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RESUMO 

 

 

Esta tese apresenta a trajetória de vida do fotógrafo Alois Feichtenberger, utilizando o modelo de uma 

fotobiografia como narrativa histórica. Considerado um dos pioneiros da fotografia em Goiás, o 

imigrante austríaco também registrou regiões do Pantanal Matogrossense, norte do Paraná, Triângulo 

Mineiro, capital e interior de São Paulo, além de ter sido correspondente de guerra na ilha de Creta. Seus 

registros fotográficos cobrem uma série de temáticas entre as décadas de 1920 e 1980. São utilizadas 

como fontes primárias, a documentação imagética e textual pertencente ao Acervo do fotógrafo, 

depositados no Museu da Imagem e do Som de Goiás. Defendo que o conjunto de sua obra representa a 

“modernidade múltipla brasileira”, amalgamada pelas especificidades de seu “olhar cultural colonial”, 

principalmente na “transculturação” e nas experiências vividas em “zonas de contato” durante o seu 

processo de aprendizagem da fotografia, pelos choques e fantasmagorias vividas pelo interior do Brasil. 

Questões relacionadas com os usos da fotografia e da autobiografia como fontes históricas, a prática de 

“arquivamento de si” que o fotógrafo adotou ao longo de toda sua carreira, os desafios do historiador 

frente a projetos de disponibilização de acervos privados, o crescente interesse pela disponibilização de 

novas fontes documentais e imagéticas como subsídios para a afirmação de identidades e o uso da 

fotografia como fonte para novas abordagens na pesquisa histórica, também são alguns dos temas 

debatidos ao longo do texto. 

 

 

Palavras-chave: História e fotografia; fotobiografia; Alois Feichtenberger. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This thesis presents a life trajectory of the photographer Alois Feichtenberger, using the model of a 

photobiography as historical narrative. Considered one of the pioneers of photography in Goiás, the 

Austrian immigrant also registered the Pantanal Matogrossense regions, northern Paraná, Triângulo 

Mineiro, capital and interior of São Paulo, and also was war correspondent on the island of Crete. The 

Feichtenberger’s photographic records cover the decades of 1920 until 1980. Are used as primary 

sources the photos and documents belonging to the collection of the photographer, deposited in the 

Museum of the Image and the Sound of Goiás. The whole of his work is a representation of a Brazilian 

multiple modernity, amalgamated by the specificities of its cultural gaze, formed during his photography 

apprenticeship, by the shocks and phantasmagoria experienced by the interior of Brazil. Other related 

issues, such as the use of photography and autobiography as historical sources, the self-archiving 

practice that the photographer has adopted throughout his career, the historian's challenges to private 

collection projects, the increasing interest in the availability of new documentary and imagery sources 

as subsidies for the affirmation of identities and the use of photography as a source for new approaches 

in historical research, are also some of the themes discussed throughout the text. 

 

 

Keywords: History & photography; photobiography; Alois Feichtenberger. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é o desdobramento de outras ações e projetos em torno do acervo do 

fotógrafo Alois Feichtenberger (Foto 1), sob a guarda do MIS - Museu da Imagem e do Som 

de Goiás. Seus instantâneos de cenas urbanas e da natureza, feitos entre 1928 a 1986, são 

registros de mudanças e continuidades pelo interior do Brasil. O olhar estrangeiro para estas 

transformações, perceptível também em diversos documentos textuais, é elemento marcante em 

sua obra. Imigrante austríaco, Feichtenberger percorreu o interior do Brasil, e, nele, 

especialmente Goiás, deixando uma trajetória de mais de cinquenta anos de produção 

fotográfica. O que proponho é dar continuidade às pesquisas iniciadas no MIS-GO sobre a 

trajetória e a produção de Alois Feichtenberger, lançando questões para identificar o olhar 

cultural colonial1, que ele direcionou às imagens que produziu. Para isso construirei uma 

fotobiografia. Será ela o recurso para percorrer a vida do fotógrafo. 

 

 

Foto 1: Autorretrato de Alois Feichtenberger, aproximadamente meados dos anos 1970. Acervo Alois 

Feichtenberger, MIS-GO. 

                                                           
1 As questões conceituais e metodológicas serão pormenorizadas adiante.  
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Elaborar uma fotobiografia, como produto de uma tese de doutorado em História, 

exigiu, por um lado, fazer recortes (o olhar colonial e a modernização são os mais evidentes) e, 

por outro, apresentar, cronologicamente, a trajetória do fotógrafo. Sua vida e profissão se 

entrelaçam, na medida em que as expedições (e as fotos delas resultantes), nas quais 

Feichtenberger se envolveu, revelam o amadurecimento técnico do fotógrafo, acompanhado 

das mudanças técnicas assistidas, ao longo do século XX.  Um enorme desafio – que não divisei 

integralmente nos primeiros momentos da pesquisa – relacionou-se a dar tratamento 

historiográfico à documentação fotográfica e textual existente no acervo do fotógrafo. 

Contribuir para a organização do seu acervo (primeiro contato que tive com a trajetória do 

fotógrafo) é tarefa muito distinta de escrever uma tese sobre Alois Feichtenberger. Para este 

trabalho e para a ousadia de elaborar uma fotobiografia, tive de reorganizar a documentação, 

atento às exigências acadêmicas e ao rigor do método histórico.   

Ao percorrer cada um dos diferentes contextos vividos por Feichtenberger, focarei mais 

pausadamente em pontos emblemáticos da sua produção fotográfica. Momentos de sua 

trajetória e de seu trabalho que foram revistos pelo próprio fotógrafo e seus contemporâneos 

(em diversos artigos e reportagens, inclusive matérias sobre o próprio fotógrafo): a “escola de 

fotografia” no Pantanal (década de 1920); seus registros nos garimpos de diamantes no 

Triângulo Mineiro; a construção de Goiânia (década de 1930); a ocupação nazista na ilha de 

Creta durante a II Guerra Mundial e a reconstrução austríaca no pós-guerra; as comemorações 

do IV Centenário de São Paulo (1953-54) e a experiência de trabalho em grandes companhias, 

como no grupo Matarazzo; o advento de Brasília e a explosão urbana de Goiânia (a partir da 

década de 1960). Acredito que essas circunstâncias, ao mesmo tempo, permitem “entrar” na 

vida do fotógrafo (biografia), explorar a produção de imagens e a forma como ele próprio as 

elabora, ordena e narra (fotografia), apresentar o Acervo que se encontra sob a guarda do MIS-

GO e, por fim, explicitar  a importância de  seu trabalho para a História, seja do ponto de vista 

metodológico (como tratar o acervo e as imagens), seja do ponto de vista de uma análise sobre 

a construção imagética do fotógrafo em torno de diferentes regiões do Brasil, e, ao menos, duas 

cidades brasileiras, Goiânia e São Paulo.     

Esta tese será alinhavada, portanto, pela trajetória do imigrante austríaco Alois 

Feichtenberger, que, ao mesmo tempo, empreendia suas viagens pelo interior do país, apurando 

seu “olhar cultural”, aumentava seu conhecimento sobre o ofício da fotografia e aprimorava sua 

técnica pessoal, e seguia fazendo amigos e contatos profissionais. Como se deu a consolidação 
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desse olhar é tema que interessa a este trabalho. É um guia para a elaboração da fotobiografia. 

Brevemente, apontamos que o olhar a que nos referimos expressa-se nas imagens definido pela 

manutenção de referências coloniais sobre o Brasil. Os registros imagéticos produzidos expõem 

uma modernidade múltipla brasileira. Outras objetivos (e hipóteses) complementares giram em 

torno das questões metodológicas atinentes à construção de uma fotobiografia como modelo de 

narrativa histórica; narrativa que se baseia numa diversidade bastante considerável de 

documentos;  ao tratamento crítico necessário para a interpretação das informações existentes 

nos diferentes tipos de suporte existentes (registros imagéticos e escrituras) em acervos 

pessoais;  ao processo de formação do Acervo AF e sua disponibilização;  ao papel do 

historiador em projetos de pesquisa e disponibilização de acervos,  às escolhas éticas e suas 

implicações, ao se debruçar sobre acervos pessoais.  

  

Referencial teórico-metodológico 

 

De modo geral, foram mantidas as mesmas preocupações da proposta inicial deste 

trabalho, que tinha objetivos voltados para a visibilidade da obra do fotógrafo. Contudo, 

algumas alterações relevantes foram pensadas para dar conta da amplitude do Acervo AF2. Se, 

no momento inicial da pesquisa, havia uma preocupação maior em enfatizar a atuação de Alois 

Feichtenberger em Goiás, conclui que esse seria um recorte negligente. A sua formação 

profissional se deu ao longo de suas viagens, seu “espírito aventureiro e irrequieto” – 

caracterizações autoatribuídas e reforçadas, nos escritos (diários e autobiografias) – foi o 

impulso para seu aprimoramento técnico. O “olhar cultural”, que identifico como característica 

primordial de sua obra, foi-se consolidando ao longo de sua trajetória.  

Este “olhar cultural” é expressamente “colonial”, como as imagens permitem 

demonstrar. Apoio-me em Mary Louise Pratt, muito particularmente no uso dos conceitos de 

“transculturação” e “zona de contato”, que ela toma de empréstimo da Antropologia (das 

reflexões de Fernando Ortiz). Há, da minha parte, uma apropriação da leitura da autora, o que 

implica mudança. Para a autora, interessa compreender como elementos (materiais e imateriais) 

transmitidos por uma cultura dominante ou metropolitana são apropriados por grupos 

subjugados ou marginais.  

                                                           
2 O conjunto da obra do fotógrafo, sua produção fotográfica e documental, que está institucionalizada no MIS-GO, 

será identificado como Acervo AF.  
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Se os povos subjugados não podem controlar facilmente aquilo que emana da cultura 

dominante, eles efetivamente determinam, em graus variáveis, o que absorvem em 

sua própria cultura e no que o utilizam. Transculturação é um fenômeno da zona de 

contato”. (PRATT, 1999, p. 30-31)  

 

Para utilizarmos os conceitos, como sugerimos, adaptações são fundamentais. Alois 

Feichtenberger encontra-se numa zona de contato durante suas viagens, tanto pelo interior 

quanto na metrópole (em São Paulo). Contudo, não pode ser encaixado simplesmente como um 

representante da cultura dominante. Como migrante, experimentou as durezas da vida em outra 

terra, que não a sua. Era um estrangeiro, embora europeu. Esse lugar lhe conferiu, também, o 

papel de marginal. Seu “olhar colonial” é uma escolha, talvez, uma resistência à zona de 

contato. Também é uma “imposição” do trabalho: Feichtenberger trabalhou, muitas vezes, 

produzindo fotos por encomenda, e não qualquer encomenda, mas as que advinham de 

instituições governamentais e/ou políticas. Da mesma forma, não por acaso, ele opta retornar à 

Europa, em meio à Segunda Guerra, e acompanha os esforços da reconstrução. Então, existe a 

“escolha” e a situação que o leva a ela (a escolha). Importante que, apesar do olhar colonial, 

como veremos, ele conhece a transculturação de formas variadas: pela troca, pois recebe e recria 

os elementos culturais dominantes; e pelas experiências culturais múltiplas. Alois também 

experimenta a zona de contato em toda a sua heterogeneidade: pela distinção (e, 

simultaneamente, proximidade) entre as imagens produzidas, a partir das cidades de Goiânia e 

de São Paulo (ao longo desta tese estas trocas e contatos serão evidenciados). Dessa 

heterogeneidade advém a reflexão sobre as modernidades propostas por suas imagens. 

Portanto, o que fica evidente nas imagens que capturou é seu olhar próprio, tanto lúdico 

e poético quanto irônico e crítico, ou seja, sua assinatura. Esta marca em seu “processo de 

criação/construção” (KOSSOY, 2009, p. 30) está presente desde os primeiros registros. Sua 

obra se consolidou de acordo com as “motivações” para atender aos mercados editoriais, às 

ideologias políticas ou mesmo às questões pessoais que o levaram a uma determinada 

representação/recorte do tempo/espaço. E toda essa experiência foi construída ao longo das 

diferentes realidades que encontrou para exercer a profissão. Apesar do volume de informações 

a serem processadas e do longo período de sua atuação como fotógrafo (quase sessenta anos de 

atividade intensa), apresentar sua biografia, no caso sua fotobiografia, é fazer justiça à 

importância de sua obra como um todo. E, não menos importante, é apresentar a riqueza do 

Acervo AF, apostando que futuros trabalhos seguirão a trilha aberta por esta tese. Foi um 

desafio, mas também uma excelente (e rara) oportunidade, ser o historiador, dentre outros 
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colegas que serão listados adiante, que participou do projeto do MIS-GO e, em seguida, ter 

acesso à integralidade das fontes para a produção desta fotobiografia. Essa tese é apenas uma 

primeira abordagem de um arquivo que, certamente, permite novas perguntas e caminhos 

metodológicos.  

Tratarei da trajetória do fotógrafo Alois Feichtenberger em suas diferentes 

temporalidades. O jovem imigrante austríaco se formou na profissão como um fotógrafo 

itinerante3, mas, como veremos adiante, não apenas vendia retratos como buscava prestar 

serviços a empreendimentos maiores, públicos ou privados, que precisassem do registro 

fotográfico para serem difundidos. Com sua afirmação profissional, as diferentes 

temporalidades da sua produção fotográfica4 foram se tornando mais evidentes: o primeiro 

momento do registro, que envolve a construção da imagem, as motivações, o contexto, e outros 

fatores imediatos do ato de fotografar; depois, a função da fotografia em si, seja para 

publicações em jornais e revistas, para confecção de relatórios técnicos, para divulgações, que 

podem até mesmo ter várias funções ao longo de sua existência (entre elas, inclusive, o uso 

pessoal, como vários autorretratos feitos por Alois); e, por fim, o tempo da musealização das 

suas fotografias.  

Uma outra realidade que será evidenciada é a da constituição do seu próprio Acervo. 

Seria necessário uma metodologia de trabalho subjetiva e pouco verossímil para “revelar” a 

trajetória do fotógrafo, se ele próprio não houvesse se preocupado em manter um grande 

arquivo, com registros documentais, de modo geral, bem organizado, de toda sua atuação, de 

todos os caminhos que percorreu com uma câmera fotográfica. Uma das questões desta tese é 

buscar um entendimento de como se deu esse “arquivamento de si” (ARTIÈRES, 1998; 2011; 

2013) ao longo de sua trajetória, levando-se em consideração a grande quantidade de material 

fotográfico (rolos e tiras de negativos, material publicado e equipamentos pessoais de trabalho) 

acumulado entre viagens e mudanças.  

Como expressa Susan Sontag, “uma fotografia é contemporaneamente uma 

pseudopresença e a indicação de uma ausência” (2004, p. 26). Parto desta dualidade, para 

avaliar a “produção” do fotógrafo na amplitude de sentido que toma a fotografia em toda sua 

                                                           
3 Sobre os fotógrafos itinerantes e a expansão dessa prática, principalmente por fotógrafos imigrantes, foi 

determinante a consulta ao Dicionário Histórico-fotográfico Brasileiro. Fotógrafos e Ofício da Fotografia no 

Brasil (1833-1910), organizado por Boris Kossoy (IMS, 2002). 
4 As primeiras impressões sobre as diferentes temporalidades existentes no Acervo AF foram percebidas pelo Prof. 

Dr. André Porto Ancona Lopez, durante o Projeto AF, do MIS-GO, em 2008.  
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“experiência”, não se restringindo ao seu suporte imagético, como “ato icônico”, pois há que 

se considerar a “elaboração”, “recepção”, “contemplação”, o que, por sua vez, envolve variados 

“sujeitos”, construindo novas percepções de mundo (DUBOIS, p. 15). À medida que tomei 

contato e empreendi a análise do conjunto de documentos existentes no Acervo AF, tanto 

imagéticos quanto documentais, as premissas defendidas por Philippe Dubois, e por diversos 

outros teóricos e pensadores que se debruçaram sobre as questões que envolvem as relações 

entre Fotografia e História (e que surgirão ao longo desse trabalho), foram sendo verificadas. 

