
Fotografia - Solidão, encanto e miséria da vida dos índios Yanomami  
 
Se você pensa que já viu todo tipo de fotografia sobre os índios brasileiros, prepare o seu 
coração. Vem aí um livro do fotógrafo paranaense radicado em Nova York Valdir Cruz com mais 
de uma centena de fotos em preto e branco onde se vêem fragmentos - dos mais encantadores 
aos mais cruéis - da vida dos yanomamis, na Venezuela e no Brasil. A obra deve ser lançada com 
patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Instituto Takano ainda neste semestre.  
 
"O meu foco é documental, como uma reportagem; meu interesse é a situação dos povos 
indígenas hoje", diz o fotógrafo em entrevista ao Valor durante recente passagem por São Paulo. 
Incorporado a equipes médicas, entre 1994 e 2000, Valdir circulou entre diferentes povos 
indígenas, mata adentro, às vezes por períodos de mais de dois meses. Rotineiramente, essas 
expedições se deslocam até aquelas paragens na tentativa, muitas vezes inglória, de ajudar essas 
comunidades.  
 
Ele registrou, assim, as cenas mais realistas do cotidiano indígena contemporâneo - o que inclui, 
além da sua beleza natural e seus rituais, estranhas doenças, abandono, solidão, corpos 
mutilados. O primeiro resultado desse trabalho foi "Faces of the Rainforest", publicado em outubro 
pela conceituada editora americana powerHouse Books.  
 
O livro foi bem acolhido pelo público e pela mídia dos Estados Unidos e da Inglaterra. Entre 
outros, ele ganhou destaque nos jornais "The New York Times" e "The Guardian" e foi capa da 
revista "Américas", editada pela Organização dos Estados Americanas (OEA) - com uma edição 
tão cuidada, que levou 18 meses até a sua publicação. O sucesso foi tanto que a primeira edição 
do livro, de 3,5 mil exemplares, praticamente esgotou, em menos de quatro meses. Valdir Cruz 
está agora no Brasil resolvendo os últimos detalhes da versão brasileira da obra, que será 
igualzinha à americana.  
 
Tanto a fotografia como os índios praticamente entraram na vida de Valdir Cruz por acaso. Ele, 
que já foi torneiro mecânico, vive nos Estados Unidos desde 1978. Antes de fixar a atual 
residência em Nova York, morou em Newark, em Nova Jersey - "a pior cidade para se viver nos 
Estados Unidos, sobretudo devido à violência", como diz. Mas foi ali que ele conheceu George 
Stone, ex-fotógrafo da revista "National Geographic" e sua vida mudou de rumo.  
 
Um domingo, os dois foram fotografar o cemitério da cidade e Stone ficou impressionado com a 
qualidade das imagens captadas por Cruz. "Ele me disse que eu tinha talento e olho para a 
fotografia, o resto era fácil de aprender." E assim foi. Pouco tempo depois, o brasileiro que se 
tornou excelente laboratorista foi trabalhar com George Tice, um dos maiores fotógrafos vivos da 
atualidade.  
 
Em 1994, o líder Yanomami Davi Kopenawa e Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente e 
ambientalista na época, estiveram em seu estúdio novaiorquino para uma sessão de fotos. Era o 
início do projeto "Imagens da Amazônia" ao qual Valdir Cruz vem dedicando os últimos oito anos.  
 
Desde então, o fotógrafo passou longos períodos - até dois meses, em um deles - com os 
Yanomami e também com os Makuxis (comunidade de Roraima), Yawanwas e Kaxinawas (ambos 
do Acre). Muitas vezes, ele atravessou momentos de tensão, sobretudo no Vale do Javari, entre o 
Brasil e a Colômbia, ao lado do sertanista Sidney Possuelo, da Fundação Nacional do Índio 
(Funai).  
 
Aquela região entre os rios Itui e Itacuai é uma zona de tensão em que grupos de madeireiros, 
pescadores e caçadores são contrários à interdição e fiscalização da área indígena de 8,3 milhões 
de hectares. Sem contar que pela sua proximidade com a Colômbia essa seria uma área de 
trânsito para traficantes de drogas e de armas.  
 



Ele não se deixou intimidar. "Meu trabalho é documental", diz ele. "Assim, tanto posso falar com o 
militante quanto com o padre, o índio ou o fazendeiro", conclui. Com sua câmera na mão ou 
pendurada no pescoço, ele percorreu quilômetros e quilômetros mata adentro. Dormiu, caçou e 
comeu (até macacos) com os índios.  
 
"Sempre procurei passar quase despercebido de forma a ganhar a confiança deles, sem me tornar 
uma figura invasiva", diz ele, com uma tranqüilidade zen. "A partir desse trabalho e dessa 
convivência com os índios, cresci muito tanto profissionalmente quanto em minha vida espiritual", 
garante o fotógrafo.  
 
Sempre registrando tudo em preto e branco, Valdir Cruz foi captando momentos, sem distinção, 
fugindo do folclore. Além de suas danças e da beleza das matas e da arquitetura natural de suas 
aldeias, estão lá a moça com seus genitais mutilados devido a uma traição; crianças e idosos com 
perda do globo ocular, contaminados por um inseto que vive às margens dos rios da Amazônia. A 
realidade crua da região, com suas alegrias e seus infortúnios.  
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