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Crianças com máscaras improvisadas retratadas em Tocantinópolis, Maranhão, nos anos de 1990

Imagens que marcam a trajetória de

Nair Benedicto
Sempre ligada a causas sociais, a renomada
fotógrafa expõe no livro Vi Ver grandes trabalhos
feitos pelo Brasil afora em 40 anos de carreira
POR ÉRICO ELIAS

É

verdade que o mercado de livros de fotografia ganhou fôlego
com as leis de incentivo fiscal
direcionadas à cultura. Mesmo
assim, muitos fotógrafos brasileiros de relevância ainda necessitam de publicações que
revelem suas obras de maneira
substancial. Esse era o caso de
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Nair Benedicto, fotógrafa em
atividade desde a década de
1970, com valiosas contribuições sobre temáticas sociais.
Ela já havia publicado alguns
livros ao longo da carreira,
mas carecia de uma publicação
autoral “de peso” que reunisse
um número significativo de
fotos suas. Essa demanda foi

parcialmente atendida com o
lançamento de Vi Ver.
O livro teve origem no festival FestFoto PoA, realizado
em Porto Alegre (RS). A cada
edição, os organizadores do
evento homenageiam um fotógrafo com uma exposição
acompanhada de lançamento
de livro. Nair Benedicto foi a
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Extração do
látex na região
do Rio Juruá,
Acre, nos anos
de 1990
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Homemusa uma
moto-serra para
derrubar uma
árvore enorme no
sul do Pará, em
1982: registro do
desmatamento
sem controle
na Amazônia

escolhida em 2012. “Percebi
que havia no ar uma intenção
de que fosse feita uma retrospectiva. Pensei: não, retrospectiva é coisa para gente morta”, brinca ela.
Nair encarou a criação do
livro como uma missão de
grande responsabilidade ética
e estética. “Não queria um apanhado de fotos soltas. Busquei
construir um conceito para o
livro. Até porque sabia que seria feito com dinheiro público
e com isso não se brinca”, diz.
Mesmo sem ter um caráter
retrospectivo, o livro Vi Ver
surgiu de um mergulho nos
arquivos da fotógrafa, do qual
ela acabou por emergir com
muita coisa inédita, cerca de
50% das fotos reunidas na publicação. “Quis puxar o fio do
tempo. Nesse processo, algumas fotos foram se impondo.
São fotos que extrapolam o
momento em que foram feitas
e se apresentam como documentos da história do Brasil”,
conta a fotógrafa.
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O processo de criação do
livro durou um ano e teve um
intenso envolvimento da fotógrafa. Dele participaram
também os colegas de profissão e amigos de longa data, como Juca Martins (companheiro na formação da histórica
Agência F4, em 1979), Ricardo Azoury, Fausto Chermont
e Salomon Cytrynowicz.

Amazônias

O livro Vi Ver está dividido
em duas partes. Na primeira,
intitulada “Amazônias”, são
mostradas imagens da região,
registradas entre 1982 e 1997,
período em que Nair fez várias
viagens à floresta, muitas delas
acompanhando equipes de documentaristas da BBC de Londres, para quem produzia material usado em livros e na divulgação dos documentários.
Nair viu de perto parte do
processo de colonização da
Amazônia financiado pelo governo brasileiro, cujos principais problemas deixados fo-
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ram o desmatamento e o processo de aculturação dos índios. O olhar da documentarista consegue mostrar essa
ocupação desordenada de maneira terna, por meio de uma
aproximação intensa com os
envolvidos nessa situação.
“Vi nascer povoados que
hoje são grandes cidades. Desde as pessoas capinando para
limpar o terreno até o surgimento das primeiras casinhas.
Durante o resgate daquelas
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viagens, essa experiência de
retratar a Amazônia quando
pouco gente tinha estado lá foi
aparecendo como algo muito
forte e por isso acabou resultando na primeira parte do livro”, diz a fotógrafa.
Nair aventurou-se pelos
garimpos da região de Serra
Pelada, no sul do Pará. Se há
a denúncia da destruição da
floresta com o avanço do extrativismo, não há maniqueísmos. Ela apresenta também o