A partir dessa verificação, novas escolhas tiveram de ser feitas e, assim, as problemáticas 

também se transformaram. De modo algum, esta pesquisa seguiu um caminho reto. 

O objetivo principal é “narrar” a vida de um indivíduo que encontrou na fotografia seu 

meio de expressão e de vida, e apontar algumas questões relacionadas ao pensamento histórico. 

Descobri, conforme realizava esta tese, que narrar a vida de outrem é empreendimento 

temeroso, que envolve questões éticas e políticas, dúvidas relativas às lacunas e, até mesmo, às 

presenças “que tendem ou pretendem organizar-se em sequências ordenadas segundo relações 

inteligíveis” (BOURDIEU, 2006, p. 184). Como já disse, Alois empreendeu o “arquivamento 

de si”. Chegou a esboçar vários modelos de autobiografias, tanto textuais quanto imagéticas, 

que nortearão este trabalho, levando em conta o árduo trabalho de não se deixar enfeitiçar pela 

ilusão biográfica (BOURDIEU, 2006). 

Reiterando: construí, aos poucos, a certeza acerca do caminho a seguir: as fotografias 

contam a vida, por isso, o desafio de elaborar uma fotobiografia. Não se trata, portanto, de um 

trabalho que pretende realizar, única e obstinadamente, uma análise imagética, considerando 

todas as particularidades para tanto, já apontadas acima. De todo modo, também não é possível 

escapar completamente da análise das imagens. Então, me encontrei com variadas exigências, 

algumas até paradoxais. A elas fui respondendo de maneira a manter certo equilíbrio. Esse 

“modelo narrativo”, assim consideraremos a fotobiografia, exige o alcance de certa coesão. 

Quando composto de informações coletadas a partir de um universo bastante diverso – de 

temas, trabalhos, lugares, situações, enfim, diversos contextos –, o trabalho de pesquisa e 

seleção das informações que transformarão toda essa diversidade de dados numa única peça de 

conhecimento (sua fotobiografia) exige aprofundamento.  

No que se refere às questões teóricas sobre as relações entre Fotografia e História, a 

preocupação em tratar as diferentes temporalidades presentes no Acervo AF aparecerá em todos 

os capítulos do texto. Além dos diferentes valores de uso adotados, tanto por Alois quanto por 
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seus contratantes, em relação a alguns de seus registros fotográficos ao longo dos tempos, 

existem as diferenças entre o tempo vivenciado e o tempo memoriado pelo fotógrafo em seus 

textos autobiográficos. Estas construções de memória não estão apenas vivas para Alois, como 

estão registrados em diferentes suportes: serão evidenciados por suas fotografias, 

evidentemente, mas, quase sempre, também pelas fontes documentais relacionadas às 

fotografias: seus diários, artigos e textos autobiográficos; documentos de trabalho, relatórios, 

recibos, publicações institucionais e assim por diante, todos funcionando como 

complementação às imagens fotográficas produzidas por Feichtenberger. 

Não existem referências às fotografias em seus textos autobiográficos (“Flagrantes da 

vida de um fotógrafo” e “Erlebtes Brasilien”, este último inconcluso). Feitchtenberger produziu 

o arquivamento, mas não cruzou relatos autobiográficos e visuais. A menção às fotografias nos 

textos aparece como memória, ou seja, ele se lembra e comenta sobre imagens capturadas. O 

título “Brasil vivenciado” (livre tradução para “Erlebtes Brasilien”) remete ao tempo da 

memória do fotógrafo. As fotografias são para Feichtenberger, e não apenas para ele, “parte de 

um processo de construção de linhas de pensamento” (PERNISA Jr. e LANDIM, 2008, p. 29). 

Há um empreendimento memorialístico, mesmo que fragmentado: o próprio fotógrafo escolheu 

os momentos a registrar (e guardar), elegeu os que considerava serem os mais preciosos de sua 

trajetória. Suas fotografias funcionam, assim, como memória fixada no papel fotográfico, 

revela-se aí um tipo de obsessão pela memória, “feita de distância na proximidade, de ausência 

na presença”, nos termos de Philippe Dubois (2012, p. 314). 

Este método de construção de conhecimento, tendo a fotografia como fonte principal, 

se aproxima do rompimento com a história dos acontecimentos, ainda que associada a uma 

percepção linear dos fatos. Mais um paradoxo, mas que é apenas aparente: quero chamar a 

atenção para o fato de que a organização linear dos capítulos não pode escamotear o principal, 

o que venho reiterando: o arquivamento de si, a circulação e os usos das fotografias de Alois, a 

musealização. Faz-se necessário entender, até que ponto, a criação e disseminação de algumas 

de suas imagens fotográficas se tornaram “alegorias”, que, ao modo benjaminiano, se 

estabelecem no processo triangular constituído entre a coisa, a palavra e a interpretação, que, 

por sua vez, é historicamente construída (BENJAMIM, 2011). São “representações” forjadas 

em momentos peculiares da História do Brasil: na abertura de novas fronteiras (Pantanal e 
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Paraná, de 1929 a 1930), na representação de uma “modernidade possível”5 no interior do Brasil 

(Triângulo Mineiro e Goiás, de 1933 a 1938), nas comemorações do IV Centenário da cidade 

de São Paulo e no “choque” com a metrópole (1953 a 1959), e, finalmente, no chamado 

desenvolvimentismo em Goiás (após o advento de Brasília, de 1959 a meados da década de 

1970).  

Os registros fotográficos mais emblemáticos de AF, boa parte deles selecionadas pelo 

próprio fotógrafo em diferentes momentos de sua trajetória profissional (seja para suas 

fotorreportagens, para ilustrar matérias sobre sua vida profissional ou para sua própria mostra 

individual de fotografia), compõem uma representação da “modernidade múltipla brasileira”, 

cujo filtro é dado pelo “olhar cultural” de Feichtenberger. Não desconsidero a crítica a este 

modelo teórico elaborado por Shmuel N. Eisenstadt (2001), que afirma haver uma contradição 

à multiplicidade de padrões de assimilação da “modernidade” no mundo ocidental, pelo simples 

fato de que a não admissão de que esses padrões são universais, portanto lineares e 

hegemônicos, representa a própria negação do conceito de “modernidade” (SILVA, E. F., 

2012). Contudo, a “modernidade” registrada por Feichtenberger está mais alinhada às 

peculiaridades do modelo tardio do “moderno” à brasileira (por isso, ao mesmo tempo múltiplo 

e peculiar) do que à experiência de moderno apresentada por Walter Benjamin, assentada no 

modelo francês, ou à experiência de modernidade industrial da Europa Central, especialmente 

na Áustria, que o fotógrafo pouco vivenciou.      

A partir destas constatações, adoto a ideia de uma narrativa visual para contar a história 

de Alois Feichtenberger e compor sua fotobiografia. Ou seja, a partir de imagens que 

representem a trajetória profissional e pessoal de Alois, pretendo averiguar a validade de uma 

narrativa histórica particular (a de Alois Feichtenberger) construída por registros fotográficos 

– de modo geral, a validade dessa relação já foi comprovada em pesquisas de variados 

historiadores, que tratam de tal relação, como Ana Maria Mauad e Charles Monteiro, para citar 

apenas dois exemplos, com vasta produção na área6. Ao mesmo tempo, interessa-me explorar 

a trajetória do fotógrafo e o olhar que ele lança ao mundo que o cerca, em constante 

                                                           
5Expressão cunhada por Alexandre Ribeiro Gonçalves, em Goiânia: uma Modernidade Possível: “Sendo uma 

modernização de periferia, possui seu próprio sentido de coerência, em que tradição e ruptura, razão e 

ambiguidade, compõem a síntese de tentativa de qualquer explicação. Goiânia pode ser entendida como fruto de 

um projeto de adesão à modernidade. A modernização possível é a expressão que melhor caracteriza essa época, 

fruto de um pensamento intelectual sintonizado com os grandes centros do país e, ao mesmo tempo, consciente da 

realidade vivida na fronteira” (GONÇALVES, 2002, p. 163).  
6 Outros serão devidamente creditados adiante. 
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transformação. No sentido de melhor elucidar as situações vivenciadas pelo fotógrafo e a 

repercussão de sua obra, lanço mão de algumas imagens ilustrativas (pinturas, gráficos, mapas, 

publicações, dentre outros), que, no meu entendimento, são importantes complementos às 

informações imagéticas e documentais existentes no Acervo AF.  

São muitas as referências que podem auxiliar na elucidação do que percebo das 

“imagens alegóricas” (benjaminianas) na obra de Feichtenberger. Contudo, as interpretações 

das imagens de Alois também podem ser notadas, ao modo de Foucault, como “heterotopias” 

de tempo/espaço7 (2006) ou, ainda, como aprofundarei ao tratar do fotojornalista8 

Feichtenberger, na forma de “fotografia unária”, conforme proposta de Barthes (2012, p. 43).  

Houve uma preocupação em compor um amplo referencial teórico que abarcasse as 

relações entre a História e a Fotografia9. Questões sobre a teoria da imagem ou abordagens mais 

diretas de ordem efetivamente metodológica, voltadas para no uso da imagem fotográfica na 

pesquisa histórica, foram fundamentais na construção deste trabalho. Considerações sobre a 

importância da interpretação imagética e o papel dos historiadores, nesse sentido, me pareceram 

pertinentes, face ao recente debate quanto à profissionalização do historiador10. Contudo, a 

especificidade de se trabalhar com a produção de um fotógrafo imigrante e a diversidade 

documental do seu acervo exigiram referências interdisciplinares. Principalmente, outras duas 

linhas de pesquisa historiográfica estão intrinsicamente ligadas a esta tese: a que tange à 

produção de biografias, de modo geral, e, especificamente, de fotobiografias como modelo de 

narrativa histórica11; e a que se debruça sobre o fenômeno da produção de acervos privados 

                                                           
7 Para associar as imagens de Feichtenberger à noção de heterotopia, principalmente no capítulo de sua passagem 

por Goiânia nos seus primeiros momentos (1936-38), recorro às análises de Vincenzo Padiglione (2013) e Letícia 

Borges Nedel (2013). 
8 Tomando como entendimento, tanto o sentido lato do fotojornalismo, quando sua finalidade editorial é a de 

produzir informação, quanto seu sentido stricto, quando se visa não apenas informar, mas também formar opinião 

por meio da informação imagética, as fotorreportagens (SOUZA, 2000, p. 12). Identifico ambos modelos de 

fotojornalismo na parceria entre Feichtenberger e diversos veículos de comunicação. 
9 Além de Walter Benjamin, Roland Barthes e Michael Foucault, é indiscutível a importância das obras de Vilém 

Flusser, Philippe Dubois, Jacques Almont, Rosalind Krauss, Susan Sontag, Peter Burke e Serge Gruzinski. Ainda 

destaco as inestimáveis contribuições de Boris Kossoy, Ana Maria Mauad, Annateresa Fabris, Vania Carneiro de 

Carvalho e Solange Ferraz de Lima. Nesta mesma linha de produção de conhecimento, as contribuições de Ulpiano 

Bezerra de Meneses, sua experiência profissional frente a ações de disponibilização de séries e coleções 

fotográficas, inclusive qualificando acervos fotográficos como patrimônios culturais, estão no cerne desta 

pesquisa.     
10 Trabalhei esse tema no texto “O historiador e a mediação em acervos imagéticos: entre a prática e as múltiplas 

abordagens”, apresentado no XI Simpósio Regional da ANPUH – GO (2015). Esse assunto será aprofundado no 

primeiro capítulo, no qual enfatizarei a importância do profissional da História frente a projetos em acervos 

imagéticos, como no caso do Acervo AF – MIS-GO. 
11 Neste campo, utilizo das contribuições de Sabina Loriga, Alexandre Avelar, Maria José de Lancastre, Nádia 

Gotlib e as experiências relatadas por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas e do próprio Museu da Imagem 

e do Som de Goiás. 
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(que, de um modo ou de outro, acabam originando os acervos públicos), demandando, por parte 

do historiador, noções de Museologia e de Arquivologia para seu entendimento12.  

Minha escolha por apresentar o sujeito Alois Feichtenberger e sua obra fotográfica, 

elaborada através do olhar cultural que formou ao longo de sua trajetória de vida, está 

relacionada a um fazer historiográfico que considera o sujeito como agente principal13. Não 

desconsiderando as relações de poder (culturais, políticas e ideológicas) que influenciam esse 

indivíduo na sua atividade (a fotografia), mas, justamente, pelo modo que o fotógrafo absorve 

estas influências.       

 

Estrutura do texto 

 

Como forma de acompanhar a trajetória do fotógrafo este trabalho seguirá um 

direcionamento paralelo à metodologia arquivística adotada no Acervo AF, que está disponível 

tanto no Quadro de Arranjo como no Guia do Acervo, que são produtos do Projeto AF, e são 

disponibilizados pelo MIS-GO. Esse direcionamento se alicerça na cronologia, fazendo 

referência aos acontecimentos em sua “linearidade”. Como mencionei antes, o que parece um 

paradoxo, não é de fato: não me constrange o acompanhamento dos acontecimentos, uma vez 

que o problema não é a “cronologia em si”, mas o tratamento a ela empregado. Com a certeza 

de que a temporalidade marca a documentação (o tempo da fotografia é distinto do tempo da 

autobiografia ou do diário), além de marcar a circulação e o uso das imagens, não foi um 

problema insolúvel movimentar-me apoiando na cronologia do arquivo. Diante do exposto, 

devido a diferenças de tipologia das fontes para a análise histórica de cada período (diários 

pessoais, relatórios de viagens e textos autobiográficos), proponho alguns ajustes14.  

O primeiro capítulo é dedicado a dois objetivos: expor as ações museológicas que 

desencadearam na elaboração desta tese; elucidar o que pretendo demonstrar ao percorrer a 

trajetória de vida de Alois Feichtenberger. Desde os trabalhos desenvolvidos no âmbito do 

Projeto AF, a coleta e sistematização dos dados sobre o fotógrafo, a busca pelo melhor enfoque 

                                                           
12 A produção de Philippe Artières e do Prof. Dr. Marlon Salomon (UFG) me são primordiais neste sentido. A 

consultoria do Prof. Dr. André Lopez (UnB), durante os trabalhos no Projeto AF, do MIS-GO, foi fundamental 

para o entendimento da amplitude do Acervo.  
13 Sabina Loriga (2011), em sua defesa de uma História que privilegia o indivíduo, denuncia a “desertificação do 

passado”, um passado sem a presença do sujeito. 
14 A composição detalhada do Quadro de Arranjo do Acervo AF e a ordenação da fotobiografia de Feichtenberger 

a partir de sua estrutura serão abordados no Capítulo 1. 
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teórico-metodológico a ser adotado, o tratamento das fontes e a (difícil) seleção das imagens 

utilizadas, apontavam para a extensão da tarefa que, ora, se concretiza. Assim, o capítulo inicial 

trata das escolhas, possibilidades, inquietações, hipóteses adotadas e os (obrigatórios) 

redirecionamentos realizados.   

A partir do segundo capítulo, acompanho o relato das viagens de Alois pelo interior do 

país e o início da profissão de fotógrafo: narro a chegada dos Feichtenberger ao Brasil, as 

dificuldades dos primeiros anos e a inusitada “escola de fotografia” de Alois. São destaques o 

impacto causado pela “exuberância da natureza”15 ao olhar estrangeiro do fotógrafo e, 

sobretudo, a percepção de modernidade que vai marcar seus registros fotográficos desde então. 

