
POR GUILHERME MOTA 

ão 12 milhões de ima
gens, 187 fotógrafos 
e milhares de revistas 

publicadas ao longo de 48 
anos. Números não serão su
ficientes para descrever com 
clareza o valor e o conteúdo 
do acervo da Editora Bloch, 

um bem que possui não só 
quantidade, mas, principal
mente, qualidade. Desde que 
foi leiloado, há quatro anos, 
todo o material encontra-se 
em local desconhecido do 
grande público e de seus au
tores-jornalistas, fotógrafos, 

editores e todos os profissio
nais que passaram pelo qua
dro da Editora Bloch desde 
sua fundação, em 1952, à fa
lência, em 2000. Se estivesse 
operando, a editora faria 60 
anos em abril de 2012. 

O desaparecimento do 
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acervo não se deu do dia para 
a noite, nem mesmo trata-se 
de um caso de roubo. O epi
sódio, neste caso, correu mais 
ao estilo de "tragédia anun
ciada": um mal que muitos 
sabiam ser possível, mas que 
poucos se movimentaram pa
ra evitar. "Bem antes de se fa
zer o leilão, entramos em con
tato com uma série de enti
dades que poderiam mostrar 
interesse pelo arquivo, mas 
ninguém quis saber", explica 
o presidente da Comissão dos 
Ex-funcionários da Editora 
Bloch, José Carlos Jesus. 

Como resultado, os ad
ministradores da massa falida 
(como é chamada a somatória 
do bens restantes da empresa) 
leiloaram o acervo por não 
disporem de verbas para alu
gar um galpão adequado, que 
geraria muitas despesas. 

"Eles (os controladores da 
massa falida) tomaram essa 
decisão sem que os fotógra
fos, no caso, que seriam os 
maiores interessados, fossem 
comunicados", conta. "E na 
época os fotógrafos também, 
honestamente, nunca se in
teressaram, nem a entidade 
de classe deles (Arfoc)" , la
menta Jesus, que integrou o 
quadro da editora por 33 
anos, terminando como coor
denador de reportagem da 
revista Manchete. 

O acervo conta não só a 
história do Brasil em cinco dé
cadas como também retrata 
carreiras inteiras dedicadas ao 
fotojornalismo, muitos deles 
verdadeiros ícones da foto
grafia como Walter F irmo, 
Luiz Garrido, Sérgio Jorge, 
Orlando Abrunhosa, Gervásio 
Batista, entre outros. "Cerca 
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de 30% dos fotógrafos já mor
reram, outros abriram mão de 
participar", lamenta o pre
miado Sérgio Jorge. "Mas 
muitos, como eu, ainda que
rem e precisam ter acesso a 
esse material", completa o ve
terano profissional. 

O começo do fim 
A história de descaso com 

o acervo começou em 2000. 
O grupo Bloch decretou fa
lência, deixando em aberto 
diversas dívidas, inclusive a 
trabalhista com repórteres, fo
tógrafos e todos os funcioná
rios da editora - mais de 3 mil 
empregados. Para saldar os 
débitos, a massa falida foi sen

do vendida aos poucos, em 
leilões públicos. O famoso edi
fício da editora, no Rio de Ja
neiro, por exemplo, foi arre
matado em 2009 por R$ 65 
milhões. Além dele, terrenos, 
apartamentos, sítios e um gal
pão (localizado em Água 
Grande, também na capital 
fluminense), no qual ficavam 
armazenados os arquivos da 
Bloch, foram um a um arre
matados em leilões. 

Um mês depois, em junho 
de 2009, chegou a vez do acer
vo fotográfico, um arquivo co
lossal com mais de 12 milhões 
de imagens. O preço inicial, 
estipulado em R$ 1,8 milhão, 
não apresentou interessados, 
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por incrível que possa parecer. 
O fracasso do leilão levou à 
queda consecutiva dos valores. 
"Claro que as grandes empre
sas e entidades privadas sem 
fins lucrativos deveriam par
ticipar do leilão. O mais cho
cante, no entanto, é ver na 
prática o total desinteresse 
dos órgãos públicos de edu
cação e cultura dos municí
pios, dos estados, principal
mente Rio de Janeiro, e da 
União por um acervo tão im
portante para a história re
cente do Brasil", declarou, à 
época, José Carlos Jesus. 

