que não [sic] o meio dele”634. A projeção tinha 

um ritmo lento, era acompanhada por uma trilha sonora formada por música japonesa do século 

XIII635 e buscava emular uma aldeia indígena.  

 
A proposta de Cláudia é deixar o espectador entrar no ambiente de um povoado 
pequeno, hermético, vivendo dentro do isolamento da selva, a hiléia Amazônica. A 
música do Koto, um tanto monótona, acompanha o sentido da solidão nas próprias 
imagens. Ela une dois mundos, o pouco [palavra incompreensível] da civilização mais 
antiga do nosso Ocidente com o passado do Oriente.636 

 

A partir da análise dos documentos presentes no arquivo do MASP, podemos afirmar que 

se construiu um sistema específico para a mostra. Também percebemos que o procedimento de 

refotografação possibilitou a criação de fusões e sobreposições de imagens que, posteriormente, 

marcarão a edição do livro Amazônia. Esse recurso foi utilizado não apenas por questões técnicas, 

voltadas à preservação dos filmes originais, mas principalmente devido ao forte interesse de Love 

em experimentar novos modos de manipulação das imagens fotográficas. Tal procedimento 

possivelmente proporcionou maior liberdade no estabelecimento da sequência apresentada. O uso 

de espelhos deve aqui ser destacado, pois as imagens não foram projetadas de modo tradicional, 

como em uma sala de cinema, mas fragmentadas e multiplicadas em sete, ocupando a metade da 

sala de Exposições Temporárias do primeiro andar do museu637. Unindo, assim, meios técnicos e 

possibilidades experimentais, Claudia Andujar e George Love criaram um espaço de características 

muito peculiares, envolvendo o público por meio da projeção e da música em um ambiente que 

buscava reproduzir as sensações de estar na floresta.  

Como vimos, Love apresentou duas propostas de sistema de projeção. Na primeira delas, 

não executada, havia um sistema giratório, permitindo que a projeção se movimentasse e circulasse 

no espaço expositivo. Esse sistema não foi construído especificamente para a exposição Hiléia 

Amazônica, mas encomendado pela Olivetti do Brasil para ser usado por ocasião da VII Feira de 

 
632 LOVE, George. [Carta] São Paulo, 5 de setembro [sem ano] [para] BARDI, Pietro Maria. São Paulo. 2f. Descreve 
montagem da exposição e materiais necessários. 
633 O HOMEM da Hiléia. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data. Manuscrito. 
634 Ibid., sem p. 
635 Ibid., sem p. 
636 Ibid., sem p. 
637 Ibid., sem p. 



 272 

Utensílios e Serviços de Escritório, em 1970, na cidade de São Paulo638. A empresa apresentou um 

estande de vendas coordenado pelo poeta Mário Chamie, então diretor artístico da Olivetti, e 

executado por George Love com a contribuição do artista gráfico Bramente Buffoni. O fotógrafo 

foi responsável pela concepção do projeto e pela organização do espaço onde o audiovisual foi 

exposto, além de acompanhar a construção do sistema na feira639. O jornal Correio da Manhã 

descreve o estande com mais detalhes. 

 
A estrutura do stand foi feita em função de um sistema de projeção de slides sôbre tela 
circular, através de lentes de acrílico que pela primeira vez no Brasil e no mundo é pôsto 
em prática. Êsse sistema foi idealizado e executado pelo fotógrafo George Love e 
consiste em duas plataformas centrais que giram em sentidos opostos. Na primeira 
plataforma estão seis projetores e na segunda lentes de acrílico que, ao projetarem slides, 
provocam uma multiplicação feérica de imagens em várias direções.  
Essas imagens condicionam o tráfego do espectador no interior do stand, de tal modo 
que o visitante circula com as informações que vem recebendo ao longo de seu percurso. 
Além dessas imagens, que são fotos de máquinas expostas, a tela circular oferece palavras 
sôltas, fragmentos de textos (todos de autoria de Mário Chamie) que o próprio 
espectador vai associando, inconscientemente, até formar frases e conceitos a respeito de 
máquinas de escrever, minicomputadores e terminais de teleprocessamento e 
telecomunicações. 
Música  
As associações de palavras são ainda favorecidas pela música eletrônica de fundo e por 
indicações de frases gravadas, num autêntico [s]how audiovisual, como por exemplo 
“você está se informando”, “a informação circula”, e “a circulação da informação 
informa”.640  

 

A produção desse complexo sistema de projeção indica que o MASP estava inserido no 

contexto das feiras industriais, estabelecendo conexões com o universo empresarial que ainda 

colocavam George Love como figura protagonista. Os vínculos entre a Olivetti e o MASP eram 

antigos e remontavam à década de 1970, como vimos no segundo capítulo desta tese. O que os 

audiovisuais de Love apontam é que essas parcerias não se davam apenas no campo do design de 

produtos, mas também no design de exposições. Assim, Hileia Amazônica parece se configurar como 

um misto de exposição didática, característica de museus de arte naqueles anos, com a visualidade 

espetacular das feiras industriais. Portanto, não é de se admirar que o museu seja convidado a 

contribuir com a Brasil Export ‘73, uma grande feira industrial criada pelo governo militar.  

 

 
638 A feira ocorreu entre 16 e 24 de maio de 1970 no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, e foi organizada 
pela Alcântara Machado Comércio e Empreendimentos, empresa igualmente responsável pela organização da Brasil 
Export ‘73, o que nos faz supor uma possível conexão entre Love e a produção da feira em Bruxelas. Fonte: VII FEIRA 
de Utensílios e Serviços de Escritório. Diário da Noite, São Paulo, 1º caderno, p. 7, 22 mai. 1970. Peça publicitária; 
ARTE na Feira de Utensílios. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 1º Caderno, p. 13, 23 mai. 1970.   
639 LOVE, George. Curriculum George Leary Love, Leary Love Family Papers, University of North Carolina, 
Charllote, 1 set. 1986, p. 9. Manuscrito. 
640 ARTE na Feira de Utensílios. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 1º Caderno, p. 13, 23 mai. 1970.   
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4.3. O homem da Hileia na Brasil Export ‘73 

 

4.3.1. A feira 

 

A Brasil Export ‘73641 foi uma grande feira de exportações que ocorreu no Palais du 

Centenaire, na cidade de Bruxelas, entre os dias 7 e 15 de novembro de 1973. O projeto, 

encabeçado diretamente pelo governo militar, teve massivo apoio logístico e tributário, chefiado 

por Marcus Vinícius Pratrini de Moraes, ministro da Indústria e do Comércio do então governo 

Médici, e organizado por Caio Alcântara Machado, através de sua empresa Alcântara Machado 

Comércio e Empreendimentos.  

A feira na Bélgica surge como consequência do sucesso de sua edição anterior, a Brasil 

Export ‘72, que ocorreu no Parque Anhembi, na cidade de São Paulo, também como uma das 

comemorações do sesquicentenário da independência do país. Sob o slogan “Brasil, a nova 

alternativa”642, o evento belga se consolidou através de uma articulada iniciativa, que envolveu o 

ministério das Relações Exteriores, o ministério da Fazenda e o ministério da Indústria e do 

Comércio, juntamente com o Banco do Brasil e o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR).  

Houve o investimento de cerca de 6 milhões de dólares para a produção da feira, que 

contou com a participação de aproximadamente 400 empresas dos mais diversos setores. Estima-

se que os negócios efetuados na Brasil Export ‘73 movimentaram por volta de 250 milhões de 

dólares, superando em 150 milhões as expectativas iniciais643.   

Segundo um boletim informativo, o objetivo primordial da feira era projetar o Brasil 

como “[...] uma maior e real alternativa de suprimento de produtos [...]”644 para toda a Europa, 

EUA e Japão, com foco central no Mercado Comum Europeu (MCE), cuja sede era justamente 

Bruxelas.  

 
641 Encontramos as fontes consultadas sobre a feira no Centro de Pesquisa do MASP, na imprensa da época e em um 
extrato confidencial de relatório da Brasil Export ’73 depositado no Sistema de Informações do Arquivo Nacional 
(SIAN). O extrato de relatório recebeu o título de “A feira brasileira de exportação Brasil Brasil Export 73” e integra 
um dossiê sobre a feira que está disponível no fundo “Divisão de Segurança e Informações do Ministérios das Relações 
Interiores”, na seção “Segurança Nacional”, na série “Terrorismo”. Tal extrato, localizado entre as páginas 110 e 190 
do dossiê, apresenta de maneira bastante objetiva questões importantes para nossa análise e, por esse motivo, é a nossa 
principal fonte de informações. O extrato foi produzido pela Agência Central do Serviço Nacional de Informações e 
concluído no dia 30 de maio de 1974, poucos meses após o fim da Brasil Export ‘73. AGÊNCIA CENTRAL DO 
SERVIÇÃO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação Brasil Brasil Export 73 – 
Extrato de relatório. Brasília, 30 mai. 1974. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020.  
642 VAMOS EXPORTAR – Boletim de divulgação da Feira Brasileira de Exportação. São Paulo, n. 1, p. 1, 1973. 
643 MELLO, Sergio Mota. Brasil Export: um final sem festa, mas positivo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 9, 17 
nov. 1973.  
644 VAMOS EXPORTAR – Boletim de divulgação da Feira Brasileira de Exportação. São Paulo, n. 1, p. 1, 1973. 
Depositado no Centro de Pesquisas do MASP.  
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O extrato de relatório depositado no Sistema de Informações do Arquivo Nacional645 

aponta como os objetivos comerciais da feira são atravessados por questões de ordem ideológica 

e geopolítica. Para os militares brasileiros, a União Soviética estaria aproveitando uma suposta 

situação pacífica entre países capitalistas e socialistas para criar mecanismos de penetração da 

ideologia socialista na Europa Ocidental, através de acordos de exportação/importação firmados 

com países europeus, gerando assim uma dependência de petróleo e outras matérias primas de 

origem soviética. O caminho para fugir desse domínio seria a Europa Ocidental estreitar os laços 

com os Estados Unidos, enfraquecendo as relações com os soviéticos. Assim, a feira de Bruxelas 

seria uma forma de colocar o país à rabeira dessa questão, ou seja, um modo de colocar o Brasil – 

aliado e dependente economicamente dos EUA, especialmente no governo militar – como uma 

“nova alternativa” que poderia substituir, pelo menos em parte, a indústria soviética, mantendo a 

Europa mais distante da dominação comunista. Mas, para que isso acontecesse, os europeus 

deveriam se sentir seguros em relação à situação política do Brasil, e o modo como se tentou 

convencer os belgas dessa segurança foi o estabelecimento de determinados temas e estratégias de 

comunicação. 

Os temas afirmam que “o BRASIL é politicamente estável”646, garantindo que negócios a 

longo prazo fossem garantidos; “o BRASIL é um mercado em expansão”647; “o BRASIL procura 

oferecer à exportação produtos de nível intermediário”648 e não buscava concorrer com a Europa 

com produtos finais; “o BRASIL quer exportar para poder importar maiores quantidades de 

produtos finais que não são, ainda, fabricados localmente; “o BRASIL é um grande importador de 

tecnologia sofisticada”649; “o BRASIL é um país de tradição européia; a participação étnica da 

EUROPA é dominante650 na raça brasileira”651; “o BRASIL é um país onde ocorrem, hoje, grandes 

 
645 AGÊNCIA CENTRAL DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação 
Brasil Brasil Export 73 – Extrato de relatório. Brasília, 30 mai. 1974, p. 1-10. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020. 
646 Ibid., p. 16.  
647 Ibid., p. 16.  
648 Ibid., p. 17.  
649 Ibid., p. 17.  
650 Segundo o IBGE, em 1980, os brancos correspondiam aproximadamente a 54,23% da população brasileira, os 
pardos a 38,8%, os pretos a 5,9%, amarelos a 0,56% e 0,43% de não declarados, em uma população total de pouco 
mais de 119 milhões de habitantes. Fonte: <https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-
povoamento/negros/populacao-negra-no-brasil.html>. 
651 AGÊNCIA CENTRAL DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação 
Brasil Brasil Export 73 – Extrato de relatório. Brasília, 30 mai. 1974, p. 17. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020. 
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transformações sociais pacíficas”652, uma vez que o brasileiro supostamente participava cada vez 

mais do produto nacional e de programas sociais653. 

O que o extrato de relatório não considera é que houve censura em reportagens que 

mencionam as manifestações contrárias ou que apresentaram perspectivas divergentes das do 

governo sobre a feira. Identificamos que, apenas no jornal O Estado de S. Paulo, ao menos cinco 

reportagens foram censuradas654 e no seu lugar foram publicados poemas de Luís de Camões.  

Mas a feira repercutiu negativamente não apenas na imprensa, como também na opinião 

pública, que se mobilizou em uma série de protestos, efetuados antes mesmo de a feira começar. 

O principal motivo das manifestações era a política econômica do país, que acentuava a 

desigualdade social e não promovia a distribuição de renda, prova disso é o fato de que cerca de 

20% da população detinha 80% da riqueza do país655.  

Segundo o extrato de relatório, as contestações teriam começado quando o Comité-Belge 

Europe-Amerique Latine (CEAL), em maio de 1973, enviou cartas à Embaixada do Brasil na 

Bélgica, manifestando-se contrariamente à feira. O movimento foi crescendo com a adesão de 

 
652 AGÊNCIA CENTRAL DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação 
Brasil Brasil Export 73 – Extrato de relatório. Brasília, 30 mai. 1974, p. 17. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020. 
653 Para que essas afirmações fossem divulgadas, foi traçado o seguinte plano: primeiramente, a Assessoria 
Administrativa da feira visitou diversos países europeus, membros do MCE, por meio das embaixadas e profissionais 
de relações públicas, para tomar conhecimento da “imagem brasileira”, para sugerir ações na divulgação da feira. Após 
esse levantamento, vários jornalistas foram convidados a vir conhecer o país, para que pudessem divulgar a feira na 
Europa. Entretanto, os jornalistas não fizeram a divulgação desejada. Aliás, alguns deles chegaram a mencionar, durante 
a estadia no Brasil, a dificuldade que tinham de publicar notícias não muito favoráveis ao governo.  
Em Bruxelas, uma agência local foi contratada para lidar com a imprensa, mas que também parece não ter surtido o 
efeito desejado, pois os temas escolhidos pelo governo brasileiro não tiveram repercussão na imprensa europeia. Por 
outro lado, como o próprio documento afirma, a imagem do Brasil que os militares gostariam que fosse projetada não 
foi a mesma apresentada por boa parte da imprensa belga, que desaprova as ações autoritárias do governo (Ibid., p. 
25-6). 
654 As reportagens censuradas foram: 
MELO, Sergio Motta. Abre-se hoje a Brasil Export. O Estado de S. Paulo, São Paulo, caderno Geral, p. 18, 7 nov. 
1973. Reportagem parcialmente censurada. A versão sem censura está disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19731107-30249-nac-0018-999-18-cen>. Acesso em: 3 fev. 2022; 
MELO, Sergio Motta. No início, a Brasil Export impressiona pela qualidade. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 28, 
8 nov. 1973. Reportagem parcialmente censurada. A versão sem censura está disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19731108-30250-nac-0028-999-28-cen>. Acesso em: 3 fev. 2022; 
BÉLGICA aceita o comércio, sem julgar o regime. O Estado de S. Paulo, São Paulo, [estaria na] p. 28, 8 nov. 1973. 
Reportagem inteiramente censurada. A versão sem censura está disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19731108-30250-nac-0028-999-28-cen>. Acesso em: 3 fev. 2022; 
MELO, Sergio Motta. A alegre invasão do turista que foi à feira. O Estado de S. Paulo, São Paulo, [estaria na] p. 37, 
11 nov. 1973.  Reportagem inteiramente censurada. A versão sem censura está disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19731111-30253-nac-0037-999-37-cen/busca/feira+Brasil+Export>. 
Acesso em: 3 fev. 2022. 
 O MAIOR protesto de Bruxelas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, [estaria na] p. 37, 11 nov. 1973. Reportagem 
inteiramente censurada. A versão sem censura está disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19731111-30253-nac-0037-999-37-
cen/busca/maior+protesto+Bruxelas+BRUXELAS>. Acesso em: 3 fev. 2022. 
655 MIRANDA, Jorge Sá de; VANNI, J. S. Brasil abre feira em Bruxelas. Folha de S. Paulo, São Paulo, caderno 
Economia, p. 27, 8 nov. 1973. 
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membros da Igreja Católica, alguns sindicatos, universidades belgas e organizações trabalhistas. 

Essa mobilização fez com que a imprensa belga passasse a divulgar constantemente críticas à feira 

e ao Brasil656.  

Segundo o historiador Kim Christiaens, as mobilizações contra a Brazil Export ’73 também 

foram fruto das mobilizações da Frente Brasileira de Informações, que se apresentava com a irônica 

sigla FBI. Tratava-se de um grupo liderado por Miguel Arraes, ex-governador socialista do 

Pernambuco, deposto um dia depois do golpe militar, ocorrido em 1º de abril de 1964, e exilado 

na Argélia no ano seguinte657. Mesmo em situação de exílio, Arraes conseguiu mobilizar diversas 

pessoas, entre elas alguns intelectuais de renome, para que a pauta da defesa dos direitos humanos 

no Brasil fosse adotada por diversos grupos militantes da Europa, entre eles o próprio CEAL, 

formado por católicos e membros do Partido Comunista belga. Essa articulação só foi possível 

através de estudantes e exilados brasileiros na Bélgica, além de alguns membros da ala progressista 

da Igreja Católica, como o missionário e professor Jan Talpe e o então arcebispo Helder Câmara658.     

A partir de outubro de 1973, começaram as várias manifestações listadas no extrato de 

relatório. São elas: ocupação de manifestantes em escritórios da VARIG, da feira, do gabinete do 

primeiro ministro belga e do consulado do Brasil na Antuérpia; manifestações em praças; disparo 

de artefato fumígeno no hall do escritório da feira; distribuição de panfletos; contestações de 

jornalistas na entrevista de Zuinglio Faustini e Pietro Maria Bardi; programa de rádio com Jean-

Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Lelio Basso, dentro do Tribunal Bertrand Russel659; sessões de 

debates e palestras na Universidade Livre de Bruxelas e na Universidade de Louvain, promovidos 

pelo Comitê de Solidariedade América Latina, que ocorreu em paralelo à feira; declarações na TV 

dos líderes do movimento contra a feira e o país; operação tartaruga de trabalhadores belgas no 

Palais du Centenaire; telefonemas com ameaças de bombas; manifestação estudantil que tentou 

 
656 AGÊNCIA CENTRAL DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação 
Brasil Brasil Export 73 – Extrato de relatório. Brasília, 30 mai. 1974, p. 34-5. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020.  
657 PANTOJA, Silvia; LEMOS, Renato. Miguel Arrais de Alencar. In: FGV-CPDCOC. In: Dicionário Histórico-
Biográfico Brasileiro. São Paulo: FGV-CPDOC. Verbete. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/miguel-arrais-de-alencar>. Acesso em: 6 jun. 
2022.Verbete biográfico.   
658 Para mais informações sobre as articulações para as mobilizações contrárias à Brasil Export ’73, ver CHRISTIAENS, 
Kim. Why Brazil? The Belgian Mobilization Against Repression in Brazil and its Significance for Third World Solidarity 
Activism in the 1970s and Beyond. Journal of Belgian History XLIII, 2013, 4, p. 110. Disponível em: 
<https://www.journalbelgianhistory.be/en/journal/belgisch-tijdschrift-voor-nieuwste-geschiedenis-xliii-2013-
4/why-brazil-belgian-mobilization>. Acesso em: 7 fev. 2022. 
659 O Tribunal Bertrand Russel foi um tribunal internacional formado por um grupo de intelectuais que visava condenar 
as violações de direitos humanos no Brasil perante o mundo, oficialmente constituído em Bruxelas, em novembro de 
1973. Fonte: CHRISTIAENS, Kim. Why Brazil? The Belgian Mobilization Against Repression in Brazil and its 
Significance for Third World Solidarity Activism in the 1970s and Beyond. Journal of Belgian History XLIII, 2013, 
4, p. 110. Disponível em: <https://www.journalbelgianhistory.be/en/journal/belgisch-tijdschrift-voor-nieuwste-
geschiedenis-xliii-2013-4/why-brazil-belgian-mobilization>. Acesso em: 7 fev. 2022. 
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ocupar a exposição Image du Brésil; tentativa de entrada no Palais du Centenaire por um grupo de 

estudantes; explosão de coquetel molotov na cidade industrial Ixelles, na região metropolitana de 

Bruxelas; uma grande manifestação com cerca de 6000 pessoas; exibição em um programa na TV 

belga de uma entrevista com Marcos Vinicius Pratini de Morais, entremeada com imagens de 

pobreza e entrevistas com Helder Câmara, Jan Talpe e do político Márcio Moreira Alves; detonação 

de explosivo na feira; interferência na antena de recepção do palácio, que exibiu uma entrevista de 

Helder Câmara falando da ilegalidade do AI-5660. 

Cerca de 60 organizações europeias demonstraram apoio ao movimento de 

contestação661. Foram produzidos panfletos, cartazes, edições especiais de revistas e folhetos 

contrários ao governo brasileiro e à feira. Algumas organizações trabalhistas também se 

posicionaram contra o evento e tentaram ações de boicote que não funcionaram, mas operações 

tartarugas aconteceram. Essas organizações conseguiram produzir materiais impressos que tiveram 

grande repercussão na imprensa belga662. A Figura 142 apresenta um dos cartazes produzidos. 

 

 
Figura 142: Cartaz de protesto contra a feira Brasil Export ’73. Arquivo AMSAB-ISG. Fonte: CHRISTIAENS, Kim. 
Why Brazil? The Belgian Mobilization Against Repression in Brazil and its Significance for Third World Solidarity 
Activism in the 1970s and Beyond. Journal of Belgian History XLIII, 2013, 4, p. 129. Disponível em: 
<https://www.journalbelgianhistory.be/en/journal/belgisch-tijdschrift-voor-nieuwste-geschiedenis-xliii-2013-
4/why-brazil-belgian-mobilization>. Acesso em: 7 fev. 2022.  

 
660 AGÊNCIA CENTRAL DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação 
Brasil Brasil Export 73 – Extrato de relatório. Brasília, 30 mai. 1974, p. 35-43. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020.  
661 Ibid., p. 44-49.  
662 Ibid., p. 50-57. 
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Essa repercussão negativa da feira foi vista pelos militares como uma das táticas da dita 

“guerra psicológica” que teria sido colocada em prática pelo Movimento Comunista Internacional, 

que tinha como objetivo derrubar o governo militar para implantar um estado marxista-leninista663.  

Ao avaliar o impacto dos manifestantes, chamados de “detratores da Imagem do 

Brasil”664, foi constatado que o movimento de contestação não alcançou seu principal objetivo – 

impedir que a feira acontecesse –, mas que a campanha teve êxitos ao contribuir “[...] para acentuar 

o desgaste da Imagem do BRASIL na EUROPA”, fazendo com que o movimento ganhasse uma 

repercussão inédita. Os visitantes europeus demonstraram surpresa diante do desenvolvimento 

industrial do país, mas que esse reconhecimento não foi suficiente para que o mercado europeu 

mudasse sua visão sobre o regime brasileiro665. 

Para que a chamada Imagem do Brasil fosse apresentada de modo positivo na Europa, 

houve um grande investimento não apenas financeiro, mas também simbólico, que pode ser 

constatado na escolha do espaço que abrigou a feira. A Brasil Export ‘73 ocupou uma área total de 

30 mil metros quadrados, abrangendo o pavilhão central conhecido como Grand Halle e os 

pavilhões 8, 9 e 10 do Palais du Centenaire666. O Grand Halle constituiu a entrada principal da feira, 

onde foram instalados três grandes pavilhões infláveis, encomendados pela EMBRATUR667. 

 A Figura 143 apresenta uma vista geral do complexo e a Figura 144 o mapa mostrando 

os pavilhões ocupados durante a feira.  

 

 
663 AGÊNCIA CENTRAL DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação 
Brasil Brasil Export 73 – Extrato de relatório. Brasília, 30 mai. 1974, p. 29. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020. 
664 Ibid., p. 70.  
665 Ibid., p. 69.  
666 O Palais du Centenaire foi construído para abrigar a Exposição Universal, de 1935, e é formado por um grupo de 
diversos pavilhões que se localizam no Heysel Plateau. O palácio central recebeu o nome de Grand Halle, atualmente 
denominado de Palais 5. Com aproximadamente 165 metros de comprimento e 90 de largura, o Grand Halle foi o 
maior dos 182 pavilhões da exposição de 1935. À época, era a maior construção de concreto armado do mundo. O 
edifício em Art Déco foi assinado pelo arquiteto Joseph Van Neck, arquiteto-chefe da exposição, e pelo engenheiro 
Louis Baes. Para a Exposição Universal de 1958, a fachada do Palais du Centenaire foi reformada e acrescida de 
ornamentos de estrelas e uma grande pomba. Com o passar dos anos, novos edifícios foram sendo construídos no 
entorno do Palais du Centenaire. Fonte: <https://www.admirable-facades.brussels/fr/facades/palais-du-centenaire/ 
e https://monument.heritage.brussels/fr/buildings/38321>. Acesso em: 3 fev. 2022. 
667 Os pavilhões foram projetados pelo publicitário Mário Padovan e pelo artista e arquiteto Dieter Brockhausen, 
funcionários da Compacta, empresa responsável pela montagem física da feira. O arranjo interno dos pavilhões foi 
feito pela empresa T. Camargo Relações Públicas e supervisionado por Teresa Maria Camargo. Fontes: TURISMO 
também foi vendido em Bruxelas. Folha de S. Paulo, São Paulo, caderno Turismo, p. 16, 23 nov. 1973; BRUXELAS 
atrai 2 mil empresas brasileiras. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, caderno Economia, p. 29, 2 out. 1973. 
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Figura 143: Vista do Palais du Centenaire, com destaque para o Grand Halle, atual Palais 5, ao centro. Fonte: 
<https://monument.heritage.brussels/fr/buildings/38321#&gid=null&pid=1>. Acesso em: 3 fev. 2022. 

 

 
Figura 144: Pavilhões, em destaque, ocupados durante a feira Brasil Export ‘73. Imagem tratada a partir de imagem 
retirada do Google Maps. Fonte: <https://goo.gl/maps/GanyKFH8FXBv4ynMA>. Acesso em: 4 fev. 2022. 

 

No primeiro pavilhão inflável, o maior deles, havia a recepção, um pequeno jardim com 

plantas e animais brasileiros e ainda um audiovisual, feito com 96 slides programados por 
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computador668, cujo tema era o povo, a indústria e o comércio do Brasil669. Os outros dois pavilhões 

também apresentavam audiovisuais, fotografias e projeções com uma visão panorâmica do país670.  

Após atravessar os pavilhões infláveis, o visitante percorria os estandes do primeiro setor 

(alimentação, tecidos, artesanato) até chegar ao fundo do Grand Halle, onde foi montado estande 

da Embratur, que ocupava 1000 m² e apresentava propagandas e informações turísticas. Ao entrar 

nos pavilhões 8 e 9, a feira se dividia em duas partes671. À direita, os automóveis, tratores e máquinas 

industriais, e à esquerda a indústria de maquinaria pesada, ferramentas, móveis e artigos de 

decoração672. Foi localizado um vídeo673 no qual podemos ver algumas imagens da abertura da feira 

com o ministro Pratini de Moraes, de alguns estandes, da presença do piloto Emerson Fittipaldi e 

do que parece ser um dos audiovisuais projetados. A Figura 145 apresenta uma visão geral do 

Grand Halle na qual é possível ver ao fundo, os três pavilhões infláveis. Já na Figura 146, vemos 

um painel fotográfico que foi montado, provavelmente, dentro de um dos pavilhões infláveis.  

 

 
668 AGÊNCIA CENTRAL DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação 
Brasil Brasil Export 73 – Extrato de relatório. Brasília, 30 mai. 1974, p. 22. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020.  
669 MELO, Sergio Motta. No início, a Brasil Export impressiona pela qualidade. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 
28, 8 nov. 1973. Reportagem parcialmente censurada. A versão sem censura está disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19731108-30250-nac-0028-999-28-cen>. Acesso em: 3 fev. 2022. 
670 AGÊNCIA CENTRAL DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação 
Brasil Brasil Export 73 – Extrato de relatório. Brasília, 30 mai. 1974, p. 22. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020. 
671 Não foi possível descobrir como o pavilhão 10 foi ocupado.  
672 MELO, Sergio Motta. No início, a Brasil Export impressiona pela qualidade. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 
28, 8 nov. 1973. Reportagem parcialmente censurada. A versão sem censura está disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19731108-30250-nac-0028-999-28-cen>. Acesso em: 3 fev. 2022. 
673 <https://www.youtube.com/watch?v=YOZzfagJWAY>. 
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Figura 145: Vista geral do interior do Grand Halle, ocupado pelos estandes da Brasil Export ‘73. Fonte: GUIMARÃES, 
Irineu; RUDGE, Antônio. Bruxelas: o milagre brasileiro na Europa. Revista Manchete, Rio de Janeiro, n. 1127, p. 
20-1, 24 nov. 1973. 

 

 
Figura 146: Painel fotográfico exposto, provavelmente, em um dos pavilhões infláveis da Brasil Export ‘73. Fonte: 
GUIMARÃES, Irineu; RUDGE, Antônio. Bruxelas: o milagre brasileiro na Europa. Revista Manchete, Rio de 
Janeiro, n. 1127, p. 20, 24 nov. 1973. 
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Ao analisar as reportagens da época, notamos que era comum se destacar a grandiosidade 

da feira, demonstrando determinado orgulho em constatar que o Brasil estava apresentando uma 

exposição de grande porte em um lugar imponente e significativo. Uma reportagem674 da revista 

Manchete, por exemplo, comenta o retorno triunfal do Brasil à Bélgica, depois da modesta 

participação na Exposição Universal de Bruxelas de 1958. A reportagem lamenta o fato de o 

pavilhão brasileiro ter apresentado apenas o projeto de Brasília e fotografias de obras da construção 

da nova capital federal e da indústria automobilística. Ao ver as imagens da feira de 1958675, Assis 

Chateaubriand teria dito: “Isso aqui é simplesmente fotomontagem. Nós continuamos sem ter nada 

para exportar, a não ser o folclore”676. 

Em 1973, os repórteres da Manchete afirmam com altivez que a realidade no momento 

era a inversa: “[...] a quantidade e variedade dos produtos expostos não deixa espaço nem para 

fotografias. Em 15 anos o Brasil voltou à Europa para impor sua presença como nova alternativa 

ao mercado internacional. E a impôs”677. Curioso esse desdém da reportagem ao afirmar que os 

produtos não deram espaço para a fotografia, uma vez que, como já vimos, a fotografia foi 

fundamental na apresentação da “Imagem do Brasil”, uma questão tão cara aos militares, logo na 

entrada da feira, com audiovisuais modernos e grande ampliações fotográficas.  

 

4.3.2. A exposição de arte Image du Brésil 

 

Além da feira, a Brasil Export ’73 contou com uma intensa programação cultural, 

envolvendo apresentações musicais, presença de celebridades, palestras, espetáculos, projeções de 

filmes brasileiros678 e uma daquelas que talvez tenha sido uma das maiores exposições de arte 

brasileira em território estrangeiro. O título da exposição não poderia ser outro senão Image du 

Brésil679. Organizada por Pietro Maria Bardi e a equipe do MASP, foi apresentada entre 2 e 25 de 

 
674 GUIMARÃES, Irineu; RUDGE, Antônio. Bruxelas: o milagre brasileiro na Europa. Revista Manchete, Rio de 
Janeiro, n. 1127, p. 20-6, 24 nov. 1973. 
675 A participação do Brasil da exposição de 1958 parece ter sido bastante tímida, mas não foi exatamente o que 
aconteceu. O pavilhão não foi um dos maiores, nem o mais visitado, era inclusive localizado em uma área mais afastada 
do parque, mas sua arquitetura e expografia merecem serem lembradas. O projeto arquitetônico foi feito por Sérgio 
Bernardes e o paisagismo foi de Burle Marx, e ambos seguiram a tônica modernista exaltada pela política 
desenvolvimentista do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Para mais informações e algumas imagens do 
pavilhão brasileiro, consultar: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.007/947>. 
676 GUIMARÃES, Irineu; RUDGE, Antônio. Bruxelas: o milagre brasileiro na Europa. Revista Manchete, Rio de 
Janeiro, n. 1127, p. 26, 24 nov. 1973. 
677 Ibid., p. 26. 
678 AGÊNCIA CENTRAL DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação 
Brasil Brasil Export 73 – Extrato de relatório. Brasília, 30 mai. 1974, p. 23-4. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020.  
679 O termo “Imagem do Brasil” foi usado nove vezes no extrato de relatório da Brasil Export ’73. O termo “Imagem 
do país” foi usado 3 vezes, enquanto “imagem brasileira”, 1 vez. 
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novembro de 1973, ocupando uma área de 2600m² do Manhattan Center, um espaçoso e moderno 

edifício empresarial localizado na capital belga, distante 6 km do Palais du Centenaire. Foram 

expostas mais três mil peças680 dos acervos de diversas instituições brasileiras681.  