Essa percepção se viu constituída pela abertura de novas frentes pioneiras, pela chegada da 

estrada de ferro no Pantanal, pela vida cotidiana dos imigrantes no norte do Paraná, pelo apelo 

visual da grande metrópole paulistana, que contrasta com a precariedade da vida nas minas de 

ouro e diamante do Triângulo Mineiro. Durante este período, que se estende entre abril de 1929 

e abril de 1936, Alois mantinha a escrita (regular) de diários pessoais, todos em língua alemã 

(parcialmente traduzidos com recurso do Projeto AF), tornando-se fontes primordiais para o 

entendimento dos seus primeiros anos no Brasil.  

Entre meados de 1936 e o final de 1938, Feichtenberger registra a construção de Goiânia 

e o interior de Goiás, a serviço do Departamento de Propaganda e Expansão do Estado. Seus 

registros do canteiro de obras em meio ao Cerrado se tornaram imagens icônicas no imaginário 

do povo goiano, por isso merecem uma análise mais aprofundada. O terceiro capítulo se encerra 

com a jornada alpinística ao Parque Nacional do Itatiaia, que “despertou no fotógrafo o anseio 

por retornar à terra natal” (FEICHTENBERGER, Flagrantes da vida de um fotógrafo, p. 3) – 

aqui há lacunas a serem exploradas, que serão expostas neste e no próximo capítulo.  

O quarto capítulo enfoca o período europeu de sua profissionalização, quando serviu 

como correspondente de guerra na Grécia e em Creta, e vivenciou a recuperação austríaca do 

pós-guerra, até 1952. O quinto capítulo se inicia com seu retorno ao Brasil e os trabalhos 

realizados em São Paulo, entre 1952 e 1959. E o sexto, e último capítulo, corresponde à sua 

consagração profissional em Goiânia, entre 1960 e 1986, ano de sua morte.  

                                                           
15 “Exuberância da natureza”, em oposição à modernidade citadina, também é uma expressão do olhar colonial. 

Os adjetivos utilizados pelo fotógrafo não devem escapar ao pesquisador atento. O “pitoresco”, o “romântico” e o 

“exuberante” estiveram presentes na descrição classificatória dos viajantes naturalistas, no decorrer do século XIX 

(LISBOA, K., 1997; 2006).  
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Ao longo das cinco etapas que narram sua trajetória, serão abordadas questões relativas 

à fotografia como fonte histórica. Temas relacionados à polissemia da imagem fotográfica 

como fonte de informação e fixação da memória; às formas pelas quais os registros fotográficos 

se prestam a diferentes funções desde a sua produção; à formação e aos usos do acervo do 

fotógrafo. Estes temas estão mais presentes nestes últimos períodos da carreira do fotógrafo, 

por ser, justamente, quando suas representações do passado e do presente, do “antigo” e do 

“moderno”, são constantemente contrapostas nos periódicos em que Feichtenberger colabora 

como repórter fotográfico, inclusive em artigos do próprio fotógrafo. Desde seu retorno ao 

Brasil, em 1952, são raros os seus relatos em diários e relatórios, que permitissem nortear a 

formulação da sua trajetória. Seus textos autobiográficos são inconclusos e não abordam essa 

última fase de sua trajetória. O que existe como fontes textuais são seus textos em artigos de 

jornais além de diversas matérias publicados sobre o fotógrafo. 

Por fim, nas Considerações Finais, retomo a questão da disponibilização do Acervo AF. 

Sua musealização é considerada uma realização meritória no tocante às fontes históricas e 

visuais sobre o interior do país, especialmente para Goiânia e o Estado de Goiás. Faço, então, 

mais algumas considerações sobre a mediação do profissional de História junto aos acervos 

fotográficos e textuais; a relevância do debate sobre a patrimonialização de acervos; as relações 

entre acervos fotográficos e a construção de identidades e memórias locais; as questões éticas 

e legais com relação à difusão em massa de acervos institucionais e o papel das redes sociais 

para divulgação e visualização destes registros fotográficos.  

Convêm mencionar que, durante toda a elaboração do texto, estive ciente que o 

acontecimento (o fato) e a percepção acerca dele (a memória) apontam para outra peculiaridade, 

quando se lida com um acervo que foi duplamente trabalhado: primeiramente, pelo fotógrafo 

que se ocupou de arquivar a sua vida, imageticamente inclusive; e uma segunda vez, pelos 

profissionais que participaram do projeto do MIS-GO. A partir desta tese, tento dar novos 

parâmetros ao Acervo de Alois Feitchenberger, no que serei seguido por outros pesquisadores, 

certamente. Assim, as mudanças, e a narração que delas advém, obedecem a variadas 

combinações. Essa condição do acervo, refiro-me à vastidão, que guarda desde os produtos do 

trabalho de AF às informações pessoais (do que é público ao fatos que poder-se-ia reconhecer 

como mais intimamente privados) é o que me estimula, me desafia, levando-me a unir a 

fotografia, que o imigrante austríaco tomou por profissão, à sua biografia. 
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Ao final deste trabalho teremos, portanto, uma fotobiografia produzida com base num 

importante acervo, que abriga fontes visuais e escritas. Para realizá-la, como já indiquei, 

amparo-me na discussão sobre o papel dos acervos para a produção historiográfica, sua 

disponibilização, seus usos e, por fim, mas não menos importante, a função do historiador como 

o profissional que trata, manuseia e produz conhecimento crítico, a partir da “massa 

documental”.  

A riqueza da experiência de vida do fotógrafo Alois Feichtenberger, exposta pelo 

inestimável serviço prestado pelo MIS-GO, encaminhou a realização desta tese. Caso não 

existissem no Acervo AF as referências textuais da trajetória do fotógrafo, isto não seria 

possível. Procuro dar visibilidade não apenas aos fatos e eventos descritos pelo próprio Alois 

em suas memórias, mas apresentar também seus momentos pessoais, seu cotidiano de trabalho, 

sua experiência em família e algumas das percepções que não confessava para todos, mas que 

fez questão de manter em seu acervo pessoal por meio de rastros bem opacos, parafraseando 

Carlo Ginzburg (1989). 

Realizar sua fotobiografia é ir ao encontro da trajetória do fotógrafo Alois 

Feichtenberger, desvendando, especialmente, as nuances que envolvem o contexto das imagens 

que produziu. Esse trabalho pretende contribuir com os estudos sobre o uso da fotografia como 

documento de pesquisa histórica. Para além da análise e da interpretação imagética, avalio que 

ainda há muito que avançar na produção historiográfica nacional, para que se efetive a 

incorporação de elementos imagéticos aos textuais, alcançando interpretações cada vez mais 

complexas. Esta tarefa exige do profissional de História, além de uma boa bagagem cultural, 

sensibilidade, percepção e, porque não dizer, paixão pela representação imagética.  

Gostaria de encerrar esta apresentação concordando com uma assertiva de Marlon 

Salomon sobre o trabalho do historiador em acervos: “os arquivos não estão dados” 

(SALOMON, 2011, p. 14). A preocupação de Feichtenberger em manter um arranjo próprio 

para seus documentos, tanto imagéticos quanto textuais, foi fundamental para que os 

pesquisadores se dedicassem a dar continuidade ao seu legado. Mesmo tentando abarcar toda a 

sua trajetória, este trabalho não tem a menor intenção de esgotar as possibilidades de 

investigação oferecidas pelo Acervo AF. Ao contrário, visa instigar novos trabalhos e proliferar 

os usos técnicos e metodológicos do acervo.   
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CAPÍTULO 1 - O Projeto Alois Feichtenberger do MIS-GO: musealização 

de acervos e o trabalho do historiador 

 

Em março de 2001, a direção do Museu da Imagem e do Som de Goiás foi procurada 

pelo filho do fotógrafo Alois Feichtenberger, senhor Kurt Feichtenberger, para que o acervo 

fotográfico sob sua guarda, de um dos pioneiros da fotografia em Goiás, passasse para uma 

instituição. Iniciaram-se, então, as atividades de identificação, organização e classificação do 

acervo.  

Desde os primeiros contatos com o Acervo Alois Feichtenberger evidenciava-se para 

mim a necessidade de aprofundar as pesquisas e divulgar mais sua produção. Fui procurado 

pela direção do Museu da Imagem e do Som – GO, em meados de 2002, para atuar como 

historiador no levantamento e identificação do material do fotógrafo (Foto 2). Após a morte de 

Alois, em 1986, seu material de trabalho e toda sua produção fotográfica ficaram sob os 

cuidados do filho Kurt, que aguardava melhores condições financeiras para acondicioná-lo e/ou 

por políticas públicas adequadas que viabilizassem o recolhimento do acervo a uma instituição 

de guarda e disponibilização capacitada. Isto se deu apenas em 2008, quando foram criadas as 

condições para início dos trabalhos de higienização, descrição, digitalização, disponibilização, 

acondicionamento e difusão do Acervo AF. 

 

 

Foto 2: Estado de acondicionado de parte do material deixado por Alois Feichtenberger no estúdio em sua antiga 

residência. Jornais e revistas se misturavam com material fotográfico (fotogramas, negativos e equipamentos) em 

armários de madeira, o que é bastante inapropriado para acondicionar este tipo de material. Foto disponível em 

MIS-GO, 2007. 
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Por toda sua trajetória, o fotógrafo constituiu um acervo particular. A esse conjunto, 

resultado de mais de cinquenta anos de trabalho, o fotógrafo atribui o que se convencionou 

chamar no meio arquivístico de “valor de uso”. Ao longo dos anos, Alois “retorna” inúmeras 

vezes a seu acervo particular para dar uma nova atribuição a determinado registro fotográfico, 

ou uma nova “função”, como define André Ancona Lopez (2008), que indica as mudanças de 

uso de um objeto ou, no caso, de uma imagem. Fator que remonta à necessidade de se descrever 

e manter a mais qualificada (e quantificada) informação a respeito da procedência do registro 

fotográfico. 

Durante o processo de musealização da documentação pessoal e profissional do 

fotógrafo, o emprego adequado da arquivística foi fundamental para o entendimento da inter-

relação entre os distintos tipos de documento no Acervo AF. Por exemplo, em diferentes 

épocas, Alois publica, ou é solicitado a publicar, matérias sobre a Colônia de imigrantes 

alemães que se estabeleceu na região do Rio Uvá, próxima à Cidade de Goiás, em inícios da 

década de 1920. Seus registros fotográficos, originalmente produzidos para o acompanhamento 

das políticas estatais de assentamento, passam a ter uma nova “função” como relato jornalístico 

e histórico. 

 O Acervo legado por AF também é “orgânico” (BELLOTTO, 2006, p. 263), ou seja, 

um conjunto indissociável de documentos em diferentes suportes, cujos significados e funções 

só têm sentido se articulados entre si16. Feichtenberger manteve em seu acervo tudo o que dizia 

respeito à determinada atuação. Por exemplo, para uma viagem de registros fotográficos em 

algumas fábricas das Indústrias Matarazzo pelo interior do Estado de São Paulo, encontramos 

em seu acervo o desenho mapeando o roteiro de viagem, recibos das despesas de deslocamento, 

alimentação e alojamento de cada trecho, lista do material de consumo, cartões de visita dos 

contatos que fazia, além dos envelopes de negativos devidamente datados e identificados.  

Sobre o depositário final do legado de Feichtenberger, o Museu da Imagem e do Som 

de Goiás, são necessárias algumas considerações. Tânia Mendonça (2012; 2015) aponta as 

dificuldades enfrentadas e as estratégias desenvolvidas no Brasil por instituições como os 

museus da imagem e do som, na tarefa de preservação, pesquisa e difusão do patrimônio 

cultural brasileiro. Criado em 1988, o MIS-GO cumpre, desde então, o papel de identificação, 

                                                           
16 Este conceito foi transmitido e trabalhado nos workshops ministrados pelo Prof. Dr. André Porto Ancona Lopez 

(UnB), em 2008, ainda na fase de execução do Projeto AF, no MIS-GO. Pelo Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística, “organicidade” viria a ser a “relação natural entre documentos de um arquivo em 

decorrência das atividades da entidade produtora” (2005, p. 127).  
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guarda, preservação e difusão da memória cultural do povo goianiense e goiano. As atividades 

do MIS-GO se dão por meio de ações pontuais, como:  coleta de depoimentos de pioneiros da 

cidade; identificação, higienização, acondicionamento e disponibilização de acervos 

fotográficos, videográficos e fonográficos de relevância histórica e cultural; atendimento a 

pesquisadores e público em geral; realização de exposições e mostras; ações de educação 

patrimonial; oferta de oficinas, cursos de formação e debates sobre a temática do patrimônio 

material e imaterial. Ocupa-se, também, de projetos de médio e longo prazo, tais como: a 

promoção da capacitação do seu corpo técnico; o intercâmbio com outras instituições de guarda 

e museus; parceria com instituições financiadoras, públicas e privadas; a construção de políticas 

institucionais, como a criação de sua Comissão de Acervos e sua Associação de Amigos 

(AAMISGO). Este conjunto de medidas foi fundamental para o posicionamento do MIS-GO 

como referência fora do eixo Rio-São Paulo em ações de preservação, higienização, 

acondicionamento e difusão de acervos imagéticos, transformando o MIS-GO em “campo de 

construção do conhecimento, modernização de espaços e capacitação de profissionais” 

(MENDONÇA, 2015, p. 254).     

Por ser uma instituição que trabalha eminentemente com a cultura material, o museu 

“tende a descontextualizar o seu objeto” (MENESES, 1999, p. 25), até mesmo nas ações de 

difusão de seus acervos. Este acervo em particular foi tratado dentro do MIS-GO cumprindo-

se as cinco fases recomendadas pelos critérios arquivísticos quando se trata de arquivo 

fotográfico: “recepção e identificação, preparo, registro, arquivamento e pesquisa” (PAES, p. 

148), além, obviamente, da difusão, finalidade principal do Museu. Enfatizando-se, novamente, 

a sensibilidade e a percepção da necessidade de sua recuperação da mesma forma orgânica 

como foi construído, com suas partes integradas e integrantes. Os pesquisadores do Projeto 

Alois Feichtenberger, do MIS-GO, desempenharam o papel de “defensores da memória” do 

sujeito Alois Feichtenberger, se dedicando a alinhavar os itinerários da trajetória de sua 

produção fotográfica, uma vez que Alois não deixou guardiões mais familiarizados com seu 

legado. Apesar de estar bem conservado, o acervo precisava ser entendido e disponibilizado aos 

pesquisadores, e ao público em geral, de forma inteligível. Foi um trabalho investigativo, 

correspondente ao “paradigma indiciário” de Carlo Ginzburg (1989). O mergulho na sua 

documentação revelou um universo impressionante em detalhes da vida cotidiana de um 

trabalhador peculiar, que deixara um material informacional ainda inédito sobre diferentes 

momentos da história de Goiás e do Brasil. Apenas algumas de suas fotos são conhecidas dos 
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pesquisadores, ainda assim, utilizadas meramente como ilustração para a pesquisa histórica 

sobre Goiânia e Goiás.  

Após dois anos de contato com o acervo, um Relatório de Organização Preliminar 

(ANEXO I) foi elaborado pela diretora técnica do MIS-GO à época, Stela Horta Figueiredo. O 

trabalho preliminar revelou a importância histórica do acervo. Tanto em termos qualitativos 

quanto quantitativos, era imprescindível que o legado do fotógrafo permanecesse em Goiânia, 

pois havia interesse de outras instituições de guarda em adquirir e transferir o acervo. 