lado humano do garimpo, o
trabalho pesado e os raros momentos de lazer, em bares e casas de prostituição. Graças à
facilidade no trato com as pessoas, Nair conta que nunca sofreu nenhum tipo de constrangimento entre os garimpeiros.
“Um dos primeiros lugares
fotografados nessas cidades de
garimpo foram os prostíbulos,
por conta do meu envolvimento com a questão da mulher.
Lá, as moças me contaram que

os garimpeiros eram muito carinhosos. Depois, pude constatar. Nunca senti temor por
estar lá fotografando. Ora ou
outra vinha um garimpeiro
me falar, ‘olha, guardei um pedacinho de frango para a senhora’, isso em um lugar onde
tudo era literalmente vendido
a peso de ouro”, recorda.
Uma das fotos de maior
impacto mostra o corte de
uma árvore de enormes proporções. Aquele acontecimen-

Adorno com
penas usado por
índio da etnia
arantxê-manouki
fotografado em
aldeia do Mato
Grosso em 2006
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Vista de uma
parte das minas
de ouro em Serra
Pelada, no sul do
Pará, em imagem
registrada nos
anos de 1980

to em particular ficou registrado na memória de Nair por
conta de um desfecho trágico.
“Quando uma árvore dessas
cai, ela leva centenas de outras
árvores menores junto. Ao chegar no chão, parece que o tremor causado te empurra para
o alto. É algo impressionante.
Um engenheiro vai junto e delimita uma área onde pessoas
não podem ficar, por conta do
risco. Naquele dia, por intuição, dei dois passos para trás
quando a árvore começou a
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cair e um rapaz que estava do
meu lado acabou não dando
a mesma sorte. Foi uma coisa
atroz”, relata.
O livro traz diversas imagens realizadas entre os índios
caiapós e arara, sendo que este
último grupo havia tido o primeiro contato com a “civilização” há apenas dois meses.
Das experiências com os
índios, Nair recolheu histórias
deliciosas e fotografias memoráveis, como a das crianças
caiapós brincando na beira de

um igarapé em meio a uma nuvem de borboletas amarelas.
“Nessa ocasião, estava fazendo uma matéria sobre os
caciques da Amazônia. Fui até
esse local e esperava pelo cacique da tribo para fazer uns
retratos dele. Ele chegou com
uns óculos escuros enormes,
pois estava com um tersol horrível no olho. Desisti. Quando
começava a me desanimar com
a situação, apareceram as
crianças, a cena se mostrou para mim e fiz a foto”, conta ela.
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Desenredos

A segunda parte do livro
foi intitulada de “Desenredos”.
Nair Benedicto juntou ali diversas temáticas sociais críticas
desenvolvidas ao longo da carreira. O título veio por conta
de um traço comum descoberto entre todas essas temáticas:
a repetição de problemas que
se perpetuam, alguns de solução até simples.
O caso mais enfático vem
da série sobre os trabalhadores
do sisal, na Bahia. A fotógrafa

revelou em reportagem publicada em uma revista alemã que
havia muitas pessoas, crianças
inclusive, perdendo mãos e
braços, amputados pelo poderoso motor da máquina que
fazia o processamento da folha
de sisal. Após retornar a São
Paulo, Nair procurou a esposa
de um amigo, especializada
em engenharia do trabalho.
“Quando viu as imagens,
brotaram lágrimas nos olhos
dela. Ela me falou: ‘Isso é tão
fácil de resolver; basta deixar

aberta só a parte da máquina
onde vai a folha do sisal e proteger o resto com uma barra
de ferro para evitar que o braço
ou parte dele seja engolido junto’. Isso é o que chamo de desenredos, questões dramáticas
que no fundo são fáceis de ser
resolvidas”, afirma.
Nessa segunda parte do livro, uma série de temáticas
emerge, como o trabalho no
canavial e no lixão; um ensaio
inacabado sobre os meninos
de rua da Praça da Sé; mani-