Em maio de 2010, já na 
terceira tentativa de vender o 
material, o comprador, iden
tificado como Luiz Fernando 
da Fraga Barbosa, arrematou 
o lote por R$ 300 mi l , 16% 
do valor estipulado inicial
mente. A partir da venda do 
acervo, toda a história contada 
- e até mesmo aquelas que dei
xaram de ser publicadas - por 
revistas como Manchete, Fatos 
e Fotos, Pais e Filhos, Ele e Ela, 
Geográfica Universal, Amiga, 
Desfile e Sétimo Céu deixava 
para sempre o galpão em Água 
Grande, sendo transferida pa
ra um local particular. Nunca 
mais foi localizada. 

Vale lembrar que Barbosa 
arrematou não apenas as fo
tos, negativos e cromos (pu
blicados ou não), mas também 
todo o material de arquivo, 
incluindo os textos produzi
dos entre 1950 e 2000. "Além 
disso, levou duas coisas muito 
importantes: todas as coleções 
encadernadas que a editora t i 

nha e o material do departa
mento de pesquisa em pastas 
com matérias não só das re
vistas como de jornais relacio
nadas àqueles assuntos", res
salta o jornalista José Esme
raldo Gonçalves, que tinha 
contato frequente com os ar
quivos nos anos em que atuou 
como repórter, chefe de re
portagem e editor na revista 
Fatos e Fotos e, posteriormen
te, como editor na revista 
Manchete. "As coleções são 
muito importantes, porque, 

tendo o arquivo e as revistas 
encadernadas, você pode con
textualizar cada foto", diz. 

Esmeraldo conta mais: "O 
Adolpho (Bloch, então pro
prietário da editora) adquiriu 
coleções e algumas revistas an
teriores à Manchete. Ele tinha 
no arquivo, com negativos, 
fotos históricas dos anos de 
1930 e 1940, como a Revo
lução (Constitucionalista, em 
1932), e coleções do Rio an
tigo, particulares, que adqui
r i u " , afirma Esmeraldo. 
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Fotojornalismo 

Acima, cenas sobre o recolhimento de 
cachorros nas ruas de São Paulo nos anos 
de 1960, feitas por funcionários da 
limpeza pública, que geraram uma série 
de fotos memoráveis de Sérgio Jorge 

Projetos paralisados 
Mais que uma recordação 

pessoal, o material concentra 
um rico e vasto universo de 
informações sobre a própria 
história nacional, como res
salta o fotógrafo Sérgio Jorge, 
que trabalhou para a editora 
entre 1958 e 1970. "Se você 
olhar bem, o Brasil não tem 
uma história fotográfica. Ago
ra imagine que desde 1950 
grandes fotógrafos, inclusive 
estrangeiros, estiveram pre
sentes na revista. Nesse pe
ríodo de 50 anos, a Manchete 
contou a história do País", 
avalia o fotógrafo. 

Jorge é um dos muitos 
profissionais que hoje tentam 
reunir a carreira em livros, 
memórias e exposições. Ga
nhador do primeiro Prêmio 
Esso de Jornalismo na cate
goria Fotografia, em 1961 (e 
que o alçou permanentemen
te ao quadro da revista Man
chete), com a imagem publi
cada na página 5 1 , o fotó
grafo precisa ter acesso ao 
material que produziu nos 
anos de Editora Bloch para 
estruturar o l ivro. 

"Estou há quatro anos 
tentando fazer um livro com 
as minhas histórias, com pre

sidentes, artistas de cinema, 
personalidades importantes 
de São Paulo, Brasil e do mun
do, e não consigo ter acesso 
aos meus negativos originais. 
O que desejo é poder fazer 
um livro fotográfico, no qual 
contarei histórias sobre as fo
tos que fiz", explica. 

Ao contrário das platafor
mas digitais, a complexidade 
de armazenamento e repro
dução dos negativos e cromos 
fazia com que praticamente 
todos os profissionais deixas
sem tudo arquivado no prédio 
da editora, climatizado e pre
parado para esse fim, em con
dições especiais de tempera
tura e umidade do ar e abri
gados da luz. 

"Eu nunca guardei as fotos 
porque jamais imaginei que 
uma empresa sólida como a 
Bloch, que tinha sucursais na 
China, Estados Unidos, I n 
glaterra, pudesse falir. Eu acre
ditava em Adolpho Bloch", 
conta o fotógrafo Gervásio 
Batista. "Sabia que eram ricos 
em cuidados com as fotogra
fias", afirma. 

Aos 88 anos, "mas firme 
como uma rocha", como faz 
questão de ressaltar, talvez 
ele seja um dos mais expres-
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sivos exemplos da perda que 
a falta de informações sobre 
o arquivo representa. Da 
inauguração da editora ao seu 
fechamento, Batista sempre 
trabalhou na Bloch, cobrindo 
política no Rio em em Brasília 
e questões internacionais. 