Encaminharam-se, então, as negociações (financeiras e políticas) para a que o acervo como um 

todo fosse transferido para o MIS-GO, que já era depositário de significativas coleções 

fotográficas de interesse histórico. O Relatório Preliminar foi a base para que o ICBC - Instituto 

Casa Brasil de Cultura, uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) 

goiana, utilizando recursos de um fundo específico do Ministério da Cultura para aquisição de 

acervos, pudesse negociar a compra do acervo. Com as bases legais definidas pelo Termo de 

Doação firmado entre a Casa Brasil e o MIS-GO (ANEXO II) e do Termo de Convênio 

(ANEXO III), transferiu-se a guarda do Acervo Alois Feichtenberger para o MIS-GO, em 2007. 

Estando o Acervo AF devidamente institucionalizado, o MIS-GO desenvolveu o projeto de 

“Preservação, inventário e difusão do acervo Alois Feichtenberger, com ênfase na obra 

fotográfica”, que contou com o financiamento do BNDES, entre 2008 e 2010 (Foto 3 e Foto 4). 

 

  

Foto 3 e Foto 4: Visão geral de dois armários do Acervo AF já com material impresso acondicionado 

separadamente dos fotogramas e de negativos. Fotos disponíveis em MIS-GO, 2007. 
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Compõem o Acervo AF a documentação fotográfica (133 negativos de vidro, 40.950 

negativos flexíveis, 15.170 ampliações em diversos tamanhos, 4.658 diapositivos e 3 álbuns), 

a documentação textual (14 diários, 600 correspondências profissionais e pessoais, 502 

documentos pessoais, 230 cartões de visita e 8 agendas de endereços), os 43 artigos autorais 

que havia publicado e uma autobiografia a qual vinha se dedicando, sua biblioteca e hemeroteca 

(58 livros, 33 revistas especializadas, 350 recortes de periódicos, 387 exemplares de jornais, 

revistas e almanaques nacionais e estrangeiros, 37 prospectos, releases e convites, 48 catálogos, 

relatórios e balanços institucionais, 15 cartazes, 10 calendários e 16 postais), além de objetos 

de trabalho (equipamento fotográfico e laboratorial) e objetos pessoais (relógios, canetas, 

óculos, máquina de escrever, condecorações, objetos decorativos, etc). O período coberto pela 

documentação textual e fotográfica data do nascimento de Alois (1908) ao seu falecimento 

(1986). 

A equipe de trabalho do Projeto AF era composta por uma coordenadora técnica, Stela 

Horta Figueiredo; duas técnicas em conservação fotográfica, Deolinda Taveira e Vitória 

Bandeira; um historiador, Guilherme Talarico (Foto 5); quatro estagiários de história, Diego 

Angeline, João Victor Nunes, Nara Letícia Martins, estes da UFG, e Letícia Porto Ribeiro, da 

PUC-GO; uma estagiária de biblioteconomia, Letícia Miranda (UFG). Alguns consultores 

externos prestaram serviços especializados para o Projeto AF, como um tradutor de alemão, 

Marcelo Gross Vilanova (Departamento de Filosofia – USP); duas conservadoras de fotografia, 

Maria Clara Mosciaro e Ana Maria Ribeiro (Centro de Conservação e Preservação Fotográfica 

da FUNARTE – RJ); os especialistas em tecnologia da informação e arquivos André Porto 

Ancona Lopez (UnB) e Ana Célia Navarro (PUC-SP); além de outros profissionais como 

fotógrafos, webdesigners e diagramadores que colaboraram na criação do Guia da Obra 

Fotográfica e na divulgação do Acervo. 

 

 

Foto 5: Estação de trabalho do Projeto AF no MIS-GO. Foto disponível em MIS-GO, 2008. 
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Para maior aproveitamento da produção historiográfica que vinha se desenvolvendo no 

Projeto AF, e como forma de divulgação das ações e do MIS-GO, a equipe de História teve a 

oportunidade de apresentar alguns esboços de possibilidades de pesquisa dentro do Acervo AF, 

por ocasião da VII Semana de História e I Colóquio de Pesquisas da História, da Faculdade de 

História – UFG, em 2008. Organizou-se uma sessão coordenada sobre o Projeto, na qual se 

tratou do seguinte tema: “Outro olhar estrangeiro sobre o interior do Brasil – Alois 

Feichtenberger, fotógrafo das mudanças e permanências em Goiás (décadas de 1950 – 1970)”. 

Nessa sessão, foram apresentados os seguintes textos:  1) “Os registros fotográficos de AF pelo 

interior de Goiás, que servem de contraponto aos relatos dos viajantes estrangeiros dos séculos 

XVIII e XIX”; 2) “O contexto político de Alois Feichtenberger na década de 1930”; 3) “A 

relação do fotógrafo com o novo contexto político da época”; 4) “Possibilidades e limites da 

pesquisa histórica em Goiás: uma perspectiva histórica sobre o Acervo Alois Feichtenberger”; 

5) “Imigração europeia no Brasil: possibilidades de pesquisa histórica no Acervo Alois 

Feichtenberger” (UFG, 2008, p. 109-111). 

Durante o período de execução do Projeto AF, em paralelo às ações urgentes de 

higienização, restauro e acondicionamento, foram desenvolvidas várias ferramentas digitais 

para o inventário e a catalogação dos objetos que compõem o Acervo. Foram arrolados em 

planilhas digitais, toda documentação fotográfica (reproduções e os vários tipos e formatos de 

negativos de vidro e flexíveis) e toda documentação textual (artigos, publicações e documentos) 

Foi realizado, também, a tradução de documentos, descritivos, diários e agendas em língua 

alemã. A sistematização de todas estas informações foi imprescindível para a composição de 

uma Cronografia do fotógrafo (Figura 1). Por meio desta Cronografia, que constantemente era 

atualizada com novos dados e informações complementares, pôde-se chegar a um entendimento 

mais conciso da trajetória de AF, o que permitiu a elaboração do Quadro de Arranjo (ANEXO 

IV) e do Guia da Obra Fotográfica, produtos finais do Projeto.  
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Figura 1: Visão geral da ferramenta de pesquisa Cronografia de Alois Feichtenberger, com recortes de diferentes 

épocas. Utilizando o programa Excel, os dados biográficos do fotógrafo eram compilados e organizados 

cronologicamente. O campo EVENTO menciona o tipo de ocorrência, seja ela profissional ou pessoal, enquanto 

que FONTE se refere aos diferentes tipos de suporte. O programa permite que se filtrem informações 

combinadas, em qualquer tipo de parâmetro, como DATA ou LOCAL. O campo DETALHAMENTO explicita 

melhor os tipos de ocorrências. Já os campos de GUARDA, DESCRITOR e CÓDIGO DE ARRANJO foram 

bastante úteis para as ações museológicas do Projeto. 

 

O Projeto AF foi concluído em 2009, quando todo o Acervo de Alois Feichtenberger, 

sua produção imagética e documental, foi disponibilizada para consulta pública. Toda a 

documentação passou por sistemática catalogação e higienização. O material fotográfico: 

negativos de vidro, negativos flexíveis (Foto 6 e Foto 7) e reproduções (Foto 8 e Foto 9) foram 

tratados e acondicionados em pastas e armários apropriados. Do mesmo modo, todo material 

textual (Foto 10 e Foto 11) passou por limpeza e foram acondicionados em envelopes e pastas 

apropriadas nos armários de aço. Todos os outros objetos pertencentes ao Acervo AF, como 

máquinas e equipamentos fotográficos (Foto 12 e Foto 13), algumas caixas e envelopes 

originalmente usados pelo fotógrafo, além de uma série de objetos pessoais, também foram 

catalogados e melhor acondicionados. 
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Foto 6 e Foto 7: Visão geral de um dos três armários de aço e das caixas especiais para acondicionamento dos 

envelopes de negativos flexíveis (de diversos tamanhos) e das caixas para acondicionamento de negativos de 

vidro. Foto: Keith Valéria Tito. 

 

    
Foto 8 e Foto 9: Visão geral de um dos cinco armários de aço das pastas especiais para acondicionamento de 

reproduções fotográficas (em diversos tamanhos). Foto: Keith Valéria Tito. 
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Foto 10 e Foto 11: Visão geral dos armários de aço e das pastas organizadoras de objetos de trabalho e 

documentos do Acervo AF. Foto: Keith Valéria Tito. 

 

 

    
Foto 12 e Foto 13: Detalhe das Ritxòkò (bonecas rituais dos índios Karajá) e as câmeras utilizadas por AF que 

fazem parte do seu Acervo, duas Rolleiflex e uma Laika. Foto: Keith Valéria Tito. 

 

Apesar de ser um museu dedicado à guarda e disponibilização de alguns tipos de artigos 

da cultura material, o MIS-GO é uma instituição especializada numa tipologia específica de 

materiais relacionados ao audiovisual: acervo fotográfico, acervo videográfico e acervo 

fonográfico. O Acervo AF representou um desafio para a instituição no sentido de acolher uma 

quantidade significativa de outros tipos de objetos, para que o conjunto do Acervo AF não fosse 



36 

 

fragmentado. A manutenção desse conjunto, relacionado à trajetória do fotógrafo, tem o 

propósito de conservar, com a maior precisão possível, todo tipo de informação histórica e/ou 

técnica que se possa obter destes objetos. Por princípio, se era importante para o fotógrafo 

conservar estes objetos junto aos seus documentos e registros fotográficos, então é relevante 

que sejam mantidos em seu Acervo. 

De certo modo, esse mesmo princípio vai nortear as pesquisas para a elucidação de sua 

trajetória de vida, consequentemente, sua trajetória profissional – norteia, ao menos, esta tese. 

Como já foi evidenciado, Feichtenberger manteve o hábito do “arquivamento de si” durante 

toda a vida. Isso foi preponderante para “montar” o quebra-cabeças de suas experiências 

vividas, por outro lado, foi difícil definir quais fatos ou eventos, quais etapas de sua carreira, 

quem, dentre seus contatos, foi mais preponderante para seu sucesso profissional, e assim por 

diante. Para dar conta de um universo, simultaneamente amplo e denso, de informações, 

critérios de relevância foram elaborados e seguidos. 

Alguns registros de Alois, como já evidenciado, se tornaram representações de 

diferentes períodos da história de Goiânia, de Goiás e, até mesmo, de outras regiões do país. 

Esta relevância também se justifica nas próprias fotografias (material fotográfico revelado) 

encontradas no seu Acervo, em diversos formatos. Ao todo, foram arroladas, cerca de, 15.200 

reproduções (fotos em preto e branco e coloridas, em diversos tamanhos). O que não é pouca 

coisa, mas considerando-se que sua produção consiste em, aproximadamente, 45.840 

fotogramas (entre negativos flexíveis, negativos de vidro e diapositivos), o volume de 1/3 de 

sua produção já havia passado por uma espécie de seleção prévia, a partir de algum tipo de 

critério, adotado pelo próprio fotógrafo17. Os arrolamentos de toda a produção do fotógrafo 

foram ferramentas importantes para que se recuperasse informações pelos “descritores” e pelas 

“inscrições” deixadas por Alois no verso de algumas fotos. Analisando os dados arrolados da 

produção fotográfica, juntamente com a Cronografia (conforme descrito anteriormente, ver 

Figura 1), foi possível definir um padrão de relevância entre os acontecimentos e uma 

linearidade na construção da fotobiografia18 de Feichtenberger.  

                                                           
17 Ainda durante a identificação do acervo, foi constatado que alguns rolos de negativos estavam em fase de 

decomposição pelas más condições de acondicionamento a que foram submetidos após a morte do fotógrafo, o 

que aconteceu também com algumas reproduções. Segundo Stela Horta Figueiredo, técnica responsável pela 

identificação do acervo, o material descartado correspondia a, aproximadamente, 1% do conjunto como um todo, 

e se relacionava, principalmente, ao período da II Guerra, em Creta, entre 1942-1945.   
18 Não é incomum que instituições de guarda de acervos pessoais publiquem fotobiografias. Por exemplo, a de 

Mario de Andrade, realizada a partir de documentos e imagens do intelectual paulista pertencentes ao IEB – 



37 

 

Partindo do momento em que Alois assume a fotografia como meio de vida, a estrutura 

da tese seguirá as etapas de sua trajetória profissional apresentadas pelo Quadro de Arranjo 

Arquivístico do Acervo AF (ANEXO IV) e pelo Guia da Obra Fotográfica (este último um 

produto diretamente derivado do primeiro). Estes dois instrumentos foram desenvolvidos pela 

equipe técnica do Projeto AF, que contou com a consultoria de arquivistas e especialistas no 

tratamento de imagens em arquivos, com o propósito de nortear a identificação da produção 

fotográfica de Feichtenberger (considerando toda a organicidade de seu acervo) e auxiliar os 

pesquisadores na consulta ao Acervo. Concomitante à pesquisa histórica e documental (textual 

e imagética) que, a despeito do encerramento do Projeto AF, em 2009, nunca foi deixada de 

lado, o Quadro de Arranjo direciona o ordenamento dos fatos e aponta o caminho. A 

fotobiografia de Alois Feichtenberger está, portando, baseada no seu Acervo, nos seus textos 

autobiográficos, nos documentos acumulados durante toda a sua vida e, principalmente, nas 

imagens que contextualizam o momento histórico vivenciado pelo fotógrafo.  

Os artigos escritos por Alois e suas próprias memórias, deixadas em diários e textos 

autobiográficos, além, obviamente, de seus registros fotográficos, podem ser tomados como 

diferentes construções da memória do fotógrafo. Ou seja, o resultado alcançado está 

consubstanciado nas diferentes temporalidades do Acervo AF, amparado em uma discussão 

teórico-metodológica que tratará das escritas de si, das questões relacionadas às imagens (sua 

produção, difusão e uso) e da construção de sua identidade pessoal, para sua relação específica 

com uma narrativa fotobiográfica. 

Pelo arranjo arquivístico, o Acervo AF foi dividido em três etapas: 1- “Caçando 

imagens: descoberta e aprendizagem da fotografia”, que se estende de abril de 1929 a abril de 

1939; 2- “Fixando e difundindo imagens: amadurecimento e profissionalismo”, de 1939 a 1986; 

3- “Imagens da vida privada: família, amigos e lazer”, que corresponde aos registros 

particulares do fotógrafo. 

No Quadro de Arranjo do Acervo, no MIS-GO, a primeira etapa de sua “descoberta e 

aprendizagem” é concluída na experiência vivida em Goiânia e a prestação de serviços para o 

Departamento de Propaganda e Expansão do Estado, o que o leva a percorrer boa parte do 

interior de Goiás. Durante este período, que se estende de meados de 1936 até o fim de 1938, 

Alois produz outros tipos de fontes textuais, como seus relatórios de viagens e os primeiros 

                                                           
Instituto de Estudos Brasileiros, USP (1998). O próprio MIS-GO produziu, em forma de seus Cadernos de 

Fotografia, o Revendo Regina Lacerda: Fotobiografia (MIS-GO, 2003), sobre a folclorista goiana.  
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artigos para jornais e revistas. Além de ser uma fase importante de sua trajetória, uma vez que 

as fotos de Alois, feitas durante a construção de Goiânia, tornaram-se as representações mais 

marcantes do período, e para manter uma estrutura da narrativa que privilegie este momento 

histórico, este período é destacado num capítulo à parte da tese, quebrando o padrão apresentado 

pelo Quadro de Arranjo.   