 
680 Analisando alguns documentos presentes no arquivo do museu, constituído basicamente de cartas e notas 
oficializando os empréstimos e listas com as obras que foram embaladas, podemos destacar alguns títulos que não 
foram publicados no catálogo, reforçando o aspecto grandioso da exposição. Gostaríamos de avisar que não foi 
possível localizar dados importantes, como data e procedência, de um grupo considerável dessas obras. São elas: a 
escultura Pastorzinho, de Aleijadinho, e o painel Nossa Senhora do Carmo, de Mestre Athaíde, ambos do Museu da 
Inconfidência [SOEIRO, Renato. [Ofício] Ouro Preto, sem data. [para] BARDI, Pietro Maria. São Paulo. 1f. Comunica 
a devolução da escultura O Pastorzinho e do painel N. Sa. Do Carmo]; as pinturas Casa Senhorial, de Benedito Calixto, 
Barcos ancorados, de Mário Zanini, Folhagem, de Anita Malfatti, Fundadores de O Estado, de Cândido Portinari, Páginas, de 
Maria Leontina, e Figura, de Antônio Bandeira [SERRA, Geraldo N. [Carta] São Paulo, 11 de setembro de 1973. [para] 
BARDI, Pietro Maria. São Paulo.2f. A empresa “Mirante Casa de Arte Ltda” envia listas das obras embaladas para a 
exposição.]. Destacamos também: as pinturas Moça, de Almeida Junior, da coleção do próprio MASP, Círculo inscrito em 
um quadrado, de Franz Weissmann, da coleção do artista, e A Libertação dos escravos, de Pedro Américo; uma escultura 
de Antônio Gomide; um díptico de Maria Helena Chartuni; e uma pintura de Décio Pignatari. Essas últimas obras não 
tiveram seus títulos discriminados nos documentos.  
Também podemos mencionar as obras dos artistas “primitivos” em uma lista específica [OBRAS de artistas primitivos. 
Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data, sem paginação. Manuscrito], que conta com o título e autoria de 42 
obras. Destacamos: as pinturas Boiadeiro e Paisagem de Caruaru; os desenhos Boi e Ônibus de Caruaru, todos de Juonaldo 
e produzidos entre 1969 e 1972; as pinturas Floricultura dos Namorados e Feijoada e os desenhos Dançarina, Vendedora de 
flores e Campo de flores; de Maria Auxiliadora, sem datação. Foram expostos também desenhos, pinturas, gravuras e 
entalhes de Isabel de Jesus, Newton Andrade, Zé Cordeiro, Elza O. S., Paulo Mentem, Waldomiro de Deus, Alcides, 
Edgar Calhado, Fernando Vieira da Silva, Pedroso, Iracema, Fogaça, Pedro Seman, Maria da Silva, Ana Ruivo, Crisaldo 
Moraes, Mozinha e Chico da Silva. A lista não faz nenhuma menção a se tais obras foram efetivamente expostas. 
Em um relatório de visitas escrito por Bardi, temos a relação de algumas obras das quais o diretor do MASP pretendia 
obter o empréstimo para a exposição de Bruxelas, entretanto não é possível comprovar se tais obras foram realmente 
liberadas. Podemos destacar: Sagração [Coroação?] de D. Pedro I, de Jean-Baptiste Debret, e Esbôço da 1ª missa no Brasil, de 
Victor Meireles, ambos pertencentes ao Museu Nacional de Belas Artes; Funcionário do governo saindo a passeio com a família 
e Aclamação de D. Pedro I, ambos de Debret e pertencentes ao acervo da Fundação Raimundo Ottoni de Castro Maia; 
Batalha de Guararapes, ex-voto, sem autoria mencionada; Festa Veneziana, de Leandro Joaquim, do Museu Histórico 
Nacional; e um grupo de 15 obras, cujos títulos não foram mencionados, da coleção particular de Gilberto 
Chateaubriand. Dentro dessa coleção, Bardi menciona o desejo de expor obras de Tarsila do Amaral, Vicente do Rego 
Monteiro e um grupo significativo de obras de Waltércio Caldas.   
A documentação [RELAÇÃO das peças do Museu Paulista (para a Expo de Bruxelas). Museu de Arte de São Paulo, 
São Paulo, sem data, sem paginação. Manuscrito.] apresenta pelo menos cinco peças emprestadas pelo Museu Paulista 
da Universidade de São Paulo. São elas: um zoólito do Brasil Meridional; um almofariz em pedra; um machado polido 
em pedra; uma vasilha ungulada de cerâmica; e uma tigela marajoara. Sem mais detalhes. 
Foram ainda expostos inúmeros objetos, como rodas de carro de boi, cilindros de engenho, mesas de madeira, peças 
de cerâmica populares, arados, vasos, tigelas, monjolos, peças de barro, esteiras de palha, cômodas, escrivaninhas, 
presépios, cabeças de cerâmica, bonecas, roupas de couro, chifres de animais, oratório e outros objetos de origem 
popular e indígena. 
Dentro de uma programação paralela da exposição, foram exibidos os seguintes documentários sobre arte e cultura 
brasileiras: Angelo Agostini: sua pena, sua espada, de Luiz Carlos Lacerda de Freitas; Lasar Segall, de Carlos Couto; Mario 
Gruber, de Ruben Biáfora; Heitor dos Prazeres, de Antonio Carlos Fontoura; Guignard, de Geraldo Lopes Magalhães; 
Retrato de Villa Lobos, de Miguel Schneider; Noturno de Goeldi, de Carlos Frederico; Artesanato do Nordeste, de I. 
Rozemberg; Arte Cabocla, de Lima Barreto; Vitalino/Lampião, de Geraldo Sarno; A nave de São Bento, de Mario Carneiro; 
Cristo Flagelado, de Fernando Coi Campos; Roteiro das Artes Plásticas, de Augusto Mendes; e Brasília Planejamento Urbano, 
de Luiz Augusto Mendes [RELAÇÃO de filmes sôbre arte no Brasil. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem 
data, sem paginação. Manuscrito.]. 
Também foram exibidos 10 longas-metragens no auditório que fazia parte do recinto da exposição. São eles: Panorama 
do Cinema Brasileiro, produzido pelo Instituto Nacional de Cinema; O Cangaceiro, de Lima Barreto; O Pagador de Promessas 
e Vereda da Salvação, de Anselmo Duarte; Ganga Bruta, de Humberto Mauro; Os Cafajestes, de Rui Guerra; São Paulo S.A. 
e O Caso dos Irmãos Naves, de Luiz Sérgio Person; A Compadecida, de George Jonas; e Todas as Mulheres do Mundo, de 
Domingos de Oliveira. Na seção de curta-metragem tivemos: Candomblé, de I. Rosemberg; Reticências, de José de 
Anchieta; O Olho de Vidro, de Lenita Perroy; Bienal, a Mão do Povo, sem autoria mencionada; Batuque, de Still; e Pedra 
Sabão e Sabará, de Humberto Mauro.  
681 NO MANHATTAN Center, a “Imagem do Brasil”. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 9, 12 nov. 1973. 
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Para Pietro Maria Bardi, Image du Brésil foi “[...] a maior e mais completa exposição cultural 

que o Brasil”682 produziu até aquela data, tanto fora quanto dentro do país. Em um boletim de 

divulgação da feira, Bardi afirma que a exposição tinha o objetivo de apresentar “[...] um Brasil vivo 

e cordial, mostrando sucintamente o seu passado nas fases mais reveladoras e no seu espírito mais 

autêntico, o popular”683. Ainda segundo o diretor, a formação do Império, “unificador da Nação” 

e a “democratização conseguida pela República” seriam destacados na mostra684.  

Retomando o célebre conceito de Sérgio Buarque de Holanda, Bardi propõe uma mostra 

de caráter panorâmico, que abarque desde a arqueologia e antropologia indígenas até o desenho 

industrial do século XX685. Desse modo, pretendeu-se apresentar, através da arte e da cultura, uma 

nação que supostamente vinha se estabelecendo ao longo dos séculos como uma consistente 

democracia, a despeito das violações ocorridas nos últimos anos. Bardi também destaca o 

artesanato e o aspecto popular da arte brasileira e demarca uma presença considerável da 

arquitetura modernista. Os audiovisuais ganham expressividade na mostra, pois projetavam “[...] 

um panorama do Brasil em seus aspectos paisagísticos, arquitetônicos, artísticos, de vida (urbana e 

rural) e de sentimentos”686, cuja trilha sonora manteve a intenção panorâmica, indo da música 

barroca até a produção contemporânea. 

Ao analisar a repercussão na imprensa, também conseguimos identificar as funções da 

exposição dentro da Brasil Export ‘73. José Mindlin687, por exemplo, diretor da empresa Metal Leve 

(que ocupou o estande modelo), incentivou a participação dos empresários na feira pois acreditava 

que, independentemente das vendas, ela poderia contribuir com o fortalecimento da visão do Brasil 

como um país produtor de tecnologia sofisticada. Mindlin afirmou que a “[...] seção cultural 

[referindo-se à exposição] deverá atrair o público para a feira, o que ajudaria a garantir as vendas688.  

Função não muito diferente apresentou o jornal Folha de S. Paulo, ao afirmar que a feira 

não levaria apenas os expositores de produtos, mas também “[...] uma grande programação cultural 

onde todas as artes do nosso País estarão representadas. O objetivo é vender a imagem do Brasil, 

 
682 NO MANHATTAN Center, a “Imagem do Brasil”. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 9, 12 nov. 1973. 
683 BARDI, Pietro Maria. Toda a Arte Brasileira na Europa. In: VAMOS EXPORTAR – Boletim de divulgação da 
Feira Brasileira de Exportação. São Paulo, n. 2, p. 2, jun. 1973. 
684 Ibid., p. 2. 
685 Ibid., p. 2. 
686 Ibid., p. 2. 
687 Embora seja mais conhecido no campo acadêmico como bibliófilo, José Mindlin foi um dos maiores empresários 
do país. Foi um dos fundadores e presidente da Metal Leve, fábrica de pistões e bronzinas utilizadas nos setores 
automobilístico e aeronáutico, criada no ano de 1949, que dominou o mercado brasileiro durante décadas. No ano de 
1996, a empresa foi vendida para sua concorrente alemã Mahle. Fonte: ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. 
José Mindlin: Biografia. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://www.academia.org.br/academicos/jose-
mindlin/biografia>. Acesso em: 7 jun. 2022; NETZ, Clayton. A Metal Leve e o legado de seu fundador. O Estado de 
S. Paulo, São Paulo, 2 mar. 2010. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/noticias/geral,a-metal-leve-e-o-
legado-de-seu-fundador,518132>. Acesso em: 7 jun. 2022.  
688 EMPRESA-ESTADO na Brasil Export. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. 62, 5 ago. 1973.  
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mostrando ao investidor europeu o grau de desenvolvimento atingido pelos brasileiros nos últimos 

anos” 689. Tais afirmações evidenciam como a exposição foi utilizada tanto para atrair os 

investidores quanto para reforçar a imagem externa do país que os militares almejavam construir.  

Parte da exposição pode ser vista em uma reportagem em vídeo disponibilizada pelo The 

Associated Press Archive690. Nas Figuras 147 a 151 é possível observar algumas vistas da exposição.  

 

 
Figura 147: Vista da exposição Image du Brésil, apresentada no Manhattan Center, em Bruxelas, entre 2 e 25 de novembro 
de 1973. Arquivo fotográfico do Centro de Pesquisas do MASP.  

 

 
689 BRUXELAS vai mostrar o Brasil. Folha de S. Paulo, São Paulo, Caderno de Turismo, p. 1, 26 out. 1973.  
690 Disponível em: <http://www.aparchive.com/metadata/BRAZILIAN-
FAIR/1fcfcac492e34f79a3ef36037a12600a?query=BRAZILIAN+TRADE+FAIR+BRUSSELS&current=2&order
By=Relevance&hits=3&referrer=search&search=%2fsearch%3fstartd%3d%26endd%3d%26allFilters%3d%26quer
y%3dBRAZILIAN%2bTRADE%2bFAIR%2bBRUSSELS%26advsearchStartDateFilter%3d%26advsearchEndDat
eFilter%3d%26searchFilterHdSDFormat%3dAll%26searchFilterDigitized%3dAll%26searchFiltercolorFormat%3dA
ll%26searchFilteraspectratioFormat%3dAll&allFilters=&productType=IncludedProducts&page=1&b=12600a>. 
Acesso em: 18 jun. 2022. 
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Figura 148: Vista da exposição Image du Brésil, apresentada no Manhattan Center, em Bruxelas, entre 2 e 25 de novembro 
de 1973. Arquivo fotográfico do Centro de Pesquisas do MASP.  

 

 
Figura 149: Vista da exposição Image du Brésil, apresentada no Manhattan Center, em Bruxelas, entre 2 e 25 de novembro 
de 1973. Arquivo fotográfico do Centro de Pesquisas do MASP.  
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Figura 150: Vista da exposição Image du Brésil, apresentada no Manhattan Center, em Bruxelas, entre 2 e 25 de novembro 
de 1973. Arquivo fotográfico do Centro de Pesquisas do MASP.  

 

 
Figura 151: Detalhe de uma das vitrines que integraram a exposição Image du Brésil, apresentada no Manhattan Center, 
em Bruxelas, entre 2 e 25 de novembro de 1973. Arquivo fotográfico do Centro de Pesquisas do MASP.  
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O modo como se utilizou a arte para construir a imagem almejada do país é revelado no 

texto de apresentação691 do catálogo da exposição, editado em três idiomas (francês, holandês e 

inglês). Analisando-o, percebe-se como a exposição se propõe a oferecer aos visitantes estrangeiros 

breves e simples informações sobre a história, cultura e arte do Brasil, demarcando conexões 

estabelecidas com a Europa ao longo da história. O texto reforça a ideia de transmissão de uma 

“[...] cordial e correta imagem de uma nação que procura ordem e progresso”692.  

Cada capítulo do catálogo, que possivelmente refere-se às sessões da exposição, é 

dedicado a um século, e busca apresentar um país que nasce como colônia, vai se desenvolvendo 

ao longo dos séculos e que, sob o domínio dos militares da época, desejava alcançar um lugar de 

destaque no quadro político mundial. As relações históricas entre o Brasil e a Europa são 

constantemente reforçadas, destacando a coroa portuguesa e as invasões holandesas e francesas no 

período colonial. Dentro desse processo histórico, a concepção de uma miscigenação pacífica vai 

se estabelecendo ao longo do texto. Em relação a esse aspecto, ressaltamos aqui o modo como as 

populações indígenas e a floresta amazônica foram abordadas no catálogo, além dos trechos que 

apresentam o alinhamento ideológico da exposição ao regime militar. 

O primeiro capítulo, The sixteenth century: the Discovery, começa por apresentar a fauna e a 

flora brasileiras com aspecto de grandiosidade e espetáculo, que foram fontes de fascínio entre os 

portugueses. Nesse momento, os indígenas são vistos como povos que ainda viviam no período 

neolítico, e que parte de seus grupos era canibal, reforçando os estereótipos de inferioridade, 

exotismo e violência atribuídos a essa população. O texto também afirma que os indígenas se 

tornaram hostis à tentativa de escravidão por parte dos portugueses e que ainda hoje existem “tipos 

interessantes”693, localizados na Ilha de Marajó e na região de Santarém no estado do Pará. Como 

fonte para que se possa recolher dados sobre o período pós-invasão portuguesa, são destacados os 

livros694 com relatos de viagens que tanto horrorizaram como fascinaram os europeus, dos quais 

foram retiradas algumas gravuras695 que participaram da exposição.  

 
691 MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO. Image du Brésil/Beeld van Brazilië/Image of Brazil: catálogo. 
Bruxelas, 1973. Sem paginação.  
692 Ibid., sem p. 
693 Tradução nossa de “interesting types”. Ibid., sem p. 
694 Entre esses livros podemos destacar: Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden Nacketen, 
Grimmigen Menschfresser-Leuthen in der Newenwelt America gelegen, de Hans Staden, de 1557; Les singularitez de France 
Anartique, do franciscano André Thevet, publicado em 1557; e L’Historie d’un Voyage Fait en Terre du Brésil, Autrament 
Dite Amérique, do ministro calvinista Jean de Léry, de 1578.  
695 Dentre outras as obras que figuram nesse capítulo, podemos destacar as gravuras Indian Red, de Carl von Martius 
(1823-31), e a gravura Image of Saint Teresa, atribuída a Padre Ignácio de Azevedo, de c. 1572. Dada a dificuldade em 
localizar diversas das obras expostas, e de assim descobrirmos seus títulos em português, optamos por manter os títulos 
em língua inglesa, como apresentados no catálogo. Optamos também por mencionar as datas apenas daquelas obras 
que possuem essa informação no catálogo. 
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Segundo o texto, os indígenas hostis passaram a atacar os europeus nos primeiros anos 

da implantação da colônia, sendo necessárias ações de restabelecimento da harmonia no território 

explorado. Assim, os jesuítas surgem com a tarefa de restaurar a paz, a partir do ensino da religião 

católica e com as construções das igrejas e escolas696. Padre Manuel de Nóbrega e seu assistente 

Padre José de Anchieta são apresentados nesse trecho como os grandes pacificadores. 

O segundo capítulo, The seventeeth century: the colony, começa a estabelecer as bases para a 

ideia de miscigenação do povo brasileiro, ao destacar a violenta chegada dos africanos escravizados 

no Brasil. Nesse processo, o domínio holandês de Maurício de Nassau, em Pernambuco, também 

ganha destaque. O subtópico The conquest of the Amazon nos é relevante ao comentar especificamente 

sobre a Amazônia.  

 
A bacia amazônica, que ocupa um terço da superfície da América do Sul e mais da metade 
da área do Brasil, começou a ser colonizada depois de muito esforço. Era uma região 
favorável à penetração dado o grande número de rios navegáveis, mas inconquistável 
devido à agressividade indígena e à oposição de piratas estrangeiros ali estabelecidos. A 
força motriz por detrás dos empreendimentos portugueses encontra-se em substâncias 
encontradas na floresta e utilizadas na preparação de medicamentos – especiarias, 
alimentos, plantas medicinais e aromáticas, tabaco, algodão, madeira – todos igualmente 
abundantes na Amazônia e muito apreciados no mercado europeu. A penetração era lenta 
e eficiente – guerras contra os selvagens, assentamentos, missões religiosas, expedições 
para quaisquer fins de exploração ou repressão, os quais garantiam a Portugal a posse 
definitiva da enorme região, violando o Tratado de Tordesilhas.697 

 

Assim, o indígena brasileiro continua a ser desenhado como uma figura agressiva, que 

emperra o desenvolvimento do império português ao dificultar, juntamente com os piratas, um 

acesso às riquezas da floresta, tão admiradas no mercado europeu. Logo, as guerras aos povos 

originários, considerados selvagens, são uma espécie de mal necessário. Mas a partir de um grande 

e lento esforço expedicionário, o território é finalmente conquistado698. 

 
696 Tradução nossa de “where they taught humanities”. MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO. Image du 
Brésil/Beeld van Brazilië/Image of Brazil: catálogo. Bruxelas, 1973, sem paginação. 
697 Tradução nossa de “The Amazon basin, which occupies one third of the surface of South America and more than 
one half the area of Brazil began to be colonized only after hard effort. It was a region favorable to penetration along 
a great number of navigable rivers but impregnable due to Indian agressivity and the opposition of foreign pirates 
established there. The driving force behind Portuguese enterprise lay in substances found upcountry in the forest and 
used in the preparing of medicines – spices, food, medicinal and aromatic plants, tobacco, cotton, wood – all equally 
plentiful in the Amazon and much appreciated on the European market. Penetration was slow and efficient – wars 
against the savages, settlements, religious missions, expeditions for either exploration or repression purposes, all of 
which assured Portugal of definitive ownership of the enormous region, violating the Treaty of Tordesillas”. In: Ibid., 
sem p. 
698 Destacamos as seguintes obras presentes nesse capítulo: Our Lady, cerâmica do século XVII sem autoria atribuída; 
a pintura Pernambuco landscape, de Frans Post; algumas gravuras de Rugendas; cartas e livros da coleção de José Mindlin; 
a pintura a óleo Combat between the Dutch and the Indians, de Gillis Peeters; a escultura The Virgin and the Child Jesus, de 
Frei Agostinho de Jesus do Museu de Arte Sacra de São Paulo; pequenos totens de madeira de Agnaldo Silva; amuletos 
cristãos feitos por escravos africanos dos séculos XVI e XVII, da coleção de João Marino.  
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O capítulo The eighteenth century: gold, reservado à produção mineira de ouro e ao início do 

processo de independência, apresenta-se mais definidor da ideia de miscigenação pacífica e cordial.  

 
No século XVIII, todas as barreiras raciais foram abolidas; os africanos, mais do que os 
índios, mostraram uma atuação notável na composição demográfica, influenciando os 
costumes populares, as práticas religiosas e as atividades artísticas. A miscigenação 
promoveu a cordialidade entre as raças. Um catolicismo revisado resultou da conversão 
de índios e africanos, englobando divindades, ritos e cânones pertencentes aos dois 
grupos. A participação africana nas artes e ofícios foi notável. Aleijadinho, o mais 
importante artista brasileiro, era um mulato, assim como muitos outros. Essa 
predominância continuou até o século XX.699 

 

Assim, o Brasil se estabelece como um lugar onde a diversidade se faz condição fundante 

para uma cultura de características peculiares, que abole todas suas barreiras religiosas e raciais sob 

o domínio da religião católica700. Aleijadinho torna-se o ícone dessa romântica miscigenação.  

Partindo desse princípio de plena miscigenação, supostamente pacífica, o capítulo The 

nineteenth century: a free nation basicamente não menciona os indígenas e destaca a chegada da família 

real no Rio de Janeiro, o início do processo de industrialização, a fundação da Academia Imperial 

de Belas Artes, a abolição da escravatura e a proclamação da república701. Por fim, o último capítulo, 

The twentieth century: the thrust forward, opta por representar o país como cenário de um futuro 

promissor possibilitado pelo governo militar:  

 
Caracterizado por uma série de eventos cataclísmicos que minaram a democracia, 
provocando agitação social e dissensão política, esse período [o século XX] levou o país 
a reestruturar sua situação política e moral com vistas à autoafirmação. Assim, o Brasil 
avançou até o século XX, ansioso para ter sucesso sem qualquer assistência externa, bem 
ciente de todos os objetivos alcançados e ainda sem ostentação e totalmente avessos à 
política sem princípios e à violência.702  

 
699 Tradução nossa de “In the years of the 18th Century all racial barriers were abolished; the Africans, more so than 
Indians showed a remarkable influx in the demographic composition, influencing popular customs, religious practices 
and artistic activities. Miscegenation promoted cordiality between races. A revised Catholicism resulted from the 
conversion of Indians and Africans, encompassing deities, rites and canons pertaining to the two groups. African 
participation in the arts and crafts was notable. Aleijadinho, the most important Brazilian artist, was a mulatto, as were 
many others. This predominance continued until the XX Century”. MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO. Image 
du Brésil/Beeld van Brazilië/Image of Brazil: catálogo. Bruxelas, 1973, sem paginação. 
700 São apresentadas, nessa sessão do catálogo: algumas esculturas do século XVIII sem autoria e título, de Minas 
Gerais; objetos usados em igrejas no século XVII, de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco; fotografias das igrejas 
barrocas de Minas Gerais; alguns entalhes de Aleijadinho; algumas esculturas sem autoria atribuídas ao barroco mineiro; 
oratórios mineiros do século XVIII; variados móveis e objetos do século XVII; e confessionários e oratórios do 
barroco mineiro. 
701 Destacamos as seguintes obras que aparecem no catálogo: a pintura Tiradentes quartered, de Pedro Américo, de 1893, 
pertencente ao acervo do Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora; fotografias sem autoria das fachadas de algumas 
casas do século XIX, de Recife, Belém e Porto Alegre; algumas gravuras de Jean Baptiste Debret; carrancas do Rio São 
Francisco; gravuras do século XIX; a pintura Dantesque allegory, de Eliseu Visconti; e a pintura Woman sitting, de Belmiro 
de Almeida.  
702 Tradução nossa de “Characterized by a series of cataclysmic events which undermined democracy causing social 
upheaval and political dissension, this period led the country to restructure its political and moral situation with a view 
to self affirmation. Thus Brazil moved forward into the twentieth century, anxious to succeed without any outside 
assistance, well aware of all objectives attained and yet unostentatious and totally opposed to unprincipled politics and 



 291 

 

O desejo nacionalista aqui se reforça, sem desconsiderar a importância da Europa na 

história do Brasil. Desse modo, o texto do catálogo destaca a atuação de artistas e cientistas 

brasileiros em países europeus, como Santos Dumont, Oswaldo Cruz, Tarsila do Amaral e Vicente 

do Rego Monteiro. Destaca também a presença de estrangeiros no país, como o pintor Lasar Segall 

e o arquiteto Gregori Warchavchik703. 

O tópico The post war era704 defende de modo mais explícito a tese de que apenas o 

militarismo é capaz de colocar em ordem o país e assim fazer com que a economia cresça. A feira 

Brazil Export ’73 é vista como uma das maiores provas desse projeto. 

 
Após a queda do forte regime de Getúlio Vargas, o Brasil viveu um breve período de 
sucessivas crises políticas e instabilidade econômica que provocaram agitação por parte 
de grupos políticos radicais. Este episódio não foi incomum nas outras nações da 
América Latina. Para estabelecer ordem e disciplina, os militares – o grande iniciador de 
todas as revoluções que afetaram radicalmente a história do Brasil – lançaram a revolução 
de 1964, que fez o país voltar à estabilidade, estimulando o crescimento da economia 
nacional. A Brazil Export ’73, refletindo a grande dimensão do progresso do país, é em 
essência uma amostra da economia nacional do Brasil.705 

 

Ao comparar as afirmações do catálogo com os temas definidos pelo governo brasileiro 

para divulgação na imprensa europeia, listadas nas páginas 274 e 275 desta tese, podemos concluir 

que a exposição seguiu à risca algumas das orientações estabelecidas pelos militares, como a ideia 

de um país “politicamente estável”, “[...] de tradição européia [onde] a participação étnica da 

 
violence”. MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO. Image du Brésil/Beeld van Brazilië/Image of Brazil: catálogo. 
Bruxelas, 1973, sem paginação. 
703 Podemos destacar, neste capítulo: a pintura Panorama de Recife, de Cícero Dias; alguns projetos arquitetônicos de 
Flávio de Carvalho e Gregori Warchavchik; as pinturas The friends, de Ismael Nery; Child with one leaf of banana, de Lasar 
Segall; Composition, de Antonio Bandeira; Landscape, de John Graz; Nativity, de Vicente do Rego Monteiro; Abaporu, de 
Tarsila do Amaral; Countryman (O lavrador de café), de Candido Portinari, Figure, de Milton da Costa; uma xilogravura 
sem título de Osvaldo Goeldi; uma tapeçaria sem título de Regina Graz; Five girls (As cinco moças de Guaratinguetá), de 
Emiliano Di Cavalcanti; Nude, de Antonio Gomide; The flight at Egypt, de Victor Brecheret; Landscape, de Alfredo Volpi; 
uma gravura sem título de Arthur Piza; Funeral at São João del Rei, de Giuseppe Pancetti; You who is lookin to me, de Carlos 
Scliar; e Tocador de Berimbau, de Bruno Giorgi.  
704 Nesta seção, são apresentadas no catálogo obras de artistas contemporâneos, como The first mass in Brazil de Glauco 
Rodrigues, Mobile sculpture de Nelson Leirner, Sculpture de José Resende, Sculpture de Caciporé Torres, Prophet de Manabu 
Mabe, Mosaic de Arthur Piza, Portrait de Wesley Duke Lee, AIR de Rubens Gerchman, uma fotografia sem título de 
Peter Scheier sobre a construção de Brasília, Comité de Patronesses de Carlos Vergara, Painting de Ivan Serpa, The devil and 
the woman de Iaponi de Araujo, Scene on the field de Heitor dos Prazeres, House at São Luiz do Maranhão de Djanira, objetos 
artesanais do norte do país e as fotografias Inner of a factory, The openning of Transamazônica e One Barrage, todas de George 
Love. 
705 Tradução nossa de “After the fall of the Strong regime of Getúlio Vargas, Brazil experienced a brief period of 
successive political crises and economic instability which provoked agitation on the part of radical political groups. 
This episode was not uncommon in the other nations of Latin America. In order to establish order and discipline, the 
military – the great initiator of all revolutions which have radically affected Brazilian history – launched the revolution 
of 1964, which return the country to stability by encouraging the growth of the national economy. Brazil Export ’73, 
by reflecting the great dimension of the nation’s progress, is in essence a sample of Brazil’s national economy”. 
MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO. Image du Brésil/Beeld van Brazilië/Image of Brazil: catálogo. Bruxelas, 
1973, sem paginação.  
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EUROPA é dominante na raça brasileira” e, por fim, de um “[...] país onde ocorrem, hoje, grandes 

transformações sociais pacíficas”706. 

Assim, Brazil Export ‘73 assumiu a tarefa de apresentar ao mundo as potencialidades 

econômicas do país, usando a arte e a cultura como recursos indissociáveis desse processo de pleno 

desenvolvimento promovido pelos chamados “revolucionários de 1964”. Tal modernização 

aparece no texto e na exposição, dada uma possível capacidade de conciliar produções modernistas 

com populares. Nessa perspectiva, é apresentada no campo das artes a mesma miscigenação 

pacífica que concilia harmonicamente artesanato, a pintura dita como primitiva, samba e literatura 

de cordel com expressões tidas como mais modernas, como o desenho industrial, a bossa nova, os 

estúdios Vera Cruz, o Cinema Novo, a poesia concreta, a imprensa brasileira e a própria arquitetura 

do MASP. Dessa maneira é finalizado o discurso da exposição, que busca construir a imagem de 

um país voltado para o futuro, mas que não se esquece de suas tradições.  

Agora que já conhecemos os discursos curatoriais da exposição, especialmente no que se 

refere aos povos indígenas e à Amazônia e suas conexões diretas com as orientações dos militares 

sobre os temas que deveriam ser abordados na feira, vejamos, de modo pontual, como o 

audiovisual de Claudia Andujar e George Love pode ser entendido naquelas circunstâncias.  

 

4.3.3. Os audiovisuais da Brasil Export ‘73 

 

A considerar pela quantidade de documentação encontrada no Centro de Pesquisa do 

MASP, os audiovisuais, ao menos os produzidos por George Love e Claudia Andujar, tiveram 

supervisão do museu. Entretanto, não foi possível identificar se eles integraram a exposição Image 

du Brésil ou se foram apresentados no recinto da feira. Os documentos investigados registram, 

sobretudo, o processo de criação dos audiovisuais. Ainda no momento da preparação da exposição 

Image du Brésil, havia o plano de se produzir um audiovisual em “multi-imagem” (referindo-se ao 

sistema multivisão), que deveria apresentar um “[...] panorama do Brasil em seus aspectos 

paisagísticos, arquitetônicos, artísticos, de vida urbana e rural e de sentimentos, combinados 

harmonicamente de modo a fornecer uma imagem de impacto”707. O audiovisual seria produzido 

em um sistema de 360º, e é descrito da seguinte forma:  

 

 
706 AGÊNCIA CENTRAL DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES. A feira brasileira de exportação 
Brasil Brasil Export 73 – Extrato de relatório. Brasília, 30 mai 1974, p. 16-17. Disponível em:  
<http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_DFANBSB_N8/0/PSN/EST/0252/BR_DFANBSB_N8_0
_PSN_EST_0252_d0001de0001.PDF>. Acesso em: 30 abr. 2020.  
707 BRASIL 1500-1973. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data, p. 8. Manuscrito. 
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[...] projetores estão instalados numa plataforma giratória no centro do círculo e projetam 
contra a tela-parede. Esta plataforma é cercada por um anel que gira no sentido oposto 
e carrega uma série de elementos ópticos. Estes têm a função de multiplicar, refletir e 
modificar as imagens projetadas, de forma que a tela apresente uma só multi-imagem, em 
movimento e constante mudança, entretanto sem destruir o senso visual das imagens em 
si.708  

 

Recomendou-se que as imagens projetadas fossem grandes o suficiente para dar uma 

sensação de envolvimento e movimento contínuo. Era indicada também a utilização de uma “[...] 

fotografia de impacto, comunicada através da própria força da imagem, ao invés da fotografia 

didática que procura enunciar determinados assuntos”709. E por fim, sugeriu-se o sistema de 

projeção desenvolvido pela Olivetti S.A. – que, como vimos, foi criado por George Love – e que 

estava em processo de doação para o museu710. Não pudemos identificar exatamente como o 

sistema seria levado a Bruxelas mas, segundo documentação, o projeto ideal deveria ser formado 

por algo entre 16 e 24 projetores, 8 a 12 controles de fusão [dissolve control] e com capacidade para 

projetar entre 1500 e 2000 diapositivos. 

Além da criação do sistema, Love, em parceria com Claudia Andujar, assumiu o 

compromisso de produzir um audiovisual que deveria abarcar “[...] diversos aspectos do Brasil”711 

e que seria dividido em duas partes, por questões técnicas. A primeira parte trataria de “[...] modo 

geral da natureza e do homem primitivo, enquanto a outra mostrará a paisagem urbano [sic] e 

industrial”712. Cada uma das parte teria a duração de 15 minutos e poderiam ser apresentadas 

separadamente ou imediatamente uma após a outra. Ambas seriam produzidas de modo que 

pudessem ser projetadas em loop contínuo. O audiovisual incluiria os temas “O Indio”, “As 

Cidades”, “A Industria” e “A Natureza e a Amazonia”. Dentro desses temas, o casal afirma que 

seriam tratados “[...] assuntos particulares, desde as praias até a architectura”713.  

Analisando esse documento, percebemos que os fotógrafos alteraram consideravelmente 

a versão do audiovisual apresentada um ano antes na exposição Hileia Amazônica, no Museu de 

Arte de São Paulo714. Foram acrescentadas fotografias de cidades e indústrias, provavelmente de 

autoria de George Love, dado seu interesse por esse tema, como observado em seu currículo.  

 
708 BRASIL 1500-1973. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data, p. 8. Manuscrito. 
709 Ibid., p. 8.  
710 Ibid., p. 8. 
711 LOVE, George. ANDUJAR, Claudia. [Carta] São Paulo, 5 de julho de 1973. [para] BARDI, Pietro Maria. 
São Paulo. 1f. Detalha a produção do audiovisual.  
712 Ibid., sem p. 
713 Ibid., sem p. 
714 Nos arquivos do museu, existe um sintético roteiro de um audiovisual que busca apresentar de modo panorâmico 
uma viagem pelo Brasil, começando pela Amazônia, passando por pontos importantes das cidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Brasília. O roteiro não tem nenhuma menção de autoria, data, nem título. Dada a rápida menção à 
representação da Amazônia e dos indígenas da região, podemos supor que não se trata do audiovisual de Love e 
Andujar. 
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Além dessa nova versão do audiovisual O homem da Hileia, se é que podemos manter esse 

mesmo título, foram apresentados os audiovisuais715: Sinopse do Brasil, do cineasta Marcello Tassara, 

“[...] uma comunicação-síntese da atualidade brasileira através de símbolos e números intercalados 

a fotografias [...]”716; Mercado da Bahia, da fotógrafa Dulce Soares; bem como audiovisuais 

produzidos por Marcos Massoni, Roberto Lima, Álvaro Abreu e Roberto Tostes Martins. Ainda 

podemos destacar o audiovisual Les Barrages, sobre barragens, também feito por George Love717.  

 Os documentos demonstram que o audiovisual de Andujar e Love foi alterado para a 

projeção em Bruxelas, dadas as especificidades da mostra. Em Hileia Amazônica, a projeção fez 

parte de uma situação mais específica, em torno apenas da floresta. Isso permitiu que a dupla de 

fotógrafos construísse uma narrativa que apresentava apenas o indígena e a floresta. A montagem 

dentro do museu paulista também tem suas especificidades. Reservada a um espaço menor, 

acreditamos que uma ideia de imersão tenha se tornado mais evidente. A música japonesa utilizada 

também nos leva a crer que o ambiente gerado ali se separa do restante do museu, criando uma 

atmosfera própria. Portanto, em uma conjuntura na qual a exposição funciona efetivamente como 

uma peça de propaganda do governo militar, a representação do indígena quer fazer parecer que 

esses povos continuavam vivendo tranquilamente na floresta.  

Já em Bruxelas, a situação foi diferente. A exposição Image du Brésil é consideravelmente 

maior que a do museu e tem um objetivo muito mais amplo. Em Bruxelas havia um discurso muito 

mais definido do que em Hileia Amazônica, obrigando o audiovisual a se alterar para ajustar-se ao 

discurso panorâmico construído pelo MASP. O tema da floresta torna-se agora apenas um detalhe 

de uma narrativa muito mais ampla, que perpassa inúmeros aspectos, como as cidades e as 

indústrias. Já as populações indígenas são vistas, na exposição belga, primeiramente como 

empecilhos para o desenvolvimento do Império Português, e que devem, portanto, ser dominadas 

e integradas à civilização branca. Desse modo, os indígenas são paulatinamente apagados da 

narrativa da exposição. Apagamento que se torna simbólico em relação ao extermínio sofrido, 

como se fosse permitido aos indígenas apenas sobreviver nas etéreas projeções das fotografias que 

integram uma nova versão do audiovisual O homem da Hileia. 

 

 
715 Não foi possível descobrir quais audiovisuais foram apresentados na feira e quais foram apresentados na exposição 
Image du Brésil. 
716 A ARTE que conta a história. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data, 10 p. Manuscrito. p. 8. 
717 As barragens representadas são a Passo Fundo pela manhã, a de Marimbondo e a de Ilha Solteira, e ainda os túneis 
da cidade de Paulo Afonso, BA. Assim Love descreve o audiovisual: “Cobertura fotográfica de 4 barragens, ou usinas 
hidrelétricas, acompanhadas de música clássica japonesa. A intenção não era tanto mostrar a natureza industrial das 
barragens, mas sua força plástica”. Tradução nossa de “Photographic coverage of 4 dams, or hydroelectric power 
plants, played off against Japonese classical music. The intent was no so much to show the dams industrial nature but 
their plastic strength” (Fonte: LOVE, George. Curriculum George Leary Love, Leary Love Family Papers, 
University of North Carolina, Charllote, p. 10, 1 set. 1986. Manuscrito). 
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4.3.4. O primeiro projeto do livro Amazônia 

 

Segundo os planos do MASP, em algum lugar da Brasil Export ’73, não se sabe se na feira 

ou na exposição, deveria haver um estande que recebeu o nome de Balcão. Ele funcionaria como 

“[...] uma pequena e digna feira cultura[l]”718, onde seriam comercializados alguns produtos 

cuidadosamente selecionados pelo MASP, como o próprio catálogo e o cartaz da exposição, além 

de diversas outras publicações, bibelôs, joias, discos de música, fotografias e slides719. Dentre esses 

produtos, se destacaria um álbum com o título Amazônia, com “[...] fotografias executadas, numa 

série de laboriosa e difíceis campanhas, por Cláudia e George Love, que constituíram o audio-visual 

da exposição [referindo-se a Hileia Amazônica]”720,  que poderia ter sido distribuído como brinde 

aos visitantes mais eminentes ou vendido721. Ao que tudo indica, o álbum não foi finalizado. 

Vejamos como esse processo se deu.  