"Além de material de pre
sidentes, lembro-me de do
cumentar a Revolução de 
Cuba com Fidel e Che, a re
volução de Portugal, a dita
dura na Argentina, o Uruguai 
dos Tupamaros e a guerra no 
Vietnã, que cobri com o Olí-
vio Melo Filho, meu parceiro 
em Saigon", explica o vete
rano. "Está tudo lá, são mi
lhares e milhares de negativos, 
e bote milhares nisso", refor
ça. A única fotografia que pos
sui fora dos arquivos é um re
gistro do ex-presidente Jus
celino Kubitschek, em Brasí
lia, nos anos de 1960. 

Apenas na memória 
Enquanto alguns registros 

não têm nem mesmo simila
res que possam integrar esta 
reportagem, outros são con
seguidos pela reprodução dos 
exemplares que ainda existem 
em sebos, bibliotecas e arqui
vos pessoais. 

Foi esse o recurso utilizado 
por José Esmeraldo Gonçal
ves, Carlos H e i t o r Cony e 

mais dezesseis ex-funcioná
rios da Bloch há alguns anos, 
quando preparavam o l ivro 
Aconteceu na Manchete: as 
histórias que ninguém contou, 
da editora Desiderato, lança
do em 2009. 

Mesmo antes do leilão, 
eles tentaram rever o material 
(que estava sob guarda da 
massa falida), mas não obti
veram acesso. "O l ivro tem 
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400 ilustrações, mas nenhu
ma do arquivo. O recurso foi 
usar a reprodução de revistas. 
Como precisávamos usar as 
ilustrações, houve um depar
tamento jurídico que conse
guiu as autorizações de cada 
autor, e nós escaneamos as 
edições. São reproduções, 
com tudo citado", diz. 

O próprio livro, esgotado 
em livrarias, também já se 

tornou raro: pode ser encon
trado somente em sebos e al
gumas bibliotecas, em escolas 
de comunicação. 

As cores de 1968 
As excentricidades de 

Adolpho Bloch renderam às 
suas revistas, também, regis
tros únicos. "Quando a Man
chete começou, ela usava o 
heptacrome Kodak, mui to 
ao estilo da revista Life. Isso 
desde os anos de 1950, pois 
Adolpho Bloch gostava mui
to de cromos", relata Esme
raldo. "Eles usavam muito 
Rolleiflex e Hasselblad. Fa
ziam fotos em cromo 35 mm, 
preto e branco 35 mm e em 
cromo 6x6", lembra. 

Durante as passeatas de 
1968, essa "característica" das 
equipes da Bloch teve um re
sultado inusitado. "O Adol
pho exigia fotos em cores, e 

havia fotógrafos trabalhando 
no meio daquele quebra-que
bra com Hasselblad, que é in
teiramente inadequada para 
esse tipo de coisa", relembra 
Esmeraldo. " E m 1988, f iz 
uma matéria sobre 20 anos 
de maio de 1968, retomando 
os fatos de Praga, Berkeley, 
Paris, Rio e nos surpreende
mos porque a Manchete tinha 
a famosa passeata dos cem 
mil em cores. Eu nunca tinha 
visto isso. Há uma foto famo
sa na qual aparecem Chico 
Buarque, Tônia Carrero, nor
ma Bengel e outros e, pela 
primeira vez, via a cor da rou
pa das pessoas", conta. 

O material, que foi publi
cado e nunca mais utilizado, 
ainda existe nos acervos. "Só 
os malucos da Manchete tra
balhavam com a Hasselblad. 
Isso era a cabeça do Adolpho, 
que era gráfico e, com o cromo 
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6x6, conseguia muito mais 
qualidade do que no cromo 
35 m m " , explica o jornalista. 

Gênio do p&b e da cor 
Outra personalidade em 

busca de suas imagens é o fo
tógrafo Walter F i rmo. Ex
poente nacional, ganhador de 
dezenas de prêmios e um dos 
principais nomes da fotografia 
nacional, F i rmo compôs a 
equipe de fotografia da revista 
entre 1965 e 1971. "Sempre 
foquei meu trabalho em Bra
sil, negros, o homem na pai
sagem e a criatura humana, 
sobretudo. Em gestos de no
breza espiritual e inseridos na 
composição", afirma. Suas 
lentes registraram de pessoas 
comuns a celebridades como 
Garrincha, Pixinguinha, Car
tola, Caetano, Gi l , Madame 
Satã e muitos outros. 