A segunda etapa de sua trajetória profissional, que compreende um longo período entre 

1939 e 1986, é chamada no arranjo arquivístico de “Profissionalização e amadurecimento: 

fixando e difundindo imagens”. Esta etapa engloba sua atuação como correspondente de guerra, 

a formação em fotojornalismo, as dificuldades por se manter na profissão nos primeiros anos 

do pós-guerra, o retorno ao Brasil e à capital paulista, a experiência de trabalho para grandes 

corporações, como a editora Melhoramentos e o grupo Matarazzo. Esta última fase de sua 

atuação profissional, que culmina com o estabelecimento definitivo do fotógrafo em Goiânia, 

é marcada pelo advento de Brasília, e, consequentemente, pelas implicações para a prestação 

de serviços fotográficos para empresas estatais goianas e para a sociedade local. Optei por 

dissolver esse longo período em capítulos menores, o que, em meu entendimento, facilita o 

acompanhamento da narrativa. Dessa maneira, apesar do número de páginas, os capítulos se 

encontram conectados organicamente e objetivam, primeiro, dar sentido à trajetória do 

fotógrafo (biografia) e, segundo, expor a produção documental por meio da qual o próprio 

fotógrafo se reconhece, se cria e se arquiva (fotografias e figuras que ajudam a narrar o ato 

estético). Estes objetivos não perderam a ciência da ilusão biográfica, tal como a define 

Bourdieu (1986), nem consideraram a opção pela cronologia um problema, já que a 

temporalidade integra-se ao debate para revelar o “olhar colonial” e a “modernidade múltipla”, 

como se constará adiante. 

Existe ainda, no Quadro de Arranjo Arquivístico do Acervo Alois Feichtenberger, uma 

terceira parte que é dedicada aos seus registros pessoais, “Imagens da vida privada: família, 

amigos, lazer”, que compreende todas as relações pessoais que fazem parte do Acervo AF. Na 

elaboração desta tese, as informações coletadas nesta série encontram-se diluídas ao longo de 

sua trajetória. Nas fontes primárias de cunho íntimo, como as cartas trocadas entre parentes e 

amigos do fotógrafo, muitas vezes são encontradas informações valiosas para o entendimento 

de seus propósitos profissionais e da identidade do fotógrafo.  

Os principais problemas enfrentados no desenvolvimento da fotobiografia de Alois 

Feichtenberger orbitam em torno de três questões primordiais que permeiam todo o texto: a 
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relação entre fotografia e História, e o modelo adotado para esta tese é expressão direta da 

intenção de ampliar as possibilidades de uso da fotografia como fonte histórica; a percepção de 

um modelo peculiar de modernidade, expresso não apenas num recorte delimitado de registros 

ou de eventos cobertos por Feichtenberger, mas no conjunto de sua obra, carregada por seu 

“olhar cultural”, modelo que identifico como uma “modernidade múltipla brasileira”; e uma 

reflexão sobre o papel do historiador como pesquisador, em face do recente debate sobre a 

regulamentação da profissão de historiador, a crescente demanda com a institucionalização de 

novos conjuntos documentais e acervos (públicos e privados) e a consagração de acervos 

documentais como patrimônio cultural. 

Todas as etapas da trajetória de Feichtenberger, fases de sua formação profissional e 

trabalhos executados estão muito bem registrados e documentados no seu acervo, como já 

enfatizado anteriormente. Tanto seus diários pessoais, quanto os textos autobiográficos (projeto 

de uma biografia que o fotógrafo vinha trabalhando nos últimos anos de vida) são fontes 

preciosas para evidenciar sua trajetória nesta tese. Então, abordo questões que envolvem as 

relações entre a documentação do Acervo AF, seus textos autobiográficos e seus registros 

fotográficos, para a construção de uma narrativa histórica, buscando demonstrar, 

principalmente, o ganho hermenêutico que a imagem fotográfica pode trazer a essa relação. 

Para isso, faço uso de duas estratégias para o trabalho com imagens, descritas por Ana Maria 

Mauad: o “princípio da intertextualidade” e o “trabalho transdisciplinar”. 

Pelo “princípio da intertextualidade”, para que uma imagem fotográfica possa ser 

interpretada como texto cognitivo, portanto, que tenha “suporte de relações sociais”, é preciso 

“o conhecimento de outros textos que a precedem ou que com ela concorrem para a produção 

da textualidade de uma época” (MAUAD, 2004, p. 20), obrigando tanto as entidades 

responsáveis pela guarda da fotografia quanto os historiadores à elucidação da “cultura 

histórica, que institui os códigos de representação que homologam às imagens fotográficas no 

processo continuado de produção de sentido social” (MAUAD, 2004, p. 20). Aliado ao 

“trabalho transdisciplinar”, é possível que se alcance “a compreensão da fotografia como uma 

mensagem significativa que se processa através do tempo, dialogando reiteradamente com os 

elementos da cultura material que a produz” (MAUAD, 2004, p. 20), o que demanda, por parte 

do historiador, “um aparato teórico-metodológico que a crítica tradicional não habilitava, 

obrigando-o ao desenvolvimento de novos questionamentos e procedimentos em perfeita 
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coordenação com outros saberes” (MAUAD, 2004, p.20). Daí se depreende a dificuldade de se 

avançar no uso da fotografia como fonte de conhecimento histórico. 

A propriedade que algumas fotografias possuem de “codificar textos em imagens”, 

proposto por Vilém Flusser (2009, p. 14), também me pareceu bastante apropriado para as 

fotografias de Feichtenberger19. Bem como a alusão que faz entre os gestos do fotógrafo e do 

caçador, ambos à espreita de uma boa oportunidade (FLUSSER, 2009, p. 29). Interessante essa 

correlação, uma vez que Alois aprende o ofício de fotógrafo justamente durante uma expedição 

de caça e coleta de espécimes pelo Pantanal, em abril de 1929. Considero relevantes, ainda, as 

colocações de Flusser sobre a produção da fotografia, mas, sobretudo, suas ideias sobre a 

recepção e a distribuição das imagens fotográficas. Essas noções serão importantes, pois é 

necessário considerar que Alois, em boa parte de sua atuação profissional, atuou como um 

prestador de serviços para detentores do poder econômico (como, por exemplo, um dos maiores 

complexos industriais do país, as Indústrias Matarazzo), mas, sobretudo, do poder político (em 

Goiás e na Europa). 

A imagem fotográfica instiga à “reflexão que corre incessantemente do texto à imagem 

e da imagem ao texto” (GRUZINSKI, 2006, p. 177). Deste modo, outra inter-relação entre 

imagem e texto que importa sobremaneira na elaboração da fotobiografia de Feichtenberger é 

a propriedade que a fotografia possui de ser “um magnífico instrumento de localização e de 

perspectiva cronológica; mais ainda, é um enxerto de memória que tem a segurança da 

eternidade” (GRUZINSKI, 2006, p. 177). Ao longo dos eventos descritos da vida do fotógrafo, 

o poder de “rememoração” (GAGNEBIN, 2014) que as fotos possuem sobre o próprio autor 

ficam evidentes em passagens de seus textos autobiográficos.  

Evidentemente, existem particularidades entre os diferentes tipos documentais 

produzidos pelo fotógrafo, além dos imagéticos. Cada um a seu modo, os diários, os textos 

autobiográficos, os relatórios de viagens e os artigos escritos por Feichtenberger são fontes 

carregadas de informações essenciais para o entendimento da trajetória do fotógrafo, mas 

precisam ser tratadas (e entendidas) em suas especificidades: seus diários expressam a rotina 

dos eventos e opiniões pessoais sobre os lugares e pessoas; os textos autobiográficos, de modo 

                                                           
19 Peter Burke, em Testemunha Ocular: História e Imagem (2004), toca em questões de metodologia da análise 

imagética, apontando questões pouco consideradas, que seguem por um caminho diferente ao elucidado por 

Flusser, Mauad, e outros pensadores da imagem como fonte histórica: os problemas do caminho inverso à imagem 

narrativa: a intenção de se criar uma fotografia que conte um fato ocorrido (BURKE, 2004, p. 189). No debate 

sobre os desafios de se concluir esta tese na forma de uma fotobiografia, apoiado em diversas fontes documentais, 

não apenas imagéticas, as colocações de Burke foram bastante estimulantes. 
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geral, são construções introspectivas e deterministas, que buscam dar sentido às suas escolhas, 

ao seu fascínio pelo desconhecido e pela aventura; já os relatórios de viagem atendem a uma 

função oficiosa, ainda que Alois não deixe de exprimir suas impressões sobre os fatos narrados. 

O que não se pode perder de vista é que se trata da (foto)biografia de um fotógrafo, e, voltando 

a Ana Maria Mauad: “Se a fotografia informa, ela também conforma determinada visão de 

mundo” (2004, p. 22). 

As obras de Rosalind Krauss (2002; 2006) abordam temas que tratam da fotografia 

como sendo a “chave de leitura” para uma nova forma de construção narrativa e seu estatuto 

como expressão artística. Apesar de não ser o enfoque desta tese, também serão consideradas 

as permeabilidades entre o registro fotográfico de Feichtenberger e sua expressão artística, uma 

vez que ele participou de alguns concursos fotográficos, tendo inclusive trabalhos premiados, 

entre as décadas de 1970 e 1980. De qualquer forma, sua relação pessoal e profissional com um 

grupo considerável de artistas e incentivadores das artes estará evidenciada. Neste mesmo 

sentido, faz-se necessário, também, tentar entender de que forma os contatos pessoais, firmados 

por Alois ao longo dos anos, influenciaram no seu trabalho.  

A técnica de contrapor imagens fotográficas do “antes e depois” será uma estratégia 

recorrente no uso que diversas publicações farão das fotos de Feichtenberger, efetivamente 

desde a década de 1950 (vide a publicação de São Paulo Antigo, São Paulo Moderno, de 1953, 

e as edições anuais de comemoração do aniversário de Goiânia, do jornal O Popular, a partir 

da década de 1960). As fotografias de Alois tomadas como ligação entre o passado (no caso de 

Goiânia) e o presente (no caso de São Paulo), estão relacionadas ao uso da imagem fotográfica, 

conforme descrito por Serge Gruzinski (2006). Para além dos usos, os contrastes marcam uma 

“modernidade múltipla brasileira”, amalgamada pelo “olhar cultural” do fotógrafo, que, por sua 

vez, é o resultado dos “choques” e “fantasmagorias” vivenciados em realidades que lhe foram 

impactantes20. Há, portanto, uma dialética entre a produção do fotógrafo, seu uso e sua 

                                                           
20 Há uma longa discussão, que integra o campo das Ciências Sociais (embora não apenas ele), sobre a modernidade 

e a modernização brasileira. Não se trata de entrar em detalhes sobre tal tema, pretendo apenas indicar que as 

fotografias evidenciam um “desejo pelo moderno”, que, no Brasil, esteve historicamente associado à 

modernização. Esse “desejo pelo moderno” é expresso distintamente, lado a lado, nas fotografias de 

Feichtenberger sobre Goiânia e São Paulo. A comparação, neste caso, amplia a análise. Mais detalhes a esse 

respeito aparecerão ao longo do texto, quando tratarmos da interpretação de imagens específicas. 
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circulação. Nesses três âmbitos21, interesses divergentes se colocam. Contudo, uma relação 

(dialética) inicial configura-se no “olhar” que enxergou e registrou. 

Assim, é indiscutível a presença dos conceitos formulados por Walter Benjamin na 

minha percepção da obra de Alois Feichtenberger22. Se uma das principais questões que norteia 

esta tese gira em torno da concepção de modernidade representada pelas imagens de Alois, não 

apenas de Goiânia, mas em toda sua obra, as proposições benjaminianas me pareceram, a 

princípio, base sólida para a construção de alguns pressupostos – como, por exemplo, o que 

considera a necessidade da construção imagética da “modernidade possível” para Goiás naquela 

virada política da década de 1930. Fotografia e modernidade estão atreladas na concepção 

histórica de Benjamin, a ponto de Natalia Brizuela afirmar ser impossível para o historiador 

moderno, “único tipo de historiador possível para Benjamin” (2012, p. 166), fazer história sem 

fotografia.  

Segundo Jeanne Marie Gagnebin, uma das preocupações que norteia a obra de Walter 

Benjamin é: “o que é contar uma história? O que é contar a história? (O que isso significa? 

Serve isso para alguma coisa e, se for o caso, para quê?)” (GAGNEBIN, 1999, p. 2). Para nosso 

tema, é fundamental problematizar qual a importância das imagens fotográficas de Alois 

Feichtenberger na elaboração de uma narrativa histórica que extrapola sua própria trajetória 

como sujeito histórico. Essas questões podem dizer muito sobre as elaborações narrativas 

acerca de Goiânia, por exemplo.  

Alguns conceitos benjaminianos parecem ter ressonância na análise da trajetória e da 

obra fotográfica de Feichtenberger. Como a noção de “choque”, experimentado pelo imigrante 

e expresso nas imagens que irá produzir (algo que se mantém por toda sua carreira); e a noção 

de “fantasmagoria” representada por elementos ausentes, mas implícitos em alguns de seus 

registros fotográficos.  

Assim, com estas percepções de aproximações entre os temas, foi feita uma avaliação 

sobre a aplicação das noções desenvolvidas pelo pensador alemão e seus leitores, com o 

propósito de construir uma narrativa condizente com esta linha de pensamento. A conclusão 

                                                           
21 Por uma necessidade de recorte, estes três âmbitos aparecem nesta tese tangencialmente, não sendo objetivo 

tratar da associação entre eles. Além de não haver espaço no interior da proposta, entendo que o tema é tão 

particular que daria origem a outra tese sobre AF.  
22 Esta guinada conceitual se deu com o curso ministrado pela Profª Drª Maria João Cantinho (IADE/Lisboa), 

Walter Benjamin e o Anjo da História: a Modernidade, a Concepção de Progresso e a Cesura no (do) Tempo , 

ministrado no PPGH-UFG, entre abril e agosto de 2013. Oportunidade na qual apresentei o texto “O fotógrafo 

Alois Feichtenberger na construção de Goiânia (1937): imagens alegóricas de ‘uma modernidade possível’”, como 

trabalho de conclusão do curso.  
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alcançada é a de que não seria possível explicar a modernidade expressa na obra de 

Feichtenberger por meio dos pressupostos benjaminianos. Para alcançar o objetivo de narrar a 

trajetória do imigrante austríaco, utilizando dos diversos suportes de fontes de que o seu acervo 

dispõe, é preciso realizar uma abordagem investigativa mais livre e abrangente. Benjamin 

colabora com a análise sobre a obra de AF, especialmente a partir dos conceitos mencionados, 

mas sua interpretação acerca da modernidade não cabe integralmente na avaliação da 

modernidade vivenciada e reelaborada pelo fotógrafo.  

A modernidade representada por Feichtenberger também não é a experimentada pelos 

viajantes do século XIX. Alois, apesar de estar munido com o mesmo olhar estrangeiro e 

colonial (que hierarquiza os espaços, as relações humanas, a natureza e as pessoas), não possui 

a mesma bagagem cultural que seus antecessores. Também, como sugerido, não é uma 

modernidade europeia, nos moldes apresentados por Benjamin, a partir de sua percepção 

baudelaireana e da modernidade parisiense. Não deve escapar o dado biográfico:  

Feichtenberger é oriundo de uma realidade industrial periférica, que nem ao menos teve tempo 

de vivenciar, pois imigrou para o Brasil assim que completou os estudos técnicos. Portanto, o 

amálgama que liga a obra do fotógrafo é sua especificidade: seu “olhar cultural”, que se formou 

concomitantemente à sua “escola de fotografia”, nas viagens pelo interior do Brasil, absorvendo 

toda infinidade de novas sensações, cores, luzes e realidades. 

 Junto das implicações que emanam das perguntas sobre a relação entre a escrita da 

História e o uso da fotografia como fonte e sobre a percepção de uma “modernidade múltipla 

brasileira” na obra de Alois Feichtenberger, esta tese também está comprometida com a 

importância do profissional de História envolvido em projetos de tratamento arquivístico e 

museológico. Dentre as inúmeras dificuldades enfrentadas no trabalho em instituições de 

guarda e disponibilização de acervos, como é o caso do MIS-GO, depositário do Acervo AF e 

de outras grandes coleções audiovisuais, uma em especial está diretamente relacionada à 

principal característica do Acervo AF: sua multiplicidade documental.   