Ainda em setembro de 1972, pouco mais de dois meses antes da inauguração da mostra 

Hileia Amazônica no MASP, começou a se articular para que uma publicação com as fotografias de 

O homem da Hileia fosse editada. Já contando com o futuro sucesso de público da exposição, o 

diretor do museu pede à escultora Maria Ligia Reinach que colabore como mediadora entre o 

MASP e empresas, para tentar obter patrocínio para a publicação. Bardi explica concisamente o 

projeto: 

  
Claudia Andujar e George Love que realizaram numerosas campanhas fotográficas na 
Amazônia nos cedem grupo de slides para publicar uma lembrança da Exposiçao [Hiléia 
Amazônica] constituindo um port-folio que contém: 
a) Nota sôbre a Amazônia; e 
b) Fotos em cores reproduzidas em off-set. 722 

 

No arquivo do MASP não encontramos resposta ao pedido, mas sabe-se que Bardi 

prosseguiu com o projeto da publicação. Já em novembro de 1973723, ele oferece à empresa Tanaka 

& Cia Ltda. a possibilidade de revender um portfólio denominado Hileia Amazônica, que seria 

formado com fotos de Andujar e Love e editado pelo museu. O portfólio seria composto por 16 

pranchas em cores e três páginas com um texto do diretor do museu, legendas das imagens e uma 

ficha técnica das fotografias, na qual deveria ser mencionado que as mesmas foram feitas com 

 
718 BRASIL 1500-1973. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data, 12 p. Manuscrito, p. 11. 
719 Ibid., p. 11. 
720 Ibid., p. 11. 
721 Ibid., p. 11. 
722 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 29 de setembro de 1972. [para] REINACH, Maria Ligia. São Paulo. 1f. 
Pede colaboração de Reinach como mediadora entre o MASP e empresas provadas. 
723 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 23 de novembro de 1972. [para] TANAKA & CIA. São Paulo. 1f. Oferece 
portfólio Hileia Amazônica com fotografias de Claudia Andujar e George Love. 
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material da Nikon. George Love menciona a existência desse portfólio em seu currículo e afirma 

que ele fez parte da coleção FormaEspaço724, de São Paulo. Na descrição feita pelo fotógrafo, 

podemos perceber algumas semelhanças com o livro Amazônia, publicado em 1978.  

 
Trabalhos inusitados executados diretamente sobre as separações de cores pelas direções 
de arte tornaram-no [o portfólio] fascinante; cromos impressos foram alterados, 
repetidos, rejuntados, etc., sem nenhum sinal de que seu impacto visual havia sido 
perdido. Isso é prosaico hoje; na época era uma aula prática de tratamento de imagem.725 

 

Assumindo a edição do portfólio, Love afirma que sua produção também foi marcada 

por experimentalismos nos processos de impressão, ao alterar, repetir e reunir os cromos 

produzidos. Entretanto, não se pôde localizar o portfólio, nem mesmo confirmar se ele de fato foi 

produzido.   

Poucas semanas antes do encerramento de Hileia Amazônica, Bardi sugere a Caio Alcântara 

Machado, presidente da Alcântara Machado Comércio e Empreendimentos e responsável pela 

organização da feira de Bruxelas, que fossem apresentadas na feira as fotografias de Andujar e 

Love. “Penso que animar a exposição de Bruxelas com uma representação bem emotiva da 

Amazônia seria completar dignamente a empresa”726, afirma Bardi. Segundo o diretor, os Gráficos 

Brunner, de São Paulo, já estavam editando o livro com fotografias de Andujar e Love, sugerindo 

um investimento da empresa de Machado para que o livro pudesse ser distribuído na feira.  

Entretanto, em determinado momento há um impasse que impossibilita a finalização da 

publicação que, ao que tudo indica, não estaria pronta a tempo de ser lançada na feira. Assim, 

Claudia Andujar sugere, em carta727 ao impressor José Brunner, a produção de um portfólio a partir 

de alguns fotolitos que estavam já prontos. Nesse portfólio, haveria um texto de Bardi, outro de 

Paulo Emílio Vanzolini728 e legendas. O portfólio viria acondicionado em uma caixa e teria um 

“autêntico status de brinde”, para que o “Coronel” (em referência ao coronel Walter José Faustini, 

coordenador executivo da Feira Brasileira de Exportação e Comissário Geral da Brasil Export ‘73) 

 
724 João da Rocha Lima Jr., um dos ex-presidentes da construtora FormaEspaço, informou por e-mail (enviado em 15 
de julho de 2021) que não sabe da existência de tal coleção e afirmou que dificilmente a empresa teria patrocinado esse 
álbum. Não foi encontrada nenhuma outra coleção ou empresa com o nome de FormaEspaço que atuou durante o 
início dos anos 1970.  
725 Tradução livre de “Unusual work executed directly over the color separations by art directions made this fascinating; 
printed chromes were altered, repeated, rejoined, etc., with no sign that their visual impact had been lost. This is prosaic 
today; at the time was an object lesson in image treatment”. In: LOVE, George. Curriculum George Leary Love, 
Leary Love Family Papers, University of North Carolina, Charllote, p. 9-10, 1 set. 1986. Manuscrito. 
726 BARDI, Pietro Maria. [Carta] São Paulo, 9 de janeiro de 1973. [para] MACHADO, Caio Alcantara. São Paulo. 1f. 
Sugere expor as fotografias de Claudia Andujar e George Love na feira Brasil Export ’73. 
727 ANDUJAR, Claudia. [Carta] São Paulo, 15 de maio de 1973. [para] BRUNNER. São Paulo. 2f. Sugere a 
possibilidade de produção do portfólio. 
728 Paulo Emílio Vanzolini (1924-2013), além de compositor de sucesso foi também zoólogo de projeção nacional, um 
dos idealizadores da FAPESP e dos responsáveis pela considerável expansão do acervo e biblioteca do Museu de 
Zoologia da USP, enquanto era seu diretor, entre os anos de 1963 e 1993.  



 297 

pudesse distribuir em Bruxelas. Andujar pretendia produzir uma tiragem entre 1000 e 1500 cópias. 

Desse modo, Faustini seria desligado do problema de imprimir um livro sobre a feira mais tarde e 

ainda poderia escolher “[...] fotografias de agrado ao Itamarati sem inplicações [sic] ecologicos 

[sic].”  

Na carta, é evidenciado que o papel de George Love era fundamental na edição do livro, 

pois Claudia afirma que, como ele iria viajar, era possível que ela e Brunner resolvessem os 

pormenores. “Espero que finalmente chegaremos a uma resolução de agrado mútuo para todos. 

Como você sabe não temos tempo para perder”, Claudia finaliza. Continuando o processo de 

produção do livro, os Gráficos Brunner Ltda. produzem um orçamento729 para o “Livro 

Amazônia”, no qual eram previstas “104 + 40 páginas de miolo” com tamanho 29x42 cm aberto, 

sendo 40 páginas a 2 cores e 144 a 4 cores, com gravura colada na capa, mostrando uma 

inconsistência de informações.  

Esse descrição aproxima-se das características físicas do livro efetivamente editado em 

1978 pela Editora Praxis, com suas 156 páginas no total, sendo 153 com fotografia (148 em 4 cores 

e 4 em preto e branco) e com medidas de 20cm de altura e 52 cm de largura, aberto. A capa do 

livro publicado é em tecido, com uma fotografia de duas cores de George Love colada. A 

publicação vem dentro de uma luva encapada com o mesmo tecido, sem nenhum texto ou legenda 

nas fotografias.  

 Nos arquivos do museu, são extremamente escassas as pistas que indicam o motivo da 

paralisação da produção do livro. O que nos resta é considerar pequenos detalhes da 

documentação, como o discreto ponto de interrogação colocado ao lado da referência “11-Livro 

Amazonas”, que integra uma lista daquilo que pareciam ser pendências da exposição de Bruxelas730.  

Vimos que o livro Amazônia só seria publicado cinco anos depois da feira de Bruxelas, em 

uma circunstância bem distinta. Em 1978, a questão indígena começava a ser mais debatida e em 

meio ao processo da lenta abertura política que se iniciou em 1974. Claudia Andujar havia passado 

por suas experiências mais marcantes com os Yanomami, George Love continuava mantendo suas 

experimentações fotográficas nos diversos trabalhos assumidos por ele e o Museu de Arte de São 

Paulo passara a adotar outra postura, agora em defesa dos povos indígenas. O campo da publicação 

de livros de arte no Brasil também começava a se tornar mais fértil, devido ao aumento dos 

patrocínios de empresas privadas731. Diante desse terreno mais propício, Amazônia é finalmente 

 
729 GRÁFICOS BRUNNER LTDA. Orçamento, São Paulo, 21 mai. 1973. Manuscrito. 
730 MEMORANDUM. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, sem data, 1 p. Manuscrito. 
731 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: Sua História. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017, 
p. 705. 
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lançado, mas sem grandes repercussões, não só devido a seu caráter hermético, mas também pela 

censura sofrida.  

 

* 

 

Caso tivesse sido de fato lançado em 1973, o livro Amazônia não seria o único a ter  

projeções audiovisuais como origem. Retomando as contribuições de Nathalie Boulouch732, somos 

informados de que a legitimação da fotografia em cores no museu de arte, no caso do Museu de 

Arte Moderna de Nova York (MoMA), aconteceu justamente na transição entre o slide e cópia 

impressa colorida. A pesquisadora informa que, no campo da fotografia, durante os anos 1960 e 

primeira metade dos anos 1970, a foto em cores projetada era duplamente desvalorizada: frente à 

fotografia impressa e frente à fotografia em preto e branco. Segundo a autora, a situação começara 

a se alterar, a passos lentos, ainda no começo dos anos 1960, com o lançamento do filme diapositivo 

Kodachrome II, que iria permitir uma maior qualidade nas fotografias em cores. A grande virada 

é marcada pela exposição Photographs733, de William Eagleston, apresentada no MoMA entre 24 de 

maio e 1º de agosto de 1976.  

Eram comuns as apresentações de projeções de slides no museu estadunidense, 

organizadas por John Szarkowski, mas, com a exposição de Eaglestone, 75 Kodachromes 

produzidos entre 1969 e 1971 não foram projetados como de costume, e sim revelados em papel 

fotográfico, emoldurados e expostos da mesma maneira sóbria que as pinturas ou gravuras. A 

Figura 152 apresenta uma vista geral de uma das salas da exposição.  

  

 
732 BOULOUCH, Nathalie. Photographie illégitime, cinéma du pauvre: le destin impossible de la diapositive. In: 
Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques/Intermediality: History and Theory of the 
Arts, Literature and Technologies. Issue 24-25, Automne 2014, Printemps 2015, sem p. Disponível em: 
<https://www.erudit.org/en/journals/im/2014-n24-25-im02279/1034154ar/>. Acesso em: 25 nov. 2021. 
733 Algumas imagens e informações da exposição podem ser vistas em: 
<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2079>. Acesso em: 22 abr. 2022. 
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Figura 152: Vista da exposição Photographs, de William Eggleston, apresentada entre 24 de maio e 1º de agosto de 1976, 
no Museu de Arte Moderna de Nova York. Fonte: 
<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2079?installation_image_index=7>. Acesso em 22: abr. 2022.  

 

Para Bouloush essa mudança de suporte pavimenta o caminho da legitimidade artística 

do slide e da fotografia em cores, que, ao serem revelados e impressos no papel, ganham 

materialidade e podem ser expostos e colecionados. O que a pesquisadora não considera é que o 

livro feito por ocasião da exposição também adquiriu essas mesmas possibilidades de ser exposto 

e colecionado, anos depois de seu lançamento. William Eggleston’s Guide734 (Figura 153) tornou-se 

uma das principais referências no universo dos fotolivros, figurando com destaque nas principais 

antologias sobre o tema.  

 

 
734 Um vídeo, com a segunda edição, de 2002, do livro sendo folheado, pode ser visto em 
<https://www.youtube.com/watch?v=IYXD1cbYs3g>. Acesso: em 22 abr. 2022.  
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Figura 153: Página dupla de William Eggleston’s Guide (Nova York: Museum of Modern Art, 1976). Fonte: 
<https://www.downtownbrown.com/pages/books/307751/william-eggleston-john-szarkowski/william-egglestons-
guide>. Acesso em: 22 abr. 2022. 

 

Outro importante livro de fotografia feito a partir de um audiovisual foi The Ballad of 

Sexual Dependency (Figura 154), de Nan Goldin, lançado em 1986. O audiovisual da artista foi 

apresentado primeiramente em festas e clubes noturnos alternativos da cidade de Nova York, até 

finalmente ser exposto na Bienal do Whitney Museum, no ano de 1985, onde recebeu grande 

visibilidade. Para Boulouch, Goldin utiliza e extrapola o potencial narrativo do slide ao apresentar 

imagens e sons de maneira intensa e cumulativa (ao todo são 690 slides acompanhados de trilha 

sonora). Já em 1986, a editora Aperture publica a primeira edição do livro, que também se tornou 

uma das principais referências históricas para os fotolivros.  

 

 
Figura 154: Página dupla de The Ballad of Sexual Dependency, de Nan Goldin (Nova York: Aperture, 1986). Fonte: 
<https://moom.cat/en/item/the-ballad-of-sexual-dependency>. Acesso em: 22 abr. 2022. 
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Marvin Heifermann, um dos editores do livro de Goldin, afirma que o caminho escolhido 

para definir a sequência de imagens foi se ater ao índice das músicas apresentadas no audiovisual. 

Assim, foram retiradas centenas de imagens e escolhidas aquelas que eram capazes de manter certa 

fluidez orgânica no livro como um todo. Para o editor, “[...] sequenciar livros é muito parecido 

com fazer música. O objetivo é fazer as coisas fluírem, fazer com que alguém olhe e vire a 

página”735. Ou seja, a edição de The Ballad of Sexual Dependency buscou manter aquilo que poderia 

desaparecer no livro: a musicalidade e o ritmo do audiovisual.   

Essa fluidez era um elemento presente no processo de produção das imagens, uma vez 

que Goldin fotograva o que ocorria em seu entorno. E o processo de edição das imagens do 

audiovisual também carregava essa forma fluida, uma vez que mudava a cada nova projeção. O 

livro, para Heifermann, é um processo de congelamento desse fluxo, para que ele possa permanecer 

para a posteridade. Nesse sentido, a publicação integra uma outra esfera, ao sair do âmbito público 

e coletivo das apresentações em clubes noturnos e galerias de arte para entrar na experiência 

doméstica e privada dos leitores736. 

Talvez esse congelamento de fluxo seja algo que perpassa e conecta os três livros: William 

Eggleston’s Guide, The Ballad of Sexual Dependency e um Amazônia de 1973, que nunca existiu. É 

provável que o livro de Eggleston seja o que mais destoa desse processo, pois suas imagens não 

chegaram a ser projetadas em audiovisual. Mas, de certa maneira, o modo de apresentação 

sequencial esteve presente na organização espacial da exposição e talvez tenha ressurgido no 

folhear das páginas do livro. Quanto ao Amazônia que nunca existiu, podemos até imaginar uma 

cuidadosa sequência das imagens, uma vez que ela ocorre quando folheamos o Amazônia, de 1978. 

Amazônia, assim como a grande maioria dos livros de fotografia, se configura como uma 

experiência que também atravessa o tempo e não apenas o espaço. A edição das imagens parece 

querer impor ao leitor o ritmo em que ele deve ser folheado, fazendo com que o livro crie de fato 

uma conexão direta com o audiovisual. 

O que diferencia Amazônia – seja o que não chegou a ser publicado, seja o de 1978 – dos 

outros livros é uma situação bastante distinta de seus primos distantes no que diz respeito à 

legitimação da fotografia nos espaços de arte. Nos casos dos livros estadunidenses, a produção foi 

 
735 Tradução nossa de “Sequencing books is very much like making music. The goal is to make things flow, to get 
somebody both to look and to turn a page. HEIFERMANN, Marvin. The Original Ballad: How did Nan Goldin’s 
slideshow with hundreds of images, presented at bars and nightclubs, become an iconic photobook?. Entrevista de 
Marvin Heifermann para Elle Pérez. Aperture, 2020. Disponível em: <https://aperture.org/interviews/inside-story-
of-how-nan-goldin-edited-the-ballad/>. Acesso em: 29 nov. 2021. 
736 HEIFERMANN, Marvin. The Original Ballad: How did Nan Goldin’s slideshow with hundreds of images, 
presented at bars and nightclubs, become an iconic photobook?. Entrevista de Marvin Heifermann para Elle Pérez. 
Aperture, 2020. Disponível em: <https://aperture.org/interviews/inside-story-of-how-nan-goldin-edited-the-
ballad/>. Acesso em: 29 nov. 2021. 



 302 

forjada no campo específico das artes visuais e serviram, inclusive, para legitimar um tipo de 

fotografia muito específico, a fotografia em cores de temática cotidiana como expressão artística. 

O que parece não ter ocorrido com as fotografias de Andujar e Love (ao menos durante a década 

de 1970), pois mesmo sendo expostas em um museu de arte, elas não receberam o status de obras 

de arte, mas de registros de uma determinada conjuntura.  

O que não podemos deixar de considerar é que o MASP, durante a década de 1970, 

promoveu a legitimação da fotografia, não como arte, mas como documento. O desejo de publicar 

um livro com as imagens de Andujar e Love remete às intenções de Bardi de preservar a fotografia 

como documento histórico, em uma circunstância semelhante à formação do arquivo fotográfico 

promovido também na década de 1970. Nossa hipótese é que o livro Amazônia teria sido, portanto, 

uma maneira de materializar as imagens em papel, deslocando-as do ambiente etéreo das projeções. 

Isso seria feito sem deixar de se considerar a relação direta do museu com as empresas, cujos nomes 

também ficariam preservados no tempo como apoiadoras das causas defendidas pelo museu, que, 

como vimos, eram alinhadas ao governo militar. 
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 Tomar como pressuposto o aspecto reprodutível da fotografia foi um ponto fundamental 

para esta tese. Embora pareça óbvio, ele diz respeito não apenas à possibilidade de se produzir 

milhares de exemplares de revistas ou livros, mas especialmente à maleabilidade da imagem 

fotográfica, que a torna passível de ser adaptada a suportes físicos variados e moldada a discursos 

distintos e, até mesmo, antagônicos. Essa tomada de posição potencializou a investigação sobre 

Amazônia, pois permitiu trazer à tona camadas do livro que até agora não haviam sido desveladas.   

Ao longo da pesquisa que resultou nesta tese, assimilamos as contribuições da história do 

livro, da arqueologia das mídias, da teoria da fotografia e das investigações recentes sobre 

fotolivros. Além disso, entrevistas, pesquisas em arquivos e levantamentos na imprensa mostraram-

se eficazes para nos auxiliar na construção da biografia do livro Amazônia, desvendando não apenas 

o papel dos fotógrafos, mas também do editor e do designer, do impressor em menor grau e, ainda, 

de um grande grupo de agentes que atuaram nesse processo. Foi fundamental também considerar 

um recorte mais amplo, referente à produção editorial dos livros de fotografia do período 

delimitado entre 1968 e 1982 no Brasil, para que pudéssemos melhor localizar o lugar de Amazônia 

em relação às demais publicações congêneres. 

Foi possível constatar que Amazônia tem conexões diretas com outras publicações da 

época, no que diz respeito, especialmente, a uma certa intenção documental de vertente autoral. 

Entretanto, há de se apontar que o livro extrapola essa noção, tanto nas imagens de George Love, 

que buscam não apenas registrar a paisagem amazônica, mas também explorar aspectos da cor e 

da natureza da fotografia, quanto nas de Claudia Andujar, que se propõe a tornar visível para os 

não indígenas parte da experiência dos rituais fotografados. Devemos considerar, ainda, que o casal, 

em particular Love, tinha grande interesse em explorar o livro de maneira metalinguística, o que 

constituía uma abordagem inédita para a época.  

A investigação bibliográfica e a pesquisa na imprensa mostraram-se bastante frutíferas no 

fornecimento de dados sobre o contexto editorial da década de 1970. Quanto à trajetória da Editora 

Praxis e a produção do livro em questão, foi fundamental a entrevista que realizamos com Regastein 

Rocha e Frances Rocha, fonte de informações valiosas e inéditas. A título de complementação, a 

análise de arquivos foi essencial. Já a pesquisa sobre o contexto histórico do período, nos 

possibilitou levantar detalhadamente como a questão indígena e a exploração da floresta foram 

abordados naquela conjuntura. Nesse sentido, pudemos identificar que o livro Amazônia estava 

alinhado ao ativismo em prol da proteção da floresta e à demarcação do território Yanomami, que 

teve Claudia Andujar como protagonista. 

No que se refere à fotografia, constatamos que os interesses de George Love por práticas 

experimentais, oriundos de sua trajetória, influências e contatos estabelecidos anteriormente nos 
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Estados Unidos, foram fundamentais para a realização do livro.  Destacamos a atuação de Love na 

Associação dos Heliógrafos, bem como a influência do fotógrafo Syl Labrot. A pesquisa nos 

permitiu identificar que Love manteve determinadas práticas experimentais, com as quais já tivera 

contato, na revista Realidade, no audiovisual O homem da Hileia e no livro Amazônia. Também 

destacamos o protagonismo operacional de Love, tanto na revista, quanto no audiovisual e no 

livro. O fotógrafo foi um dos responsáveis pela edição das fotografias da Realidade Amazônia, em 

conjunto com Claudia Andujar e Maureen Bisilliat. Foi criador dos sistemas de projeção utilizados 

nas duas versões de O homem do Hileia e atuou, ainda, como o principal editor das fotografias de 

Amazônia. Verificamos que essa última contribuição de George Love vem sendo sistematicamente 

apagada na “redescoberta” do livro nos últimos 20 anos.  

Já a análise da Realidade Amazônia, nos permitiu constatar que a revista teve como principal 

função convencer seus leitores de que a colonização da floresta deveria ser feita por empresas 

privadas, nacionais e estrangeiras, por meio da abertura de pastos para gado, plantações de 

monoculturas e instalação de fábricas. Nesse sentido, foi possível observar que a revista levantou 

uma série de problemas e obstáculos a serem encarados pela sociedade, propondo caminhos que 

muitas das vezes não eram viáveis. No âmbito desse discurso, as imagens fotográficas exerceram 

papel importante ao reforçarem o objetivo da publicação, tornando-se poderosas ferramentas de 

persuasão do público leitor. O ponto dissonante foi o uso de fotografias dos Yanomami, 

produzidas por Claudia Andujar, numa reportagem que lançou críticas mais contundentes à 

colonização da Amazônia e a seu impacto nas populações indígenas, do que o restante da revista. 

Foi possível constatar, ainda, que havia o desejo de que os registros dos Yanomami, veiculados na 

reportagem, se tornassem um legado para a posteridade. A mesma intenção também estava 

presente nos livros que Andujar publicaria no ano de 1978: Amazônia, Yanomami: frente ao eterno e 

Mitopoemas Yãnomam.  

No que se refere à nossa investigação sobre o audiovisual O homem da Hileia, produzido 

por Claudia Andujar e George Love, identificamos que ele se alinha ideologicamente ao governo 

militar, especialmente devido ao fato de ser apresentado na exposição Hileia Amazônica, realizada 

no MASP em 1972, que manteve o discurso de defesa da colonização da floresta. Identificamos 

que se produziu uma nova versão do audiovisual, na qual foram acrescentadas fotografias de 

temáticas distintas, para apresentação na feira Brasil Export ‘73. O evento teve grandes proporções 

e contou com robustos investimentos do governo federal, cujo principal objetivo era projetar o 

país como uma alternativa à exportação de produtos em relação à União Soviética. Para tanto, foi 

largamente divulgada a ideia de que o país estava em franco desenvolvimento econômico, 

estabilizado em um regime dito como democrático, e tinha uma população formada pela junção 
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pacífica de três raças (indígena, negra e branca). O mito das três raças foi uma das bases do discurso 

curatorial da exposição Image du Brésil, organizada por Pietro Maria Bardi, que integrou a 

programação cultural da feira. A exposição buscou ressaltar a ascendência europeia de parte da 

população brasileira, reforçando a narrativa que foi apagando a presença e as contribuições de 

povos indígenas ao longo dos séculos na história da arte e da cultura do Brasil. Nesse discurso, a 

exibição do audiovisual O homem da Hileia transforma os povos indígenas em fugazes projeções de 

luzes e sombras.   

As diferenças ideológicas dos usos das imagens de Andujar e Love nos diferentes suportes 

abordados nesta tese, ou seja, na revista, no audiovisual e no livro Amazônia, não devem ser 

consideradas como opostas ou até mesmo binárias. Não é o caso de se opor o uso orientado à 

defesa da colonização, feito pela revista e pelo audiovisual, e o uso a favor da defesa da floresta 

capitaneado pelo livro, mas de perceber como esses usos, de certa maneira, se retroalimentaram. 

Ora, foi nesse período da colonização que os fotógrafos começaram a desenvolver as suas 

fotografias sobre a Amazônia, e elas, em grande medida, subsidiaram a transformação da opinião 

pública sobre a floresta ao longo dos anos. Se no começo dos anos de 1970 era propício que a 

revista defendesse tais ideias, no final da década a situação era outra e as fotografias do livro 

buscaram se adequar a ela. Essa mudança de entendimento ocorreu devido ao posicionamento de 

figuras importantes da sociedade civil, que passaram a denunciar a exploração da floresta e o 

extermínio dos povos originários como forma de pressionar os militares para a demarcação do 

território Yanomami. Amazônia foi um dos veículos para se efetuar essa denúncia, entretanto a 

censura vetou a presença do texto e das fotografias que explicitavam a situação de devastação da 

região. Todo esse longo processo confirma nossa hipótese central de que Amazônia não foi 

produzido em um regime de autoria tradicional, mas foi resultado das ações de uma ampla rede de 

relações, formada por agentes endógenos e exógenos que contribuíram ativamente para que o livro 

chegasse à forma que hoje conhecemos.  

Refletindo sobre as possíveis contribuições da pesquisa aqui desenvolvida, acreditamos 

que ela elucida as condições e o contexto de produção dos livros de fotografia, especialmente 

durante os anos 1970. Nesse sentido, consideramos que a escolha de uma única obra, como objeto 

de estudo, foi uma estratégia eficaz, tanto no que se refere à construção da biografia de um dos 

livros de fotografia mais valorizados das últimas décadas, quanto à compreensão de toda uma rede 

que viabilizou sua existência. Esse estudo de caso específico foi capaz, ainda, de desvelar os 

mecanismos de censura e repressão que ocorreram no campo da fotografia durante a ditadura civil-

militar.  
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Desse modo, acreditamos que esta tese contribui não apenas para a história dos livros de 

fotografia, como também para a história das revistas ilustradas. Além disso, a história das 

exposições foi outro campo contemplado aqui, devido à investigação realizada sobre os usos do 

audiovisual nas mostras da década de 1970. Essa conjunção demonstra como a história da 

fotografia é um terreno interdisciplinar de alta complexidade, que invade diversas disciplinas, 

conjuga diferentes técnicas e subverte modos de exibição que merecem amplas investigações.  

Ainda sobre esse ponto, concordamos com o pesquisador e curador David Campany737 

quando afirma que o livro de fotografia se configura entre a efemeridade das revistas ilustradas e a 

cultura de permanência do museu de arte. Nesse sentido, o caso de Amazônia torna-se significativo, 

pois sua história transitou por entre esses dois espaços e foi marcada por um desejo em fazer com 

que as imagens efêmeras produzidas para a revista permanecessem para a posteridade. Na verdade, 

observamos que, desde a elaboração do audiovisual O homem da Hileia, havia planos de se publicar 

as imagens em um álbum ou livro, a fim de torná-las perenes, o que não chegou a se realizar. 

Somente alguns anos depois o livro foi finalmente lançado, inclusive com promessas de distribuição 

internacional, mas a censura atravancou qualquer plano. Entretanto, apontamos que o 

reconhecimento internacional do livro ocorreu, décadas depois de seu lançamento, no bojo do 

processo de valorização dos fotolivros ocorrido no Brasil a partir da década de 2010.  

Por fim, há de se considerar que parte da pesquisa para esta tese, aqui apresentada, foi 

desenvolvida durante uma pandemia que dizimou mais de 6 milhões de pessoas ao redor do 

mundo, sendo quase 700 mil delas apenas no Brasil. Ficamos dois anos isolados em casa, nos 

protegendo de um vírus mortal que parecia ter como principal aliado o governo federal. Justamente 

durante esse período, entramos na segunda metade da elaboração da tese, aquela onde o caminho 

já se mostra mais definido. Entretanto, esse rumo foi alterado e tivemos que nos reinventar para 

que a investigação não parasse, mesmo em uma situação de profunda desesperança. Assim, a internet 

se tornou a principal ferramenta, não só no que diz respeito às consultas em arquivos digitalizados, 

mas também como o que restou do contato humano. Tudo era feito por telas, o que deixou o 

processo ainda mais solitário. Esta tese é, portanto, fruto dos tempos que vivemos e, por isso, 

apresenta suas limitações, seja no levantamento de fontes, nas análises produzidas, seja na escrita 

final.  Mas mesmo com tantos obstáculos, acreditamos que a tese traz contribuições inéditas. 

 

* 

 

 
737 CAMPANY, David. Recalcitrant Intervention: Walker Evans’s Pages. In: DI BELLO, Patrizia; WILSON, Colette; 
ZAMIR, Shamon (org). The photobook: from Talbot to Ruscha and beyond. London/New York: I. B. Tauris, 2012, 
p. 71-90.  
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No mês de setembro de 2020, seis meses após o início da pandemia, quando ainda 

estávamos mergulhados na pesquisa para esta tese, algo curioso ocorreu. Uma reedição facsimilar 

de Realidade Amazônia passou a circular nas bancas de jornal. Imediatamente, percebemos as 

diferenças entre ela e a original. A nova edição é consideravelmente mais fina com formato um 

pouco menor. Das 342 páginas originais sobraram apenas 130. Ao folhearmos a nova versão da 

revista, percebemos que todos os anúncios foram retirados, o que reduziu um terço de seu volume.  

 

 
Figura 155: Capa da edição facsimilar de Realidade Amazônia. Setembro, 2020. Coleção particular do autor. 
 

Uma análise mais detida, no entanto, aponta que alguns trechos e reportagens também 

foram suprimidos.  Os trechos suprimidos são reveladores. Entre eles, podemos destacar dois: a 

Carta do Editor, escrita por Victor Civita; e a reportagem Dizem que ele tem um exército secreto no País. 

Mas o que ele tem é um País738, que descreve o cotidiano do empresário estadunidense Daniel Ludwig 

na Amazônia. Vimos no terceiro capítulo que o texto de Civita informa que um dos principais 

objetivos da edição especial era desmistificar a presença estrangeira na floresta. Já a reportagem 

 
738 Realidade. São Paulo, n. 64, out. 1971, p. 190-6.   
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parece ter sido escrita para cumprir esse objetivo, pois narrava como o empresário estava 

construindo um grande latifúndio na floresta. Ludwig foi desenhado como uma espécie de herói 

contemporâneo, que estaria contribuindo para o desenvolvimento econômico da região, 

independente da devastação promovida.   

Ao considerar essas supressões, entendemos que a editora parece querer apagar de sua 

trajetória a defesa que fez da ocupação da floresta, a fim de manter o discurso que se firmou ao 

longo dos anos: de que a Realidade era uma publicação progressista. O texto de apresentação da 

reedição menciona a “ousadia” da revista em tratar de assuntos polêmicos como, por exemplo, a 

Amazônia, “um desses temas espinhosos”739.  Já o texto que encerra a reedição distorce os fatos, 

ao afirmar que o “Especial REALIDADE Amazônia já alertava sobre a urgência da manutenção 

dessa grande reserva natural”, apresentando “[...] matérias profundas, que revelavam a abertura de 

extensas rodovias no coração da região, a instalação de inúmeras fazendas de gado e a corrida em 

busca da exploração de minérios”740. Como vimos, na pesquisa realizada para esta tese, as 

reportagens da edição original podem até ser consideradas profundas, tendo em vista as publicações 

da época, mas a revista não defendia a preservação da floresta.   

Outro ponto importante que deve ser considerado é o momento no qual o fac-símile foi 

lançado. Apenas entre agosto de 2020 e julho de 2021, uma área da floresta amazônica equivalente 

a nove vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro foi desmatada, sendo este o maior índice dos 

últimos dez anos741. Sabemos que essa situação tem sido sistematicamente apoiada pelo governo 

de Jair Bolsonaro, que atua em prol da exploração da floresta e do extermínio das populações 

indígenas, da mesma maneira que o governo militar. Ou seja, em um momento que parece ser uma 

reedição da ditadura, é relançada uma revista que buscou promover justamente os interesses 

daquele regime. Assusta-nos a similaridade entre o momento atual e aqueles tenebrosos anos de 

repressão. Preocupa-nos o esforço de certas instituições em apagar as atrocidades promovidas 

pelos ditadores. Relembrar e analisar criticamente o passado torna-se aqui um meio de resistência.  

 

 

 

 

 

 
739 Edição facsimilar de Realidade Amazônia. Setembro, 2020, p. 4.  
740 Ibid., p. 130. 
741 MODELLI, Laís. Desmatamento na Amazônia na temporada 2020/2021 é o maior dos últimos dez anos, 
diz Imazon. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/amazonia/noticia/2021/08/19/taxa-anual-de-
desmatamento-na-amazonia-e-a-maior-do-ultimos-dez-anos-diz-imazon.ghtml>. Acesso em: 4 jul. 2022. 
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Apêndices 
 

Alguns trechos das entrevistas foram suprimidos, pois se tratavam de conversas particulares que 

não traziam nenhuma informação relevante para a pesquisa. 

 

Apêndice A: Transcrição da entrevista feita com Regastein Rocha em 06 abr. 

2022 
 

Regastein Rocha: Você recebeu aí, o material? 

Vitor Marcelino: Não, não recebi não. 

RR: Meu filho foi pra aí. E eu mandei o reprint da Graphis pra você, pra você dar uma olhadinha 

por que tem referências.  

VM: Sim, legal. Fico curioso de ver esse material. 

RR: Eu vou ligar pra ele e pedir pra ele te ligar, está bem? 

VM: Tá, tá ótimo.  

RR: Tá. Ai você recebendo aí, você me avisa. Na hora que você quiser, a gente conversa. 

VM: Tá, tá bom. O senhor acha possível ser essa semana?  

RR: Ah, qualquer dia. Depois que você quiser. 

VM: O senhor prefere que eu leia antes o material? 

RR: É, por que lá tem referências da parte publicitária, do [palavra incompreensível] que dava 

condições pra fazer a parte gráfica, sabe? É só que era interessante por que a revista, era uma revista 

muito importante. Então, chamou a atenção o trabalho, sabe. Eu pensei em te dar e te mandar em 

razão disso.  

VM: Legal. Ótimo. Com certeza, vai ajudar muito. 

RR: É. Mas eu tô disposto a te informar o que eu puder. Tá bom? 

VM: É, por que eu queria saber um pouco da história do livro, do Amazônia, como surgiu a ideia 

de editar, como foi a questão da censura do texto. 

RR: Isso. Eu não tô bem informado, assim. Acredito que eu posso mais falar do trabalho gráfico, 

a preocupação de fazer bem feito, pedindo orientação dos grande impressores europeus, né? Na 

fotografia, eu seguia mais ou menos a Aperture, sabe? [frase incompreensível]. Você tá fazendo um 

estudo da parte gráfica de São Paulo, né?, Vitor? O trabalho gráfico... 

VM: Na verdade, é sobre livro de fotografia. Minha tese é sobre livros de fotografia. 

RR: Ah, sobre livros de fotografia?  
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VM: Sim, dos anos 70. E aí, Amazônia é o principal trabalho. É o meu estudo de caso principal. 

Então, eu estou pesquisando desde quando surgiram as primeiras fotografias do George Love e da 

Claudia, quando eles publicaram na Realidade. Depois, descobri que eles expuseram algumas 

imagens no MASP, em Bruxelas também. 

RR: Exatamente. 

VM: E aí, até chegar no livro. Até chegar no livro de 78 que eu não sei se o senhor sabe, hoje ele é 

um livro muito importante né? Um livro super reconhecido. 

RR: É, eu tinha algum contato com a Claudia Andujar, agora ela tá mais difícil. A Maureen também, 

eu sempre fui ligado... Fiz os livros do Otto Stupakoff também. Vários livros de fotografia. Você 

sabe, né? 

VM: Sim, eu sei. Eu consegui, através daquela exposição que teve no MuseuAfro, eu consegui 

levantar os livros todos que a editora do senhor publicou.  

RR: É... tinha algumas... do Lew Parrela também, eu fiz, mas como não foi livro, foi relatório, essas 

coisas assim, então, não conta. Mas, eu trabalhei... eu gosto muito de fotografia, sabe? Sempre 

gostei. Então quando juntou com esse interesse gráfico, deu esse trabalho aí. 

VM: Sim. E aí... eu já tentei falar com a Claudia, na verdade, mas ela está doente.  

RR: É... ela tá um pouco abalada, ultimamente. Desses três últimos meses... Com a Maureen, você 

fala?  

VM: Não, com a Maureen... eu ainda não a procurei, mas pretendo procura-la. Mas eu pretendo 

procura-la.  