As fotos que possui, e que 
ilustram esta reportagem, são 
de algumas das poucas vezes 
em que manteve algum nega
tivo dos tempos de Bloch, mas 
nada que pudesse fazer jus ao 
que está guardado no acervo. 
"Hoje tenho um arquivo pes
soal de 200 mil fotos, em p & b 
e cores. Mas muito pouco do 
material da Manchete, não te
nho um arquivo paralelo", diz. 

Ao longo dos anos, já viu 
imagens suas publicadas sem 
autorização. " M u i t o do que 
já vi publicado foi roubado. 
Nunca recebi nada por isso, e 
não tenho ideia de como, so
zinho, resolver o problema", 
conta. "O arquivo é meu, não 
podem vender assim, sem ter 
uma solicitação. Estou vivo e 

outros fotógrafos também. 
Precisam nos procurar e saber 
se estamos de acordo. E isso 
não foi feito com ninguém", 
desabafa Firmo. 

Aos 74 anos, ainda às vol
tas com aulas, workshops, pa
lestras e diversos projetos -
como muitos outros colegas 
da época -, a profissão de

manda muito tempo, e dedi
car-se ao tema com frequência 
torna-se complicado. "Eu não 
tenho tempo, embora seja al
go de meu interesse. Queria 
o que me é de direito", diz. 

12 milhões de incertezas 
Mesmo após um ano e 

meio da compra e retirada 
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dos arquivos, Luiz Fernando 
da Fraga Barbosa, o compra
dor do lote, permanece oculto 
aos holofotes da mídia e, prin
cipalmente, às inúmeras ten
tativas de contato. 

O último relato que se 
tem dele não vem da comis
são de ex-funcionários, de 
fotógrafos ou entidade, mas 
de uma reportagem do jornal 
O Globo, que conseguiu en
trevistá-lo rapidamente, em 
abril de 2011 . Na matéria, 
intitulada "Arquivo morto" , 
a jornalista Cristina Tardá-
guila informa que, além de 
se recusar a declarar o para
deiro do material, Fraga dá 
a entender, ainda, que o acer
vo pode estar sendo vendido 
a terceiros, em partes. "As fo
tos estão num galpão no Rio 
de Janeiro, mas eu e meu só
cio não estamos dispostos a 
levar ninguém lá. Parte do 
material já foi até vendida", 

relata à repórter. 
Para José Carlos de Jesus, 

"ainda há muito a ser escla
recido nessa história", e al
gumas hipóteses precisam 
ser seriamente consideradas. 
"É improvável que esse ma
terial venha a público, mas 
ele pode estar sendo reme
tido para fora do Brasil, i n 
clusive", observa. 

Outro ponto polêmico, 
em sua opinião, é o forte ris
co de que o proprietário não 
seja o verdadeiro dono do 
material. Ele cita como evi
dências a discrepância de da
dos relativos ao nome (pa
recido, mas não idêntico ao 
fornecido) e também o fato 
de o endereço passado por 
Fraga, aparentemente, não 
pertencer a ele. "O endereço 
no processo deixa claro que 
há erros, já que quem mora 
lá é a ex-cunhada dele." E 
continua: "Foram necessá

rios caminhões para retirar 
o acervo. Era tanta coisa que 
até a Editora Globo desistiu 
de comprar por ser m u i t o 
material. E na ocasião ele de
clarou que comprou para a 
família... Onde ele armaze
nou tudo isso? Nada disso 
faz sentido", analisa. 

À espera da justiça 
A questão legal é o último 

recurso que a Comissão de Ex-
funcionários, a Arfoc e o Sin
dicato dos Jornalistas do Rio 
de Janeiro têm em mãos para 
tentar reverter a venda e o uso 
indevido do material adquiri
do por Fraga. O esforço con
junto, em ação há meses, inclui 
reunir assinaturas, contatar 
antigos profissionais e mobi
lizar advogados para avaliar a 
questão. Tanto que, por meio 
do Sindicato dos Jornalistas, 
há um processo contestando 
a venda do arquivo. 
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No documento, ajuizado 
em agosto de 2011, os advo
gados Walter Monteiro e An
dresa Sena, representando os 
fotógrafos, argumentam que 
"os direitos autorais dos re
pórteres fotográficos não po
deriam ter sido transferidos 
para o arrematante, uma vez 
que não faziam parte do ativo 
da massa falida. E, ao que tudo 
indica, já foram comerciali
zados para terceiros pelo ad
quirente (segundo suas decla
rações públicas), o que, con
venhamos, é inaceitável". 