Esta questão está relacionada com a hipótese da inter-relação entre a narrativa visual e 

a narrativa histórica. Retomando a “organicidade” do Acervo AF, em que os diferentes tipos 

documentais se associam ao tratar de um mesmo assunto, é preciso mencionar, ainda, os 

conflitos éticos enfrentados ao se deparar com questões de cunho profundamente pessoais da 

vida do fotógrafo, mas que são elucidativas sobre seu perfil. Refiro-me, sobretudo, a duas 

situações que serão tratadas ao longo do texto de formas distintas: sua relação familiar e sua 
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experiência com o nazismo. Em momento algum de sua trajetória, o fato de Alois ter se casado 

por três vezes influenciou na sua carreira profissional. Por si só, o fato de toda documentação 

sobre suas esposas fazer parte de seu acervo particular já demonstra que o rompimento com as 

esposas anteriores à Dona Carolina, com quem viveu por mais de quarenta anos, se deu de 

forma amistosa. Porém, o “relacionamento” que manteve com o III Reich alemão, servindo 

como correspondente de guerra, na Grécia e na ilha de Creta, fez com que o fotógrafo 

demonstrasse algumas precauções, principalmente em relação aos casos de “caça aos nazistas”, 

em países da América do Sul, que estamparam as manchetes dos jornais durantes as décadas de 

1960 e 1970. Ainda que o fotógrafo tenha demonstrado naturalidade com relação à sua 

participação junto ao Eixo, documentos referentes ao seu alistamento e os recortes de jornais, 

que manteve bem camuflados em meio aos seus documentos pessoais, demonstram que havia 

sim alguma preocupação quanto a esse fato integrar sua biografia. Mantivemo-nos em alerta 

em relação a esse indício, especialmente para a composição do Capítulo 4 (Retorno à Europa). 

Será possível acompanhar esses indícios nas próprias escolhas fotográficas de AF.      

Assim, tendo apontado os motivos que levaram a esta fotobiografia, seguem-se os fatos. 

À memória da ação do Projeto AF e às hipóteses apontadas acima se acrescentam outras 

questões, que foram se interpondo ao longo da pesquisa e da escrita deste trabalho. Contudo, é 

importante sempre ressaltar, até mesmo pela amplitude da obra de Feichtenberger, as 

possibilidades de pesquisa em seu Acervo não estão esgotadas. O modelo adotado, a construção 

de uma fotobiografia, é apenas uma possibilidade, dentre as inúmeras presentes no arquivo, à 

espera dos historiadores. Aceitei o desafio de elaborar uma fotobiografia porque, com ela, vinha 

o ganho extra de privilegiar o próprio ofício de Alois Feichtenberger. 
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CAPÍTULO 2 - Caçando imagens: Viagens, descobertas e aprendizado da 

fotografia 

 

De riqueza iconográfica para os que se interessam sobre a interiorização e abertura de 

novas fronteiras e frentes de trabalho pelo interior do país, além de absolutamente 

imprescindível para a história de Goiânia e de Goiás, o Acervo Alois Feichtenberger é 

“orgânico”. O que implica dizer que existe algum tipo de referência documental para os 

registros fotográficos do seu acervo. AF deixou algum outro tipo de suporte documental que 

dialogam com as informações imagéticas daquela representação fotográfica. Parece que AF 

mantinha uma preocupação em preservar um conjunto de documentos sobre seu trabalho, um 

“conjunto orgânico de informações” (BELLOTTO, 2006, p. 263), como que aguardando a 

atuação do historiador sobre sua obra fotográfica. Essa segunda fonte de informação sobre a 

imagem por ele registrada, tomando-se a própria fotografia como fonte primordial, se configura 

de diversas formas: uma série fotográfica que sirva de meio de comparação, uma publicação 

em determinado veículo da imprensa, um documento de solicitação oficial para aquele registro 

imagético, um contrato de serviço, um mero recibo de viagem, uma menção em seus diários ou 

relatórios ou uma simples anotação no envelope de negativos. Informações sobre toda a sua 

trajetória de trabalho, e também sobre sua vida pessoal (Foto 14), estão presentes em seu 

Acervo. 

 

Foto 14: Retrato de Alois Feichtenberger jovem, s/d. Acervo AF, MIS-GO. 
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Contudo, não existem informações sobre os reais motivos que levaram a imigração da 

família Feichtenberger para São Paulo, em 1925. A melhor fonte que dispomos para esta fase 

de mudança na vida dos Feichtenberger vem de punho do próprio fotógrafo. Alois estava 

preparando, em seus últimos dias de vida, um texto autobiográfico, ao qual intitulou Erlebtes 

Brasilien (Brasil vivenciado)23. O texto inacabado, com o subtítulo de 14 anos sob o Cruzeiro 

do Sul, abrange exatamente os primeiros anos de Alois no Brasil até sua passagem pelas minas 

de ouro e diamante no Triângulo Mineiro, em 193324. Uma segunda autobiografia, na forma de 

um breve memorial, intitulado Flagrantes da vida de um fotógrafo, fora preparada para sua 

retrospectiva fotográfica, em 1976. Segundo o jornalista Antônio Gomes, Alois escreve “numa 

prosa agradável, estilo fluente e desataviado, simpaticamente modesto e simples” (O Popular, 

20/06/1976). Para a pesquisa, sua autobiografia foi de grande auxílio para o entendimento de 

quais aspectos de sua trajetória o fotógrafo buscou evidenciar ou procurou dar mais ênfase. 

Estes textos também foram importantes para os trabalhos de interpretação imagética de algumas 

de suas fotos e são as principais fontes sobre o período em que a família deixa a Áustria em 

direção ao Brasil. Assim nos relata Alois: 

 

Em 26 de outubro de 1925, milhares de pessoas, famílias com muitas crianças, velhos 

de cabelos brancos, homens e mulheres reúnem-se na estação de Steyr, onde pegarão 

o trem que os conduzirá ao navio que os levará ao Brasil. Entre elas, a família 

Feichtenberger: o pai, a mãe de criação (Foto 15) os dois irmãos, a irmãzinha e Alois 

“junior”, então com 17 anos. Apesar do estado de necessidade e da fome, nutrem amor 

ao seu país; todos vão à procura de uma segunda pátria, o Brasil tropical.  

O imaginário sobre esse grande país inclui histórias pouco claras sobre florestas 

imensas, índios e animais selvagens, serpentes venenosas, mas o principal é que em 

São Paulo há muito trabalho: “Trabalho, trabalho e pão”! (Arbeit, Arbeit und Brot!); 

Steyr é chamada de “cidade morta”.  

Em 9 de novembro, finalmente são embarcados no navio inglês a vapor “Holbein”. O 

que o Brasil nos trará?  Pão? Felicidade? Riqueza? Decadência? Só o futuro dirá. 

(FEICHTENBERGER, Erlebtes Brasilien, s/d, p. 1). 

 

                                                           
23 Adoto as traduções feitas pelo consultor Marcelo Gross Vilanova, contratado pelo Projeto AF para a tradução 

dos diários, textos e documentos de Feichtenberger.  
24 Alois, portanto, pretendia deixar registradas suas memórias até o momento de seu retorno para a Europa, em 

1939, mas não teve tempo para terminá-las. 
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Foto 15: Casamento de Alois Feichtenberger (pai) e a segunda esposa, Hilda, a quem o fotógrafo se refere como 

“mãe de criação”. A família toda, pai, mãe de criação, Alois (filho), dois irmãos e uma irmã, partem para o 

Brasil, em novembro de 1925. Acervo AF, MIS-GO. 

 

A família Feichtenberger pertencia à categoria de excluídos, trabalhadores assalariados, 

no breve e conturbado período entre o colapso e a dissolução do Império Austro-Húngaro (a 

partir de novembro de 1918), a alternativa de composição da República Áustria Alemã com a 

abdicação total do Imperador Carlos I, e a formação da Primeira República Austríaca (1919). 

Como alternativa à sobrevivência, logo após o fim da Primeira Guerra, os Feichtenberger optam 

pela imigração. Algumas informações sobre o cotidiano do imigrante no Brasil lhes chegavam 

por meio de cartas e relatos de conterrâneos e parentes que vieram anteriormente, conforme AF 

relata em Erlebtes Brasilien. Algumas cartas trocadas entre familiares também fazem parte do 

Acervo AF, do MIS-GO. 
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Figura 2: Mapa do Império Austro-húngaro, datado de 1900. Em destaque, a cidade de Steyr (sublinhado em 

vermelho), distante 150 km a oeste da capital Vienna. Disponível em: http://www.gifex.com/fullsize-en/2011-

06-29-13973/Map-of-Austria-Hungary-1900.html. Acessado em 16 fev 2014. 

Oriundo da região de Steyr, cidade industrial próxima aos Alpes (Figura 2), as 

perspectivas para o recém-formado técnico em eletromecânica (Foto 16) não eram boas no fim 

do Império Austro-húngaro. No Brasil, o número de imigrantes de língua alemã se intensifica 

consideravelmente na década de 1920, em termos pelo desmantelamento do reinado de Carlos 

I, mas também pelo crescente incentivo dado pelo governo brasileiro para que empresas 

privadas de colonização ampliassem o uso das terras devolutas, principalmente, no Paraná e em 

Santa Catarina, após o Conflito do Contestado e as questões envolvendo a divisa entre os dois 

Estados (KRAUSE, 2002; FUGMANN, 2008; SEYFERTH, 2009; OLIVEIRA e SILVA, 

2011). Como não eram de tradição camponesa, os Feichtenberger se fixam na capital paulista, 

somando-se aos estrangeiros que buscam oportunidades no crescimento industrial25 da cidade. 

 

 

                                                           
25 Dados sobre imigrantes de língua germânica em São Paulo podem ser obtidos em:  

http://museudaimigracao.org.br/centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/historico-das-

imigracoes/#alemanha.  
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Foto 16: Os boletins escolares do curso técnico em eletromecânica, que Alois concluiu em 1925, aos dezoito 

anos, pouco antes de embarcar para o Brasil. Acervo AF – MIS-GO. 

 

Voltando as palavras de Alois, seria “o imaginário sobre esse grande país” realmente 

uma ideia prévia do jovem austríaco obtida por meio de alguma referência literária, ou é uma 

rememoração a posteriori do que o fotógrafo sintetiza em seu relato autobiográfico? Os dois 

recursos constituem a narrativa – a referência ideal a uma formação imaginativa (literária), 

colada ao acontecimento passado, e a memória, que faz do acontecimento passado um lugar a 

ser revisitado e, portanto, transformado.   

O pesquisador Jean Marcel Carvalho França vem se debruçando sobre a intensa 

produção de uma literatura de viagem que, entre a publicação da carta de Américo Vespúcio 

(1503) até a abertura da colônia aos estrangeiros (1808), serviu como “uma espécie de invenção 

(ou construção) do Brasil e dos brasileiros pelo europeu” (FRANÇA, 2012, p. 11). Apesar dos 

relatos acerca das imensas florestas e seus homens e animais selvagens serem um gênero de 

grande apelo público no período, é possível que Alois tenha aprendido algo mais concreto e 

atual sobre o Brasil pelas matérias da grade escolar dos cursos de Geografia e História, até se 

graduar no curso técnico em eletromecânica, um mês antes da viagem ao Brasil, em outubro de 

1925. Pelas cadernetas escolares (ver Foto 16), que fazem parte do seu Acervo, percebe-se um 

currículo bastante técnico e pouco voltado para as humanidades. 

A família se desloca para a França (o porto é desconhecido) e embarca no vapor Holbein, 

no início do inverno europeu (Figura 3), rumo ao porto de Santos. Não se sabe quais exatamente 

eram as informações preliminares que tinham os Feitchenberger sobre o Brasil, se informações 

passadas por conterrâneos ou obtidas em jornais e livros. Mas, em inúmeras ocasiões, Alois não 

contém seu espanto com o país tropical. Sua condição de estrangeiro, sua bagagem cultural e 
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seu estranhamento serão marcantes em todos os seus relatos e, obviamente, estarão sempre mais 

evidentes em seu olhar fotográfico. 

              

 

Figura 3: Bilhete de embarque da família Feichtenberger, datado de 9 de novembro de 1925. Acervo Família 

Feichtenberger. 

Chegamos no porto de Santos em 29 de novembro [1925], quando somos 

desembarcados. [...] Logo somos transportados de trem através de imensas plantações 

de banana. Somos levados a um vilarejo próximo a São Paulo, com muitas casas e 

chaminés de fábricas. É um lugar com muros altos e postos de observação, além de 

muitos soldados armados. Estamos numa prisão? 

Após o jantar, somos levados a um grande dormitório, não exatamente limpo e 

convidativo, onde estão agrupadas duplas de colchões ao lado e em cima uns dos 

outros. Lençóis e travesseiros não haviam. (FEICHTENBERGER, Erlebtes Brasilien, 

s/d, p. 2) 

  

Estas observações são pertinentes. A Hospedaria do Imigrante, para onde eram levados 

os imigrantes recém-chegados a São Paulo e local em que atualmente funciona o Museu do 

Imigrante, localiza-se no bairro da Mooca, na Zona Oeste da capital, região que 

tradicionalmente concentrava muitas indústrias. Desde a chamada “Revolução de 1924”, maior 

rebelião armada do Movimento Tenentista em São Paulo, algumas dependências da Hospedaria 

serviram também como detenção para prisioneiros políticos do Estado. Alois prossegue:  

 

No dia seguinte nomes são chamados e passaportes são devolvidos. São feitas 

perguntas sobre objetivos e planos futuros; quem quer ficar na cidade e quem quer 

ficar na plantação. A maioria prefere ficar na cidade. Parece que o medo ao 
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desconhecido se instala. Esse lugar é conhecido como a “montanha dos imigrantes”, 

pois cada navio traz milhares de poloneses, russos, austríacos, alemães, húngaros, 

iugoslavos, sírios, judeus e armênios, além de outras nacionalidades, sob o fomento e 

o patrocínio do governo brasileiro. Essas instalações também servem como prisão de 

presos políticos da revolução passada, como o general revolucionário Isidoro Lopes. 

Nossa família é esperada por um conhecido que sabia da nossa chegada. Por isso 

dirigimo-nos a São Paulo, onde no Largo da Sé, pegamos o bonde até chegar a 

Indianápolis, onde mora um compatriota com quem devemos passar a primeira noite, 

para depois procurarmos um apartamento. Eu tive sorte, de modo que logo nos 

primeiros dias, comecei a trabalhar como eletricista numa fundição. O mestre de obras 

é alemão, assim como o pessoal especializado. Naturalmente há também brasileiros 

assim como outras nacionalidades. Meu pai começou trabalhando como carpinteiro e 

o meu jovem irmão como aprendiz. O exíguo conhecimento sobre o país e a língua 

era a desvantagem que nos fazia ser frequentemente vítimas ou de mal-entendidos ou 

de fraudes. Na pequena localidade de Indianápolis tínhamos pouco tempo livre, pois 

a palavra de ordem era trabalhar e trabalhar com muitas horas extras, com exceção do 

domingo. (FEICHTENBERGER, Erlebtes Brasilien, p. 1) 

 

Que tipo de ambiente aguardava o jovem Alois em Indianópolis, bairro paulistano onde 

se hospedou a família? Após a passagem pela Hospedaria do Imigrante, mudaram as ideias 

iniciais do jovem sobre o Brasil? Este “imaginário” sobre o Brasil, que carregou ao longo da 

vida a ponto de narrar em suas memórias, parece ser fruto mais das notícias vindas de 

conterrâneos que trilharam primeiro o caminho para o Atlântico Sul, do que propriamente de 

algum tipo de literatura a que Alois possa ter tido acesso26. O fato é que esse imaginário veio a 

se fortalecer com os eventos que se seguem e que o levariam a empreender as primeiras viagens 

pelo interior do país. Esta sua primeira experiência em uma “zona de contato” (PRATT, 1999), 

onde as relações de poder foram invertidas entre colonizados e colonizadores (entre o Brasil e 

a Europa), foi marcante para o jovem austríaco. Dentre os relatos de Alois sobre os dias da 

chegada ao Brasil, sua perplexidade ao ter visto “com os próprios olhos” (Erlebtes brasilien) o 

contraste de luz e sombra sobre a pele de um trabalhador negro é um detalhe relevante para que 

se perceba o processo de construção do seu “olhar cultural”. A assimilação da estética dos 

trópicos na formação da identidade de Alois é um dos elementos do processo de 

“transculturação” (PRATT, 1999), pelo qual passará. 