RR: A Maureen... A editora era Praxis, né? Antes. Depois quando a gente teve problema com os 

militares e separei lá do grupo da Sharp, aí foi o nome de Raízes, foi justamente a Maureen que 

deu.  

VM: Ah, que legal. 

RR: O Wesley Duke Lee fez o logotipo, aquele negócio, sabe? Como eu já tinha feito bastante livro 

com ele também, né? [frase incompreensível] 

VM: Com quem?  

RR: Então foi fácil, nós fizemos assim bem... é sempre bom rememorar, né?  

VM: Sim. Totalmente. Deve ser muito bom mesmo por que o senhor publicou muito livro né?  

RR: Pois é... E gostava, sabe? Tinha... Tinha interesse por livros de arte, por livros de fotografia. 

Na verdade, eu trabalhei antes com livro de arte na Mestre Jou, sabe?  

VM: Sei... 

RR: Você lembra dessa editora?  

VM: Não, mas eu li sobre ela. O senhor trabalhou lá, né?  
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RR: É, trabalhei lá, gerente da filial lá da Augusta. Então tive muito contato com livro de arte, com 

artista, com fotógrafo... cineasta... eles faziam assim bastante contato... isso despertou o interesse, 

quando eu tive oportunidade eu comecei fazer.  

VM: Sim. E aí o senhor começou através da Sharp, que era uma agência da Sharp. 

RR: A Praxis era uma agência minha, eu trabalhei na livraria depois eu passei a trabalhar de noite e 

de manhã eu trabalhava com propaganda, sabe? Eu trabalhei com o Zaragoza, sabe? Aí eu fiz uma 

pequena agência, fui trabalhar na Reclame também. E depois eu fiz uma pequena agência com o 

interesse de fazer a editora e depois entrou de sócio a Sharp, na Praxis, sabe? Por que eu tinha uma 

pequena agência, e a Sharp chamava Cimpro né? E a Sharp entrou com uma verba muito grande e 

com muita dificuldade. Então o dono da Sharp do Brasil, representante do Brasil, entrou de sócio, 

ficamos dois sócios para poder tocar a propaganda. [palavra incompreensível], começar a fazer 

livro, então por isso que começou como Praxis. 

VM: Ah sim, entendi. Que legal. Não sabia disso... 

RR: Era uma pequena agência, era eu e minha mulher. Então como entrou um cliente muito… na 

verdade era um cliente pequeno que ficou grande, chamava Cimpro, aí conseguiu a representação 

da Sharp, aí passei para um cliente muito grande, precisava de maior recurso, aí o Matias [Machline] 

entrou de sócio, pôs a mulher dele de sócio. No [Journal] Graphis está escrito isso, eu acho. 

VM: Sim. E como foi a coisa do livro Amazônia? O senhor lembra? Por que li em alguns que era 

para ele ser um brinde, acho que da própria Sharp... 

RR: Não, pois é… A ideia do livro surgiu por que a Sharp tinha a fábrica lá, em Manaus, sabe? Que 

é Zona Franca né? Eu fui várias pra lá por causa disso e me interessei muito... aí fiz um trabalho 

com o Lew Parrela. Você lembra do Lew Parrela, o fotógrafo? Um trabalho lá sobre a cidade e tal, 

mais um relatório, ficou muito bom, eu gostei muito. Coisa de editor né? Gostaram, eu criei… 

Achei que ficou bom… Eu fiz também com o Fernando Sabino, o Encontro das Águas que fazia 

parte do mesmo projeto [creior que o do Parrela], sabe? Da Amazônia. O Fernando Sabino fez o 

texto, Encontro das Águas, que foi editado, mas aí não foi editado por mim por que foi na ocasião 

que tava confuso na Sharp né? Em função disso, eu quis fazer da Amazônia. Aí a Maureen falou 

da Claudia, a Claudia falou do George Love e o Thiago de Mello também foi indicado, não me 

lembro exatamente por quem. Então fui montando de acordo com as possibilidades. Eu no meu 

projeto de fazer era um trabalho realmente sobre a Amazônia, num modo geral abrangendo várias 

áreas né? Mas infelizmente, não consegui realizar. O texto do Thiago de Mello não foi editado, 

algumas fotos não foram editadas. 

VM: Então teve foto que foi censurada também? Por que o texto do Thiago de Mello foi censurado, 

né? 
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RR: O texto do Thiago de Mello foi, totalmente. Saiu totalmente. E muitas fotos de queimada, de 

floresta, de incêndio assim, sabe? Foi censurada... Eu tive vários problemas por esse livro e por 

outros fatores também. Mas o interesse na Amazônia era grande e como tava indo lá com uma 

certa frequência, por causa da Sharp, da Zona Franca, que foi construído lá. Então foi que 

desenvolveu essa ideia da Amazônia, o George Love tinha muito foto e a Claudia Andujar também. 

Só que a Andujar eu também fiz pra ela um pequeno livro sobre os Yanomamis, você viu né? O 

Darcy Ribeiro que fez... 

VM: É o Mitopoemas Yãnomam né? Tem o outro, né?  

RR: É um pequeno livro em branco e preto, dos Yanomami, com texto do Darcy Ribeiro. 

VM: Então o livro foi por conta da censura... A Claudia disse uma vez num evento aqui em São 

Paulo que o livro Amazônia foi distribuído de maneira semi-clandestina.  

RR: Foi. Foi. 

VM: Como que foi isso? Foi vendido para pessoas que vocês conheciam? Como foi essa 

distribuição?  

RR: Olha, como eu fazia muitos livros de arte pra Kosmos... o Stefan, não sei se você conheceu 

ele…. O Stefan era o dono da Kosmos, sabe? Eu fazia os livros deles, fazia o trabalho pra ele. E 

ele foi então que foi ajudando a distribuir, passando mais ou menos, sabe? Vendendo assim... não 

muito ostensivamente, sabe? Por que então, meio com problema, pegaram a edição… Muito chato, 

sabe? O Stefan vendeu. A Cultura também vendeu alguma coisa. O Nauster também tinha uma 

livraria, Nova Fronteira parece que chamava, também vendeu. Então nós fomos vendendo. Foi 

vendendo assim, recuperando assim... 

VM: Esse projeto inicial do livro não existe? O senhor não guardou o projeto dele antes de ser 

censurado? 

RR: Olha, eles acabaram se apropriando da gráfica, sabe? Fecharam a gráfica, sabe? Muito material 

lá se perdeu e esses documentos também se perderam… Eu tava fazendo também um livro sobre 

a presença da igreja no Brasil e se perdeu, sabe? Com o Darcy Ribeiro, a gente tava fazendo um 

trabalho sobre grupos indígenas brasileiros com vários antropólogos. O Darcy Ribeiro que estava 

fazendo o projeto, sabe? Tem algumas coisas dele aí, me parece... 

VM: Então os militares invadiram a editora e pegaram tudo?  

RR: É… Um dia eu cheguei lá… Mas, de acordo com o outro dono, o outro sócio que era a Sharp, 

sabe? 

VM: Ah, entendi. Ele autorizou, digamos assim, os militares entrarem na editora?  

RR: É… e tem também o depoimento no DOPS que eles fizeram. 

VM: Sim, eu localizei esse depoimento dele. 
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RR: Ah, você localizou é?  

VM: Inclusive, se o senhor quiser que mande para o senhor... Inclusive, eu tenho algumas 

reportagens sobre a Praxis e sobre Raízes e tenho alguns desses documentos que foram 

disponibilizados por conta da, imagino que da Comissão da Verdade, alguns foram 

disponibilizados. Então, o depoimento dele, do Matias742. Se o senhor quiser... 

RR: Caramba… Você foi buscar hein, cara? 

VM: Sim, eu já estou pesquisando sobre a editora, sobre o senhor, sobre o livro, tem mais de anos, 

viu? Eu já levantei bastante coisa. Eu posso enviar tudo para o senhor, se o senhor quiser.  

RR: Ah... Poxa... 

VM: E aí, ele fala, o Matias fala um pouco do senhor que o senhor tinha “tendências comunistas” 

que ele fala.  

RR: Por causa do Darcy Ribeiro, sabe? Por causa desse pessoal que tava ligado… O Thiago de 

Mello né? Então ele fez uma acusação. 

VM: E aí, no depoimento o que mais... por que não tá o documento inteiro. É mais um relatório 

do depoimento. E aí o que pega, principalmente, é a questão do Thaigo de Mello que eles falam, 

eles acusam o senhor Regastein de financiar o Partido Comunista através do Thiago de Mello com 

o dinheiro que seria pago pra poder produzir o texto do livro Amazônia. Ia para financiar o 

comunismo no Brasil.  

RR: É… na Amazônia que tava planejando… O George Love, ao invés de estar sobrevoando para 

fazer foto, estava fazendo pesquisas de locais, é… Foi um inferno, viu? 

VM: Ah, é? Ele pesquisava os locais?  

RR: Por que pra ele fotografar, ele falava 'tô com vontade fazer isso e assim assim'. Então, ele ia e 

fotografava, mas eu mandava o dinheiro para ele pagar o avião, a fotografia... Era complicado… E 

como eu mandava através da filial da fábrica da Sharp lá em Manaus, sabe? 

VM: Foi a Sharp então que financiou o livro? 

RR: É… nasceu em função desse interesse inicial pela Amazônia por que é um negócio que até 

hoje me interessa muito né? Não é só uma coisa biológica, é uma coisa de sobrevivência mesmo 

né? Não é esse negócio de comunista, como eles falam né?… Vamo preservar a natureza e vamos 

sobreviver também né?  

VM: Sim, sem dúvida nenhuma. E hoje ela está sendo super atacada de novo, né?  

RR: Tá sendo de novo, viu? Mas eu acredito que hoje, a posição dos norte-americanos é diferente. 

Uma visão mais clara do negócio. Eles mesmos vão colaborar, pelo contrário, vão evitar que isso 

aconteça… Tô mais tranquilo por causa disso... 

 
742 Na verdade, me enganei o depoimento é Cel Agrício Faria Pimentel 
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VM: É verdade, tem todo um desejo internacional de manter a floresta. 

RR: É... é uma necessidade né? Não precisa ser especialista no assunto, sabe que é necessário. 

Então eram essas coisas que eram vistas como comunistas, como financiamento…  E… 

movimento comunista… Mas você sabe como que são as ditaduras né? Pra levar algum benefício... 

eu acabei perdendo a gráfica, tinha um prédio com mil e tantos metros de área construída, tinha 

máquinas modernas de gráfica, de impressão e eu perdi tudo, viu?  

VM: Então a partir disso que se o senhor transformou em editora Raízes? 

RR: É, é... aí eu tive apoio também de uns assessores. E tal pra conseguir fazer até... eu parei por 

que eu tive problema de saúde. Mas, a minha participação real, vem desse interesse que eu tenho 

por livros de arte, por livros de fotografia e a oportunidade de fazer esses livros né? A minha 

origem, eu sou de Minas, Passa Quatro. Em São Paulo, fui trabalhar vendendo livros e depois que 

eu assumi a gerência... fiquei familiarizado... Eu gostava muito de fotografia, desde muito jovem, 

sabe? Podemos conversar sobre isso, dependendo do seu trabalho, sobre essa experiência pessoal. 

É sempre bom mostrar a origem dos interesses de cada um né? 

VM: Sem dúvida, é uma história muito interessante mesmo e fico muito feliz de o senhor estar me 

contando. 

RR: Mas o país viveu um período difícil, você sabe disso né? Foram 20 anos, e os inspetores deles, 

do Figueiredo, também foram muito perigosos. E... o Geisel é que mudou de lado, ou resolveu e 

assumiu mesmo a [palavra incompreensível] do AI-5, né? O Figueiredo [palavra incompreensível] 

do exército. Não sei se você lembra disso... 

VM: Lembrar não, por que eu nem era nascido ainda, mas eu estudei... 

[Ele ri] 

VM: Eu nasci nos últimos dois anos da ditadura, nasci em 83.  

RR: Eu tenho cinco filhos, sabe? E às vezes eu toco no assunto com eles e eles falam “Pai, não 

tinha nascido, pai...”  

[Rimos.] 

VM: Senhor Regastein, eu li em alguns lugares que Wesley Duke Lee foi importante pro livro. Ele 

teve algum papel na produção do livro?  

RR: Quem? 

VM: O Wesley Duke Lee. 

RR: Tem, tem. Ele fez aquela capa. Eu tinha a ideia de fazer “Amo a Amazônia”, sabe? Eu 

particularmente queria dar... Mas ele fez bem... ele foi muito criativo... E o Wesley era muito meu 

amigo, sabe? Fazia trabalhos lá comigo e tal. Então ele fez uma capa muito bonita, ‘Ama’ ‘Zônia’. 

Quer dizer, atendeu meu pedido de uma maneira gráfica muito bonita, sabe? 
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VM: A ideia da luva do livro também foi dele, da caixa, do tecido, foi tudo do Wesley?  

RR: O projeto é do Wesley. 

VM: E as sequências das fotos? Como que funcionava? Como vocês estabeleceram essa ordem das 

imagens? 

RR: Olha, eu primeiro fiz uma... uma coisa assim como eu imaginava, sabe? Depois a Claudia 

Andujar, a... trocou algumas, mudou... O George Love... O George Love era uma pessoa muito 

simpática, sabe? Muito interessante. Também deu algumas sugestões pra chegar até aonde chegou, 

naquela evolução que tem. E algumas foram suprimidas. Não foram permitidas serem impressas 

por que eles foram na gráfica né? 

VM: Então o senhor que estabeleceu, mais ou menos, uma primeira ordem e depois a Claudia e o 

George que trabalharam.... 

RR: Que deram a palavra final. Como eu fazia também com os livros de arte... do [palavra 

incompreensível], do... qualquer outro lá, e fazia o projeto e... mas o autor, naturalmente tem mais 

vivência da arte e consegue aprimorar mais, sabe? É uma participação assim, esse diálogo com o 

autor era muito bom, sabe? Isso era muito bom. Isso me facilitou trabalhar com muitos artistas 

por causa disso por que tinha essa possibilidade de fazer o que achava que era melhor né?. 

VM: Então foi basicamente o senhor quem fez a sequência, a primeira sequência. O senhor que 

pensou a primeira ordem efetiva mesmo? 

RR: Aprimoraram né? 

VM: O senhor fez e os dois aprimoraram depois... Que interessante... 

RR: É... O Wesley também teve alguma sugestão lá. E [incompressível] suprimidas né? Depois eu 

consegui fazer e eles estavam com processo e... criando problema, criando problema, criando 

problema. Logo depois que o livro ficou pronto, saiu, aí eles resolveram fechar de vez, sabe? 

VM: O livro foi fundamental então para poder fechar a gráfica? 

RR: Foi... Foi... Eles tentaram tocar por conta própria a... a Sharp né? Mas não... Mas não 

conseguiram. Esse negócio de livro de arte é... é pra quem tem interesse né? 

VM: É bem específico né? 

RR: E tem relações com aquilo né?. Por que não é difícil né?. A gente podia conversar direito, um 

tipo de cor, sabe? Digo do Volpi, do Mabe, Ademir Martins, [palavra incompreensível] pra poder 

chegar o mais próximo possível. Fazer o boneco antes, mostrava... 

VM: Interessante. E o boneco do Amazônia se perdeu também nessa invasão?  

RR: Se perdeu. Perdeu... perdeu... perdeu... Acho que o do Xingu também, sabe? 

VM: O boneco do Xingu também foi perdido? 
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RR: Foi. Também foi. É por que eu não podia entrar mais lá, né? Tava proibido. É uma história 

paralela curiosa, sabe? 

VM: É nisso que estou muito interessado mesmo, quero entender como o livro... por que o livro, 

como eu disse antes, é um livro muito reconhecido, inclusive internacionalmente... Ele participou 

de várias exposições e as pessoas não sabem como ele foi produzido. Não sabem como ele surgiu.  

RR: A Graphis publicou antes de acontecer esse negócio com a Sharp, sabe? A gente já tinha feito 

o livro do Xingu, a gente já tinha feito alguns trabalhos. A gente tinha um... a parte de... de 

propaganda, sabe? Eu ganhei o Clio de 79743, sabe? O prêmio internacional de propaganda, sabe? 

Então acho que foi por causa disso que caiu na revista [Graphis], sabe? Mas isso... a parte de 

propaganda possibilitou a parte financeira de fazer esses investimentos, de pesquisa de fotografia, 

demorar pra fazer, sabe? Isso... de fato a propaganda ajudou muito. Mas depois tinha a propaganda 

e também aí já tava... já tinha vários trabalhos conhecidos. O Stefan da Kosmos, também trabalhava 

com ele... tinha outras livrarias sabe? A Cultura também distribuía, sabe? Pedro... 

VM: E aí todos esse os livros, acho que tinha 2000 cópias [referindo-se ao Amazônia] que foram 

produzidos foram distribuídos por essas livrarias?  

RR: Por essas livrarias... foi vendido fora. O Stefan vendeu bastante, a Kosmos tinha um 

relacionamento internacional, fazia muitas importações e... na matriz lá do Rio e aqui de São Paulo 

era uma livraria importante. Não sei se você chegou a conhecer a importância dela.  

VM: Sim, eu li um pouco sobre ela, mas não muito.  

RR: Então como ela tinha especialização assim, de livros de qualidade, então ela mesmo comprou, 

parece, uma boa quantidade do Amazônia e distribuiu, sabe? 

VM: Mandou pra fora muito exemplar? 

RR: É. 

VM: Isso explica um pouco por que é muito difícil encontrar ele hoje nas bibliotecas ou em 

qualquer lugar. É um livro muito raro. 

RR: Inclusive eu não tenho mais o livro... Eu... Teve aquela exposição sabe? Teve problema lá... 

não sei se foi lá, se não foi. Mas, paciência né? 

VM: Qual exposição? A do Museu Afro? 

RR: É... do... é, do Museu Afro. 

VM: Então o senhor emprestou o exemplar pro Museu Afro e... 

 
743 Na verdade, em 1978. Jessica Lombardo me enviou um email com informações coletadas noarquivo do Clio Awards 
afirmando que a propagadanda televisiva intitulada “Colors and Sounds of Our Land:60”, Sharp. Os créditos do 
produção são: Other: Agency Producer(s): Regastein Rocha Animator(s): Walbercy Ribas Cinematographer(s): Alberto 
Carlos de Moraes Composer(s): Sergio Ricardo Director(s): Walbercy Ribas Performer/Voice: Sergio Ricardo 
Producer(s): Walbercy Ribas Production Company: Start Desenhos Animados, Sao Paulo Scenic Designer(s): Walbercy 
Ribas Music Director: Sergio Ricardo 
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RR: Não, é... então, eles vieram aqui e pegaram toda a biblioteca e depois, no retorno, teve esse 

problema. Mas eu não levantei a questão por que o Emanoel Araújo, que é o que dirige o Museu 

Afro, é o fundador do Museu Afro, é um amigo pessoal, sabe? E fazia muito livro comigo, ele é 

um artista plástico e fez muito livro comigo. Então ele era uma pessoa muito próxima, então eu 

nem comentei com ele o problema, sabe? Pra não magoar. 

VM: Entendi... deve estar no museu então, o exemplar do senhor. 

RR: Eu acho que foi alguém que manipulou lá o estoque por que o Emanoel não faria isso. 

Inclusive, ele tinha o livro, ele acompanhou. Mas eu nem sequer levantei o problema por que não 

achei muito legal né? 

VM: Poxa, que pena... Você deve ter ficado chateado... 

RR: Você conhece ele?  

VM: Não, eu entrei em contato com ele algumas semanas atrás, mas a secretária disse que ele tá 

mais recolhido agora por conta do COVID e eu tô esperando me vacinar pra poder entrar em 

contato com ele novamente. Mas eu não conversei com ele não.  

RR: Ele é meu amigo pessoal, bem próximo. Amigo da família, sabe? Fizemos bastante livros lá na 

Bahia por causa disso. Por causa disso, por que ele tinha ligações lá, sabe? 

VM: Mas na época da Praxis, ele tá estava? Ele trabalhava com o senhor?  

RR: Olha, um pedaço assim, no final assim... Já fazia livro comigo, sabe?” 

VM: Ele chegou a trabalhar no Amazônia? 

RR: Não, ele... o Ademir Martins dava o projeto pra ele fazer, entendeu. O Amazônia foi passado 

pro Wesley Duke Lee que também era meu amigo. E a minha gráfica, anteriormente, era pregado 

com a casa do Wesley Duke Lee, sabe? 

VM: Eu li que vocês eram vizinhos no Ipiranga. 

RR: Depois é que eu comprei um prédio melhor, no Jardim Olímpia, mais embaixo.  

VM: Eu li também que era muito comum, inclusive pelo o que eu entendi da Raízes, das empresas 

financiarem vários livros e isso ser brindes pros clientes. Era uma prática comum da editora Raízes? 

RR: Era sim, eu tinha algumas relações na Volkswagen, na Rhodia, Banco Sudameris... Então eu 

sempre procurei fazer, mas de acordo... eles compravam uma parte da edição e então facilitava eu 

fazer o livro né? 

VM: O Amazônia foi nesse sentido também? 

RR: Não, não. O Amazônia não. O Amazônia não teve não. O Amazônia era meio problemático, eu 

também acho que nem cheguei a oferecer pra ninguém. Eles tinham mais livros de arte, de artista 

que não tinham nem comprometimento com ideologias, com o social. Amazônia não, Amazônia foi 

feito com investimento próprio da Sharp.  
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VM: O senhor se lembra mais ou menos quanto que foi produzir o Amazônia? 

 RR: Ah num... muito difícil de ver por que a... tinham vários problemas assim que eram, é... pagar 

o helicóptero, depois também tinha o problema de mandar rápidos os filmes, sabe? Depois 

surgiram problemas mais difíceis também no caminho, né? Mas também não foi um livro feito 

assim rapidinho, sabe? Foi fazendo, sabe?” 

VM: Quanto tempo, o senhor lembra quanto tempo durou? 

RR: Eu acho que durou um ano, viu? 

VM: E foi nessa época que o George Love então voltava pra floresta? 

RR: É. Aí o George Love já tinha algumas fotos e fez mais fotos e a Claudia tinha algumas e fez 

mais fotos. 

VM: A Claudia também voltou pra floresta pra fazer mais fotografias para o livro? 

RR: Eu não posso te garantir muito, mas eu sei, eu me lembro da gente discutir que ela gostaria de 

fazer tal foto, de fazer alguma foto de tal lugar, não sei o quê... Complementar, sabe? Por que já 

faz muito anos também né? E depois teve esse problema dessa confusão toda. O George com 

certeza, mas com a Claudia... possivelmente ela tenha ido, mas não posso te garantir muito. 

VM: Naquele catálogo do Museu Afro tem um texto do Claudio Willer que também é bastante 

próximo do senhor, né?  

RR: Ah, sim... não foi eu que fiz aquele relatório. Eu não... Você tá falando do Claudio Willer?  

VM: É por que ele fala no catálogo ... por que a Claudia foi expulsa pelos militares da floresta, né? 

Em 77.  

RR: É.  

VM: E aí, o Claudio Willer fala que o senhor ajudou muito ela com essa questão, com os problemas 

que ela teve com os militares.  

RR: É verdade. O Claudio Willer é meu amigo na mocidade, trabalhava na livraria, era do grupo 

que tinha lá, né? Do Roberto Piva... O Claudio Willer tá vivo ainda, tá escrevendo. Ele é muito 

amigo, amigo pessoal. 

VM: E como foi essa ajuda pra Claudia, o senhor lembra? 

RR: Eu vou me esforçar, vou pegar o catálogo, ver o que o Claudio Willer falou e vou tentar. 

VM: Tá, é bonito o que ele fala. Ela fala que existe uma saga a ser recuperada sobre a ajuda do 

Regastein com os problemas de Claudia com os militares e que o resultado dessa saga foi 

fundamental para o livro. Acho que ele está falando mais do Yanomami, não sei se do Amazônia 

também.  

RR: Eles criaram muito problema pra Claudia. Aliás, criaram pra todo mundo, né?  

VM: Eles perseguiam bastante gente né? 
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RR: Por incrível que pareça, a gente tá vivendo um clima pesado agora né? 

VM: Sim, tá voltando tudo, né?. Semana passada teve aquele negócio dos militares... das demissões 

que eu fiquei assustado. 

RR: Mas acredito que pelo menos os militares estão... eu ouvi um general falando que se o 

Bolsonaro der o golpe, ele leva três soldados, né?. 

VM: A nossa sorte é que o Bolsonaro não é respeitado por ninguém, né?. Nem pelos militares... 

RR: É... parece que ele é realmente empregado, viu? Prepotente, né?. 

VM: Egocêntrico... 

RR: Egocêntrico... teve ter dependência de... compradores de espécie de resíduos de produtos da 

Amazônia, recursos da Amazônia... deve ter renda aí de todo jeito, viu? 

VM: Totalmente, né?... e a relação dele com a milícia... 

RR: É... a milícia... e também tem uma coisa que sempre me ocorre: o Kennedy caiu nessa, né? O 

Kennedy nos EUA caiu nessa, né?  

VM: É verdade...  

RR: Acabaram matando ele. 

VM: Vamos ver o que o futuro reserva para o Bolsonaro...  

RR: Então, tá cada vez mais difícil, mais complicado... Sabe Deus o quê que querem, né? Mas pelo 

menos, a epidemia, parece que agora estão mais preocupados com a distribuição da vacina, né? 

VM: O senhor já vacinou? 

RR: Já. Eu tenho 87 anos.  

VM: Já tomou a segunda dose?  

RR: Já, faz mais de mês já [a segunda dose], foi na primeira vacinação que teve aqui em Taubaté. 

A minha mulher, que é mais nova, já tomou uma dose. Eu já tomei as duas. Você já tomou a 

primeira? 

VM: Não, ainda não. Espero tomar logo... 

RR: É, precisa tomar cuidado por que esse trabalho seu público, assim, sair é sempre perigoso, né? 

VM: Mas eu tô conseguindo fazer bastante coisa em casa.  

 

RR: Você faz algum trabalho na USP?  

VM: Sim, é doutorado, né? que tô fazendo...  

RR: Ah, ele falou.  

 

 



 341 

Apêndice B: Transcrição da entrevista feita com Regastein Rocha em 15 abr. 

de 2021 
 

RR: E revista lá, você recebeu, né? 

VM: Recebi! Recebi! Eu li ela. Achei muito interessante. Eu não conhecia a revista, ela é muito 

incrível mesmo, né? 

RR: Pois é.. a gente... é... não sei como eles conseguiram fazer... por que eu consegui vender 

bastante, no exterior, álbum do Xingu, da Amazônia, sabe? Então, eu acho que teve uma certa 

repercussão. E eu como fazia também a propaganda da Sharp... A minha fonte de renda era a 

agência e a minha fonte de despesa era a editora, sabe? 

VM: Sei... 

RR: Mas, eu tinha muito interesse nesse problema indígeno e tinha muito interesse na fotografia 

como eu te falei, né? Gostava muito... 

VM: O senhor tem noção de quanto o senhor vendeu do Amazônia ou do Xingu lá fora? O Xingu 

fez muito sucesso, né? 

RR: Fez muito sim, viu? Vendeu... vendeu muito bem. Mas a... tinha a editora Kosmos do Stefano 

[Stefan]... Não sei se ainda existe a Livraria Kosmos... lá em São Paulo, tem? 

VM: Eu acho que não, eu já procurei sobre ela... acho que ela foi fechada, só não descobri quando. 

Mas acho que ela fechou. 

RR: É... ela tinha uma filial aqui e uma filial lá no Rio de Janeiro. E o Stefano [Stefan], que era o 

dono da livraria, era muito meu amigo e eles trabalhavam com livros importados, da Aperture, da 

Skira, esses negócios, e também facilitava pra mim a venda. Eles compravam os livros e... atuavam. 

Então, o Stefano [Stefan] era meu bom amigo aí, parceiro desse negócio, mas ele morreu há muito 

tempo, mas o filho continuou... eu não sabia que tinha fechado... 

VM: O senhor sabe o nome do filho dele? 

RR: Rapaz, que eu me lembre viu? Por que o filho não era muito atuante. Era ele que era meu 

amigo, ia em casa, eu ia na casa dele, sabe? Mas, essa Livraria Kosmos, eu acho que é fácil... ela foi 

um bom tempo na Galeria Metrópole. Ela foi um bom tempo... ela antes era na... em frente à 

biblioteca, depois foi para a Galeria Metrópole, lá. E no Rio também tinha, então era um centro de 

reunião lá no Rio de Janeiro, na Livraria Kosmos, sabe? 

VM: Em frente à Biblioteca Mário de Andrade, aqui?  

RR: Não, na Galeria Metrópole. 

VM: Que é em frente à biblioteca né? Do lado da biblioteca... 
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RR: Isso! Exatamente! Em frente à biblioteca. Tinha uma entrada para a biblioteca... atrás da 

biblioteca para a Galeria e outra saída na Bráulio Gomes, né? 

VM: É... eu já vi algumas coisas sobre a Kosmos, ela é muito importante mesmo. Ela editava 

também alguns livros. 

RR: Ela editava livros e trabalhava especialmente com livro de arte, sabe? A... Aperture, por 

exemplo, ela importou tudo, a Aperture fez uma revisão da fotografia, da história da fotografia, 

como uma técnica de impressão de muito boa. Você lembra disso, né? 

VM: Sim... Então tinha a revista Aperture, vendia lá na Kosmos?   

RR: Na Kosmos. E ela exportava também por que ela tinha um esquema de vendas, sabe, fora. 

VM: E os livros que vinham... Imagino que vinha muito livro dos Estados Unidos também, né? 

por conta da Aperture e tudo mais... 

RR: É... da Aperture e da... mais é da Aperture e... que trabalhava com fotografia. Você conhece a 

editora né? 

VM: Conheço... conheço... ela é muito boa mesmo. 

RR: Então, ela... ela... eles fizeram uma revisão da história da fotografia, sabe? 

VM: Era uma revista importante, então, para o senhor, a Aperture? 

RR: A Aperture e a Skira foram duas referências boas que eu tive, viu? Da... da impressão a quatro 

cores, da quadricromia... Então, por exemplo, a gente não podia imprimir o texto junto com a 

quadricromia, por que a quadricromia exigia uma carga de texto e o texto... a palavra escrita exigia 

outro tipo de... sabe? Essas coisas que a gente foi aprendendo, sabe? 

VM: Sim. Vai aprendendo na prática ali, né?  

RR: Vai aprendendo na prática... vendo... é... liguei pra lá algumas vezes, sabe? A Skira até conheci 

pessoalmente... A Aperture foi através de um amigo que eu fiz o contato. 

VM: Como chama a outra revista? Eu não conheço a outra... É Aperture e qual a outra que o 

senhor mencionou?  

RR:  É aquela editora Skira... 

VM: Spirá? 

RR: S, K. Eles fizeram uma revisão da parte... a... da pintura, sabe? Dos grandes... E eles 

imprimiam... fizeram... desenvolveram uma técnica que foi importante pra mim. O texto era 

imprimido normal no livro, normal. E depois colava a imagem na página, sabe? Não era impresso 

na página, sabe? Era colado. Então dava uma liberdade grande de fazer a parte de texto, sabe? E a 

parte a cores era de acordo com o quadro com a carga de tinta. E isso deu uma qualidade muito 

boa. Eu tenho alguns livros da Skira. 

VM: Ah, que legal! Que legal! Quando eu puder, eu quero ir aí pra ver. 
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RR: Aí, você vem... É S... K... 

VM: Skira, então? 

RR: É... Skira.  

VM: Legal, vou dar uma pesquisada.  

RR: Era, naquela época... a impressão do nível da Aperture no branco e preto, sabe? Skira, ela 

desenvolveu essa técnica, de fazer o livro... o texto, sabe? E com a marcação só e as imagens 

coloridas, as pinturas eram coladas à mão, sabe? Então dava uma qualidade muito boa para o 

quadro, sem prejuízo do texto... Ela tem uma pequena coleção de livros pequenos, tem grandes 

livros, sabe? Tem livros grandes... É muito interessante... 

VM: O senhor chegou a usar essa técnica de imprimir separado nos livros do senhor? 

RR: Olha, eu... eu não... eu não usei por que nessa época que eu tava começando, a Skira também 

já tava mudando com essa tecnologia. Imprime primeiro as imagens, sabe? Depois que as imagens 

estão secas, imprime o texto em seguida, entendeu? 

VM: Entendi... 

RR: Então isso evita aquela coisa manual de colar, sabe? Então eu já peguei uma fase mais evoluída 

da Skira, sabe? Mas isso são pequenos detalhes assim, que a gente vai aprendendo pra melhorar a 

qualidade, sabe? É... buscar assim, um bom resultado... 

VM: Sim, sem dúvida. E aí o senhor então entrou em contato com o pessoal dessa revista e da 

Aperture. 

RR: Da Aperture... 

VM: O senhor lembra com quem o senhor conversou na Aperture? 

RR: Ah... não. Olha, isso já faz é muitos anos, né? 

VM: Sim... 

RR: Faz quantos anos? Uns quarenta anos?  

VM: É... foi nos anos setenta né? 

RR: É... 

VM: Quase cinquenta né? 

RR: Pois é, então faz tempo.... [riu] Mas o tempo voa, viu? 

VM: Voa... passa rápido mesmo... 

RR: Pois é... Mas, foi muito... muito bom e também economicamente foi bem, sabe? Eu consegui 

viver bem, sabe? Confortável, sabe? 

VM: Ah, que bom. 

[parte suprimida] 

VM: Então foi lá pra noventa e cinco que o senhor saiu de São Paulo e foi para Passa Quatro? 
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RR: É... é.. no começo, a gráfica ficou funcionando e... eu ia e voltava, sabe? Depois, acabei tendo 

um problema também, mas... insignificante perto da... e a gente resolveu vender e compramos uma 

pequena fazenda lá em Passa Quatro que dá uma renda pra gente agora... 

[trecho suprimido] 

RR: Voltando ao nosso assunto lá... você viu lá... a revista fez uma homenagem pra... pra... gráfica, 

não fez? 

VM: Foi. Completamente. Por que foram muitas páginas né?  

RR: É... foi uma reportagem grande... dez páginas... a revista circulou no mundo inteiro, né? Era 

uma revista da época... era uma revista... marco, assim, sabe? Grande. Eu tenho uma aqui, sabe, 

quando você vier aqui em vou te mostrar. Eles fizeram a reportagem e mandaram o... uma pilha 

de reprint, sabe? Que eu te mandei um. 

VM: Muito obrigado, foi um presentão. É... e aí, só pra poder... eu queria perguntar mais uma coisa 

sobre a Aperture... Eu imagino que os ensaios fotográficos também, né? Além da questão da 

impressão que o senhor falou, eu imagino que os ensaios fotográficos e os textos da Aperture 

também foram importantes para o senhor, né? 

RR: Também foi. Também foi... também foi, viu? A... vai procurando... fazer o melhor que pode 

né? Pelo menos, você gosta do trabalho, né? Pelo menos... Então eu fui lá... o Otto Stupakoff era 

muito meu amigo. Você conhece esse fotógrafo, né? 

VM: Conheço... 

RR: Ele... ele era meu amigo e ele morou nos Estados Unidos, ele viveu lá. Era casado com a Miss 

Universo744... e... então quando ele veio, voltou pro Brasil, ele era muito amigo, assim, tinha muitos 

contatos. Então ele facilitou muito pra minha aproximação com a Aperture. Ligava, que ele falava 

bem inglês, né? Falava e... inclusive, eu fiz um pequeno livro do trabalho dele, não sei se você 

conhece... 

VM: Sim, eu vi. Sim, muito bom. É... o senhor falou que fez a primeira sequência do... livro 

Amazônia. O senhor acha que teve alguma influência desses ensaios estrangeiros, especialmente da 

Aperture nessa... no modo como o senhor organizava as fotografias?  

RR: Ô, Vitor... Deu um problema no som aí, deu uma escapada, eu não entendi a pergunta... 

VM: O senhor falou, na outra vez que eu liguei, que foi o senhor que fez a primeira sequência das 

fotos do Amazônia, né? 

RR: É.. foi. 

 
744 Margareta Arvidsson, modelo sueca que conquistou o prêmio de Miss Universo no ano de 1966.  
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VM: E aí, eu imagino que os ensaios da Aperture também foram importantes pro senhor pensar 

essa edição da fotografia, da sequência... 

RR: Isso! E eu aprendi também trabalhar muito com fotógrafo... não contrariar... vê se tá certo, vê 

se concorda... sabe? É importante pra fazer o livro... Fotografia precisa ter um... o consentimento, 

o apoio do... George Love, da Claudia... da Maureen, do Otto Stupakoff... e todos os fotógrafos 

que eu... o... o... fotógrafo baiano, como é que é? 