No alto, garota
em um prostíbulo
de Marabá (PA),
em 1985; acima,
pagadora de
promessa vestida
como noiva em
Aparecida (SP),
em 1981
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Crianças que
viviam nos
arredores da
Praça da Sé, nos
anos de 1980,
e que eram
conhecidas como
“trombadinhas”

festações do Movimento dos
Sem-Terra e dos metalúrgicos
do ABC na década de 1980;
o Bloco da Lama, em Paraty
(RJ); a parada gay, em São Paulo, e os travestis no carnaval
do Rio de Janeiro (RJ).
A série de imagens feitas
nas unidades da Raposo Tavares, na capital paulista, e
de Ribeirão Preto, interior do
Estado, da Fundação do BemEstar do Menor (Febem) surge como um dos trabalhos
mais marcantes de Nair.
A primeira ocasião em que
ela se dedicou ao tema foi em
1979, quando conseguiu entrar na unidade Raposo Tavares fingindo ser psicóloga.
“Na época, todo mundo fa-
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lava sobre a Febem, mas ninguém tinha imagens. Conversei então com uma amiga psicóloga, que fazia entrevistas
com os internos para uma
pesquisa. Fui com ela e disse
que era psicóloga também.
Estava com uma grande mala
de equipamento. Passamos
pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto guardas. Quando chegamos à sala do diretor,
eu já estava convencida de
que era uma psicóloga”, conta, rindo.
As fotos feitas na Febem
causaram forte impacto na
época quando vieram a público, pois mostravam como
os menores eram submetidos
a situações inaceitáveis.

Olhar feminino

A questão da mulher e de
sua inserção na sociedade
sempre recebeu uma atenção
especial por parte de Nair Benedicto. A temática perpassa
todo o livro, emergindo com
maior força em algumas imagens, como a da noiva pagando promessa em Aparecida
do Norte (SP) e a que mostra
uma adolescente com chupeta na boca rodeada por outras
crianças de rua na Praça da
Sé, capital paulista.
A segunda parte do livro
encerra com fotos recentes
sobre a presença do grafite
na paisagem urbana de São
Paulo, tema ao qual Nair vem
se dedicando. O nome do li-

Nair Benedicto
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Lixão em São
Bernardo do
Campo (SP), em
foto de 1979:
temática social
sempre pautou o
trabalho de Nair

vro surgiu de um grafite de
Mauro Neri da Silva, cuja foto é usada na capa.
As fotos que entraram no
livro Vi Ver, bem como a ordem em que elas aparecem,
foram o resultado de um trabalho intenso entre a fotógrafa
e o editor de arte Ricardo Tilkian. Nair faz questão de frisar
a importância que Tilkian teve
no processo de criação da obra.
Vi Ver é uma publicação
independente, editada por
Carlos Carvalho, do FestFoto

PoA, por meio da empresa
Brasil Imagens. Além das fotos de Nair Benedicto e de
um depoimento da fotógrafa, traz textos de jornalistas
que foram parceiras na cobertura de pautas ao longo
de sua jornada: Ateneia Feijó, Juneia Mallas, Andreia
Peres e Laís Tapajós. Conta
ainda com um perfil assinado por Rubens Fernandes
Junior e com uma “receita”
sobre como virar pajé, recolhida junto ao índio Siã Osair

SERVIÇO
Vi Ver
Imagens: Nair Benedicto
Edição: Carlos Carvalho
ISBN: 978-85-64501-01-0
Preço: R$ 80 (202 páginas)
Onde encontrar: o livro é vendido nas livrarias
Cultura e da Vila, em São Paulo (SP). Também
pode ser encomendado por meio dos sites do
FestFoto PoA (festfotopoa.com.br) ou da agência
N-Imagens (n-imagens.com.br).
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Sales (Kachinawa).
Para os fotógrafos que estão começando, em uma época de excesso de imagens e
de meios para obtê-las, Nair
Benedicto ressalta que não há
atalhos ou caminhos fáceis.
“Os coletivos podem ser uma
opção interessante para os
iniciantes, pois o pensamento
em grupo ajuda na hora de
delinear projetos e buscar soluções. Uma coisa é fato: tem
que se dedicar, pesquisar, trabalhar duro, ir fundo, não desistir. Vejo muita gente preocupada em ganhar dinheiro.
Isso é relevante, mas não é o
mais importante. Tudo o que
fiz foi movida por uma vontade de descoberta e com
muito suor. O reconhecimento pessoal e financeiro veio
depois, como consequência”,
ensina a guerreira Nair Benedicto, com a sabedoria de
quem já trilhou quatro décadas de fotografia.