Eles pedem a anulação da 
venda, pois a massa falida não 
poderia ter incluído em seu 
rol de ativos algo que não lhe 
pertence integralmente. "São 
duas propriedades diferentes. 
Se você compra uma foto tem 
o direito de expor essa foto e 
fazer o que bem entender para 
uso pessoal. Existe um outro 
direito que é o intelectual so
bre o material, que pertence 
a cada fotógrafo individual
mente", explica o advogado 
Walter Monteiro. Ou seja, o 
direito de propriedade dos fo
tógrafos foi ignorado. 

Patrimônio 
Além disso, é justamente 

sobre as declarações de Fraga 
e as possibilidades que elas su
gerem que o processo movido 
procura resguardar os fotó
grafos. Eles exigem que o acer
vo esteja realmente sendo 
guardado de maneira apro
priada. "Como admitir que 
um patrimônio de alto valor 
histórico e cultural possa estar 
jogado às traças em um galpão 
qualquer?", reforça o docu-
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mento. "Os direitos autorais 
de fotos produzidas nas dé
cadas de 1950 a 1990 ainda 
estão em vigor. Eles (os fotó
grafos) possuem os direitos 
de propriedade intelectual da 
foto (direitos autorais), por
tanto, devem receber por re
produções futuras. O proprie
tário do arquivo físico pode 
exibi-las, mas não comercia
lizá-las", completa a advogada 
Andresa Sena. 

"Pedimos a anulação da 
arrematação, uma antecipa
ção da tutela por liminar, e se 
isso não for possível, que o 
valor seja convertido em in
denização por perdas e danos. 
Mas isso apenas em último 
caso porque o que desejamos 
é o arquivo, conforme estava, 
em boas condições", ressalta 
Walter Monteiro . 

Incertezas 
Em meados de outubro de 

2011, a justiça concedeu uma 
liminar a favor dos fotógrafos. 
Na decisão, o juiz define que 
"o poder de cautela que deve 
pautar a atuação do juiz reco
menda, in casu, que se man
tenha intacto o acervo foto
gráfico até que se aprofunde 
a questão sobre se a alienação 
do arquivo importou, além 
da transmissão da proprie
dade material dos seus bens 
componentes, também a dos 
direitos autorais respectivos". 
Com isso, até o f im do pro
cesso, o material deve per
manecer intacto, armazenado 
em boas condições e não po
de ser vendido. 

"Acredito que essa seja 
uma ação demorada, que deve 
durar uns dois ou três anos. 
O próximo passo, agora, é o 
réu apresentar a defesa dele", 
explica Walter Monteiro. 

Enquanto a justiça não de
fine o futuro do acervo, o pa
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radeiro dos 12 milhões ima
gens fica não só desconhecido 
do grande público, mas tam
bém daqueles que ajudaram 
a construí-lo. E o cenário de 
indefinição parece aumentar 
a cada dia. "Lamentamos 
muito esse desfecho cruel da 
história", diz Jesus. 

Não quiseram 
Avaliando o passado, ele 

lembra que grandes editoras, 
como Globo e Abr i l , estive
ram nos primeiros leilões, mas 
abstiveram-se de dar lances e 
participar. " M u i t o antes do 
leilão, representantes da Glo
bo levaram três técnicos em 
fotografia, um gerente e viram 
tudo de cabo a rabo", conta, 
indignado. "Já a Abril, sempre 
foi uma grande cliente, com
prando fotos até mesmo após 
a falência da Bloch, por meio 
da massa falida", relata. 

Segundo ele, dezenas de 
entidades e órgãos oficiais co
mo o Ministério da Cultura, 
o Instituto Moreira Sales, a 
Biblioteca Nacional, o Arqui
vo Nacional e outros também 
foram formalmente contata
dos, mas, aparentemente, ne
nhum se pronunciou oficial
mente. " N o fim das contas, 
todos analisaram o acervo co
mo um bem material apenas, 
mas não o valor histórico. Es
se fo i o grande pecado da 
Globo, da Editora Abril e dos 
órgãos públicos", lamenta. 

Onde está o erro? Quem 
são (se é que existem) os cul
pados? Como recuperar o ma
terial? Essas são questões que 
cabem, ainda, à justiça. En
quanto o tempo passa, cresce 
apenas a incerteza, e corre-se 
o risco de que meio século de 
uma das principais editoras 
nacionais e as muitas histórias 
que a compõem se percam 
completamente de vista. 
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Text Box
Fonte: Fotografe Melhor, São Paulo, ano 16, n. 186, p. 96-110,  mar. 2012.