VM: O Mário Cravo Neto? 

RR: É! O Mário Cravo, né? Então... eu também fiz um trabalho com ele, fiz o... esquema, mas de 

acordo com ele... era um... ele faleceu cedo, né? 

VM: Foi... foi mesmo.  

RR: Mas ele era um... bom fotógrafo, trabalhou... fez vários trabalhos comigo, viu? E... São Paulo 

tinha fotógrafos mais técnicos que era pra reprodução de quadro, esses negócio... 

VM: Então era... era.. a prática do senhor era essa. O senhor ia fazer o livro do fotógrafo, o senhor 

ia fazer essa primeira edição... esse primeiro sequenciamento e mostrava para o fotógrafo e ia 

afinando as coisas... 

RR: E ia... apoiando... dava sugestão, sabe? Eu criei um painel assim, da... da Amazônia, de modo 

geral por que eu tinha muita ligação com a Amazônia, né? Esse interesse geral das devastações... 

tudo isso era aquela... esses pontos críticos assim... Então... essa parte foi muito censurada, sabe? 

Perdeu muito aquele negócio. Inclusive, o título foi o... foi o Wesley Duke Lee que deu, sabe? 

VM: É... o senhor falou da outra vez que o senhor queria “Amo Amazônia”, né?  

RR: A minha ideia era “Ame Amazônia”, sabe? A ideia era pra transmitir pra você amar a 

Amazônia, respeitar... é uma coisa importante para nós todos, né? 

VM: Sim... 

RR: Mas daí o Wesley resolveu bem. Ele separou só, ‘Ama’... ‘Zônia’. Então ficou... uma ideia 

muito boa, né? 

VM: Sim. Muito bom mesmo... e aí então, retomando esse processo da censura do livro... eu até 

falei uma coisa errada para o senhor... eu tinha falado que eu li o depoimento do Matias, mas na 

verdade, eu li o depoimento... era de uma pessoa chamada Cel. Agrício Faria Pimentel, que era 

assessor do Matias, eu acho... 

RR: É... é... era assessor do Matias. 

VM: Sim... foi dele o quê que eu achei do... o depoimento. E aí, parece... eu fiquei em dúvida, 

assim... e fui reler de novo esse relatório do depoimento dele e eu fiquei um pouco em dúvida sobre 

como é que aconteceu por que eu fiquei com a impressão que ele viu que o livro estava sendo 

produzido. Eles falaram... ele falou, né? Que parecia que era uma agenda e parece que ele tava 
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vendo o livro antes de ser impresso e aí já denunciou para os militares. Foi assim que aconteceu? 

Eles censuram antes do livro ser impresso efetivamente?   

RR: É... ô... ô... Vitor... é o seguinte, quando eu fiz a gráfica, eu fiz de associação... como eu fazia 

propaganda da Sharp, eu fiz de sociedade com a Sharp, sabe? Então um... e o... a Sharp, em 

determinado momento, falou que... que... pediu pra botar um militar lá. Um... daqui a pouquinho 

eu me lembro o nome dele... pra fazer um treinamento... que ia trabalhar com... com... impressão 

no Exército... não sei aonde, sabe? Ia fazer um estágio lá na... na... chamava Praxis, né? E eu 

autorizei o militar fazer o estágio lá, sabe? Autorizei... o Matias era meu sócio, né? Eu autorizei e 

mas, na verdade... eu até fui prevenido pra isso, mas não... o Mindlin. Você conheceu o Mindlin? 

VM: Sim, sei quem é. 

RR: Um grande colecionador de livros, sabe? E ele fazia todos os trabalhos dele lá comigo, sabe? 

E era meu amigo pessoal. Até me alertou com relação a esse militar que estava lá, mas eu não levei 

muito a sério. Mas no fim, depois ficou claro que ele tava lá pra espionar os trabalhos, sabe? 

VM: Olha só!  

RR: Não só esse da Amazônia, mas nós tava fazendo também um trabalho também da presença 

da igreja no Brasil com o Dom Agnelo, né? E tava fazendo com o Darcy Ribeiro... até tenho um 

material aqui ainda, sabe? Acho que tem! É um panorama das tribos indígenas no Brasil. Nós tava 

fazendo e íamos pra publicar junto com a Aperture, viu? 

VM: O quê que ia ser junto com a Aperture? O do Darcy Ribeiro?  

RR: É. Do Darcy Ribeiro. É “grupos indígenas do Brasil”, sabe? É... ele tava planejando com várias 

pessoas, fazer o texto... eu tenho um... um resumo. Nós temos o resumo aqui, né?, Frances? [Ele 

se dirige a Frances, sua esposa] 

Frances Rocha ao fundo: Não, nós temos uma carta dele e ele mandou um exemplar também do... 

[não dá pra ouvir mais].  

RR: Ah é, eu perguntei pra minha mulher, ele mandou uma enciclopédia e mandou uma carta 

também, esboçando... Então, tinha... material gráfico lá... fotográfico na editora que eu não tive 

mais acesso e um... então, eu acho que os militares, viu? O militar lá... juntou esse negócio de 

Amazônia, trabalho com a igreja e... esse panorama dos grupos indígenas do Brasil, do Darcy 

Ribeiro. Seria um livro fantástico que a gente tava negociando com a Aperture pra fazer, sabe? Em 

conjunto. Seria uma coisa interessante, né? 

VM: Nossa, ia ser incrível! Ia ser maravilhoso. 

RR: É, sabe que tem um episódio, assim, curioso com... é... o Darcy Ribeiro ligou... ah... távamos 

discutindo possibilidade financeira... levantando assim esses aspectos... ele tava em Belo Horizonte 

e ia pro Rio, mas não podia parar em São Paulo... se eu podia encontrar com ele na... aeroporto. 
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Aí, eu fui. Encontrei com ele lá. Ele... fomos tomar um lanche né? E... discutiu... você conheceu o 

Darcy Ribeiro? 

VM: Sim... só de ler, né? 

RR: Tá... mas ele era muito agitado, nervoso [palavra incompreensível]. Era muito minucioso, sabe? 

E ele fez uns deseinhos da... no guardanapo e jogou fora e [palavra incompreensível] o índio... 

Frances Rocha fala ao fundo: a proposta de fazer isso numa tribo indígena... Eu lembro da história... 

e ele desenhou... 

RR: É... tinha um negócio de tribo indígena que a minha mulher tá lembrando... ele que desenhou 

num guardanapo... E depois, quando eu fui depor, só tinha esses pedacinhos de papel que o Darcy 

Ribeiro jogou fora, tava lá. Quer dizer que... espionando, né? 

VM: Olha... sim. Tava espionando o senhor, e ele, né?  

RR: É... 

Frances Rocha fala ao fundo: Chamaram no DOPS... foi... [frases incompreensíveis]  

RR: Frances tá me lembrando... Não era por mim, era por causa do Darcy que representava um 

perigo pra eles, né? O Helder também... a igreja, sabe? Aquela bobajada dos militares, né? 

VM: Sim... 

RR: A gente precisa abrir os olhos para não repetir tudo, viu? 

VM: Sim, sem dúvida nenhuma... sem dúvida nenhuma... Então o senhor foi chamado pra depor 

no DOPS?  

RR: Aí fui chamado e tava lá os toquinho de papel lá... rabisco... O índio, ele fazia um traço reto e 

dois paralelo de cada lado pro bracinho, duas perninha, sabe? Então parecia... grupos de guerra... 

sei lá que eles interpretavam, né? 

VM: Ah, eles não entenderam que era índio, acharam que era uma coisa meio codificada assim... 

RR: É! Sei lá quê que eles entenderam, viu?! 

VM: E como foi esse depoimento? O senhor lembra o que eles perguntaram? Foram violentos? 

RR: Olha, não foi nada agressivo não, sabe? Nada violento assim... foi sempre... é... muito 

tranquilos assim, sabe? Nada ah... 

Frances Rocha fala ao fundo: Que não foi, Regastein? E o militar que deixou uma arma armada 

aqui, com quatro crianças?   

RR: Ah... A Frances tá lembrando um episódio aqui. Não foi tanto assim como eu tô falando... Cê 

tá sabendo que ela tá aqui do meu lado, né? 

VM: É... eu tô... tô... queria ouvir ela falando também... 

RR: Então, mas, mas... agredido fisicamente, nunca fui... 

VM: Mas eles colocaram uma arma na mesa enquanto estava entrevistando o senhor? 
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RR: Não, não. A arma que ela falou... cê ouviu falar arma, né?  

VM: Sim... 

RR: Não, não... é outra. Eles foram em casa uma vez... Os militares foram... a história que ela falou 

pra você é outra... 

Frances ao fundo: Por que a gente já recebeu o Ziraldo... eles ficaram sabendo... 

RR: Ah, é! A gente recebeu uma visita... eles ficaram sabendo... eles foram lá! Eu tinha quatro 

crianças... e a Frances estava esperando o quinto. Eles foram investigar... mexeram na casa inteira... 

procurando arma, né? Frances? Mexeram e foram embora e sabe quê que eles fizeram? Ou de 

propósito ou casual, eles deixaram uma arma no sofá engatilhada, armada.  

VM: Caramba! 

RR: A Frances tá dizendo que embaixo do sofá, da poltrona. Quem dizer essas... esse tipo de 

manifestação cafajeste né? A Frances tá acrescentando essas histórias aqui, mas não tem nada a ver 

com o meu trabalho. Ela tá... 

RR [dirigindo-se a Frances]: Você quer conversar com ele?  

Frances ao fundo: Não.  

RR para Frances: Se quiser, eu passo pra ele...  

RR: Então... é... voltando ao tema inicial, a gente fazia sempre bem dentro, de acordo com o 

fotógrafo, com o profissional que tava trabalhando né? Às vezes tinha [palavra incompreensível]... 

Maureen era meio complicada, sabe?  

Frances fala ao fundo: [frase que não entendi] [ao mesmo tempo, eu pergunto: Complicada em que 

sentido?] 

RR: Peraí que a Frances tá falando...  

[Frances fala ao fundo]: ...por que tem na Sharp [palavra incompreensível] um monte de 

propaganda que os exilados estavam voltando para o Brasil... E aí os militares foram em casa falar 

comigo, lembra? [frase incompreensível] 

RR para Frances: Fala com ele. [Se volta pra mim] Pera um pouquinho. 

Frances Rocha: Alô? 

VM: Oi, Frances. 

Frances Rocha: Eu me meto nessa história por que eu vivi junto, né? 

VM: Sim! Eu ia, inclusive... iria falar com ele que queria conversar com a senhora depois... Que 

bom que a senhora tá aí. 

FR: Não... O Regastein quando... quando... na Sharp, ele... quando os exilados começaram a voltar, 

os escritores... ele conseguiu... tava todo mundo sem trabalho, sem dinheiro... e ele fazia 

propaganda da Sharp com o texto desses exilados. E aí... tá. E aí como o pessoal da Sharp era 
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muito... ignorante, não tava nem aí. Nem sabia quem que era, né? Aí, os generais... vieram cinco 

generais em casa! Pra falar comigo. Que eu tinha que intervir... que meu marido tava... tava... 

fazendo textos dos.. dos... exilados. Aí, mas eu... eu falei “Nossa! Que ótimo!”.  

VM: [Ri]. Que orgulho que a senhora deve ter ficado, né?  

FR: [Ela riu]. 

FR: Aí, eles... ficaram me olhando assim... Aí, eu falei “Ai, olha. Eles vieram do exílio, eles precisam 

de trabalho e eu acho que tá muito boa essa iniciativa...” 

VM: E quem eram essas pessoas?  

FR: [ela responde junto comigo]. [frase incompreensível] saíram, né? Mas eu corria risco também 

por que eu era professora de História da PUC. E de História da América Latina e de História dos 

Estados Unidos... contemporâneos, então já viu, né?  

VM: Era bem vigiado, né? 

FR: É... eles viviam ameaçando... O Regastein diz que não foram violentos... não foram... ele não 

apanhou, não foi torturado, nada... Mas a gente ficou sem nada! Sem a gráfica, sem nada! E eu 

esperando o quinto filho... Não foi fácil... 

VM: E quem eram esses exilados? O Thiago de Mello? O Ziraldo também? 

FR:  O Ziraldo... O Millôr Fernandes... o Millôr Fernandes não foi exilado, né? Mas ele foi preso... 

O Zirado também... por que causa d’O Pasquim, né? Sérgio Ricardo...  

VM: Eu não sei até onde a senhora sabe, mas estou pesquisando sobre o livro Amazônia, da Claudia 

e do George. E aí, tem toda essa questão da censura do livro, né?  

FR: É. Pois é. Tiraram o Thiago de Mello. O texto do Thiago de Mello... Ridículo, né? E achavam 

né?... que tinha toda uma... sei lá! Falavam que ele estava fazendo tráfico de armas na Amazônia... 

VM: O Thiago de Mello?  

FR: Não. O Regastein! Eles estavam inventando coisas...  

VM: Caramba... 

FR: Assim... e eles não provaram nada, sabe? No fim... não conseguiram provar... E eu acho que a 

sorte nossa também, na época é que a gente só tinha um imóvel... que a gente morava e que foi 

comprado pela Caixa Econômica. Então mostrava que a gente não era... não era rico, né? Não era 

milionário, não tinha nada a ver. O dinheiro que a gente tinha era produto do trabalho. Então, eles 

pararam, como a gente não tinha muito dinheiro, então eles pararam. Por que acho que eles 

exploraram pra isso também, né? Pra comprar, pra pessoa pegar alguma coisa, né? Aí, eles viram 

que não tinha, mas ele ficou sem nada. A Igreja é que interferiu... os Direitos Humanos interferiu... 

a Associação de Direitos Humanos... e eles entregaram duas máquinas pra ele voltar a ter gráfica...  

VM: Ahhh... Entendi! A Igreja então que ajudou... por que eu tinha lido... 
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FR: É... a igreja e a Associação de Direitos Humanos. 

VM: ... que ele tinha juntado muito maquinário, né?  

FR: [frase que não entendi] amigos... que ligou pra falar, né? O [Luiz] Seráphico... ele era relações 

públicas da Rhodia. E ele participou veio aqui em casa. No fim, ele acabou virando padrinho de 

uma filha... [riu] 

VM: Quem? O Seráthico [sic]? Ele era da onde?  

FR: Era. Era da Rhodia. 

VM: Da Rhodia. Entendi. Então assim que recuperou o maquinário, né? Por que tinha bastante 

coisa... 

FR: É. Conseguimos recuperar... pelo menos as duas. Não, muita gente ajudou também.... Muita 

gente, sabe?  

VM: Interessante.  

FR: Muita gente. 

VM: Eu tava falando pra ele que eu localizei uns dossiês sobre ele no Arquivo Nacional e aí tinha 

essa questão mesmo, né? Que... do maquinário... deixa eu ver aqui onde eu anotei... mas enfim, o 

Agripino Pimentel deu um depoimento... falava de uma... de uma pressão, né? Que a Sharp queria... 

aí tinha um outro militar que queria que o Regastein saísse da Sharp, né? Da Praxis. Daí tinha o 

problema do maquinário que o Regastein tinha juntado muita coisa do maquinário e ele tinha 

comprado tudo e tinha esse problema, se tirasse ele, o que ia fazer com o maquinário. Então os 

militares pegaram tudo e vocês conseguiram retomar.  

FR: A gente... por que... ficou... ou entrou.... A gente queria entrar na justiça, né? Por que metade... 

o prédio, metade do valor do prédio era dele e das máquinas também. Ele tinha comprado com o 

trabalho dele da gráfica. E... mas a... o Bardi e a Lina Bo Bardi, principalmente... a Lina falou “Olha, 

não entra na justiça por que se não eles vão... vocês têm filho pequeno... pode... eles podem fazer 

o diabo.” 

VM: Entendi... 

FR: Ficamos com medo de entrar na justiça, mas aí houve essa interferência.  

VM: O Bardi e a Lina ajudaram em alguma outra coisa nessa questão? 

FR: Ah... ela foi... ela foi perseguida, né? Também... então... ela sabia do risco que a gente tava 

correndo... Mas a gente sabia também, né?  

VM: Nossa... deve ter sido terrível, né? Ver invadido e levado tudo, né?  

FR: É... Mas e agora, a gente tá vendo esse governo aí do Bolsonaro... começa a aparecer uma 

reprodução pior ainda do que foi, né? Ainda tá pior.  

VM: A tal da farsa...  
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FR: Mas a gente não tem mais idade pra reagir também, né?  

VM: Sim, sem dúvida nenhuma... 

FR: Mas eu gostei de falar com você. Peraí que eu vou passar para o Regastein de novo. Um abraço. 

VM: Eu que agradeço. Um abraço. 

Regastein Rocha: Alô?  

VM: Oi. 

RR: Então, tá entrando em assuntos fora da ordem, né?  

VM: Não, mas eu acho que isso tem muito a ver e também sou muito interessado nisso, né? Quero 

entender muito o livro, como ele foi produzido, editado, né? Distribuído... Mas toda essa questão 

política em volta também me interessa muito por que não dá pra separar... por que seria outro livro, 

né? Se o senhor... se não tivesse acontecido tudo isso, seria um outro livro... o senhor teria o livro 

do Darcy Ribeiro...  

RR: Da presença da Igreja no Brasil... e do Darcy Ribeiro que era um panorama... que seria um 

trabalho bem interessante assim... de nível internacional, né? Mas, nem sempre as coisas acontecem, 

né?  

VM: Então esse trabalho do Darcy, eu pensei que era mais teórico, então tinha fotografia também, 

pra Aperture querer lançar... 

RR: Olha... tinha um... não tinha coleção, assim, de fotografia, sabe? Tinha algumas colo... os irmãos 

Vilas-Boas lá tinham oferecido algum material... tinha o arquivo, né? Mas não... não... não chegou 

a esse estágio. Tava mais na parte teórica, sabe?  

VM: Entendi. Tava bem no começo... 

RR: É...  

VM: Entendi. 

RR: Mas a... mas a... enfim foi acontecendo as coisas, né? Então... a Frances fica nervosa por que 

tá, parece que tá repetindo tudo, então ela tá... Nós somos casados há sessenta anos, então já viu 

que... [ri] 

VM: [Rio com ele]. Sim... E ela como professor de História, deve ficar muito mexida com isso... 

RR: É... ela fica nervosa... ela fica... é... por que ela passou também apuro, né? Passou apuro. Mas, 

felizmente não teve nada... trágico, né?  

VM: Sim... não teve violência física como ela disse, né?  

RR: É... teve... foram em casa... invadiram lá... mais de uma vez... mais de uma vez... mas, 

fisicamente assim não... fui entrevistado algumas vezes assim... parece que era meio falso, sabe? De 

grupo corrupto dentro, sabe? Por que, aliás, deve ser o que tá acontecendo agora, né?  
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VM: Sim, sem dúvida nenhuma. É... outro nome que eu até queria ter falado pra Frances, mas eu 

esqueci é do General Henrique de Assunção Cardoso. Que era presidente do conselho da Sharp, 

o senhor conheceu ele? 

RR: É. Cardoso. Exatamente. Ele chegou a ser presidenciável, esse cara...  

VM: Ah, foi? 

RR: É. Ele foi cogitado...  

VM: E ele era presidente do conselho da Sharp, né? 

RR: É. Bom... presidente assim, né? No [palavra incompreensível] que ele ia de vez em quando lá, 

né? Essas coisas de corrupção, né? Mas isso trazia muitas vantagens pra Sharp... de negócios... de 

vendas... Bom. Como sempre empresariado e ditadura estão bem combinados, sabe? O capitalismo 

tem essa marca de...  

VM: Sim... por que no relatório que eu falei para o senhor, o Pimentel disse que o Cardoso ameaçou 

sair da Sharp se o senhor não saísse...  

RR: É... Esse Cardoso... Ô, Vitor, nós temos que conversar pessoalmente, viu? 

VM: Sim... 

RR: Esse Cardoso... Ele é... só pra te dar uma noção da... é... É que eu acompanhei a Sharp desde 

o começo, desde a fundação, sabe? Eu tinha um pequena agência e quando foi feita a fábrica, eu 

fui várias vez lá, a pedido do Matias para resolver um problema ou outro. E um problema lá de... 

eles queriam fazer, padronizar... modelos de salas de exibição, né? E... o lá de... Recife ou de 

Salvador... daqui a pouco eu me lembro... não queria vender o prédio que a Sharp queria por que 

ia gastar muitos [palavra incompreensível] decoração do showroom com planejamento. E eu fui tentar 

resolver o problema. E... e o advogado falou comigo “Olha o problema é que essa... não pode 

vender por que tá em litígio... vai... litígio 95 anos...” É umas coisas jurídicas, sabe? Não podia 

vender... Eu falei na sala, na reunião depois que não podia, mas que eu tinha alugado por 90 anos, 

então... comprar ou alugar por 90 anos é a mesma coisa, né?  

VM: Sim. 

RR: Aí, esse... esse gênio do general Cardoso, sabe quê que me falou? “Por quê que não fez cem 

então, duma vez?”  

VM: [Eu ri] 

RR: Aí você vê o nível desses caras... é impressionante, viu! De você ficar abismado, viu?  

VM: Sim...  

RR: O outro lá, milico lá, que tava na Sharp... A Sharp já tava toda... muitos milicos... tava criticando 

Salvador, a filial de Salvador, sabe por que?  

VM: Hã? 
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RR: Por que tinha três vendedores pretos. 

VM: Olha só! 

RR: Quer dizer... esse tipo de gente não tem... parâmetro, né? Não tem nada. É... então... A Frances 

tá meio impressionada com essas coisas é por que corre o risco de começar tudo de novo, né?  

[trecho suprimido] 

RR: Esse enfoque assim... mais ideológico que a Frances tava conversando com você... não 

interessa tratar, interessa tratar aspecto técnico, das descobertas da Aperture, da Skira... Esse 

trabalho em conjunto com o fotógrafo... um tipo de técnica que está sendo usado fora, sabe?  

VM: Isso é muito interessante mesmo. 

RR: Esse é meu ponto de referência. Por que eu trabalhava, quando fui pra São Paulo, fui trabalhar 

num livraria, Mestre Jou. E... vendendo livro. Depois eu fiquei gerente de uma que tinha na 

Augusta, lá perto da Oscar Freire, onde eu morava, sabe? Então tive contato com muito livro, 

muito artista, muita gente assim que foi... então surgiu a fantasia de fazer a editora e depois, 

consegui fazer. Então, é uma fantasia juvenil que deu certo. 

VM: Sim, sim, deu muito certo.... E... e o senhor tava falando... teve uma outra coisa que eu fui 

ouvir depois e fiquei pensando... que o senhor disse de um trabalho do Lew Parrela em Manaus 

também...  

RR: É... nós fizemos um... foi a Sharp mesmo que patrocinou, fiz um trabalho de janelas e portas 

em Manaus naquela época, mas é um relatório anual, eu não tenho, não sei se a gente acha... mas 

ficou um trabalho muito bom, viu? Eu mandei pra Aperture para eles verem, sabe?  

VM: Sim... ai que legal! E eles falaram alguma coisa? Deu alguma devolutiva, a Aperture?  

RR: Por escrito não, houve um comentário, mas não...  eu gostava de mandar essas coisas pra eles, 

sabe? Por que eles ajudavam, sabe? Dava uma contribuição... “Ah... é isso e tal, sabe?”. 

VM: Entendi. Sugeria algumas coisas, né?  

RR: É. Então é esse interesse de... de juntar um assunto de interesse que eu achava muito bonito, 

o casario lá de Manaus e bem impresso, com as cores verdadeiras, sabe? Então ficou um trabalho 

também muito bonito, muito interessante... do jeito que eu gostaria que saísse, sabe?  

VM: Sim. Interessante... E aí tudo isso fazia parte desse mesmo projeto sobre... Manaus... 

Amazônia, né?  

RR: É. [frase incompreensível]. A Frances foi comigo para a Amazônia... Passamos lá, em uma 

ocasião, quinze dias também lá... Passeamos de barco, esse negócio, sabe? É um... são interesses 

que a gente tem, independente da profissão, né?  

[trecho suprimido] 

RR: Você já leu Rodlin, poeta alemão?  
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VM: Não... 

RR: Ele... quando. na Revolução Francesa, ele... tava em alemão, né? Plantou uma árvore em 

homenagem à Revolução Francesa por causa dessa busca de liberdade, de igualdade, de proteção 

da natureza e que é... há uma grande harmonia, viu?  

VM: É fundamental mesmo.  

RR: Tanto a planta, quanto a água, quanto o clima, a temperatura, depende disso, né?  

VM: É fundamental. Se não cuidar, tudo vai embora, né? Fica um deserto inteiro, né?  

RR: Vai embora... Já teve história, tá provado. Já teve crises que... incompreensíveis que foram 

consequência de afronta à natureza, né? Você viu a África, né? A situação que chegou e que tá 

agora. Então, essas coisas assustam a gente. E um pouco que você pode dar é fazer um bom livro 

sobre fotografia, sobre Amazônia, sobre o Xingu, sobre o Yanomami. É pouca coisa, mas um 

tostão que dá já ajuda, né?  

VM: Opa. Demais, né?... por que dá uma visibilidade, né?  

RR: É... um pouquinho que possa fazer, cada um faz e já... pelo menos não tá contra, tá a favor, 

né? [fala rindo]  

VM: Os outros livros então, que o senhor mencionou, tudo fez parte desse projeto, né? O Xingu... 

O Yanomami, da Claudia e do Darcy Ribeiro...  

RR: É... nós estávamos fazendo o Presença da Igreja no Brasil... tinha uma foto que já escolhido 

pra capa... maravilhosa. O Dom Helder na casa... na janela de uma casa colônia, provavelmente em 

Recife, né? Tava com as mãos abertas... uma pomba quase chegou a posar na mão dele e o fotógrafo 

captou! É uma foto linda, né? Essa foi... sumiu, né?  

VM: Sumiu. Com os militares...  

RR: E esse depoimento que você ouviu eu não ouvi não. Uma hora, você me ensina como é que 

faz que eu vou ver... 

VM: O senhor tem e-mail ou de repente a Frances?  

RR: A Frances tem, eu não tenho.  

VM: Se o senhor quiser, eu posso mandar por que tá escrito, né? Não tá gravado. Tá escrito. Se o 

senhor quiser, eu posso mandar pra ela e ela mostra para o senhor.  

RR: Tá certo. Só que agora ela foi lá pro fundo... a lavanderia fica lá no fundo... aí eu tenho que 

pedir pra ela te ligar pra passar o e-mail, esses negócio...  

VM: Tá. Pode ser, combinado. Ela me liga e aí eu também tenho algumas reportagens sobre a 

Praxis, sobre a Raízes. Eu posso mandar tudo para o senhor. Não sei se o senhor tem...  

[trecho suprimido] 
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RR: Agora o... na verdade, assim... ô, Vitor... esses aspectos políticos, esse negócio não me interessa 

muito não, sabe?  

VM: Sei... 

RR: Não que eu seja contra. Por exemplo, tem aspecto assim que é muito curioso, sabe? É... depois 

desse problema dos militares, fechar a gráfica... Teve uma... uma... como é que se diz isso? Uma 

retribuição das pessoas que trabalhavam comigo muito interessante. Essa eu quero gostaria de te 

contar, viu? O Stefan, da Kosmos, quando ficou sabendo, chamou lá pra um jantar, depois, nós 

fomos tomar um café tinha um livro em cima da mesa e ele falou “Olha, como eu sei que você vai 

fazer um editora, então eu queria que você fizesse igual esse, faz o custo lá, vê quanto sai, eu te 

pago a metade e depois um terço...”. O Bardi mandou fazer um livro... o MASP era um... trabalhava 

comigo... [frase incompreensível] me deu um cheque em branco, ó “Preenche... e me diz quanto 

você preencheu”. Os operários largaram a gráfica lá e vieram trabalhar comigo. [frase 

incompreensível]. Até me assustei por que... sabe? Tem coisa muita interessante aí, não é só as 

coisas negativas... Então... essa solidariedade me causou assim mais impacto do que o fascismo da 

época, sabe? O fascismo da época era no mundo inteiro, em todo lugar, né?  

VM: Nossa, mas que legal isso, então as pessoas... a Frances falou um pouco disso, né?. Então 

depois que os militares levaram tudo, muita gente ajudou mesmo.  

RR: Muita gente.  

VM: Então a Raízes... 

RR: O Bardi fez isso... nós fomos almoçar e ele deu um cheque. Eu felizmente não precisei. Um 

outro amigo, Darcy Barros, foi em casa... “Vou falar com você, Regastein, mas quero falar com a 

Frances junto”. Aí ele falou “quero saber qual era a despesa”. Que a gente tinha quatro filhos, ela 

tava esperando o quinto... colégio... tinha... “quanto que vocês precisam por mês... e não quero 

discussão, não quero contestação nenhuma do que eu vou falar.” E passou a botar, cinco mil 

dólares, não sei quanto, na época, no banco pra atravessar a crise.  

VM: Quem foi essa pessoa que fez isso?  

RR: Darcy Barros! Darcy Barros era um [palavras incompreensíveis], tinha uma firma chamada 

Tadeso, sabe?  

VM: Como chama a firma?  

RR: A firma chama Tadesa.  

VM: Tradesa?  

RR: É... é uma firma de... como é que chama isso de?... importação e exportação! sabe?  

VM: Ah, sei...  

RR: Era ali naquele edifício “Conde [de] Prates”, na... Viaduto do Chá, ali...  
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VM: Sei.. 

RR: O despachante “Aduaneiro” [palavra incompreensível]. Então ele tinha uma firma muito 

grande, muito boa, era meu am/cliente. 

VM: Aham 

RR: Os funcionários quando... eles mandaram duas máquinas velhas, né? Que eu tinha comprado 

máquinas novas... Quando foram... depois do... do... chegou lá, instalou... tava no lugar. É... chamei 

pra tomar um lanche... fomos... e eu falei, fui falar pra eles que eu queria acertar aquele dia de 

trabalho, que foi sábado. Os quatro que comandava a fábrica pra mim falaram “Regastein, você tá 

enganado, nós já somos seus empregados! Nós já tamo aqui. Segunda-feira, a gente vai começar.” 

VM: Olha só! 

RR: Então foi... coisa assim que acontece que gratificam a violência do outro lado, sabe? Essa parte, 

eu interessaria... tenho interesse... mas a parte agressiva assim, me dá um pouco de... mal-estar. Mas 

nada grave também, é só...  

VM: Sim, eu imagino que deve ser bem ruim lembrar de tudo isso, mas também muito legal, né?, 

Todo esse apoio que o senhor teve.  

RR: De muita gente! Muita gente! Bastante empresa... Olivetti... a Rhodia... vários clientes assim... 

galerias de arte... Eu me lembro que um mandou fazer um catálogo de uma exposição. Aí, eu fui lá 

pra ver os quadros... quê que é. Nem os funcionários num sabiam, nem eles sabiam. Resolveu fazer 

uma exposição, sabe? Pra fazer o catálogo. Então tem vários... 

VM: Olha só. Quem foi essa pessoa?  

RR: É... já vou me lembrar o nome dele, é um italiano que depois foi pra Recife... Daqui a pouco 

eu me lembro... a galeria dele era na Frei Caneca...  

VM: Sei... sei...  

RR: Bacaro! Luiz Bacaro!  

VM: Bacaro?  

RR: É. Luiz Bacaro. Ele trabalhava com antiguidade e com quadro, sabe? Fazia exposições, 

comprava muitas coisa antigas... foi fazer um catálogo e... então são vários casos assim que foram 

muito interessantes... cara que pediu trabalho... a Rhodia fez trabalho, a Olivetti, o Bardi já mandou 

fazer um livro. Foi bastante apoio, viu?  

VM: Sim e aí a Raizes já ganhou um gás então pra poder continuar.  

RR: Foi... aí fiz... o nome “Raízes” foi Maureen Bisilliat que deu o nome “Raízes”...  

VM: Sei..  
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RR: Aí, já começamos com três, quatro livros, sabe? Aí, foi indo, depois consegui comprar um 

prédio, comprar máquina nova e cinco anos depois, a Sharp convidou... o Matias convidou pra 

mim voltar, sabe?  

VM: Ah, é?  

RR: É, muito curioso, né? E a minha mulher não queria, mas eu tinha lá muitas coisas, viu? As 

fotos da Amazônia. Tinha uma caixa de fotos tavam lá, na gráfica que estava fechada, sabe? Então 

eu tinha interesse em retomar as fotos da Claudia Andujar também, fotos do... eu tinha... tinha 

embase do Volpi... tinha uma porção de coisa lá e eu fiz um acordo lá que é só pra montar um 

tempo, mas não fui lá. Eu pus um funcionári pra... eu te conto se você quiser...  

VM: Sim.  

RR: Foi o Magno esse que eu te dei o telefone, sabe?  

VM: Ele que foi pegar essa caixa? 

RR: Ele que assumiu lá o... invés de eu assumir, ele que assumiu e eu dava orientação pra ele... mas 

também abriu as portas da Sharp e eu recuperei... é... várias fotos, caixa de fotos... eu peguei muita 

coisa que tava largado lá. Paguei alguns, por que tinha começado o filme e não tinha terminado, 

sabe? Eu fiz... aceitei o retorno pra botar em dia essas coisas, sabe?  

VM: Sei... As fotos que tavam... que foram censuradas do Amazônia o senhor conseguiu recuperar?  

RR: Foi. Foi tudo pra... pro George Love.... 

VM: Ah... o senhor devolveu tudo pra ele?  

RR: É. Uma caixa! Devolvi pra Claudia Andujar também...  

VM: Olha só... 

RR: Outros trabalhos lá que eu devolvi...  

VM: Aham. Que legal... Então as fotos que foram censuradas existem, né?  

RR: É, provavelmente. Eu tenho a impressão que o George Love, não tenho certeza, mas eu tenho 

a impressão que o George Love doou o arquivo dele pra Light, viu?  

VM: Não, ele doou pro... pra uma universidade lá dos Estados Unidos, de Charlotte que é a cidade 

onde ele nasceu...  

RR: Ah... verdade! Ele teve pra dar pra Light... e fez... Por que eu fiz um livro da Light, sabe? Não 

sei se você conhece...  

VM: Conheço...  

RR: Então, eu... eu fiz e o George Love foi que escolheu as fotos pra mim, sabe? Parte mais 

profunda da foto, sabe? Eu escolhi assim pela sequência histórica e ele mais... deu sugestão boa lá, 

sabe?  

VM: Sei... Interessante... Que é aquele “Registros”, né? Tem... 
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RR: É... 

VM: “Registros – São Paulo”, né?  

RR: É... tem também um que eu fiz da Paulista que é muito interessante. Você viu, né?  

VM: Não, esse eu não vi não... Do George Love também?  

RR: Não. São fotos antigas... Igual da... da... 

VM: Sim. Que foi do Boris Kossoy?  

RR: Hã?  

VM: Foi o Boris Kossoy que escreveu? 

RR: Boris Kossoy? Peraí que... “Avenida Paulista” que chama?  

VM: Ah... não... esse eu não conheço não...  

RR: Ah... Esse livro eu fiz também com fotos antigas. Mostrei tudo pro George Love ou pra 

Claudia, sabe? Por que eu sempre tomava cuidado por que o profissional é uma coisa e... né?  

VM: Sim. 

RR: A Claudia tinha muita sensibilidade... o George...  

VM: Sim. É, mas o senhor também era... Ah, eu achei aqui! “Álbum iconográfico da Avenida 

Paulista”... Ah... então... será que foi esse?   

RR: Não. Tem esse e tem um da Light mesmo, só da Light. A história da Light... [frase 

incompreensível] no meu catálogo, deve ter. 

VM: Hum... o da Light é o “Registros”, né?  

RR: É. Exatamente! Então foi o George Love que me... o arquivo era muito grande, George Love 

fez uma seleção, da seleção dele que eu trabalhei...   

VM: Sim. O senhor fez a... editou mesmo e colocou as fotos na sequência...  

RR: É...  

VM: Ah, o senhor era fundamental então na edição dos livros?  

RR: Ou pelo menos participava bastante, né?  

VM: Sim... Mas tudo... o livro ganhava cara com o senhor, né? O senhor que organizava e virava 

livro efetivamente, né?  

RR: É... aquele rapaz que tava na fundação... lá do Banco Itaú. Como é que ele chama?  

VM: Itaú Cultural?  

RR: Hã?  

VM: Como é que é?  

RR: O Banco Itaú tem uma fundação, não tem? Na Paulista. 

VM: Sim. Itaú Cultural.  
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RR: É... tinha uma pessoa lá que gostava muito de fotografia, de livro... que saiu há pouco tempo. 

Você conheceu ele?  

VM: Não... não conhecia...  