Seus familiares, apesar da tendência urbana, não se adaptam muito bem na grande 

cidade e mudam-se para o interior do Estado. Já Alois, tentou se estabelecer realizando 

                                                           
26 Talvez o título mais popular sobre o Brasil surgido na primeira metade do século XX, Brasil um país do futuro, 

de Stefan Zwieg, teve lançamento quase que simultâneo em diversos países da Europa e das Américas, mas apenas 

em 1941. Não há indícios de que as primeiras obras de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, que tanto 

instigaram Zwieg a se debruçar mais sobre o Brasil, conforme prefaciou Alberto Dines para Brasil um país do 

futuro (edição de 2006), possam ter chegado ao jovem Alois ou aos seus conterrâneos naquele momento. Mas é 

bastante plausível que, com o sucesso da obra de Zwieg na Áustria e Alemanha, Alois tenha tido contato com o 

livro, quando foi lançado. 
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pequenos trabalhos. Mas foi a oficina mecânica de Frederico Boock onde permaneceu por mais 

tempo. Apesar da situação não ser das piores para Alois, as condições de sobrevivência não 

estavam satisfatórias.  

 

Assim passam-se os primeiros meses. Dos compatriotas ouve-se pouca coisa. Apenas 

por acaso encontram-se, pois estão dispersos. A cidade os engoliu. Eles trabalham por 

pouco dinheiro, que apenas dá pra sobreviver. As possibilidades de logo ganhar 

melhor são pequenas. Trabalhei como eletricista numa fábrica de papel e depois como 

servente e em outras atividades, mas nenhuma ocupação me caiu no gosto. 

Entrementes, passaram-se 3 anos. O tempo passa e nem se repara a passagem do verão 

ao inverno, pois não há neve. Tenho muitas saudades da terra natal a ponto de fazer 

festa quando chega a carta de um querido amigo. Começo a trabalhar numa oficina 

eletro-mecânica fundado (sic) por Frederico, um alemão do norte, que imigrou não 

faz muito, mas que, aos poucos, granjeou um círculo de clientes, consertando motores 

de carros e transformadores. (FEICHTENBERGER, Erlebtes Brasilien, p. 3)  

 

O pai, a madrasta e dois irmãos (Foto 17) seguiram para a cidade de Itapetininga, antiga 

rota do tropeirismo nas proximidades de Sorocaba. Lá os Feichtenberger começaram um 

modesto, porém próspero, comércio de carnes e fabricação de embutidos, aproveitando o perfil 

econômico da região e seguindo o típico feitio germânico27. O irmão mais velho, Karl, seguiu 

para Ponta Grossa, no Paraná. Mas o espírito irrequieto do jovem Alois não se adaptou ao novo 

empreendimento da família. 

 

 

Foto 17: Álbum de família, s/d. Ao centro, Alois Feichtenberger, pai de Alois e Karl (filhos com a primeira 

esposa, Elise, já falecida) e de Hilda (filha do segundo casamento, a quem Alois se refere apenas como “mãe de 

criação”). Em cima, os irmãos Hilda e Richard (enteado do senhor Alois). Em baixo, Alois (o filho mais velho) e 

Karl. Acervo AF, MIS-GO. 

                                                           
27 A empresa Feichtenberger Defumados mantém o mesmo ponto comercial na Avenida Peixoto Gomide, no 

centro histórico de Itapetininga, produzindo no tradicional método germânico de fabricação de salsichas e linguiças 

(ver http://www.feichtenberger.com.br). 
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Apesar de ter externado à família que já não tinha mais nenhuma esperança de 

prosperidade ou de melhores condições de vida no novo país, Alois ainda não havia perdido o 

deslumbramento com a natureza. As primeiras viagens que fazia da capital paulistana ao interior 

e ao litoral reavivavam no jovem europeu o imaginário de uma natureza idílica e infinita. Esta 

“alegorização”, de que trata Flora Süssekind (1990), com relação à visão estrangeira sobre a 

natureza nos trópicos ainda não havia sido absorvida por ele. 

No início de 1929, com pouco mais de vinte anos e não mais querendo permanecer no 

Brasil, Alois se encontrava no porto de Santos aguardando vaga no próximo navio que o 

conduzisse de volta para a Áustria. Contudo, em plena crise econômica mundial, os navios 

oriundos de outros portos ao sul do Brasil já passavam pelo litoral paulista com a capacidade 

lotada, a grande maioria das pessoas com as mesmas esperanças perdidas e saudades de casa 

que o jovem austríaco. Isso fez com que sua estadia numa pensão santista se prolongasse mais 

do que gostaria, obrigando-o a retornar à capital. 

 

Já trabalho na oficina de Frederico há bom meio ano, tudo dá certo no trabalho, o 

salário está bom e estou satisfeito. Se não fosse a saudade... Não sinto o sabor da 

comida, não tenho vontade de fazer nada e estou sempre aéreo. Eu tinha vontade de 

passear pelas montanhas da minha terra para ser feliz novamente. É-me odioso o 

barulho e a desordem da grande cidade.  

Pego minhas coisas e vou a Santos falar com o consulado alemão, que dirige os 

negócios dos austríacos também, e expresso minha vontade de deixar o país. “Isso 

será um pouco difícil”, diz o funcionário, “mas talvez você tenha sorte”. Ele me deseja 

boa sorte e dá um papel de admissão para o albergue alemão. Lá encontro outros que 

sofrem da mesma situação que eu, portadores do mesmo desejo: desejo de voltar à 

terra natal. Jovens e velhos, com suas esperanças surrupiadas, que tiveram malária, 

perseguidos pela má sorte, que perderam suas mulheres e filhos. Ninguém quer ficar 

mais aqui. 

Após 14 dias em Santos, a esperança de retorno é frustrada com a mesma resposta: 

“não há lugar no navio, está totalmente ocupado”. Entrementes recebo uma carta do 

meu ex-chefe, que revelou ser mais um antigo amigo do que chefe, dizendo que a vaga 

está guardada para mim e que o salário será melhorado. Respondo que vou aguardar 

mais alguns dias, mas não recebendo nenhuma resposta diferente das anteriores, acabo 

retornando a São Paulo, para a mesma oficina e o mesmo trabalho. Aliás, muito 

trabalho me aguardava. Moro numa pensão alemã próxima à oficina, pois assim 

economizo o tempo do longo caminho para a cidade. É essa a vida que eu devo levar 

até ficar velho e com cabelos brancos? Não! Devo começar uma nova vida. Algo 

precisa acontecer. Como se os céus tivessem ouvido meus mais altos desejos, algo 

acontece.  

Numa noite, na nossa pensão, eu encontro um novo hóspede, conhecido da dona da 

pensão. Ele é caçador e pesquisador, que fotografa animais selvagens e que já esteve 

inclusive na África. Meu interesse ficou aceso e logo nos fizemos conhecidos. Fiquei 

por horas a fio escutando sobre suas viagens. Walther Baummel conta suas aventuras 

na África e na Argentina, e que veio ao Brasil para publicar um livro com fotos de 

animais, para descansar e para procurar alguém que o acompanhasse. Meu deus do 
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céu, só há uma pessoa que lhe pode acompanhar: eu mesmo! O desejo de aventura 

tomou conta de mim e nunca mais saiu. (FEICHTENBERGER, Erlebtes Brasilien, 

s/d, p. 4) 

 

Alois percebeu a oportunidade de realizar um grande sonho: “viajar pelas regiões 

selvagens, conhecer as matas e os animais e, principalmente, cavalgar, caçar e fotografar” 

(FEICHTENBERGER, 1976, p. 1). Assim começa uma parceria com Walther Baummel pelo 

oeste paulista, pantanal mato-grossense e norte paranaense, de 1929 a 1932. É o início de uma 

narrativa determinista, predestinada a viagens intermináveis, aventuras e uma nova e inusitada 

profissão, a fotografia. Neste período AF percorreu muitas cidades, aprendeu a fotografar e 

pôde realizar os primeiros registros fotográficos, principalmente para fazendeiros e colonos, 

além de iniciar o seu próprio banco de imagens, que constituiria o seu portfolio. O trabalho do 

senhor Baummel, que AF resume como “ornitólogo” (Flagrantes, p. 4), consistia em coletar, 

fotografar, empalhar e enviar, para cientistas e universidades da Alemanha e outros países, aves 

e pequenos animais empalhados. Por anotações do próprio Alois, trata-se de um cidadão alemão 

nascido em alguma colônia do Oeste Africano. Havia viajado por várias partes do mundo, 

especialmente África e América do Sul, exercendo essa atividade, sempre em lugares onde a 

vida selvagem ainda permanecia intacta, como o Pantanal e a Patagônia. Mantinha com 

regularidade contatos entre pioneiros e colonos no Paraná, o que lhe garantia pouso, 

alimentação e bons guias, em alguns casos, em troca de boas fotos de família ou das 

comunidades e algum dinheiro. Praticava a caça e a taxidermia (técnica de empalhamento de 

animais), além de ser fotógrafo profissional, conhecimentos que transmitiu ao jovem 

Feichtenberger ao longo dos próximos dois anos.  

Chega-se a essas informações por intermédio dos seus Diários28, nos quais nos detalha 

as viagens pela recém-aberta estrada de ferro, o surgimento das novas cidades ao longo da linha 

do trem no norte paranaense, a vida nas colônias, nas pequenas cidades e nas fazendas, os dias 

de aprendizado da fotografia e da caçada. As anotações de Alois seguem os predicados sobre 

os diários pessoais como fonte histórica:  

 

Formas de inscrição autoral, os diários pessoais são fontes, chamadas de escritas 

ordinárias, que permitem aos historiadores rastrearem muitas das maneiras de viver 

e de pensar de determinada época, dadas a ver, no tempo presente [...] O trabalho com 

os diários pessoais exige do pesquisador um exercício interpretativo diferenciado, pois 

                                                           
28 Pelo Projeto AF do MIS-GO foram traduzidos, por Marcelo Gross Vilanova, os sete primeiros volumes dos 

Diários de Alois Feichtenberger, que cobrem desde o início da sua “aventura”, em 15 de abril de 1929, até 1932, 

última passagem do fotógrafo pelo Pantanal e norte do Paraná. Outros seis volumes não foram traduzidos por 

questões de prazo e recursos do Projeto. 
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irá lidar com papéis que venceram o tempo, o fogo e, muitas vezes, até o lixo. 

Seguramente não são muitos os exemplares que escapam a esse destino, daí certa 

dificuldade de acesso a tais materiais por parte dos pesquisadores. Traços duráveis do 

passado, quando surpreendentemente guardados, movimentam-se, pelas mãos dos 

historiadores, do espaço privado para a visibilidade pública. (CUNHA, 2009, p. 252) 

(Destaque da autora). 

 

Maria Teresa Cunha chama de “escritas ordinárias” aquelas consideradas mais ligeiras, 

menos trabalhadas, mas cheias de sensibilidades, realizadas por pessoas comuns, como o jovem 

Alois, que se oporiam aos escritos prestigiados, que já são elaborados com o propósito de 

compor uma obra literária. Certamente AF se serviu das anotações de seus diários para compor 

seus textos autobiográficos, ao menos com relação às datas e nomes. Mas aqueles que se 

debruçam hoje sobre suas anotações podem encontrar mais do que apenas datas e nomes. Peter 

Gay, historiador da psicanálise, que trabalhou com diários pessoais para compor um perfil da 

classe média vitoriana na Áustria (2002), período histórico em que se constituiu o núcleo 

familiar de Alois Feichtenberger, considera os diários pessoais “sem dúvida mais instrutivos do 

que as autobiografias”. Pois “são mais espontâneos e menos calculados, mais autênticos e 

menos literários do que costumam ser as memórias” (GAY, 2002, p. 281). Os diários de Alois 

se encaixam nesses quesitos. Por suas anotações podemos ‘conhecer’ suas ideias, mesmo que 

superficialmente, e suas impressões e constatações. 

 

2.1 – Escola de fotografia no Pantanal 

 

A perplexidade com a luz e o calor dos trópicos, as cores, a vastidão do território 

brasileiro, a riqueza natural do país. Estes são temas recorrentes nos primeiros relatos do jovem 

Alois, bem como a “irresponsabilidade” dos brasileiros no descuido destas maravilhas. Os 

caminhos que o levaram a ser um “aventureiro” – que é justamente como o próprio Alois se 

descreve, e como parentes do fotógrafo se recordam de sua personalidade – remonta a uma 

percepção romântica da natureza, um interesse pelo que não seja urbano, não civilizado (Foto 

18). Alois busca pela simplicidade que “sempre esperou encontrar” (Diário I, A primeira vez 

no Matto Grosso, abril de 1929), mas cultiva um romantismo muito longe do peso atribuído a 

uma linha de pensamento de “resposta a conflitos políticos” dos anos 1920-30 (FARIA, 2006, 

p. 263). A vontade por aventuras de Alois está relacionada à liberdade, e também a mais 

absoluta falta de comprometimento com as condições sociais ou políticas pelas quais o país 

vinha passando. O que não significa dizer que ele as ignorava. 
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A leitura de seus primeiros Diários evidencia como suas primeiras experiências em 

áreas de transição com a chegada da “modernidade”, correspondem a um processo de embate 

cultural intenso. Alois expressa a negação, a crítica, o “choque” com uma nova realidade 

totalmente diferente da que conhece, ao mesmo tempo em que experimenta, se não pela 

primeira vez, ao menos mais intensamente, a assimilação dos elementos (políticos, ideológicos, 

mas, sobretudo, culturais) dessa “zona de contato” (PRATT, 1999). Ao mesmo tempo, inicia 

na apropriação de uma outra forma de expressar suas inquietações: a imagem fotográfica. 

 

Foto 18: O jovem Alois com sua caça. Foto Walther Baummel, s/d. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Nesta direção, AF se depara constantemente com a perplexidade e realça as contradições 

que vão lhe surgindo. “A espera é a pior coisa no Brasil” (Diário I, A primeira vez no Matto 

Grosso, 21 de abril 1929, p. 3). Espera-se para poder embarcar no trem de passageiros da 

Estrada de Ferro Noroeste29, sempre lotados, e espera-se outros tantos dias para chegar ao seu 

destino, além da incerteza quanto ao próprio término da viagem. Alois sempre se surpreende 

com a vastidão das florestas frente à imensidão dos desmatamentos em áreas absolutamente 

desabitadas. No Pantanal, Feichtenberger se encontra com o vazio em um meio ambiente tão 

                                                           
29 Sobre as companhias ferroviárias e as rotas, estações, troncos, horários e diversas outras informações sobre as 

ferrovias brasileiras me foram fundamentais os dados coletados pelo pesquisador Ralph Giesbrecht. As 

informações estão disponíveis no seu blog (http://blogdogiesbrecht.blogspot.com.br) e, principalmente, no site que 

mantém constantemente atualizado sobre as ferrovias (http://www.estacoesferroviarias.com.br/index.html).  
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cheio de vida. Nesta época, o norte e oeste do Paraná e a região do Pantanal Mato-grossense 

passam por um período de grandes mudanças: a abertura de novas fronteiras, frentes de trabalho 

e de expansão agrícola e povoamento.  

