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Em busca de todos

os Chicos

Franciscos e Franciscas que moram à beira do Rio
São Francisco foram fotografados por Leo Drumond
para o livro vencedor do Prêmio Jabuti 2012. Confira
POR NATÁLIA MANCZYK

S

eu Chico de Né é sacristão. Francisco da
Silva é pescador e
Francisco Araújo Filho é o Chico Poeta. Em comum, o nome.
Mas não é só isso que une os
três: todos são moradores das
regiões ribeirinhas do Rio São
Francisco, que nasce em Minas
e passa pela Bahia e Pernam-

buco antes de desaguar na divisa de Sergipe e Alagoas. Além
disso, todos fazem parte do livro Os Chicos, com fotos do
mineiro Leo Drumond e vencedor do Prêmio Jabuti 2012
na categoria Fotografia.
Ao lado do jornalista Gustavo Nolasco, autor dos textos, o fotógrafo percorreu os

2,7 mil km de extensão do Velho Chico, apelido carinhoso
do grande rio brasileiro. Não
foram atrás de personagens
nem de histórias especiais.
Buscaram nas 58 cidades visitadas os Franciscos e Franciscas que por lá viviam.
Apesar de específica, a busca não foi tão difícil. São mui-

A estátua do santo que dá nome
ao rio parece proteger os
moradores de Juazeiro (BA): os
2,7 mil km do São Francisco foram
percorridos pelo fotógrafo
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Acima, Chico
Preto da Viola em
Januária (MG) e,
ao lado, “seu”
Chiquinho
Amaral, em Bom
Jesus da Lapa
(BA); ambas as
cidades são
banhadas pelo
Rio São Francisco
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tos os Chicos (e Chicas) entre
a população ribeirinha, pois o
nome é uma forma de as pessoas exaltarem as águas que
permeiam sua rotina. Assim,
o recorte de Leo e Gustavo significa uma homenagem aos
moradores comuns da região
e uma referência à forte relação
deles com o rio.

Rio e luzes

Percorrer os quase três milhares de km de extensão do
São Francisco em apenas uma
viagem seria algo quase impossível. Assim, o trabalho foi
feito em cinco etapas, divididas em 2007, 2009, 2011 e
2012 – em duas delas Leo e

Gustavo chegaram a ficar quase 30 dias explorando as cidades ribeirinhas.
Na rotina de Leo, era essencial acordar de madrugada
e se postar à beira do rio para
ver o sol nascer no horizonte.
O mesmo acontecia com o
pôr do sol. “Gosto das luzes
extremas, do início e do fim
do dia. E o rio tem essa coisa
especial de refletir a luz”, conta o fotógrafo.
Barcos foram usados apenas para captar cenas dentro
do rio, como acompanhar um
pescador. Na maior parte do
tempo, a dupla (que contou
com verba de apoio da Lei de
Incentivo à Cultura) usou car-

ros alugados para fazer os deslocamentos na região.
Enquanto Gustavo se envolvia em histórias como a de
um funcionário da Companhia
Hidroelétrica do São Francico
(Chesf) ou a de um pescador,
ambos Chico, Leo aproveitava
as luzes. Assim, os dois foram
percebendo que retratavam
de maneira diferente os vários
Franciscos, o que resultou num
livro incomum, dividido em
dois volumes: um apenas com
texto e outro, só com fotos
(vendidos em uma caixa que
engloba os dois).
“Assim como o escritor vai
se envolvendo pelas palavras,
o fotógrafo vai se deixando

Acima, Dona
Chica, moradora
da cidade de São
Francisco (MG):
personagens do
livro também
farão parte de
um filme a ser
gravado por
Leo Drumond
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levar pela luz. No livro do
Gustavo, ele conta a história
dos Chicos e, no meu, os personagens são meio míticos,
geralmente representados por
intermédio de detalhes do cotidiano. O Chico que a pessoa
imagina ao ler os textos de
Gustavo não encontrará no
meu”, analisa Leo.