RR: Eu tenho o nome dele aqui na agenda, eu vou te dar por que ele se interessou muito por esse 

trabalho assim como você.  

VM: Ah, legal. Quero mesmo. 

RR: É... ele até, em uma ocasião, foi fazer uma exposição... depois, não sei o quê que houve... acho 

que ele saiu...  

VM: Ah... é o Iatã Cannabrava?  

RR: Não. Não é. Mas eu tenho na agenda. Ele até teve aqui em Taubaté, sabe?  

VM: Aham... 

RR: Tá bom... a mulher tá chamando lá, viu?  

VM: Ah, tá bom. Já tá na hora do almoço já, né?  

RR: Amanhã, a gente conversa mais um pouco, tá bom?  

VM: Tá, tá bom. Eu vou trabalhar à tarde... E à noite... se o senhor puder ligar de manhã, pode 

ser?  

RR: Ah, tá bom! Tá bom. Tá.  

VM: Tá ótimo. Então, muito obrigado... 

RR: Olha, mas fique à vontade, viu? Querendo ligar também, pode ligar... Você também fique á 

vontade. A Frances é empenhada, você viu como ela é?  

VM: Sim! 

RR: Pegou o telefone da minha mão, você viu?  

VM: Sim! Adorei. [rimos] 

RR: Ela é empenhada... ela foi diretora da PUC, do Departamento de História, sabe?  

VM: Sei...  

RR: Há muitos anos, foi quando ela ficou doente que ela saiu...  

VM: Sim... Adorei! Muito bom a conversa de hoje. Tô muito feliz.  

RR: Você vai gostar de conversar com ela também que ela tem prosa assim...  

VM: Sim, um dia a gente conversa mais e aí, eu vou ver isso de ir pra aí também...  

RR: Tá. Muito bom! Muito obrigado, viu, pelo atendimento e eu tô à disposição sua aqui, viu?  

VM: Eu que agradeço. Agradeço muito! Muito obrigado.  

RR: Tchau. 

VM: Tchau tchau. 
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Apêndice C: Transcrição da entrevista feita com Regastein Rocha em 22 de 

abr. de 2021  
 

VM: Sim... Eu queria fazer mais algumas perguntas para o senhor... pode ser agora ou o senhor 

prefere outra hora?  

RR: Não. Pode pode, pois não... Peraí que eu só vou ajeitar o telefone... 

VM: Tá... 

RR: Aí, tá bom.  

VM: É... eu tô gravando, tá senhor Regastein? Essas conversas, tudo bem?  

RR: Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema não...  

VM: Por que depois fica mais fácil pra eu poder organizar e tudo mais, não preciso ficar anotando 

tudo correndo aqui enquanto converso com o senhor.  

RR: Não, tudo bem, não se incomode não.  

VM: Aham. É... eu queria saber um pouco... a gente acabou... num falando muito dessa questão 

que é a parte técnica mesmo do livro Amazônia, né? Como ele foi impresso por que é um livro 

muito bem feito assim, né? Ele chama muito a atenção, né? Tem um acabamento gráfico, muito 

bom, um design muito bom. A... a luva, né? E... tudo mais. Queria um pouco que... queria que o 

senhor falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a técnica da impressão, como é que foi, se o senhor 

teve ajuda de outras pessoas...  

RR: Bom, como eu te disse, eu tinha muito interesse nisso e pesquisava, falei com os outros 

editores, né? Falei com os outros editores, né? Então, a gente tomava muito cuidado com o papel, 

sabe? Tratava por que o papel também precisa ser tratado por que ele pode tá úmido, essas coisas, 

né?  

VM: Sim... 

RR: Bastante cuidado com o papel, papel bom também e as tintas. A maioria delas, eu tive que 

importar, sabe? Por que não tava obtendo o resultado, sabe?  

VM: Sei... 

RR: Por que a... teoricamente são quatro cores, né? É uma quadricromia, mas, nem sempre atende 

à necessidade da foto. Às vezes, tem uma luminosidade maior no amarelo, então você tem que 

fazer alguma, algumas passagens complementares para manter a qualidade, sabe?  

VM: Sei. 



 361 

RR: Então esses cuidados foram tomados... e... a... de matéria e de... fazer... As pessoas que 

trabalham lá comigo já estavam bem habituados a isso, sabe? A gente tomava bastante cuidado e 

então a gente tinha esse objetivo, sabe?  

VM: Sei. 

RR: Por causa disso que a gente tinha... era... na verdade também era um ponto comercial forte. 

Por que as pessoas viam e gostavam, os artistas viam e faziam, né? Também era missão técnica, 

mas também tinha um fundo comercial pra poder fazer melhor que os outros, sabe? Então o MASP 

fez a vida inteira, quem dizer, tem 10 anos ou mais que durou a... ele sempre fazia os trabalhos 

comigo. Os outros museus, várias galerias, sabe? Vários artistas também ficavam conhecendo, 

pedia pra fazer lá, sabe? Então tinha essa área... essa característica de procurar fazer bem feito. 

Naturalmente um livro que vai pra venda direto assim, é mais capricho mesmo pra conseguir um 

boa imagem, né?  

VM: Sim... sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Havia muitos concorrentes do senhor 

nessa questão de impressão?  

RR: Não, não tinha não, viu? Havia uns padrões, o [a gráfica] Marprint assim, a Editora Abril que 

tinham uma alta qualidade. Mas a própria Abril, quando fez livros de arte ou fez exposições, esses 

negócios, eles faziam comigo!  

VM: Sim. O senhor chegou num nível de qualidade técnica muito bom mesmo, né? 

RR: Pois é, pra eles talvez fosse mais fácil fazer bem feito em um gráfica pequena do que com 

aquelas máquinas muito grandes, né? E... então, de fato a... qualidade ajudou muito, viu? E embora 

fosse um capricho pessoal, né? Por que eu procurava... fazia o melhor possível mesmo, né?  

VM: Sim. A técnica que chama, que o senhor disse, é quadricromia, né?  

RR: Como?  

VM: A técnica de impressão é quadricromia que chama?  

RR: É, a base é quadricromia. Mas, você quase nunca... você não consegue em obras de arte... que 

com quatro cores... você atingiu o nível da imagem, sabe?  

VM: Sei...  

RR: Então você põe uma tinta [palavra incompreensível] O livro do Xingu teve várias... ah... teve 

cargas assim, sete vezes, sabe? Por que o urucum é muito forte. Ele não havia tinta que 

representava. Então tinha que botar carga, em cima de carga, sabe?   

VM: Ah, entendi. Aumentando as cores, né?  

RR: É. O princípio é esse, é quadricromia, quatro combinação de quatro cores dá todo o painel, 

né? Mas, nas obras de arte, sobretudo, fotografia assim complexas como a da Maureen por causa 

do urucum que ela... você conhece aquele álbum, não conhece?  
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VM: Sim, conheço. 

RR: Então, aquela... urucum era difícil... então com um vermelho, não conseguia. Tinha que fazer 

com dois vermelhos, três vermelhos, sabe?  

VM: Ah, entendi.  

RR: Que complementava as cores. E não usava o preto também, pra legenda, sabe? Eu também já 

falei isso pra você outro dia, né? O preto é que a imagem exigia e depois de um preto normal pra 

impressão da parte de texto, sabe?  

VM: Sei. Aham. Eram tintas diferentes, né?  

RR: É. Era uns caprichos assim, mas eram muito praticado, né? Pela Aperture, pela Skira. Eram 

grandes editora, né?  

VM: Sim. 

RR: Grandes editoras assim que trabalham com livro de arte, né? A Skira... até pelo... usava... até 

fazer o livro... e... marcar o lugar da imagem colorida e imprimir separado. Você lembra, né?  

VM: Sim, o senhor disse, e depois colava.  

RR: Depois colava. É pra isso... usar um preto no texto e um outro preto completamente diferente 

na... segundo a necessidade daquela imagem, sabe?  

VM: Sim. Cada imagem pedia, né? Um ajuste de tinta diferente.  

RR: É... a tinta que o... pintor usou... ou da luminosidade ou, no caso do urucum que é uma cor de 

difícil acesso pelas quatro cores, entendeu?  

VM: Sei...  

RR: Era essa a... vamos dizer assim, a característica que a Raízes tinha, no sentido de procurar [que] 

a obra do autor seja super bem feita. Eu... eu fiz um trabalho pro [Manabu] Mabe também, sabe?  

VM: Sei... 

RR: Você conhece aquele livro do Mabe?  

VM: Sei. Aham.  

RR: Então, tem... ele ia fazer uma edição lá no Japão e depois resolveu fazer aqui mesmo. Os 

japoneses pediram pra fazer aqui mesmo por que a gente já atingiu um nível bom nas imagens do 

Mabe, sabe?  

VM: Sei. Que tinha cor bastante forte o trabalho dele, né?  

RR: É! Então é... vamo dizer assim, não era uma gráfica comercial, é uma gráfica que tinha 

pretensões de fazer qualidade em termos de arte, sabe?  

VM: Sei. Aham. 

RR: Por que quando é um automóvel, um carro, não faz muita diferença se o azul [palavra 

incompressível]. Ninguém nem percebe, né?  
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VM: Sei. 

RR: Mas para uma obra de arte, um quadro do Mabe ou do [Alfredo] Volpi, aí faz uma diferença 

brutal a pequena... um azulzinho menor... outro mais forte, sabe?  

VM: Sei.  

RR: Era essa a preocupação que a gente tinha lá que eu gostava de trabalhar nisso aí.  

VM: Sim. Muito bom. E aí, no Amazônia também teve esse aumento de carga nas cores, né?  

RR: Essa mesma preocupação.  

VM: Aham, por que tem umas fotos que tem um amarelo muito forte, um azul muito forte, né?  

RR: Isso! Tem várias cores e também maior intensidade numa, menor em outra, sabe? Teve umas 

que eles não publicaram também por que foi muito difícil fazer, é um cinza da fumaça da queima, 

sabe?  

VM: Sei. 

RR: Que não saiu também. É, eles censuraram lá. Você sabe, né?, que... 

VM: É, o senhor contou o processo. É e aí então o senhor ficava em contato constante com o 

pessoal da Skira e da Aperture e eles iam orientando o senhor. 

RR: É, eu eu... aquele fotógrafo que eu te falei, como que era? Otto Stupakoff.  

VM: Sim. 

RR: Ele... ele é um fotógrafo internacional e veio para o Brasil. É ele resolveu vir pra cá, mas ele 

tinha muito contato com a Aperture. Então, isso facilitou muito pra mim, [o] contato com eles pra 

dar detalhes. E na Skira, na França, eu consegui que era um venezuelano que tava lá na parte técnica, 

então facilitava muito o espanhol, sabe?  

VM: Ah, sei. 

RR: Por coincidência, mesmo.  

VM: Aham. Que trabalhava com o senhor, esse venezuelano?  

RR: É, eu tinha dúvida... ligava, perguntava, sabe?  

VM: Sei. Aham. Muito bom. 

RR: É, vou tentar fazer, né? Tentar não, fazer bem feito, sabe?  

VM: Sei. Aham. Sim. Muito bom.  

RR: Eu eu também ganhei... até tenho aqui... um Clio... Nova York, sabe?  

VM: Sei.  

RR: Eu fiz a... fazia pra Sharp aqueles desenhos animados. Não sei se você se lembra daquilo...  

VM: É, eu vi. Tem na internet, todos eles.  

RR: Ah, tem?  

VM: É... eu vi no... 
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RR: Essa internet é uma caixa de segredos, né?  

VM: É, tem de tudo. Por que vi na Graphis, né? No reprint que o senhor mandou. Aí, eu fui 

procurar na internet e tem todos eles. Assim, eu acho que são todos, né? São nove.  

RR: É, não sei. Eu já não me lembro mais...  

VM: Aham. E é muito impressionante mesmo. A qualidade. 

RR: É, e foi feito assim com muito cuidado também, sabe? O filme era feito assim... vai e volta, vai 

e volta, num teve um maestro bom, sabe? Chama outro... Mas eu... o Sergio Ricardo fez várias 

músicas pra nós, sabe?  

VM: Ah... legal! Aham. 

RR: A... [se dirige à Frances] como é que chamava aquele maestro que fez música? [Se volta pra 

mim] Ela não tá lembrando não... Mas daqui a pouco eu me lembro. Então eu também tinha esse 

cuidado, sabe? Isso [Frances fala algo inaudível ao fundo]. O... resultou numa qualidade por causa 

disso, por que a gente procurava fazer bem feito, né?  

VM: Sim, sim, muito bom. É... e aí aquele questão do design do livro também, né? O senhor disse 

que foi o Duke Lee que fez a capa, né? Do Ama – Zônia... 

RR: Foi o... peraí....  

[Frances Rocha fala ao fundo]: Júlio Medaglia.  

RR: O Júlio Medaglia! Que trabalhava comigo, sabe?  

VM: O maestro?  

RR: É... o maestro lá da... ele ficou amigo nosso de tanta música que ele fez. E eu... mas 

respondendo a sua pergunta, ah... aquele trabalho foi feito pelo Wesley Duke Lee, sabe? Por 

exemplo, Ama, Zônia, foi ele que... queria “Amar a Amazônia”, sabe?  

VM: Aham.  

RR: Era esse a ideia. Não era o... a solução. Mas daí, o Wesley teve uma boa ideia que ele separou 

Amazônia de Ama, sabe?  

VM: Sim.  

RR: Então resolveu o problema...  

VM: Sim. Aham.  

RR: O Wesley fazia sempre projeto pra mim. Ele fez vários projetos, sabe?  

VM: Aham. E ele projetava o livro todo assim, a diagramação das imagens, dentro do livro, era ele 

que fazia também ou era o senhor?  

RR: Não, geralmente era a gente que fazia junto com o fotógrafo, sabe?  

VM: Sei... 
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RR: É, por que aí já é uma coisa mais da... sequência... da... já não é, sabe? Então... a qualidade da 

fotografia... a gente fazia sempre com o George Love... com a Maureen... com o... mas era um 

trabalho que a gente fazia. Fazia junto... me atrevia a por uma foto sem... Aham...  

[Frances fala algo incompreensível ao fundo]  

RR: É... não me atrevia a por uma foto sem a autorização do fotógrafo, né? Sem que ele tivesse de 

acordo, né?  

VM: Sim... E esse processo de ter censurado as imagens, como que foi? Foram substituídas essas 

fotografias? 

RR: Eu não entendi a pergunta...  

VM: É por que teve as fotografias que foram censuradas, né?  

RR: Não, não foram substituídas, não foram. Nós tínhamos que mudar a organização do livro... 

não foram por que... também já tava o livro pronto. A censura isso... então era um encarecimento 

muito grande que o mais fácil suprimir, né?  

VM: Ah, o livro já tava impresso então?  

RR: Já tava praticamente impresso, né? Foram lá na gráfica que eles viram...  

VM: E aí vocês tiveram que... como foi isso? Tiraram as páginas? Inverteram? Como foi?  

RR: É... nós fizemos um... uma... o que foi possível. Algumas até saiu contra a vontade deles, sabe? 

Mas conseguimos lá, eu mesmo interferindo, sabe? Conseguimos fazer... o texto foi totalmente 

suprimido, né?   

VM: Sei... 

RR: As queimadas também, a maioria foi suprimida...  

VM: Sei... Entendi. Então o livro tava pronto e eles...  

RR: Tava pronto. 

VM: E eles censuram e vocês tiveram que reformular o livro todo.  

RR: Nós tivemos que reformular...  

VM: Sim... 

RR: Num tava impresso, tava pronto pra ser impresso.  

VM: Ah, ele não tinha sido impresso. O boneco tava pronto, né?  

RR: É... só... tava o boneco com as impressões, mas tava... tava em fase de... de entrar em máquina... 

Aliás, quando eles foram, tava exatamente em máquina, fazendo uma parte do livro, sabe?  

VM: Sei. Aí foi interrompido?  

RR: Aí foi interrompido.  



 366 

VM: Entendi. Tem uma coisa, senhor Regastein, que me deixa me curioso no livro... é... que são 

aquelas imagens repetidas, né? Não sei se o senhor lembra, mas parece que elas estão espelhadas, 

assim, né? 

RR: É... é...  

VM: Isso foi uma ideia dos fotógrafos? Do senhor?  

RR: É... foi conversa nossa, né? Foi... decisão mais ou menos conjunta assim... mas eu... eu já 

conheci essa experiência de outros trabalhos da Aperture, sabe?  

VM: Sei. 

RR: Já... já tinha... [palavra incompreensível] ver... já tinha vi/conhecido a... essas soluções, sabe?  

VM: Sei, aham. É... é muito interessante por que você olha para algumas fotos e ficava em dúvida 

se realmente é a mesma ou não.  

RR: É. Exatamente. Exatamente!  

VM: Sim. Tem algumas que parece que tá só um pouco deslocada assim, parece ser a mesma, mas 

ela tá um pouco deslocada...  

RR: É...  

VM: Isso foi então o senhor que tinha visto na Aperture e resolveu por no livro... 

RR: É... foi coisa que a gente foi visto/mas eu sempre fiz bem de acordo com o George Love, 

sabe?  

VM: Com eles? Sei... 

RR: A Claudia Andujar não participou muito, mas a... o George Love era mais ativo, tinha mais 

disponibilidade, né?  

VM: Ah... sim. O George Love então foi mais ativo na produção do livro?  

RR: É, por que o George Love fez as fotos aéreas, sabe?  

VM: Sei.  

RR: E... a ideia era aproveitar... era usar as fotos da Claudia Andujar já feitas, sabe?  

VM: Sei. Aham. 

RR: Ela num... num voltou lá pra fotografar. George Love foi... antes tinha feito algumas que me 

mostrou e depois fez, fizemos um plano pra ele fotografar... fazer fotos aéreas, né? E foi tudo, o 

pedido de autorização pro governo, de local, tudo... foi um... uma... foi muito oneroso o trabalho 

do George, sabe?  

VM: Sei.  

RR: Por... por função desse negócio. Mas, mesmo assim... depois eles viram lá na gráfica... por que 

o Matias pôs na Sharp lá um bando de... igual o Bolsonaro, sabe? Encheu de militar lá. 

VM: Sei...  
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RR: Começaram a criar problemas... 

VM: É, e aí começaram os problemas. Mas aí o George Love conseguiu fotografar tudo, né?, por 

que já tava pra imprimir. 

RR: Ah, conseguiu! O George Love era... era... você conheceu ele pessoalmente?  

VM: Não, não conheci... 

RR: Ele parecia assim, meio grandalhão, meio lerdão, mas ele era muito ativo e muito dedicado, 

sabe? Minucioso... sabe?  

VM: Sei...  

RR: Ele... ele era muito bom de... de trabalhar com ele. Fizemos também um livro da Light. 

VM: Sei... 

RR: Da história da Light. Ele participou na escolha das fotos, da locação, da sequência. Fizemos 

praticamente juntos, sabe?  

VM: Sei. Entendi. Entendi. Muito bom. É... e foi... por que o livro, ele tá bem dividido assim, né? 

A gente vê as fotos do George Love na primeira parte e depois as da Claudia...  

RR: É...  

VM: Isso foi... foi uma definição de vocês mesmo, assim, ou foi...  

RR: É.... foi tudo... foi tudo... bem assim, planejado, discutido, sabe?  

VM: Sei...  

RR: O interesse era fazer uma coisa... um trabalho internacional, sabe?  

VM: Sei... 

RR: A minha meta era isso. Era no mercado externo, sabe?  

VM: Aham... 

RR: Então, a gente procurou recursos assim que fosse.... colaborasse, né?  

VM: Sim.  

RR: Mesmo com... com obras daqui... do Volpi... desse negócio, a gente procurava sempre dá um 

tratamento assim... melhor, né? Cada um... a referência que a gente tinha, né? Não inventando 

nada... 

VM: Sim.  

RR: Foi a referência, e a gente foi acumulando pra... pra fazer... e eu também gostava de coisa bem-

feita, viu?  

VM: Sim, sim. Sem dúvida. E o senhor tem... teve todo esse problema, né? Da censura, da 

dificuldade da distribuição que o senhor disse. Mas o senhor lembra se conseguiu vender bastante 

os livros? Lá fora, conseguiu vender?  

RR: Vendemos através... você já me perguntou... vendemos através da...  
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VM: Da Kosmos, né?  

RR: Da Kosmos, do Stefano [sic]... 

VM: Mas a procura foi boa assim? O senhor lembra se o livro foi bem procurado, bem vendido?  

RR: Olha, o resultado final, financeiro, deu certo, sabe? Foi bom. Então, eu imagino que... que... 

era uma época muito difícil, viu? Você poderia pensar assim isoladamente num livro, mas... no 

geral, o livro foi positivo em termos de resultado. Isso quer dizer que vendeu bem, né?  

VM: Ah, que bom! Entendi.  

RR: Ele vendeu... Até vi lá, anos depois, né? Eu vi numa livraria que tava com livros especiais assim, 

eu vi um Amazônia, lá?  

VM: Sim! De vez em quando, ele aparece para vender em alguns lugares. Ele é caríssimo hoje, né? 

Não sei se o senhor sabe... 

RR: Não, pois é... não sei não... Num tô acompanhando, mas eu vi fora do país um livro no... é 

bem interessante. Alías, um amigo aqui me mostrou um pôster... uma página do livro do Xingu, da 

Maureen, também tá vendendo página por página... 

VM: Olha só.  

RR: É, Eu vi... ele me mostrou num leilão. 

VM: Caramba. É. ficou muito raro mesmo. Eu já achei o Amazônia sendo vendido na internet por 

dez mil reais.  

RR: Pois é... pro cê vê, né?...  

VM: Aham, sim. Virou uma peça de colecionador mesmo... 

RR: É... virou, virou. Eu... um... mas... o objetivo não era esse naturalmente. Era fazer um negócio 

de qualidade... por que... cada um tem as suas... fraquezas, né?, ow... Eu gostava muito de gráfica, 

gostava muito de livro... Eu trabalhava na Mestre Jou, quando jovem, sabe? Quando menino.  

VM: Sim... aham... sim... 

RR: Você conheceu a livraria Mestre Jou? 

VM: Não, não conheci... eu não era nascido ainda...  

RR: É... então... era uma livraria... ah... eu... ele, o dono era catalão, né? O Mestre Jou era catalão. 

E a Catalunha... ah... foi... até hoje se caracteriza pelo... qualidade dos livros e edições, né? É uma 

referência. Então, ele importava muitos livros e de alta qualidade, sabe? De todas as grandes 

editoras, e a livraria que eu trabalhava era na Augusta, lá pregado com o Cine Paulista. Você sabe 

onde é o Cine Paulista? Você lembra?  

VM: É. não existe mais, mas eu sei onde é.  

RR: É. Então, era esquina com a Oscar Freire, né?  

VM: Sim. 
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RR: Então, o... ficava aberto à noite... então tinha muito pessoal que vinha pro cinema e tal... fazia, 

comprava livro de presente, sabe?  

VM: Sei. 

RR: De aniversário... então, era um... uma loja assim bem sofisticada, com livros de alta qualidade 

técnica, esses negócios. E era nessa livraria que eu... até, aliás eu ajudei montar ela, né? E... então 

também vai indo, nasceu o interesse, a vontade de fazer livros, sabe? Essa ideia de ser editor nasceu 

por causa desse meu trabalho na Mestre Jou. Acho que já te falei isso, né?  

VM: Aham. Sim. E o senhor já conhecia o George Love antes do Amazônia? Ou foi pro Amazônia 

que conheceu?  

RR: Não entendi.  

VM: O senhor já conhecia o George Love e a Claudia antes de fazer o Amazônia?  

RR: A Claudia Andujar, com certeza... eu acho que já, viu? Acho que já tinha feito... trabalho aqui 

sim, sabe?  

VM: Aham... 

RR: É, por que era um grupo assim, mais ou menos pequeno, sabe? Tinha a Claudia, tinha o Lew 

Parrella... é... tinha o... a Maureen.... tinha o... outros que eu te falei outro dia, né?  

VM: Sim. Aham. 

RR: Assim... os americanos que era muito interessante... o... amigo pessoal assim.  

VM: Sei... 

RR: Então conheceu por causa do... fazia livro de fotografia, então a gente conhecia o... ou já tinha 

feito trabalhou ou ia fazer.  

VM: Ah, entendi.  

RR: Lá da... da Bahia. Aquele fotógrafo lá também... que eu não me lembro o nome... fazia parte 

dessa...  

VM: Mário Cravo Neto. 

RR: É. Exatamente. Ele tem... também tinha ligações com esses fotógrafos, sabe?  

VM: Entendi. Era um grupo, né? 

RR: Então, aí foi... essas coisas quando começa, geralmente, atrai interesses iguais, né? Então vai 

facilitando, né?  

VM: Sim. Aham. Sim. É... eu falo por que a Claudia e o George, eles eram bem conhecidos na 

época, né? Teve aquela revista Realidade que eles trabalhavam... 

RR: É. É. Eram pessoas bem reconhecidas mesmo, né?   

VM: Sim. As exposições no MASP, né? Eles fizeram algumas exposições no MASP... 

RR: Fizemo. Fizemo sim. 
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VM: O senhor chegou a ver alguma exposição dos dois lá no MASP? Da Claudia e do George?  

RR: Ah... eu trabalhei com o Bardi. Eu trabalhava com o Bardi, muitos anos. Desde que eu 

comecei... ele é... tinha boa relação com ele, sabe? Foi uns vinte anos com o Bardi. Então tudo que 

era feito no MASP, era feito por meu intermédio, sabe?  

VM: Sei. Aham. 

RR: O... salve se o cliente exigisse que fizesse outro... aí o Bardi fazia tudo lá, com a Raízes... a 

gente era amigo assim. De fim de semana, ia fazer [palavra incompreensível] de atividade, sabe? A 

Lina Bo Bardi também se dava bem com a minha mulher, sabe?  

VM: Aham. 

RR: Nós tínhamos uma boa relação, sabe?  

VM: Aham. Sim, sim. Ótimo. Muito bom. O senhor tava falando de, né?... disso de... de ver um 

pouco os livros... lá fora, da Aperture e tudo mais. O senhor lembra de algum livro assim que 

chamava muito a atenção do senhor ou se teve alguma inspiração pra poder fazer o Amazônia?  

RR: [Ele deu uma risadinha]. Rapaz, é uma pergunta... a... eu tinha muito base daquilo, viu? Eu 

procurava... via, mostrava para eles... pra Claudia... pro... George, pra Maureen, pro... Otto 

Stupakaff. Eu gostava... discutíamos lá... era... num sei assim... de nome é difícil... 

VM:  Aham... era muitos né?  

RR: Eram muitos e já faz muito tempo, né? Já faz quantos anos?  

VM: Ah... o Amazônia é de setenta e oito, né?  

RR: Então... 

VM: Já tem...  

RR: Aí, cê vê... são quarenta anos, né? 

VM: Aham...  Sim.  

RR: Mas, eu tenho alguns livros ainda aqui... da Aperture... muitos foram se perdendo, né? Eu 

tenho aqui alguns...  

VM: Ah, legal. Legal. O senhor via mais os livros ou a revista? Por que a Aperture também tem a 

revista, né?  

RR: É! Não, eu acompanhava mais os livros, viu? Pro que era o meu objetivo, né? O objetivo da 

Raízes era atingir o nível bom.  

VM: Entendi. 

RR: Internacional... Por que o livro da... vamo dizer... se o livro da Amazônia tivesse saído como 

tinha sido planejado e... sem empecilhos, sem essa dificuldade, teria vendido muito no exterior, 

viu? Teria tido um su/teria tido um... acontecimento... não pra lá, pro exterior, mas pra Raízes, né?  
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VM: Aham... Sem dúvida por que já tava em contato com a Aperture, né? Imagino que eles iriam 

ajudar um pouco nisso, né?  

RR: Pois é, ia ser um... ia ser um... ah... um acontecimento interessante assim pra... nós, né? Mas...  

VM: Aham. Mas isso aconteceu, né? Senhor Regastein, aconteceu muitos anos depois, mas... de 

uns anos pra cá/ 

RR: É, aconteceu... eu já não tinha mais condição de... já não tinha mais... gráfica pra refazer mais 

livros... pra produzir mais, sabe? É... já tava fora do mercado, sabe? Eu tive problema, fechei a 

editora e comprei uma fazendinha em Passa Quatro, sabe?  

VM: Aham...  

RR: Ficamo lá trabalhando e agora alugamo a fazenda e tamo aqui em Taubaté.  

VM: Sim. Aham. É, tem que descansar um pouco, né?  

RR: É... oitenta e sete anos, né? É bastante... 

VM: Sim. Já tá... fez muita coisa... É... no primeiro dia que eu liguei para o senhor, eu comentei 

sobre o Claudio Willer, né? Que ele tinha falado da Claudia, que o senhor ajudou a Claudia em 

relação com a/com os militares, com os problemas que ela teve com os militares...  

RR: É.  

VM: Aham. E aí, ele falou que era uma... foi uma saga, né? Que acho que o senhor fez bastante 

coisa. O senhor lembra como foi isso?  

RR: Ah, foi um período que você não passou, mas muito difícil e muito complicado, sabe? Mas, é 

um absurdo um... esse militares interferirem no trabalho profissional de uma fotógrafa, né?  

VM: Sim. Aham. É, expulsaram ela de lá. 

RR: É... então tinha... tratava de índio, já era a... perigosa. Então... essas coisas absurdas que as 

ditaduras trazem, né?  

VM: Sim... aham... 

RR: Eu me dava bem com o Orlando [Villas-Bôas], com o irmão dele [Cláudio Villas-Bôas] 

também, né? Fizemos... ele fez texto pra gente, né?  

VM: Sim... 

RR: É... então... é uma... não era um... vamos dizer assim um... uma provocação que tava eu 

fazendo. Era uma defesa... uma justificativa natural.  

VM: Sim. Eu imagino também que publicar os livros dela foi essa maneira de ajuda-la também, né? 

RR: Foi. Foi uma... uma... o primeiro livro dela foi assim, foi com essa ideia de mostrar que era 

uma figura internacional, não era o... sei lá... um... pede pra fazer política... uma pessoa pra fazer 

política. Era uma/um profissional internacional com o nome internacional e tinha interesse no 

mundo indígena, né? 
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VM: Sim. O senhor está falando do Yanomami, né? O livro dela Yanomami?  

RR: É, do Yanomami. É, Yanomami.  

VM: Sim. Aham. 

RR: É que o Darcy Ribeiro fez o texto, né?  

VM: Sei... Que é um livro que também chama muito a atenção, né? Tem todo um trabalho bem 

diferente. Tem um cuidado também muito grande, técnico, né?  

RR: É. É.  

VM: E aí, essa ideia de fazer o livro Yanomami, da Claudia, como é que surgiu? Veio do senhor ou 

ela procurou?  

RR: Olha, nós távamos falando de possibilidade de livros... disso, daquilo, disso... então surgiu a 

ideia, ela lembrou desse trabalho que ela tinha. Então, ela... não foi preciso, não sei se ela 

completou, mas ela que mandou uma boa quantidade de fotos, né? Eu escolhi... ela pôs outras 

também, sabe?  

VM: Sei.  

RR: Fizemos assim, mais ou menos... mais ou menos em conjunto e... é... eu achei que era uma 

contribuição para o... a própria fotografia, né? É um... vendo o livro nesse sentido de crescimento, 

de contribuição, né?  

VM: Sim. 

RR: Pedi pro Darcy Ribeiro fazer a... o texto. Ele aceitou, gostou, sabe?  

VM: Aham. Sim. Interessante... e aí o Yanomami, ele já não teve problema, né? Como o Amazônia?  

RR: É... teve... mesma coisa... era um período muito... muito difícil, sabe? Era um... um negócio 

assim, um fascismo arbitrário, sabe? Era um negócio assim.  

VM: Sei. 

RR: [palavra incompreensível] ojerizas pessoais... foi... bom, toda ditatura é horrível, né? 

VM: Sim. 

RR: Mas, a nossa foi... primária, sabe?  

VM: Aham. Sim. 

RR: Então... tivemos problemas, né?  

VM: Aham. 

RR: Qualquer coisa que tivesse, já era...  

VM: Já chamava a atenção, né?  

RR: É.  

VM: Aham. Tá certo. É muito interessante mesmo toda essa história do senhor, todo esse trabalho 

do senhor. Queria agradecer muito o senhor estar tão disponível assim pra conversar comigo.  
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RR: É. Teremos essa oportunidade quando você achar conveniente... 

VM: Sim. Aham... É... não... sem dúvida nenhuma. Imagino que logo logo tudo fica mais tranquilo... 

RR: É... também... também tem um outro fator assim que na naquela década, sessenta... setenta... 

assim. A parte gráfica aqui nossa era muito leviana, sabe? Era muito automática. Quatro cores e 

acabou. Sabe?  

VM: Sei. Aham. 

RR: Então como eu tinha essa visão da Skira... da... de outros editoras importantes, né? E... então 

eu, quando eu montei a gráfica, já montei com o interesse de fazer uma coisa melhor um pouco 

por que era muito rústico, né?  

VM: Sim. 

RR: A Abril tinha boa qualidade, negócio das revistas, revista Veja, mas era vermelho vermelho, 

azul azul e acabou, sabe?  

VM: Sei. Aham. Não tinha esse trabalho todo que o senhor diz, né? Das cargas das tintas, tintas de 

qualidade, né? Tintas de qualidade...  

RR: É... de aproximar mais do quadro, né? O máximo possível...  

VM: Era um processo muito lento, então, né? É quase que um ajuste pra cada imagem que o senhor 

fez no Amazônia?  

RR: É, era mais lento, né? Mas em termos de recompensa era muito melhor, né?  

VM: Sim. Não, sem dúvida nenhuma... Mas eu imagino que cada imagem precisa de... ou cada 

grupos de imagens precisava de um ajuste diferente... 

RR: É, grupo de imagens. Grupos de imagens. 

VM: Aham. As cores que era mais... as imagens que tinham as cores mais parecidas, fazia o ajuste, 

né? 

RR: É. 

VM: Aham... 

RR: Às vezes, você imprimia separado e tinha que imprimir, esperar secar e volta a segunda vez 

pra máquina, sabe?  

VM: Sei... 

RR: Não é um negócio assim, vamos dizer, muito complicado, mas é só um capricho, né? Só um 

esforço pra... por que... como na foto/como na... na... as cores naturais são... tem diferente... é... os 

pintores têm tonalidades diferentes de azul, de amarelo, né? E... os objetos não... então azul... então, 

quando tá pra fazer um objeto, a fotografia ficava bem clara, mas quando trata de arte, já é mais 

complicado, né?  

VM: Sim, aham...  
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RR: Agora, você imagine com o urucum, por exemplo, com os desenhos dos índios... com... e a 

fotografia também... a... tinha fotografias aéreas, fotografias de terra. Dá uma diferença muito 

grande de tonalidade. Tinha que complementar, sabe?  

VM: Sei. 

RR: Mas isso não é coisa... ah... vamos dizer assim, especial. É uma tecnologia usada pelos editores 

da época, sabe?  

VM: Sei. Aham. Mas que aqui, no Brasil, não tinha esse cuidado, né? O senhor que começou...  

RR: Aqui num... aqui num... num tinha ainda, né? A... e agora, até agora eu vejo coisas assim que 

fico... vai que vai né?  

VM: [Dou risadas] Sim, verdade. Verdade. O senhor conheceu o Brunner?  

RR: Conheci. Conheci bem. Antes de eu fazer a minha gráfica, eu fazia... eu fazia o trabalho lá com 

ele, sabe? E o gerente dele, o Hermes [Rocha da Silva], quando eu abri a gráfica, foi trabalhar 

comigo.  

VM: Ah... Como ele chama? Hermes?  

RR: Hermes, era o gerente... é... de qualidade lá, sabe? 

VM: Sei. Será que ele tá vivo ainda? O senhor sabe? 

RR: Num está, viu? Ele trabalhou comigo muito tempo. Até tem uma historinha assim, curiosa, 

sabe? 

VM: Sei. 

RR: Você tem tempo de ouvir?  

VM: Tenho! Todo o tempo. 

RR: O... então teve o problema com a Sharp... aquele negócio lá... demorou... mas resolveram 

entregar duas máquinas antigas com interferência de não sei de quem... do... sei lá! Aí, o... eu falei 

pro militar que tava lá que, ele ligou que podia buscar duas máquinas. Por que eu tinha comprado 

máquinas novas, sabe?  

VM: Sei. 

RR: É que eu podia buscar no sábado e eu falei que eu ia mandar buscar, mas que eu precisava 

acompanhar por que o transporte de máquinas... as máquinas são muito pesadas, é muito 

cuidadoso. Na hora de embarcar, tem que afrouxar todos os... ah... expliquei pro militar, lá.  

VM: Aham... 

RR: E ele falou “Ah... mas o inconveniente... [palavra incompreensível] uma coisa lá da minha ida”. 

Falei “Então, você tem que... mandar uma pessoa.” Aí, eu dei pra ele o nome de quatro funcionários 

que podiam acompanhar... Era o Hermes... o outro que... o impressor, o... que [palavra 
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incompreensível] do acabamento, sabe? Eu... o... quatro pessoas que eram o núcleo da gráfica, 

sabem?  

VM: Sei. 

RR: Um... aí fui. Um tal dia marcado, era um sábado, né? A... eu fui lá esperar... o Wesley Duke 

Lee me ofereceu um galpão que tinha pregado com a casa dele... 

VM: Sei.  

RR: Era dele. Ele tinha uma fábrica de moldura lá, sabe?   

VM: Aham...  

RR: Tinha fechado e me ofereceu a... o espaço. Aí, quando eu fui... fui pra lá pra esperar, vieram 

dois com a primeira máquina pra acompanhar. Dos quatro que eu pedi, vieram dois. Na segunda 

máquina, vieram os outros dois... 

VM: Aham... 

RR: Eu fiquei surpreso e tal... ficaram trabalhando lá o sábado... num lugar... nível e tal, esses 

negócio... Na hora do almoço, eles... tomaram lanche lá e eu fui comprar material que o... Romilson 

que era o... chefe da impressão pediu... um... Carlos que era de montagem de fotolito, não sei o quê 

também. Eles foram almoçar sozinho, mas jantar, depois que foi instalado a máquina no fim da 

tarde, nós fomos juntos e a hora que terminou o almoço, saímos pra porta, eu parei no caixa pra 

poder pagar. Eles ficaram na porta me esperando... 

VM: Sei...  

RR: Aí, eu fui até a porta e falei pro quatro “Ó, eu queria agradecer vocês terem vindo, queria pagar 

o dia pra vocês...” 

VM: Uhum... 

RR: Aí, o Hermes falou “Ah... você não entendeu nada de nada”. Me surpreendeu... eu olhei 

espantado, ele falou “Nós já somos funcionários da Raízes! Nós vamos começar segunda-feira, os 

quatro aqui!”  

VM: Aham... 

RR: E... eu fiquei... eu fiquei até meio comovido assim, mas também preocupado com o negócio 

de salário, né?  

VM: Sim. Uhum... 

RR: Mas eles completaram “Nós temos reserva pra quatro meses... vai pra rua que você é bom de 

boca!”. É uma linguagem que eles usavam, sabe? Por que eu tratava bem os clientes, sabe?  

VM: Uhum. 

RR: Entendia com os clientes com facilidade.  

VM: Sei. 
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RR: Eles... aí trabalharam comigo até eu vender a [palavra incompreensível]. 

VM: Aham... Quais são os nomes deles? Hermes? o senhor lembra o sobrenome dele?  

RR: Ah... não me lembro... Robson era o outro. Carlos era o chefe do fotolito e Paulinho era o... o 

Paulinho era o chefe do acabamento que faz a dobra do papel, que seleciona o livro depois que... 

por que os livros, diferente dos impressos comuns, quando você passa a prancha, você tem que 

fazer uma passagem, não muito/pra ver se não tem nenhum página errada, sabe? Forrada, alguma 

coisa assim, sabe?  

VM: Sei. 

RR: Então o Paulinho fazia isso... o Hermes era o gerente... Romilson era o... Robson! Daqui a 

pouco, eu me lembro... é... fazia a impressão, sabe? Mas o Hermes era o... o... a pessoa que tocava 

a peça... essa parte de qualidade que acompanhava, sabe?  

VM: Sei. 

RR: E o Hermes veio do... do Brunner. Era ele funcionário dele... 

VM: Sei. Ah, interessante. É... o senhor então antes de começar a imprimir, o senhor imprimia com 

o Brunner, era isso?  

RR: É! Eu fazia trabalhos com eles lá.  

VM: Aham... então, na editora Praxis, no comecinho assim...  

RR: Não. Não da editora. Eu fazia da agência. A agência de propaganda.  

VM: Ah, sim. 

RR: Catálogo, essas coisas, sabe?  

VM: Ah, sei. As peças de propaganda no começo o senhor imprimia no Brunner. 

RR: É... depois que fiz a... que eu montei a gráfica é que eu me aventurei a fazer a editora.  

VM: Sei. Aham... Ah, sim. Entendi. 

RR: E aí, depois que eu... Eu... e o Brunner era de fato uma pessoa muito rigorosa... muito 

cuidadosa, sabe? É... os funcionários dele também acabaram saindo bons, né?  

VM: Sim. É... tem um, se chama João Musa. Não sei se o senhor conheceu... 

RR: Não... não me lembro... pode ser...  

VM: É... acho que ele era bem novinho... meio estagiário assim... que eu vi ele falando esses dias 

sobre o... ele trabalhando com o Brunner.  

RR: É. O Hermes trabalhava lá com ele... 

VM: Sei... Uhum... E aí foi trabalhar com o senhor depois...  

RR: E foi... quando eu montei a gráfica, o... aconteceu dele ter tido/o Brunner era uma pessoa... 

muito agressiva, sabe?  

VM: É?  
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RR: É. Ele gritava com funcionário... sabe aqueles alemão nazista?  

VM: Sei. [Dou risadas] 

RR: Ele era muito... com cliente... “Ah! Não gostou não leva!”, não sei o quê... Ele era bem... rústico 

assim... Mas ele era muito cuidadoso, ele tinha muito conhecimento técnico, sabe?  

VM: Sei. 

RR: Mas eu e ele... e aconteceu do Hermes, quando tava naquela fase de montar... o Hermes saiu 

de lá, desentendeu lá com ele... Mas o Brunner num... num brigou comigo não... Ah... manteve 

contato. 

VM: Sim.  

RR: Foi nada...  

VM: Aham... Sei... Entendi. E aí, o senhor/quando o senhor vendeu a... a Raízes, virou outra 

editora? Ou só gráfica? Como foi?  

RR: Não. Não, não. Eu vendi pro Sindicato... dos Varejistas de São Paulo, sabe?  

VM: Ah, sei.  

RR: Por que eu... a gráfica num fazia só serviços editoriais, né? A gráfica fazia serviços pra várias 

empresas e um... a Rhodia, pra... [palavra incompreensível] e o Sindicato dos Varejistas era cliente 

meu, sabe?  

VM: Uhum. Sei, entendi. 

RR: E...  

VM: E aí, eles compraram/ 

[trecho suprimido] 

RR: Tava... saindo de São Paulo por causa da... clima e da poluição, esses negócio... Aí, eu... nós 

fomos pra Passa Quatro e... mas eu fiquei em São Paulo. Eu ia e voltava, ia e voltava, sabe? 

VM: Sei. 

RR: No fim de semana. Mas aí, ficou muito cansativo e... vai perdendo... muito preocupado 

também, né? Essas coisas aí... surgiu a oportunidade... eu vender a... gráfica e... foi feito. Mas, tem 

um... caso curioso por que os advogados foram lá... depois de combinar de terminar livro, esses 

negócio... e... é muito rigoroso, essa parte contábil assim... mas tudo muito certinho... mas, os 

advogados aprovaram tudo, tava tudo bem... mas aí surgiu que o presidente do sindicato queria 

antes de decidir, falar comigo.  

VM: Sim.  

RR: Eu falei... Marcou, eu fui... ele... ele falou “Ah, vou fazer uma pergunta aqui pra você...” Teve... 

a gráfica ficou com o nome de Raízes, acho que por oito anos... eu vejo depois... ele me perguntou 
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“Você ficou esse tempo todo com a gráfica e não despediu funcionário nenhum?”. Eu nunca 

despedi um funcionário, viu?  

VM: Aham. Olha só! 

RR: Aí, ele se assustou, falou “Mas como?” Falei: num... num... conversava com o funcionário... 

pedia pra corrigir... [palavra incompreensível] tinha problema pra falar, sabe?  

VM: Aham...  

RR: Mas, eu não tenho coragem de despedir funcionário...  

VM: Sim. Ficou a mesma a esquipe, desde a Praxis até a Raízes acabar então... 

RR: Então... [deu uma risadinha] por que da Praxis, vieram os quatro...  

VM: Sim... Aham... 

RR: Aí, dava pra... da Praxis vieram os quatro-chave assim, né? E... e... depois eles fecharam 

também a gráfica...  

VM: Aham... Muito bom. Muito legal. Muito bom. Isso foi nos anos 90 já, né?, quando o senhor 

vendeu?  

RR: Não. Será que foi?  

VM: É... eu vi que o último livro do senhor foi de noventa e... um... é, noventa e um. Brasil em cartas 

de tarot, do Israel Pedrosa... que tá lá no catálogo...  

RR: É... Mas também os outros foram o... dos anos noventa?  

VM: É.  

RR: É. É verdade. É isso mesmo. Acho que eu parei em noventa e cinco assim... por aí...  

VM: Ah... isso era o que eu queria perguntar pro senhor também... o senhor parou de publicar os 

livros por que esse livro é de noventa e um, segundo o catálogo, mas a gráfica continuou, né?  

RR: Continuou. Fizemos mais alguns trabalhos, mas... foi... foi... por causa desse negócio da 

doença... de... problemas e... é... a idade também, sabe? Foi tudo acumulando... aí, surgiu a 

oportunidade de vender pra uma empresa que num era editora... ah... o sindicado.  

VM: Sim.  

RR: E eles ficaram com o prédio e com o equipamento, sabe? E com o compromisso de ficar com 

os funcionários.  

VM: Ah, que legal. Então, eles continuaram ainda...  

RR: É. Eles continuaram... anos depois, eu... eles fizeram um... não sei... um negócio de 

comemoração lá, eu fui, tava todo mundo lá.... foi supersimpático.  

[trecho suprimido] 

VM: Sim... É... o senhor conseguiu guardar alguma coisa assim, da Raízes, algum arquivo?  
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RR: Pois é, eu até te falei outro dia... eu tinha aqui... tenho bastante coisa aqui da Raízes, mas a... 

o... Xingu... o... desapareceu... o... o Amazônia também quando foi... ah... foi feito a exposição... em 

São Paulo, uma vez, sabe?  

VM: Sei...  

RR: Um... o Emanoel [Araújo]... o museu do Emanoel que... quem fez a... o filho da Tomie era 

secretário da Cultura. Tomie Ohtake, sabe?  

VM: Sei. Uhum. 

RR: E... eu fiz o livro da Tomie e foi muito bem sucedido, sabe? Por causa da qualidade e tal... Aí, 

ficaram... ficaram muito gratos, sabe? Ficaram... eu, anos depois que eu fechei... o filho dela, não 

sei, não me lembro... era secretário de cultura...  

VM: Sim... 

RR: E aí, propôs pra fazer, aí eu sugeri pra fazer no... sugeri não. A... falei que uma das pessoas que 

conhecia bem meu trabalho era o Emanoel. Então, ele se entendeu com o Emanoel... fizeram lá, a 

exposição e eu gostei muito. O catálogo, você conhece, né? 

VM: Sim. Conheço. Eu tenho ele.  

RR: Ah...  

VM: Ah, então foi... Ricardo Ohtake?  

RR: Ricardo Ohtake!  

VM: Ah… foi ideia dele então fazer a exposição sobre a Raízes?  

RR: É... eu penso que foi por que eu recebi por esse meio a informação, sabe?  

VM: Entendi.  

RR: Então faziam, me informaram dessa maneira. Mas estive com a... Tomie, várias vezes, com a... 

como é que ele chamou que você falou?  

VM: Ricardo. 

RR: Ricardo. Ricardo Ohtake, né?  

VM: Sim. Aham.  

RR: É. Então, ele era o secretário de cultura.  

VM: Ah, entendi. Aí, foi o senhor que indicou... o... Museu Afro?  

RR: Não. Não foi eu que indiquei, não. Eu não sei inclusive, se foi o Emanoel que falou com ele 

antes ou ele falou com o Emanoel. Sei que quando veio, já veio a ideia de... de ser no... no Museu 

Afro, sabe?  

VM: Sei. Aham... Sei. Entendi. 

[trecho suprimido] 
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RR: Mas... eu sei que o... o Tomie... o Ricardo Ohtake tinha interesse e o Emanoel também por 

que o Emanoel fazia o trabalho dele lá comigo também, sabe?  

VM: Sim. É... ele... ele editou muito livro, né? Lá com o senhor... 

RR: É... ele fez vários... ele... crítico também... tinham vários críticos que fizeram muito livro lá 

comigo, sabe?  

VM: Uhum... sim... O Jacob Klintowitz, né? [pronuncio “Djeicob”]. Jacob [pronuncio Jacó] Jacob 

Klintowitz! 

RR: Jacob também fazia... Jacob fazia texto, né?  

VM: Sim. 

RR: E a... e... o Emanoel fazia diagramação, sabe? É... conhecia também melhor os artistas, sabe?  

VM: Sei...  

RR: A... O Jacob é vivo ainda, é? 

VM: É. O Jacob é.  

RR: Ah... 

VM: Inclusive, tá… deu uma palestra, há um tempo atrás, acho que ele ainda tá trabalhando. E... 

aí, esses livros eram... viam deles, né? Os livros do Emanoel, era o Emanoel que propunha pro 

senhor?  

RR: Olha, o... a maioria das vezes, era os contatos que eu tinha que tinha que pedir pra uma pessoa 

fazer a diagramação, pra outra fazer o texto, sabe?  

VM: Entendi... 

RR: Então, eu sempre tomei o máximo de cuidado e pegar profissionais assim bem reconhecidos 

como o Emanoel Araújo, né?  

VM: Sim. Uhum... 

RR: Eu... geralmente acontecia d’eu pegar um projeto, e chamar um outro pra fazer que tivesse 

mais ligação. E o Jacob era um desses assim que fez vários... vários textos com... às vezes veio... 

alguns, por exemplo, os da Volkswagen, fizemo um livro da Volkswagen... é... o... eles não 

aceitaram o nome do Jacob Klintowitz que era judeu... Você que coisa, preconceito, né?  

VM: Olha só. Não aceitaram! Gente...  

RR: Eles falaram “Ah... o problema que é aqui... papapá papapá...”. Aí, eu falei com o Jacob e o 

Jacob falou “Ó, pode sair sem meu nome”. 

VM: Ah, ele escreveu, mas não saiu com o nome dele?  

RR: É... [deu uma risada] Mas, escreveu duas páginas assim ou três, sabe? Coisa pequena... Então, 

eu tô te contando só como ilustração, sabe?  

VM: Sim, aham. Foi ele que escreveu o texto da Graphis, né?  
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RR: Foi ele que fez!  

VM: Uhum...  

RR: Ele que fez... 

VM: Aham. Sim, legal. Muito bom. É... e aí na Raízes, o senhor também fez alguns livros de 

fotografia, né?  

RR: Fiz.  

VM: O senhor... o senhor tem o boneco desses livros, alguma coisa? Ou só o livro que o senhor 

guardou?  

RR: Ah... eu não tenho mais nada, viu? Por que era um momento difícil pra mim, negócio de saúde, 

da minha mulher... tava morando em São Paulo, tava no interior... e foi... foi um momento na hora 

da venda da Praxis, foi um momento muito crítico pra mim, sabe?  

VM: Aham... da Raízes, né?  

RR: É... eu senti muito vender... fiquei muito deprimido, viu? Tive uma crise de depressão...  

VM: Poxa... 

RR: Mas, é melhor amparar a família que... né?  

VM: Sim. Aham. Sem dúvida... 

RR: É...  

VM: Foi uma escolha, né? 

RR: Achei melhor mudar pra Passa Quatro... aí, nós ficamos uns anos lá e foi muito bom pra ela, 

viu?  

VM: Sim, eu imagino... 

RR: Cidade pequena, ela foi bem recebida, fez amigos, deram até o título de passaquatrense pra ela, 

viu?  

VM: Ah, é? Que legal. [dei uma risadinha]. 

RR: É... Então foi muito positivo pra ela, por que é uma cidade que não tem poluição, no alto da 

terra, né? 

VM: Sim... 

RR: Seiscentos metros acima do mar e tranquilo, as crianças brincavam... tranquilo, o movimento... 

e... com... bastante contato... as crianças também deram menos trabalho por que iam sozinha pra 

escola, né?  

VM: Uhum... Ah, que bom.  

RR: Foi muito bom pra ela. Ela foi muito bem recebida.... então... uma gratidão que eu devo lá pras 

pessoas de Passa Quatro.  



 382 

VM: Entendi. E aí, então, o material que era da Raízes ficou tudo com o sindicato? O senhor deu 

tudo pro sindicato? 

RR: É. eu num tive condições de acompanhar, sabe?  

VM: É. por que também, eu imagino que era muita coisa, né? Ter que guardar tudo isso, né?  

RR: É. Era muito. Tinha... tinha várias cosias assim que depois eu... tentei recuperar... os quadros 

que tinha lá também num... num consegui por que é... uma buro/ negócio do sindicato é um órgão 

meio público... é uma... um... como é que se diz? É uma... dogmatismo tão grande que não leva em 

conta se é quadro, se é isso, sabe?  

VM: Sei. Entendi... É... não cederam nada, né?  

RR: Umas burocracia... é... um... sindicato... um momento muito complicado pra mim, mas... foi 

bom. No final, foi bom por que a gente comprou a fazenda lá, tamos com uma renda boa, sabe?  

VM: Aham... 

RR: E... pude vir pra... com essa idade, eu parei de trabalhar, né?  

[trecho suprimido] 

VM: Tá, tá bom. É... eu tava falando antes, mas acho que caiu a ligação... mas, agora eu vou... eu 

vou organizar, né? Tudo isso que o... dessa conversa do senhor. Acho que eu vou demorar um 

tempo pra poder ligar de novo... mas daí, eu vou ver essa questão também né? Esperar dar mais 

um tempinho pra situação melhorar aqui em São Paulo pra eu poder ir pra... pra Taubaté pra a 

gente conversar mais...  

RR: É. Muito bom.  

VM: Tá bom? Se o senhor... 

RR: Ta bom. Pode mandar... é... a Frances, depois do almoço, ela te... passa o... e-mail e o... e depois 

eu fico aqui, à disposição... se você quiser... Aqui tem bastante lugar, se quiser... vir um dia e voltar 

no outro, tem espaço aqui... tem... meus filhos costumam vir, então tem uma edícula lá fora e eles 

ficam lá, sabe?  

VM: Sim. Ótimo. Brigadão! O senhor é muito receptivo.... 

RR: Fica tranquilo... Eu tenho interesse nesse trabalho seu, espero que saia bem... e que... eu possa 

te ajudar o máximo que eu puder.  

VM: Nossa, o senhor foi essencial, o senhor bastante, assim... foi... o trabalho cresceu muito com 

a contribuição do senhor...  

RR: Tá. E quando você vier, vou te mostrar os livros que tem aqui também... você vai ver...  

VM: Tá. Legal. Ótimo. Tenho muito interesse nisso mesmo... E aí, quando tiver tudo pronto, 

quando eu tiver escrito e tudo mais, eu mando para o senhor o trabalho finalizado...  
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RR: Ah... tá bom... e você desculpa essa interferência de... alguma história que eu contei no meio 

aí... de funcionário...  

VM: Não, mas isso é muito importante também... Ajuda a gente a entender melhor, né? Todo... 

todo o processo...  

RR: É... [frase incompreensível]. 

VM: Não, foi ótimo senhor ter contato tudo isso... foi muito rico...  

RR: Tá. Mas fica totalmente à vontade, viu?  

VM: Tá bom. Pode deixar. Se o senhor, de repente, lembrar de alguma coisa ou... ou alguém que o 

senhor acha interessante que eu converse, como o senhor fez com o [Carlos] Magno, né? Eu vou 

ligar pra ele... pra conversar com ele... Se o senhor lembrar de alguma coisa e quiser me falar, o 

senhor pode me ligar a hora que quiser...  

RR: Tá, muito bom. Você conseguiu falar com ele aí, já?  

VM: Não, eu vou tentar ligar pra ele pra poder a gente conversar...  

RR: Ah, tá... depois liga pro Emanoel também, viu?  

VM: É, eu vou esperar um pouquinho... Qual foi o papel do Magno mesmo, como ele ajudou o 

senhor?  

[trecho suprimido] 

RR: Magno acabou indo trabalhar comigo... ele é uma excelente pessoa. Um funcionário que 

trabalhou muito... muito tempo comigo, viu?  

VM: Sei... aham... Daí, já era Raízes quando foi/Ah, foi ele que ajudou na... naquela época que a 

Sharp entrou em contato, não foi? Que o senhor disse?  

RR: É... foi ele que ajudou... foi ele que foi atender a Sharp pra mim... ele é... depois o... ele 

organizou o catálogo, lá.  Eles fizeram meio a minha revelia. O catálogo, foi o Magno que fez...  

VM: Qual catálogo? 

RR: Da exposição. 

VM: Ah, sim! A foi o Magno que fez. Ah, legal.  

RR: Foi o Magno que fez, colheu os dados... pegou a história... que... eu não tava nem sabendo 

direito, sabe?  

VM: [dei uma risada]  

RR: Ele...  

VM: Entendi...  

RR: Vai ter uma boa conversa com ele, viu?  

VM: Ah... que ótimo! 

RR: Ele vai ter dar um... um... perspectiva de coisa interna... andamento de projeto, sabe?  
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VM: Ah, que ótimo! Eu vou ligar pra ele sim, com certeza.  

RR: Tá muito bom.  

VM: Então, tá ótimo. Muito obrigado, senhor Regastein... tudo de bom para o senhor, manda um 

abração pra Frances.  

RR: Brigado, igualmente aí pra você. Você é casado?  

VM: Não, não sou não...  

RR: Ainda não, né?  

VM: Não, ainda não... [dou uma risada] 

RR: Então... boa sorte aí pro cê, viu?  

VM: Tá, brigado.  

RR: To à sua disposição...  

VM: Ta bom, brigadão. Tchau tchau. Abraço! 

[Desligamos o telefone]  
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Apêndice D: Tabela de livros fotográficos publicados no Brasil (1968-1982) 
 

Título 
Autoria das 

fotografias ou 
outras imagens 

Autoria dos 
textos Ano 

Imprenta 
(cidade: 
editora, 

ano) 

Tipo Gráfica Projeto 
editorial 

Projeto 
Gráfico Descrição Tiragem Observação 

Brasília: ano 
X 

GONCZARO
WSKA, Jankiel 

GONÇALVES
, J. O. Barbosa  1968 

Brasília: 
Prefeitura 
do Distrito 

Federal, 
1968 

Livro de 
fotografia/

catálogo 
turístico 

Gráfica Lady 
Ltda (DF)  

RODRIGUES, 
Carlos 

 

s. p.; 
principalm

ente 
ilustrado, 

fotos p&b, 
35 x 35 
cmm 

– Edição 
Especial : 500 

exemplares 
– Edição 

Comum: 2500 
exemplares 
– Edição 

Comercial: 2000 
exemplares 

Edição bilíngue 
(inglês e 

português). 

O 
mergulhador MORAIS, Pedro 

MORAIS, 
Vinícius 
(poemas) 

1968 

Rio de 
Janeiro: At

elier de 
Arte, 1968 

Livro de 
fotografia/

poesia 
   

97 
p.; fot : 31,

5 x 22,5 
cm 

2000 cópias 
Digitalizado pela 
BBM, disponível 

AQUI 

Imagens do 
passado de 

Minas Gerais 

SCHEIER, 
Peter 

BARATA, 
Mário; 

FERNANDES
, Orlandino 

Seitas. 

1968 

Rio de 
Janeiro: 

Kosmos, 
1968.  

Livro de 
fotografia 

      

A João 
Guimarães 

Rosa 

BISILLIAT, 
Maureen 

ROSA, João 
Guimarães 1969 

São Paulo : 
Brunner, 

1969 

Livro de 
fotografia/

poesia 
   

71 p. : il.; 
fot. p&b; 

21 x 28 cm 
 1a edição 

São Paulo SOLMSSEN, 
Peter 

 1970 

São Paulo: 
Gráficos 
Brunner, 

1970 

Livro de 
fotografia 

   

[98] p. : 
fots. p&b, 
algumas 

color. ; 30 
cm 
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Brasília 
colorida 

FURRER, 
Bruno 

LUZ, 
Clemente 1970 

São Paulo: 
Gráficos 
Brunner, 

1970. 

Livro de 
fotografia/

catálogo 
turístico 

Gráficos 
Brunner 

  

56 p., 
principalm

ente 
ilustrado, 

fotos 
color, 17 x 

17 cm 

 
Volume nº 1 da 

Coleção Mercator 
de catálogos 

turísticos 

Viagem pelo 
fantástico KOSSOY, Boris BARDI, Pietro 

Maria 1971 

São 
Paulo: Livr

aria 
Kosmos, 1

971 

Livro de 
fotografia 

 KOSSOY, Boris KOSSO
Y, Boris 

[92] p.; il., 
fots. : 32 x 

23 cm 
2.000 cópias  

Brasília 1972   1972 Brasília: 
s.n., 1972 

Livro de 
fotografia/

catálogo 
turístico 

   

s.p.; 
ilustrado, 

fotos 
color, 29 x 

22 cm 

  

Brasília: 
edição 

especial 1974 

AMORIM, J.; 
GONCZARO
WSKA, Jankiel 

LUZ, 
Clemente 1974 

Brasília: C. 
R. Editora, 

1974 

Livro de 
fotografia/

catálogo 
turístico 

Gráfica Lady 
Ltda (DF)  

RODRIGUES, 
Carlos 

 

s. p.; 
principalm

ente 
ilustrado, 

fotos 
color, 31 x 
22 cmm 

  

Brasília   1974 

São Paulo: 
Gráficos 
Brunner, 

1974 

Livro de 
fotografia/

catálogo 
turístico 

Gráficos 
Brunner 

  

s.p.; 
ilustrado, 

fotos 
color, 21 x 

15 cm 

 

Publicação 
contendo 10 

fotografias dos 
pontos turísticos de 

Brasília 

Planoplenári
o 

 CHAMIE, 
Mário 1974 

São Paulo: 
Praxis, 
1974 

Livro de 
poesia? 

Praxis 
(mesma de 

Rega? Praxis 
Artes 

Gráficas foi 
fundada em 

1978) 

  139 p. ; 21 
cm 

 
Livro de poesia, 
sem ilustrações 

(confirmar) 
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Entre  BRIL, Stefania 

KOSSOY, 
Boris 

(prefácio); 
KRÜSE, Olney 

(poemas) 

1974 
São Paulo: 
Stefania 

Bril, 1974 

Livro de 
fotografia 

  
BRIL, 

Stefania; 
KRÜSE, 
OLNEY 

137 p. : 
principalm

ente il.; 
fotos. ; 21 
x 28,5 cm 

1.000 cópias  

A João 
Guimarães 

Rosa 

BISILLIAT, 
Maureen 

ROSA, João 
Guimarães 1974 

São 
Paulo: Terr
aíz, 1974 

Livro de 
fotografia/

poesia 
 

SILVA, Antonio 
Marcos da 

(projeto gráfico) 
 

65 p.; il., 
fots. : 31 x 

31,5 cm 
 2a edição 

Vi vendo MORAES, 
Pedro de 

PELEGRINO, 
Hélio 1976 

Rio de 
Janeiro: 

Atelier de 
Arte, 1976 

Livro de 
fotografia 

   

40 p. : 
principalm

ente il. 
(algumas 
p&b.), 

fots. ; 21 
cm 

 

Reeditado em 2015 
pela Editora Bazar 
do Tempo, do RJ. 
Capa de Roberto 

Magalhães. 

Meus olhos TRIPOLI, Luiz  1977 

[S.l.] : 
Edição do 

Autor, 
[1977].  

Livro de 
fotografia Laborgraf   

1 vol. não 
paginado : 

il.; fot. 
p&b.  

  

Portinari 
desenhista 

PORTINARI, 
Candido 

CAMARGO, 
Ralph 1977 

Rio de 
Janeiro: M

useu 
Nacional 
de Belas 

Artes [São 
Paulo]: Mu
seu de Arte 

de São 
Paulo, [197

7]. 

Livro de 
arte 

Praxis 
(impressão) 

CAMARGO, 
Ralph 

LEE, 
Wesley 
Duke 

264 p.; il 
(some 

col.) : 21 
cm 

2.000 cópias 
Primeiro livro 
publicado pela 
Editora Praxis 

A visita BISILLIAT, 
Maureen 

ANDRADE, 
Carlos 

Drumond de; 
1977 

São 
Paulo: Digi

tal 
Gráfica, 19

77 

Livro de 
fotografia/

poesia 
 

MINDLIN, 
José; SILVA, 

Antônio Marcos 
da Silva 

MINDLI
N, José; 
SILVA, 
Antônio 
Marcos 
da Silva 

1 estojo 
([4]., 40, [2] 
p..; il., fot., 
color : 27 x 

37 cm) 

120 cópias 

Edição particular de 
A Visita, 

homenagem 
paulista a Carlos 
Drummond de 

Andrade, 
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patrocinada por 
José Mindlin 

Hercules 
Florence: 
1833, a 

descoberta 
isolada da 

fotografia no 
Brasil 

 KOSSOY, 
Boris 1977 

São Paulo: 
Faculdade 

de 
Comunica
ção Social 
Anhembi, 

1977 

Livro 
sobre 

fotografia 

Rumo 
Gráfica e 

Editora (SP) 
  

108 p.: 
principalm

ente 
il.p&b., 

fots., 14 x 
21 cm 

 

Texto em 
português, inglês e 

francês. Outras 
edições: 

1. ed.: São Paulo: 
Faculdade de 
Comunicação 

Social Anhembi, 
1976. 

2. ed.: São Paulo: 
Duas Cidades, 

1980. 
3. ed.: São Paulo: 

Edusp, 2006. 
4. ed.: São Paulo: 

Edusp, 2021. 

Fotografias MOREIRA, 
Carlos Antônio 

 1977 

São Paulo: 
Gráficos 
Brunner, 

1977 

Livro de 
fotografia Bruner   

83 p. : 
principalm

ente il. 
p&b., fots. 

; 22 cm 

  

São Paulo GEYERHAHN, 
Stefan 

ARROYO, 
Leonardo 1977 

São Paulo: 
Kosmos, 

1977 

Livro de 
fotografia? 

   76 p. : il.    
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Possession: 
espetáculo 
baseado na 
vida e obra 

de Santa 
Tereza 

D'Ávila e 
São João da 

Cruz 

FRANCO, 
Hugo 

 1977 

São Paulo: 
Massao 

Ohno/Joã
o Farkas, 

1977 

Livro de 
fotografia 

   

[20] p. : 
principalm

ente il., 
p&b ; 30 x 

30 cm 

 

Juliana Carneiro da 
Cunha ; concepção 
e música de Alain 

Louafi ; coreografia 
de Alain Louafi e 

Juliana Carneiro da 
Cunha ; ensaio 
fotográfico de 
Hugo Franco. 

Ensaio fotográfico 
de Hugo Franco 
realizado durante 

performance do dia 
24 de dezembro de 

1976 no Teatro 
Galpão, São Paulo. 
O livro foi vendido 

a Cr$ 120,00. 

Amazônia 
ANDUJAR, 

Claudia; LOVE, 
George 

MELLO, 
Thiago de 

(censurado) 
1978  São Paulo 

Praxis 1978 
Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

ANDUJAR, 
Claudia 

 26 x 18,5 
cm 2.000 cópias  

Yanomami: 
Frente ao 

eterno 

ANDUJAR, 
Cláudia 

ANDUJAR, 
Cláudia; 

RIBEIRO; 
Darcy 

1978 
 São Paulo: 

Praxis, 
1978 

Livro de 
fotografia 

Praxis 
(impressão) 

 
LEE, 

Wesley 
Duke 

103 p.; il.; 
fots. 21 x 

21 cm 
1.500 cópias  

Dimas 
Schittini: 

fotografias 

SCHITTINI, 
Dimas 

 1978 

[São 
Paulo]: 
[s.n.], 
[1978?] 

Livro de 
fotografia 

   
1 vol. não 
paginado : 

il.; fot.  
  

CEB Ano 
10:  1968 - 

1978 

FONTES, 
Carlos Alberto 

 1978 

Brasília: 
Companhi

a de 
Eletricidad

e de 
Brasília, 
1978.  

Livro de 
fotografia/

catálogo 
institucion

al 

Gráficos 
Brunner 

Studio 2 - Artes 
Visuais LTDA 

(projeto gráfico) 
 

114 p.: 
principalm

ente 
il.p&b., 

fots., 25 x 
20 cm 
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Brasil MOREIRA, 
Carlos de Sá 

 1978 

Rio de 
Janeiro; 

Singapore: 
Record; 
Éditions 

du 
Pacifique, 

1978 

Livro de 
fotografia/

catálogo 
turístico 

   
152 p. : 

principalm
ente fots., 
ret ; 26 cm 

  

Carnaval FONYAT, Bina 
VELHO, 
Gilberto 
(prefácio) 

1978 

Rio de 
Janeiro: 
Nova 

Fronteira, 
1978 

Livro de 
fotografia 

   

73 p. : 
principalm

ente il. 
p&b., fots. 

; 21 cm 

 

Contém 51 
fotografias feitas no 
Carnaval do Rio de 
Janeiro entre 1972 

e 1978.  

Minha viagem 
à Grécia no 
helicóptero 

de Leonardo 
da Vinci ou 

O Truque da 
Concha 

Celestial (36 
Transformaç

ões) 

LEE, Wesley 
Duke (gravuras) 

BARDI, Pietro 
Maria 1978 

São Paulo 
Wesley 

Duke Lee 
Praxis 1978 

Livro de 
arte 

Praxis 
(impressão) 

LEE, Wesley 
Duke 

 
s.p.; 36 

gravuras. 
25 x 35 cm 

1.500 cópias  

Brasília 
colorida 

 ANTUNES, 
Celso 1978 

São Paulo: 
Gráficos 
Brunner, 

1978. 

Livro de 
fotografia/

catálogo 
turístico 

Gráficos 
Brunner 

  

72 p., 
principalm

ente 
ilustrado, 

fotos 
color, 18 x 

17 cm 

 

Faz parte da 
Coleção Mercator 

de catálogos 
turísticos (no link 

da base de dados de 
Li de F, tem os 

nomes dos livros 
da coleção inteira 

na contracapa desse 
Brasília colorida. 