Chicos e Chicas

Em todas as cidades ribeirinhas visitadas, os Chicos foram encontrados. Em algumas, com facilidade, em outras nem tanto, como em Bom
Jesus da Lapa, na Bahia. Fa-
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Alvorecer em Bom
Jesus da Lapa (BA): o
fotógrafo acordava
cedo e ficava à beira
do rio para aproveitar
o nascer do sol

Dezembro 2012 • 87

Documentário

O pescador Pretinho na Toca do Capim, em Canindé do São Francisco (SE): o rio é o personagem principal entre todos os Chicos

O livro é
composto de dois
volumes: um com
imagens e outro
com textos
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moso por ser um destino de
romaria, o local tem forte influência da igreja católica. Assim, o jeito para achar o personagem foi pedir ajuda aos
padres da cidade.
Um deles anunciou em
plena missa o trabalho que
Leo estava fazendo. Outro
padre noticiou em um programa de rádio. Isso levou a
um boca a boca na cidade e
os dois conseguiram encontrar uma das pessoas que mais
marcaram o fotógrafo: a me-

nina Francisquinha dos Santos, a Netinha, de 7 anos.
Leo e Gustavo foram convidados pelos pais de Netinha
a ficar alguns dias na casa deles. Os jornalistas também
puderam acompanhá-los até
uma outra propriedade da família, à beira do rio. “Ela ficou muito tempo brincando
na água com os primos. A
gente já vinha de um trajeto
pesado e essa alegria de criança renova. Fora isso, essa convivência me deu a chance de
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Além de alimentar os ribeirinhos, o rio também é muito usado pelas lavadeiras

fazer imagens mais naturais”,
lembra Leo.
Em uma viagem com cinco
etapas marcadas pela tranquilidade, hospitalidade e a ingenuidade de personagens como
Francisquinha, a exceção ocorreu na área chamada de Polígono da Maconha, em Pernambuco, o trecho mais temido da nascente até a foz do rio.
Coronéis, cangaceiros, sesmeiros, jagunços e traficantes
dominam a região, matando
para manter o poder ou orga-

Em Bom Jesus da Lapa (BA), Netinha (de vermelho) brinca no rio com uma prima

nizando chacinas por conta de
antigas desavenças familiares.
Um dos envolvidos foi o cangaceiro Chico Bem-Vindo, tido
como um Lampião por lá. Ele
é o único personagem descrito
no livro que já morreu.
“Fomos visitar o lugar onde ele foi assassinado. Depois
descobrimos que a pessoa que

nos levou era um matador.
Também conhecemos o policial que matou o Chico BemVindo”, conta o fotógrafo.

Filme Os Chicos

Leo fez a primeira viagem
com uma Canon EOS 5D e
depois passou a usar a 5D
Mark II – em conjunto com
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Acima, membros
da Ciosac, grupo
da polícia militar
pernambucana
que atua no
Polígono da
Maconha;
eles mataram
o cangaceiro
Chico Bem-Vindo
(o terceiro da esq.
para a dir. com seu
bando na foto ao
lado, de 1992)

FOTÓGRAFO TEM CARREIRA DE SUCESSO
Leo Drumond é formado em Design Gráfico pela
Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG).
Atuou na Agência 10 Plano
e no jornal Hoje em Dia como repórter fotográfico.
Atualmente, é um dos sócios
da Nitro Imagens, onde trabalha com fotografia editorial, corporativa e desenvolve projetos. Participou da
primeira turma de trainees
de fotografia do jornal Folha
de São Paulo. Em 2007 foi
o vencedor do Prêmio Ban-
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co do Nordeste, na categoria
“mídia impressa-foto”.
Ainda em 2007 realizou
o primeiro grande projeto
autoral: Beira de Estrada, em
que percorreu 25 mil km de
estradas mineiras, documentando o entorno das rodovias. O projeto virou livro e
foi lançado em março de
2010. Em 2011, lançou em
parceria com o jornalista
Gustavo Nolasco, o livro Os
Chicos, ganhador do Prêmio
Jabuti na categoria livro de
Fotografia em 2012.

as lentes zoom 70-200 mm
f/2.8 e 17-40 mm f/1.4, além
da fixa 50 mm f/1.4.
A Mark II incitou-o a fazer
muita captação em vídeo e a
planejar a próxima etapa do
trabalho: filmar um documentário sobre o Rio São Francisco. O projeto-piloto está previsto para ser feito no primeiro
semestre de 2013 por uma
equipe que contará com um
diretor de fotografia e um diretor cinematográfico. A ideia
é refazer o trajeto e filmar alguns dos personagens.
“Não serão todos que serão mostrados porque produzir um filme não é a mesma
coisa que fazer fotografia e
texto. No livro, pudemos incluir pessoas que tinham boas
histórias do passado para contar. No filme, essas histórias
têm de aparecer. Não adianta
só o personagem contá-las”,
explica Leo Drumond.
Independentemente de
quais aparecerão no vídeo, o
tema continuará tendo forte
relação dos Chicos ribeirinhos
com o Velho Chico.