Como 
planejar e 

 
Eastman 
Kodak 

Company 
1978 

São Paulo: 
Kodak, 
1978 

Livro 
sobre 

fotografia 
   68 p.; il. : 

28 cm 
 Provavelmente, é 

uma tradução. 
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produzir 
audiovisuais 

América, 
latina. O 
trabalho 

fotográfico 
de Geraldo 
Guimarães 

GUIMARÃES, 
Geraldo 

 1978 

São Paulo: 
Massao 
Ohno, 
1978 

Livro de 
fotografia 

   
 

ca. 150 
p.; il. : 21 x 

27 cm 

  

O domador 
de boca 

GRANATO; 
Ivald 

(performance); 
WAKAHARA, 

Julio Abe 
(fotografias) 

CARRIÓN, 
Ulises (poema) 1978 

São Paulo: 
Massao 
Ohno, 
1978 

Livro de 
artista 

  

OHNO, 
Masso; 
STUDI

O, 
Miriam 
Strauss 

[30] p. : il. 
+ 13 

transparên
cias com 
adesivos 

intercalado
s + uma 

fotocópia 
em P&b ; 
19 x 25.5 

cm 

400 exemplares  

Auto-
photos: série 
transformaçõ

es - 1976: 
diário de 

uma mulher 

SARFATY, 
Gretta; 

WAKAHARA, 
Júlio Abe 

SARFATY, 
Gretta 1978 

São Paulo: 
Massao 
Ohno, 
1978 

Livro de 
fotografia 

   

[46] p. : 
principalm

ente 
il.p&b., 

retrs. ; 26 x 
20 cm 

1.000 cópias  

Mitopoemas 
yanomam 

ANDUJAR, 
Cláudia 

BARDI, Pietro 
Maria 1978 

São Paulo: 
Olivetti do 

Brasil, 
1978 

Livro de 
fotografia Pancrom 

CHAMIE, 
Mário; 

CHAMIE, 
Emilie (projeto 

gráfico) 

 
73 p., <6> 
p. de lams. 
: il. color. ; 
28x41 cm 

2.500 cópias 

Coordenacao de 
edicao, titulo e 

adaptacao literaria 
Mario Chamie ; 

traducao 
portuguesa Carlo 

Zacquini e 
Giovanni Batista 
Saffirio, traducao 

italiana P.M. Bardi, 
traducao inglesa 

Michael P. Potter 
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Fotografias STUPAKOFF, 
Otto 

 1978 
São Paulo: 

Praxis, 
1978 

Livro de 
fotografia 

 
LEE, Wesley 
Duke (projeto 

gráfico) 
 

[33] p. : 
principalm

ente il., 
fots. p&b; 

21 cm 

1.000 cópias 

Catálogo de 
exposição de Otto 

no MASP. 
Classificado como 

“Portfolio" na 
biblioteca do 

Museu Lasar Segall 
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Encontro na 
Bahia, 79: 

XXXI 
Congresso 
da UNE 

GURAN, 
Milton 

 1979 
Brasília: 
Galilei, 
1979 

Livro de 
fotografia 

   
64 p.: 

principalm
ente retrs. ; 

21 cm 

 

"Mostrar o que foi 
realmente o XXXI 

Congresso é o 
objetivo deste 

trabalho, resultado 
de uma cobertura 
normal de free-

lancer que por uma 
razão ou por outra 
não foi aproveitada 
pela imprensa. Na 
busca de caminhos 
próprios para sua 
divulgação, este 

trabalho foi 
exposto pelo 

Centro Acadêmico 
da FAU na 

Universidade de 
Brasília, num 

conjunto de 61 
fotografias, na 

semana seguinte ao 
Congresso, A 
seguir, esteve 
exposto no 
Diretório 

Acadêmico da 
Universidade do 

Distrito Federal, e 
foi ainda mostrado 

no Clube de 
Imprensa de 

Brasília." Milton 
Guran. (Fonte: a 

obra) 
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Administraçã
o Elmo 

Serejo Farias: 
março/74 - 
março/79 

  1979 

Brasília: 
Governo 

do Distrito 
Federal, 

1978 

Livro de 
fotografia/

catálogo 
institucion

al 

   

198 p., 
principalm

ente 
ilustrado, 

fotos 
color, 18 x 

13 cm 

  

Ponto de 
vista: um 

depoimento 
fotográfico 

JONER, 
Jacqueline; 

ABREU, Luís; 
SERRANO, 

Eneida; JONER, 
Genaro 

GUIMARÃES, 
Josué; 

HUMBERTO, 
Luis 

1979 

Porto 
Alegre:  E

ditora 
Moviment

o, 1979 

Livro de 
fotografia 

   
1 v. (sem 

paginação).
; il. : 21 cm 

  

Fotografias FONYAT, Bina  1979 
Rio de 

Janeiro : 
[s.n.], 1979 

Livro de 
fotografia 

   75 p. : il.    

Rugendas no 
Brasil 

 CARNEIRO, 
Newton 1979 

Rio de 
Janeiro 
(RJ) : 

Kosmos, 
1979 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

Ana Luíza 
Escorel 

 
225 p. : 

principalm
ente il. ; 30 

x 32 cm 

1.000 cópias  

Mural dos 
Orixás 

Carybé 
(Esculturas) 

AMADO, 
Jorge; REGO, 

Waldeloir 
1979 

Salvador : 
Banco da 

Bahia 
Investimen
tos, 1992 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 156 p. : il., 
31 x 31 cm 2.000 cópias  

Salvador da 
Bahia de 
Todos os 
Santos no 

século XIX: 
pintura 

documental 
Diógenes 
Rebouças 

REBOUÇAS, 
Diógenes 
(Pintura) 

FILHO, 
Godofredo 1979 

Salvador : 
Fundação 
Odebrecht

, 1979 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 

125 p. : 
principalm

ente il. 
color ; 

26X31 cm 

5.000 cópias Texto em 
português e inglês 
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A cor 
inexistente e 

o aprendiz do 
novo 

 KLINTOWIT
Z, Jacob 1979 

Santa 
Catarina : 
Odisseia, 

1979 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

KLINTOWITZ, 
Jacob 

 

91 p. : il. ( 
principalm

ente il.) 
color. 14 x 

21 cm 

2.000 cópias  

MASP: 30 
anos 

 BARDI, Pietro 
Maria 1979 São Paulo Livro de 

arte 
Raízes 

(impressão) 
BARDI, Pietro 

Maria 
 22 x 24 cm 2.000 cópias  

Fotografar é 
fácil 

 AHLERS, 
Arvel W. 1979 São Paulo : 

Iris, 1979 

Livro 
sobre 

fotografia 
   190 p. il   

Arte da prata 
no Brasil 

 BARDI, Pietro 
Maria 1979 

São Paulo 
(SP) : 
Banco 

Sudameris 
do Brasil, 

1979 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 

135 p. : 
principalm
ente retrs. 
col, 23,5 x 

30 cm 

7500 cópias  

Xingu BISILLIAT, 
Maureen 

VILLAS-
BÔAS, 
Cláudio; 
VILLAS-
BÔAS, 
Orlando 

1978 
São Paulo: 

Praxis 
1978. 

Livro de 
fotografia Praxis   

20 p. : il., 
principalm
ente color. 
44 x 61,5 

cm 

1.500 cópias  

Xingu: 
território 

tribal 

BISILLIAT, 
Maureen 

VILLAS-
BÔAS, 
Cláudio; 
VILLAS-
BÔAS, 
Orlando 

1979 

São Paulo 
(SP) : 

Cultura, 
1979 / São 

Paulo 
Praxis 
1978. 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

SILVA, Antonio 
Marcos da 

 [160] p. 1.500 cópias  

Fotografia : 
arte e técnica 

 BROWNER, 
Robert 1979 

São Paulo 
(SP) : Iris, 

1979 

Livro 
sobre 

fotografia 
   277 p. : il. ; 

21 cm 
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Perfume e 
maquilagem 

numa 
exposição 

FIALDINI, 
Romulo 

CARBONCIN
I, Anna 1979 

São Paulo 
(SP) : 

MASP ; 
Praxis, 
1978 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 
119 p. : il 
(algumas 

color.), 22 
x 22 cm  

2.000 cópias 

Catálogo publicado 
por ocasião da 

exposição realizada 
em 1978, Museu de 
Arte de São Paulo 

História da 
tipografia no 

Brasil 

FIALDINI, 
Romulo 

BARDI, Pietro 
Maria 1979 

São Paulo 
(SP) : 

MASP ; 
Secretaria 

de Cultura, 
Ciência e 

Tecnologia, 
1979 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 277 p. : il. 
21 x 22 cm 3.000 cópias  

Joaquín 
Torres-
García 

FIALDINI, 
Romulo 

BARDI, Pietro 
Maria 1979 

São Paulo 
(SP) : 

MASP, 
1979 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

FIALDI
NI, Dan 

78 p. : il. ; 
retr. 21 x 

21 cm 
2.000 cópias 

exposição 
organizada por: 

P.M. Bardi e Jean 
Boghici ; projeto 

gráfico: Dan 
Fialdini 

Amazonas: 
palavras e 

imagens de 
um Rio entre 

ruínas 

GOUVÊA, 
Isabel; MUSA, 

João; LORENZ, 
Sônia da Silva 

HATOUM, 
Milton 1979 São Paulo: 

[s.n.], 1979 

Livro de 
fotografia/

poesia 

Gráfica do 
Departamen

to de 
História da 

USP 

  
ca 100 p. : 
il. (p & b), 
retrs. ; 21 

cm 

 Co-edição:  Livraria 
Diadorim . 

A João 
Guimarães 

Rosa 

BISILLIAT, 
Maureen 

ROSA, João 
Guimarães 1979 

São Paulo: 
Brunner, 

1979 

Livro de 
fotografia/

poesia 
   

65 p. : il., 
fotos ; 31 

cm 
  

A visita BISILLIAT, 
Maureen 

ANDRADE, 
Carlos 

Drumond de; 
1979 

São Paulo: 
Grupo 

Boston; Ao 
Gosto 

Augusta, 
1979 

Livro de 
fotografia/

poesia 

Digital 
Gráfica 

  

40p., 
2p.s.n.; il 

fot : 35,2 x 
24,5 cm 
(Broch. 

com caixa 
em papel) 

3.500 cópias 

Edição fac-similar 
da edição de 1977 
(São Paulo: Digital 

Gráfica)  feita 
exclusivamente para 

o Grupo Boston 
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A cidade 

NETO, 
Abelardo A. 
(Fotografias); 

SOARES, Dulce 
(fotografias); 
MASCARO, 

Cristiano 
(fotografias); 
SCARANO, 

Julita 
(fotografias); 
BISILLIAT, 

Maureen 
(edição) 

BARDI, Pietro 
Maria; 

LEMOS, 
Carlos; 

VERGUEIRO
, Laura 

1979 
São Paulo: 

Rhodia, 
1979 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

LIMA, Jorge da 
Cunha 

(concepção, 
planejamento e 

execução 
editorial); 

SERÁPHICO, 
Luís Antonio 
(coordenação 

geral) 

LEE, 
Wesley 
Duke 

177 p. : 
principalm

ente il. 
p&b., fots. 
; 31 cm [O 

livro de 
São Paulo: 

um 
empreendi

mento 
Rhodia] / 

83 p. : 
principalm

ente il. 
p&b., fots. 
23,5 x 30 

cm [O 
caderno de 
São Paulo: 

um 
empreendi

mento 
Rhodia[ 

3.000 cópias 

Caixa com dois 
volumes:  O 

caderno de São 
Paulo, 1979. 83 p.; 

O livro de São 
Paulo, 1979, 177 

p.;/  

Brasília ano 
20: 

depoimento 
de 35 

fotógrafos de 
Brasília 

DUSEK, André 
et al 

HUMBERTO, 
Luis; 

RIBEIRO, 
Gustavo Lins 

et al 

1980 

Brasília: 
Agil ; 

Escopo, 
1980 

Livro de 
fotografia 

Escopo 
Editora 

(DF) 

GURAN, 
Milton 

 

ca 92 p. : 
principalm

ente 
il.,fots., 

retrs. ; 23 x 
28 cm 

  

Brasília, 
sonho do 
Império, 
capital da 
República 

HUMBERTO, 
Luis 

 1980 

Brasília: 
Edição do 

autor, 
1980 

Livro de 
fotografia 

Sóbrindes 
LTDA (DF) 

NAVARRO, 
Antonio Carlos 
(projeto gráfico) 

 

65 f., 
principalm

ente 
ilustrado, 

fotos p&b, 
21 x 21 cm 

1.000 cópias  
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Bares 
cariocas 

ALPHONSUS, 
Luiz 

ALPHONSUS, 
Luiz; 

MACIEIRA, 
Eudoro 
Augusto; 
MODOS, 

Paulo 

1980 

Rio de 
Janeiro: 

Fundação 
Nacional 
de Artes, 

1980 

Livro de 
fotografia 

  
ALPHO
NSUS, 
Luiz 

64 p.: 
principalm

ente 
il.p&b. 

(algumas 
color.),fots
.,retr ; 18 x 

24 cm 

1.500 cópias 

Em 2015, foi 
lançada a segunda 

edição pela Editora 
Barléu (RJ). Essa 
edição digitalizada 

está disponível 
AQUI 

Origens e 
expansão da 
fotografia no 
Brasil: século 

XIX 

 KOSSOY, 
Boris 1980 

Rio de 
Janeiro: 

Fundação 
Nacional 
de Artes, 

1980 

Livro 
sobre 

fotografia 

Graphos 
Industrial 

Gráfico *RJ) 

ZOLADZ, 
Márcia; 

BERNARDES, 
Vera (projeto 

gráfico) 

 

125 p. : 
principaçm

ente il., 
fots., retrs. 
; 30 x 22 

cm 

  

A Revolução 
de 1930 e 

seus 
antecedentes 

coletanea de 
fotografias 

organizada pelo 
Centro de 
Pesquisa e 

Documentacao 
de Historia 

Contemporanea 
do Brasil ; 

coordenacao de 
Ana Maria 
Brandao 

Murakami 

MURAKAMI, 
Ana Maria 
Brandão 

1980 

Rio de 
Janeiro: 
Nova 

Fronteira, 
1980 

Livro de 
fotografia 

   
213 p. : il., 
retrs. ; 21 

cm. 
  

Missa da 
terra sem 

males 

ANDUJAR, 
Cláudia 

CASALDÁLI
GA, D. Pedro; 

TIERRA, 
Pedro 

1980 

Rio de 
Janeiro: 

Tempo e 
Presença, 

1980 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

CECCON, 
Claudius S. P. 

 91 p..; ill. 
15 x 21 cm 2.000 cópias  

Retratos da 
Bahia: 1946 a 

1952 

VERGER, 
Pierre 

VERGER, 
Pierre 1980 

Salvador: 
Corrupio, 

1980 

Livro de 
fotografia 

   ca. 200 p. : 
principalm
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ente il. ; 22 
x 31 cm. 

Miguel 
Dutra, o 

poliédrico 
artista 

paulista 

FIALDINI, 
Romulo 

BARDI, Pietro 
Maria 1980 São Paulo Livro de 

arte 
Raízes 

(impressão) 
BARDI, Pietro 

Maria 
 

[111] p. : 
fots. 

color., 21 x 
21 cm 

2.000 cópias  

Itália/Brasil: 
relações 
desde o 

século XVI 

 BARDI, Pietro 
Maria 1980 São Paulo Livro de 

arte 
Raízes 

(impressão) 
BARDI, Pietro 

Maria 
 22 x 22 cm 3.000 cópias   

A greve do 
ABC: a greve 

vista por 
vários 

fotojornalista
s  

ALCÂNTARA, 
Araquém; 

SOBRINHO, 
Clóvis; 

SIMÕES, 
Eduardo; 

MELO, Hélio 
Campos; 

BITTAR, João; 
BENEDICTO, 

Nair; 
ALMEIDA, 

Nivaldo; 
LAMAS, Olívio; 

AZOURY, 
Ricardo; 
BELIEL, 
Ricardo; 
MALTA, 
Ricardo; 

FAUSTINO, 
Roberto; 

DETTMAR, U.; 
AVANCINI, 

Wagner 

KOTSCHO, 
Ricardo 1980 

São Paulo : 
Agência 

F4; 
Caraguatá, 

1980 

Livro de 
fotografia 

  

FILHO, 
Alberto 
Neute; 

HAEFE
LI, 

Monica 
Clara 

[64] p. : 
principalm

ente 
il.,retrs. ; 

15 x 22 cm 

2.500 cópias Série Documento - 
vol 1 
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Arte da 
cerâmica no 

Brasil 
 BARDI, Pietro 

Maria 1980 

São Paulo 
(SP) : 
Banco 

Sudameris 
do Brasil, 

1980 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 
148 p. : il. 

color., 23,5 
x 30 cm 

10.000 cópias 
Coleção Arte e 
cultura (Banco 
Sudameris), 3 

Homens: 
ensaio 

TOLEDO, 
Vania 

BIVAR, 
Antonio 1980 

São Paulo 
(SP) : 
HRM 

Editores 
Associados

, 1980 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

TOLEDO, 
Vania 

 

<31> fots. 
(f. soltas) : 

p&b ; 
36x26 cm 
+ texto (2 
f. soltas) 

em porta-
folio, 27 x 

37 cm 

1.000 cópias  

A questão do 
menor 

AVANCINI, 
Walter; 

BENEDICTO, 
Nair; 

MARTINS, Juca 

LOBO, Elza 
Ferreira; 

MASCELLAN
I, Maria Nilde 

1980 

São Paulo: 
Editora 

Caraguata, 
1980 

Livro de 
fotografia? 

   

64 p. : 
principalm

ente 
il.,fots.,retr
s. ; 21 cm 

  

Thomaz IANELLI, 
Thomaz 

ARAÚJO, 
Olívio Tavares 

de 
1980 

São Paulo: 
Editora 
Grifo, 
1980 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAÚJO, 
Olívio Tavares; 

OLIVEIRA, 
Marília de 

 

88 p. : 
il.(color.), 

fotos 
(p&b), 

20,5 x 29 
cm 

3.000 cópias Sobre Thomaz 
Ianelli 

Pedro Luiz 
Correia de 

Araújo 
 KLINTOWIT

Z, Jacob 1980 

Sao Paulo: 
Galeria de 

Arte 
André, 
1981 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

KLINTOWITZ
, Jacob 

 61 p.; il.16 
x 16 cm 3.000 cópias  

Milton 
Dacosta 

RUDGE, 
Antonio 

BENTO, 
Antonio 1980 

São Paulo: 
Kosmos, 

1980 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

MARTINS, José 
P Gandra 

 
245 p. : il. 

color., 
retr., 25 x 

30 cm 

2.000 cópias 

versão para inglês, 
Judith Hodgson ; 

versão para francês, 
Gilbert Gilles 

Gerteiny 
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Gretta: auto-
photos, 
series 

transformati
ons, a 

woman’s 
diary, 

evocative 
recollections, 
metamorphic 
recollections, 

SARFATY, 
Gretta 

 1980 
São 

Paulo: MA
C, 1980. 

Livro de 
fotografia 

   1 v.   

Humor 

FERNANDES, 
Millôr; Ziraldo, 
Caulos e outros 

(Desenhos) 

ANDRADE, 
Carlos 

Drumond de; 
GULLAR, 

Ferreira Gullar 
e outros 
(poemas) 

1980 
São Paulo: 

Raízes, 
1979 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

CECCON, 
Claudius S. P. 

 
[24] f.; il., 
color : 53 
x 33 cm. 

1.000 cópias  

Fulvio 
Pennacchi 

FIALDINI, 
Romulo; 

PENNACCHI, 
Valerio A. 

BARDI, Pietro 
Maria 1980 

São Paulo: 
Raízes, 
1980 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 
185 p. : 

principalm
ente il., 22 
x 22 cm 

2.000 cópias   

Zaragoza: 
desenhos 
eróticos 

 KLINTOWIT
Z, Jacob 1980 

São Paulo: 
Raízes, 
1980 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) Zaragoza  

199 p. : 
principalm

ente il., 
29,5 x 30 

cm  

5.000 cópias  

Augusto 
Rodrigues 50 
anos de arte: 
a arte como 

uma 
anotação do 

cotidiano 

 KLINTOWIT
Z, Jacob 1980 

São Paulo: 
Raízes, 
1980 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 
134 p.; il 
(algumas 
col.), 24 x 

30 cm 

5.000 cópias  
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Aldo Claudio 
Felipe 

Bonadei: 
reflexões 
sobre o 
pintor 
urbano 

 KLINTOWIT
Z, Jacob 1980 

São Paulo: 
Raízes, 
1980 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 
125 p. : il. 

color., 24 x 
30 cm 

3.000 cópias  

Bahia CRAVO 
NETO, Mário 

AMADO, 
Jorge;  CRETE

LLA, Clarisa  
1980 

São Paulo: 
Rhodia, 

1980 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

ARAUJ
O, 

Emanoel 

129 p. : 
principalm

ente il. 
color., 

fots., retrs., 
23,5 x 30 

cm 

3.000 cópias  

Perfil do 
poder 

BRITO, 
Orlando 

DIAS, 
Etevaldo 1981 

Brasília 
(DF) : 

Agil, 1981 

Livro de 
fotografia 

Gráfica 
Brasiliana 

(DF) 

GURAN, 
Milton 

 
128 p. : 
il. Fotos 

p&b, 22 x 
22 cm 

1.000 cópias  
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Feito na 
América 
Latina: II 
colóquio 
latino-

americano de 
fotografia 

 

Armando 
Cristeto 

Comentário 
Carlos 

Monsiváis 
Comentário 

Carmen Vargas 
Apresentação 

Claudia 
Canales 

Comentário 
Giuliana Scimé 

Comentário 
Jorge de la 

Fuente 
Comentário 

Josune 
Dorronsoro 
Comentário 

Katya Mandoki 
Comentário 

Lázaro Blanco 
Ensaio 

Lourdes 
Grobet Ensaio 

Luís Carlos 
Bermal Ensaio 
Luis Humberto 

Comentário 
Manfred 
Willman 

Comentário 
Mario 

Benedetti 
Comentário 

Mario García 
Joya Ensaio 

Martha Rosler 
Comentário 

1981 

Cidade do 
México/Ri

o de 
Janeiro: 
Consejo 

Mexicano 
de 

Fotografia
/Funarte, 

1981. 

Livro 
sobre 

fotografia 

Maio 
Gráfica 

Editora (RJ) 
  195 p.   

A publicação reúne 
as apresentações e 
diálogos ocorridos 

no II Colóquio 
Latino-Americano 

de Fotografia, 
realizado no 

Palácio de Belas 
Artes, na Cidade do 
México, de abril a 

maio de 1981. 
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Max Kozloff 
Ensaio Nestor 
Garcia Canclini 

Ensaio Nick 
Hedges 

Comentário 
Pedro Meyer 
Apresentação 

Rafael Navarro 
Comentário 
Raquel Tibol 

Ensaio Rogelio 
Villareal 

Comentário 
Roland Günter 

Ensaio 
Salomon 

Cytrynowicz 
Comentário 
Sara Facio 

Ensaio Shifra 
M. Goldman 
Comentário 
Stefania Bril 
Comentário 

Victor Muñoz 
Comentário  
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Universo do 
Carnaval : 
imagens e 
reflexões 

POPPE, João MATTA, 
Roberto da 1981 

Rio de 
Janeiro: 

Pinakothe
ke, 1981 

Livro 
de/sobre 
fotografia 

Ultra Set 
(RJ) 

  
112 p..; 62 
ports. : 21 
x 23 cm 

2.000 cópias 

Catalog of an 
exhibition held in 
Acervo Galeria de 

Arte, 2-3/81 

Maria 
Bethânia 

LIMA, Marisa 
Alvarez de 

VELOSO, 
Caetano 1981 

s.l.: 
Polygram, 

1981.  

Livro de 
fotografia 

     
Segundo a matéria 

da Folha, foi o 
primeiro livro do 

gênero. 

A arte do 
caminhão 

BRIL, Stefania; 
WOLFENSON, 

Roberto 

REIS, Ciro 
Dias dos 1981 São Paulo Livro de 

fotografia 
Raízes 

(impressão) 

CLA 
Comunicações 

s/C Ltda. 
 26 x 22 

cm  2.000 cópias   

Where is thy 
brother 
Abel? : 

documentary 
photographs 

of the 
Warsaw 

ghetto = Wo 
ist dein 

Bruder Abel? 
: Photo-

Dokumente 
aus dem 

Warschauer 
Getto = 

Onde está 
Abel, teu 
irmão? : 

fotodocumen
tário do 

Gueto de 
Varsóvia 

HEUDECKER, 
Joe 

 1981 

São Paulo: 
Atlantis 
Livros, 
1981 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) JORDAN, Fred  

80 p., [107] 
p. de lâms. 

: fots., 
retrs., 27 x 

20 cm   

2.000 cópias  

Mestres, 
artífices, 
oficiais e 

 BARDI, Pietro 
Maria 1981 

São Paulo: 
Banco 

Sudameris 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 
173 p. : il. 

fots., 
color., 23,5 
x 30 cm  

10.000 cópias 
Coleção "Arte e 
cultura” (Banco 
Sudameris), 4 
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aprendizes 
no Brasil 

do Brasil, 
1981 

U. Dettmar DETTMAR, 
Ubijara 

KOTSCHO, 
Ricardo 1981 

São Paulo: 
CLY; 

IMPRES, 
1981 

Livro de 
fotografia 

   

96 p. : 
principalm

ente il. 
p&b., fots. 

; 26 cm 

 
Legendas em 

português, inglês, 
frâncês e alemão.  

Volpi: a 
construção 
da catedral 

 
ARAÚJO, 

Olívio Tavares 
de 

1981 

São Paulo: 
MAM-

Museu de 
Arte 

Moderna 
de São 
Paulo, 
Logos 

Engenhari
a, 1981 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) BIEZUS, Ladi  

101 p. : il. 
color., 

p&b, 24,5 
x 34 cm 

1.000 cópias  

São Paulo: 
onde está sua 

história 
 BARDI, Pietro 

Maria 1981 
São Paulo: 

MASP, 
1981 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 

190 p. : il., 
mapas, 
plantas, 

retr., 20,5 
x 29 cm 

3.000 cópias   

Carybé 
aquarelas: 

Cipó usos e 
costumes da 

Bahia 

Carybé 
(Aquarelas) 

BRAGA, 
Rubem 1981 

São Paulo: 
Raízes 
Artes 

Gráficas, 
1981 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 

1 porta-
folio (12 

p.; 50 
pranchas, 
31 x 42 

cm  

2.000 cópias   

Vestidos de 
noiva: Rua 

São Caetano 
SOARES, Dulce Depoimentos 1981 

São Paulo: 
Raízes 
Artes 

Gráficas, 
1981 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

MAGALHÃES, 
Eduardo; 
SOARES, 

Dulce 

 

[75] p. : 
principalm

ente il., 
fots. p&b. 
21 x 24 cm 

1.000 cópias   
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Contribuiçõe
s dos 

italianos na 
arquitetura 
brasileira 

 BARDI, Pietro 
Maria 1981 

São Paulo: 
Raízes 
Artes 

Gráficas, 
1981 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 
95p. : il., 
23 x 30 

cm  
2.000 cópias  

Iconografia 
dos deuses 

africanos no 
candomblé 
da Bahia 

Carybé 
(Aquarelas) 

REGO, 
Waldeloir; 
VERGER, 

Pierre 

1981 
São Paulo: 

Raízes, 
1980 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 

266 p. : 
principalm

ente il. 
color., 31 x 

41,5 cm 

5.000 cópias  

A ilha no 
interior 

MARTINS, 
Ademir 

(ilustrações) 

PEDREIRA, 
José 1981 

São Paulo: 
Raízes, 
1980 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 
1 portfolio 
(52 p.).; [8] 
col. ill., 26 
x 36,5 cm 

1.000 cópias   

Millor 
Fernandes 
Desenhos 

FERNANDES, 
Millôr 

HOUAISS, 
Antonio 1981 

São Paulo: 
Raízes, 
1981 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

FERNANDES, 
Ivan 

 
224 

p.; il. : 29 x 
24 cm. 

3.000 cópias Contém 1 poster 
dobrado 

O 
construtivism
o afetivo de 

Emanoel 
Araújo 

 KLINTOWIT
Z, Jacob 1981 

São Paulo: 
Raízes, 
1981 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 
156 p. : il. 

color., 23 x 
30 cm 

2.000 cópias 

Raízes Artes 
Gráficas imprimiu 
1.000 cópias deste 
livro, em 2a. ed., 
acrescido de dois 

cadernos contendo 
16 reproduções dos 
últimos trabalhos 

do artista’ (p. 
[175]). - existe uma 
segunda edição de 

1983 

A cidade de 
São Luís do 
Maranhão 

KRAJCBERG, 
Franz 

SERÁPHICO, 
Luís Antonio 1981 

São Paulo: 
Rhodia, 

1981 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 

139 p. : 
principalm

ente il. 
color., 

fots., 30 x 
24 cm 

4.500 cópias  
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Álbum 
comparativo 
da cidade de 
São Paulo: 
1862-1887 

AZEVEDO, 
Militão Augusto 

LEMOS; 
Carlos A.; 
KOSSOY, 

Boris; 
TOLEDO, 

Benedito Lima 
de 

1981 

São Paulo: 
Secretaria 
Municipal 
de Cultura, 

1981 

Livro de 
fotografia 

Gráfica 
Municipal de 

São Paulo 
(SP) 

MENEZES, 
Aureliano; 

ANDRADE, 
Lacy M. T. 

 

53 p., [37] 
f. de lâms., 
[2] p. : il. 

p&b, fotos 
; 24 x 32 

cm 

 

Reprodução da 
obra original de 

Militão a partir do 
álbum existente na 
Biblioteca Mário de 
Andrade e de fotos 

pertencentes a 
Divisão de 

Iconografia e 
Museus do 

Departemento de 
Patrimônio 
Histórico.  

400 anos do 
Mosteiro de 
São Bento 

 

THIMÓTEO, 
Dom; 

VALLADARE
S, Clarival do 

Prado  

1982 

 s.l.: 
Norberto 
Odebrecht

, 1982. 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 
165 p.; il, 
23,5 x 30 

cm 
3.400 cópias  

Sebastião 
Salgado: 

fotografias 

SALGADO, 
Sebastião 

VASQUEZ, 
Pedro Karp 1982 

Rio de 
Janeiro: 
Edição 
Funarte 

1982 

Livro de 
fotografia 

   
[68] p.; 

chiefly il, 
port. : 19 x 

25 cm 

3.000 cópias  

Revolução 
de 32: a 

fotografia e a 
política 

Fotografias sem 
identificação de 

autoria, 
pertencentes aos 

acervos da 
editora Abril, 

Museu da 
Imagem e do 
Som de São 

Paulo, Fundação 
Getúlio Vargas e 

dos jornais O 
Estado de São 

LOBO, Lucia 
Lameyer; 

VASQUEZ, 
Pedro Karp 

1982 

Rio de 
Janeiro: 

Fundação 
Nacional 
de Artes, 

1982 

Livro 
sobre 

fotografia 
 

BERNARDES, 
Vera; 

MURAKAMI, 
Anita; 

VASQUEZ, 
Pedro; (org.) 

 

60 p. : 
principalm
ente fots. 

(p & b), 21 
x 21 cm 
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Paulo e A 
Gazeta. 

Evandro 
Teixeira: 

fotojornalis
mo 

TEIXEIRA, 
Evandro 

 1982 
Rio de 
Janeiro: 
JB, 1982 

Livro de 
fotografia 

   
[112] p. : 
il.; fotos. ; 

22 cm 
  

Os azulejos 
da Reitoria 

FIALDINI, 
Romulo 

VALLADARE
S, José 1982 

Salvador : 
UFBA, 
1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 89 p. : il., 
21 x 21 cm 2.000 cópias  

A Via crucis 
de 

Raimundo 
de Oliveira 

 

CELESTINO, 
Antônio et al; 
MAGALHÃE

S, Antonio 
Carlos 

(apresentação) 

1982 

Salvador: 
Fundação 

Cultural do 
Estado da 

Bahia, 
1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 
166 p. : il., 

retrs. 
color., 22,5 

x 29 cm 

3.000 cópias  

Imagens do 
Brasil: vinte 
litogravuras 
acompanhad

as de 
comentários 

do autor 

 GARFUNKE
L, Paul 1982 São Paulo Livro de 

arte 
Raízes 

(impressão) 
  30,5 x 40 

cm 2.000 cópias  

Brasil - 
Fotografias 
Diversos 

 
PENNA, José 

Osvaldo de 
Meira 

1982 São Paulo Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

Livraria 
Kosmos 

Editora Ltda. 
 28 x 25 cm 5.000 cópias  
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Fotógrafos 
(2a edição) 

A madeira 
desde o pau-
brasil até a 

celulose 

 BARDI, Pietro 
Maria 1982 

São Paulo: 
Banco 

Sudameris 
do Brasil, 

1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 

130 p. : 
principalm
ente fots. 
colo, 23,5 
x 30 cm  

10.000 cópias 
Coleção "Arte e 
cultura” (Banco 
Sudameris), 5 

O 
modernismo 
no Brasil (2a 

Edição) 

 BARDI, Pietro 
Maria 1982 

São Paulo: 
Banco 

Sudameris 
do Brasil, 

1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 

186 p. : 
principalm
ente fots., 
ret, 23,5 x 

30 cm 

2.200 cópias 
Coleção "Arte e 
cultura" (Banco 
Sudameris), 1 

Matarazzo, 
100 anos 

 

MATARAZZ
O, Maria 

Pia;  LIMA, 
Jorge 

da Cunha 

1982 

São Paulo: 
CL-A 

Comunica
ções, 1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

LEE, Wesley 
Duke 

 
164 p. : il., 
retrs, 23 x 

30 cm 
5.000 cópias  

São Paulo 
registros: 

1899-1940 

Arquivo 
Eletropaulo, 

selecionado por 
George Love 

PONTES, José 
Alfredo; 

TOLEDO, 
Benedito Lima 

1982 
São Paulo: 
Eletropaul

o, 1982 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

PAMPLONA; 
Telmo; SILVA, 
Antonio Marcos 

da 

 
109 p. : il. 

color., 30 x 
21,5 cm 

3.000 cópias  

São Paulo: 
anotações 
[notes?] 

LOVE, George 

LOVE, 
George; 

TOLEDO, 
Benedito Lima 

1982 
São Paulo: 
Eletropaul

o, 1982 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

PAMPLONA; 
Telmo; SILVA, 
Antonio Marcos 

da 

PAMPL
ONA; 
Telmo; 
SILVA, 
Antonio 
Marcos 

da; 
LOVE, 
George 

165 p. : 
principalm

ente il. 
color. ; 23 
x 31 cm 

3.000 cópias  

A cultura 
nacional e a 
presença do 

MASP 

FIALDINI, 
Romulo 

BARDI, Pietro 
Maria 1982 

São Paulo: 
FIAT do 

Brasil, 
Fondazion

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 
122 p. : 

principalm
ente fots. 

3.000 cópias  
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e Giovanni 
Agnelli, 

1982 

p&b, 22,5 
x 30 cm 

Barra 
Funda:  esqui
nas, fachadas 
e interiores 

SOARES, Dulce 
MASSARINI, 
Emanuel Von 

Lauenstein 
1982 

São Paulo: 
Imprensa 
Oficial do 
Estado, 

1982 

Livro de 
fotografia 

   

[21] fots. 
[7] f. soltas 

: 
principalm
ente il.p&b 

; 30x36 
cm+Supl. 

com folhas 
soltas 

3.000 cópias  

Um século 
de escultura 
no Brasil = 
One century 
of sculpture 

in Brazil 

 
BARDI, Pietro 

Maria; 
KLINTOWIT

Z, Jacob 

1982 
São Paulo: 

MASP, 
1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria; 

KLINTOWITZ
, Jacob 

 156.; il, 22 
x 22 cm 3.000 cópias 

Catálogo publicado 
por ocasião da 

exposição realizada 
de 11 de março a 

11 de abril de 1982, 
Museu de Arte de 

São Paulo. 

O design no 
Brasil: 

história e 
realidade 

 BARDI, Pietro 
Maria 1982 

São Paulo: 
MASP, 
1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

BARDI, Pietro 
Maria 

 117p. : il., 
22 x 22 cm 3.000 cópias 

exposição inaugural 
do Centro de 
Lazer-SESC 

Fábrica Pompéia 

A escola 
bahiana de 

pintura: 
1764-1850 

 OTT, Carlos 1982 
São Paulo: 

MWM, 
1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

ARAUJO, 
Emanoel 

 

153 p. : il., 
fots. color. 
(algumas 

p&b), 23 x 
30 cm 

3.000 cópias  

Arte popular 
pernambucan

a 

DANSOR, 
Edmond 

RAMOS, 
Ricardo 1982 

São Paulo: 
Raízes, 
1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

SILVA, Antonio 
Marcos da 

 
124 p. : 

principalm
ente il., 25 
x 32 cm 

2.000 cópias  
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Sertões: luz 
& trevas - 
sequência 
fotográfica 
de Maureen 

Bisilliat 

BISILLIAT, 
Maureen 

CUNHA, 
Euclides da 1982 

São Paulo: 
Rhodia, 

1982 

Livro de 
fotografia 

Raízes 
(impressão) 

SILVA, Antonio 
Marcos da 

 

152 p. : 
principalm
ente retrs., 
24,5 x 25 

cm 

4.500 cópias  

História da 
Light: 

primeiros 50 
anos 

 SOUZA, 
Edgard Egídio 1982 

São Paulo: 
Secretaria 
de Obras e 
do Meio 

Ambiente, 
Eletropaul

o, 1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

CARDOSO, 
Paulo Henrique 

 
217 p. : il., 

mapas, 
retrs., 17,5 
x 23,5 cm 

2.000 cópias  

A cor na arte 
brasileira, 27 

artistas 
representativ
os = colour 
in Brazilian 

art: 27 
representativ

e artists = 
die Farbe in 

der 
Brasilianisch
en Kunst: 27 
Repräsentati

ve Maler 

 KLINTOWIT
Z, Jacob 1982 

São Paulo: 
Volkswage

n do 
Brasil, 
1982 

Livro de 
arte 

Raízes 
(impressão) 

KLINTOWITZ
, Jacob 

 

218 p. : 
fots. 

color., 
<algumas 

p& ; 32x28 
cm 

4.000 cópias  

Os 
Brasileiros: 

N. 1: 25 
Postais 

Fotográficos 

Cafi; RIO 
BRANCO, 

Miguel; 
MORAES, 

Pedro; FIRMO, 
Walter 

RIBEIRO, 
Darcy 1982 

São 
Paulo?: 
Grafit, 
1982 

Livro de 
fotografia 

    1.500 cópias 

Caixa com 25 
postais, sendo 24 
de fotos e 01 de 
escritos de Darcy 

Ribeiro. 

 

 