A abertura da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (EFNB), iniciada em 1904 (Figura 

4), representou um marco de integração do Estado do Mato Grosso com o restante do Brasil30. 

Foram vários os motivos que levaram o Governo Federal a tomar a iniciativa de ligar o porto 

de Santos, principal centro exportador do país, ao importante centro de comércio do rio 

Paraguai, que era o Porto de Corumbá. Além da necessidade de defesa do território nacional, 

uma das lições deixadas pela invasão de Solano Lopes em 1870, a EFNB foi concebida para 

maior aproveitamento da produção pecuarista do Mato Grosso, limitando a influência 

econômica da Argentina na região. Foi um caminho de ligação entre Santos e o Pacífico, 

interligando as malhas ferroviárias da Bolívia até o Chile. E, ainda, proporcionou o 

fortalecimento de Campo Grande como importante centro comercial, tornando-se também 

destino de um grande número de imigrantes (MARQUES, 2014, p. 30-32).  

 
 

Figura 4: Mapa de 1935 da malha ferroviária do Estado de São Paulo, com destaque (em vermelho) para o tronco 

da E.F. Noroeste do Brasil. O trecho partindo de Bauru compreende a primeira etapa da viagem de nove dias, 

entre 16 a 24 de abril de 1929, feita for Baummel e Feichtenberger até Aquidauana, no Pantanal. Mapa 

disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br. 

                                                           
30 O paulista Joaquim de Almeida Leite Moraes, deputado distrital e futuro Presidente da Província de Goiás 

(1881), foi um dos entusiastas da prolongação da Estrada de Ferro Mogiana até o Mato Grosso. Seus apontamentos 

sobre as viagens entre São Paulo e Goiás nos servirão de referência para os mesmos trajetos percorridos por 

Feichtenberger anos mais tarde.  
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A região percorrida por Baummel e Feichtenberger, entre o oeste paulista, o noroeste 

paranaense e o sudoeste mato-grossense, vivenciava, na virada da década de 1920 para 1930, o 

projeto de expansão da cultura cafeeira. A crise mundial de 1929, remodelou os planos estatais 

de incentivo ao avanço da malha ferroviária na região, que, até então, era considerada 

estratégica.  

Em As ferrovias de São Paulo (1981), Flávio Saes aponta que:  

 

Se nos primeiros vinte anos da Primeira República, as políticas de subsídio à economia 

cafeeira representadas pelos planos de valorização e investimentos diretos através de 

insumos e subsídios definiram o crescimento das exportações do produto, os últimos 

anos foram marcados pela superprodução interna e pelo progressivo declínio dos 

preços do produto no mercado externo. A queda do percentual representado pelo café, 

o aumento das despesas com a queda progressiva do valor da moeda nacional e os 

pesados ônus financeiros advindos dos empréstimos externos necessários para novos 

investimentos contribuíram para prejudicar o empreendimento ferroviário já durante 

o Estado Novo (Cit. In: BERNARDINI, 2011, p. 41-42). 

 

Apesar de não caracterizar a instalação de uma grande malha ferroviária no Brasil, o 

que se promoveu, principalmente após a expansão cafeeira, foi a interligação de vários troncos 

ferroviários que dessem acesso aos portos exportadores. Para chegar ao Pantanal a dupla de 

“aventureiros” precisou aguardar, em vários trechos da viagem, por outros comboios que 

fossem adiante. Esse modelo de interligação das redes ferroviárias é decorrente não apenas das 

proporções continentais do território brasileiro ou da redução de custos de implantação, “mas 

sim pela regionalização da economia dependente, característica da estrutura colonial de 

produção que persiste até a República” (BORGES, 1990, p. 37), atendendo minimamente ao 

desenvolvimento dos mercados locais e voltado para a monocultura. Apesar disso, o transporte 

de passageiros foi fundamental para a fixação desse contingente da imigração e para acesso a 

áreas remotas do país.    

A implantação da rede ferroviária em direção ao oeste visava não apenas a ampliação 

da área cultivada de café (BERNARDINI, 2011) e o escoamento da produção para exportação, 

ou a efetiva estratégia de defesa das fronteiras após a Guerra do Paraguai (SOUZA, 2008), mas 

estava inclusa no projeto de ocupação territorial e representava a chegada da modernidade e 

desenvolvimento econômico das inúmeras cidades, vilas e propriedades, públicas e privadas, 

ao longo da linha (Figura 5). Para o historiador Odilon Nogueira de Matos, a chegada do trilho 

da estrada de ferro é sempre “um marco na história de uma cidade”, uma vez que acarreta a 

instalação de todo um “aparelhamento” para seu funcionamento e aproveitamento, como 
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armazéns, oficinas, escritórios, espaços operacionais, além do contingente de prestadores de 

serviços, diretos e indiretos e corpo técnico necessários (Cit. In: GHIRARDELLO, 2011, p. 

71).    

 

 
Figura 5: Mapa de 1954 demarcando os 1.622 km de extensão da E. F. Noroeste do Brasil com suas paradas, 

entroncamentos e principais estações. Destaque (em verde) para os pontos comentados por Feichtenberger em 

seu Diário para a primeira viagem ao Pantanal (1929): partindo de Bauru, segue por (Posto) Bonito, Araçatuba, 

Aracanguá, Jupiá (Ponte Francisco Sá sobre o rio Paraná), Três Lagoas, Campo Grande, Terenos, Correntes 

(depois chamada Palmeiras), Piraputanga, Aquidauana, Miranda, Salobra, Carandazal e Porto Esperança. 

Algumas estações, como as de Terenos, Aquidauana e Miranda atendem atualmente à linha turística do Pantanal. 

Disponível em: http://vfco.brazilia.jor.br/mapas-ferroviarios/1954-EF-NoB-Noroeste-Brasil.shtml. 

 

Sobre a descrição da viagem é interessante notar as primeiras impressões deixadas por 

Alois nos seus Diários. Está é a principal fonte de informações sobre o início de sua carreira 

como fotógrafo, além de ser um rico material para capturar o olhar de um jovem estrangeiro 

sobre o processo de interiorização da colonização do país, ademais o enfrentamento das 

diferentes percepções de tempo, espaço e organização social que ia encontrando pelo longo 

caminho. Estranha os “diferentes tipos de pessoas” que ocupam o vagão do trem; observa as 

mudanças na paisagem, que varia sempre entre “selva, floresta e de novo selva, com o pântano 

abundante da última enchente”, além da “cara muito diferente” que tem o rio Tietê longe da 

capital (Diários I, Sexta, 19 de abril de 1929).  
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Para o antropólogo Claude Lévi-Strauss31, o corte da estrada de ferro pelo interior do 

Brasil representava, antes de mais nada, uma experiência única de implantação de núcleos 

urbanos “de maneira quase experimental, a formação desse fantástico fenômeno humano que é 

uma cidade” (2011, p. 43). Quase ao modo de Lévi-Strauss, Feichtenberger deixou registrado 

seu espanto com a devastação da vegetação nativa ao longo da ferrovia, “os fazedores de 

desertos”, como Euclides da Cunha já havia denominado as companhias ferroviárias, que 

abriam largas faixas de quilômetros ao longo do seu traçado para a exploração de madeira. Mas 

o jovem austríaco não tinha, ainda, a noção de que havia uma grande transformação ocorrendo 

naquelas paragens. Para ele todo aquele verde contrastando com os grandes rasgos na mata 

conviviam perfeitamente, como também “coabitavam” os diferentes Brasis percebidos por 

Lévi-Strauss (Foto 19). 

        

 

Foto 19: Manutenção da ferrovia no Pantanal. c. 1930. Acervo AF - MIS-GO. 

 

Para o jovem Alois, “a espera é a pior coisa no Brasil” (Diários I, Domingo, 21 de abril 

de 1929) e a demora de quase uma hora que o trem levou para cruzar a ponte de 1.200 metros 

sobre o rio Paraná32 foi citada com desdém. As diferenças entre as acomodações também foram 

                                                           
31 Claude Lévi-Strauss permaneceu no Brasil entre 1935 e 1939 como membro do grupo de professores franceses 

que impulsionaram as ciências humanas no Brasil com a fundação da Universidade de São Paulo. Seus estudos 

junto aos Bororo na região norte do país permitiram a construção da Antropologia Estrutural. 
32 A Ponte Francisco de Sá havia sido inaugurada a menos de três anos, em 1926, interligando as estações de Jupiá 

(SP) e Três Lagoas (MT), travessia que era feita, anteriormente, por balsas, o que atrasava em muitas horas a 

viagem (www.estacoesferroviarias.com.br). 
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duramente comentadas por Alois. O quarto do Hotel Estação, em Campo Grande, por exemplo, 

apesar de pertencer a um “simpático” japonês, não foi considerado confortável, pois não havia 

janelas.  

Nas pequenas cidades atendidas pela estrada de ferro, anteriormente denominadas de 

“boca-de-sertão” ou de “local de pouso”, um dos novos e promissores empreendimentos eram 

os hotéis ou estalagens, muitas delas mantidas por colonos estrangeiros. Em alguns casos, como 

no interior paulista e no Mato Grosso, a implantação da estação gerava uma nova estrutura 

urbana no seu entorno. Formaram-se praças e uma rede de serviços que variava desde banheiros 

públicos a bons restaurantes e hotéis, para atender a todo tipo de clientela, “desde caixeiros 

viajantes a capitalistas interessados na compra de terras” (GHIRARDELLO, 2011, p. 87). Estes 

espaços logo se transformarão em locais privilegiados para realização de festas e folguedos 

populares, tanto pela boa localização como pela rede de serviços no seu entorno. 

 

Se a cidade fosse ponta de linha, ou houvesse mais de uma companhia ferroviária em 

seu solo, a baldeação deveria ser feita, e o pernoite era obrigatório. Os hotéis, nesses 

cidades, eram em grande quantidade, sendo alguns edifícios imponentes e nobres, 

mostrando o quanto esses espaços urbanos eram “rota de passagem” para muitos, que 

para aí, ou para mais adiante, se dirigiam a fim de fazer negócios. (GHIRARDELLO, 

2011, p. 87)  

 

Em Terenos, próxima estação depois de Campo Grande, havia uma colônia alemã já 

visitada anteriormente por Baummel. Mas seguem primeiramente para Aquidauana, localidade 

às margens de um grande rio de mesmo nome, à procura de um fazendeiro conhecido do alemão. 

Ali, Baummel esperava realizar uma série de boas fotos e coletar bons exemplares de animais, 

afinal, este era o objetivo da viagem. Em suas anotações diárias, Alois não se continha de 

ansiedade.  

 

Quarta, 24 de abril de 1929. 

Finalmente hoje a coisa vai. Acordamos às 5:30, pois a carroça deveria vir às 6 horas 

para levar nossas coisas, mas ele só aparece às 7:30. Paciência! Após fazermos 

algumas compras de mantimentos, somos levados às profundezas da floresta. Após 

duas horas e meia, chegamos ao “Rancho”, onde o Sr. Baummel esteve há um ano e 

meio atrás. A má notícia é que o Rancho não pertence mais ao velho caçador com 

quem Baummel morou, mas agora aos seus parentes, que moram em Bauru. Um 

fazendeiro de Aquidauana tem o direito de dispor sobre a Facenda. Amanhã o Sr. 

Baummel volta à Aquidauana. Mais uma vez, paciência. 

Quinta, 25 de abril de 1929. 

Às 7 horas o Sr. Baummel vai a Aquidauana. Eu fico no Rancho, cerca de uma hora 

depois aparecem os dois índios que Sr. Baummel havia encomendado ontem. 

Ao final da tarde, o Sr. Baummel retorna: nós não podemos ficar aqui e, por isso, 

vamos a uma outra Facenda, que estava no caminho por onde passamos, algo como 

no meio do caminho. De novo, paciência. 
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Sábado, 27 de abril de 1929. 

Cada manhã acordo com sangue entre os dedos dos pés. O almoço era mandioca, arroz 

e carne de vaca, ou arroz, carne e mandioca. Já o jantar era arroz, mandioca e carne. 

(Diário I, A primeira vez no Matto Grosso) 

 

Ao longo dos quase dois meses desta primeira estadia no Pantanal, de 24 de abril a 18 

de junho de 1929, Alois enfrentou as duras condições da vida numa fazenda no Mato Grosso. 

Apesar das constantes (quase que diárias) reclamações em seus relatos, o jovem austríaco não 

desanimou na primeira experiência. Os primeiros contatos com a natureza e com os animais fez 

com que sua satisfação superasse as dificuldades, apesar de um pouco decepcionado 

inicialmente por não haverem tantos animais à vista quanto era sua expectativa. 

Faziam expedições rotineiras pelas fazendas em busca de boas fotos de animais e 

também de boa caça. O aprendizado da fotografia se dava em meio a mata e à espreita de aves, 

jacarés, cachorros do mato e outros pequenos animais. A paciência era realmente uma virtude 

necessária para o jovem aprendiz. O material utilizado eram as pesadas câmeras que utilizavam 

chapas de vidro, seu manuseio e a habilidade necessária para bons registros fotográficos não 

foi absorvida tão facilmente por Alois. 

 

Sexta-feira, 31 de maio de 1929. 

Vamos a uma Facenda (sic), onde Sr. Baummel faz uma foto da casa, cujo proprietário 

é parente do nosso fazendeiro. Eu faço, à tarde, minha primeira foto de um animal, 

uma garça voando. Ela aparece muito bem, para uma cópia, porém, muito pequena. A 

chapa não estava também muito boa, pois quando o Sr. Baummel tirou-a de outro 

aparelho, a chapa recebeu luz. (Diário I, A primeira vez no Matto Grosso) 

 

Em suas memórias posteriores, Flagrantes da vida de um fotógrafo (1976), Alois 

comenta sobre a sua primeira foto, de uma tamanduá bandeira, “com uma máquina Mentor-

Reflex com mais de treze quilos e chapas de vidro 9x12” (Foto 20). Tanto a foto de uma garça 

quanto a do tamanduá fazem prarte de um álbum contendo 44 fotogramas organizado pelo 

próprio Alois, e que integra a “Série Fauna” do seu Acervo no MIS-GO. 
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Foto 20: Tamanduá. Uma das primeiras fotos realizadas por Feichtenberger, em negativo de vidro, com detalhe 

para sua sombra projetada. 1929. Acervo AF, MIS-GO. 

 

A região pantaneira, desde meados do século XIX, era eminentemente pecuarista. Pelas 

descrições de seus diários havia alguma produção de erva-mate na região de Aquidauana, mas, 

aparentemente, destinada ao consumo local, diferente da produção em larga escala que se 

realizava no sul mato-grossense e Paraná. Tinham acesso a periódicos em língua alemã, como 

os jornais Die Gruene e Kosmos, conforme relata Alois, mas não com regularidade. A própria 

alimentação era pobre em nutrientes, apenas arroz, mandioca, carne e, às vezes, feijão, o que 

deixava os dois estrangeiros constantemente indispostos, e, porque não dizer, mal-humorados. 

Contudo, boa parte das queixas de Alois era destinada à morosidade dos habitantes locais. 

 

Domingo, 05 de maio de 1929. 

As pessoas aqui [Aquidauana] não têm outro interesse que não seja pelo gado; comem 

o ano inteiro mandioca, arroz, carne e feijão; ler e escrever são coisas superficiais. 

Com o tempo é perceptível as conhecidas características que predominam: a apatia 

(Stumpftsinn) e a estupidez (Blödheit). 

Quinta-feira, 09 de maio de 1929. 

Sobre o local: uma pequena Facenda localizada na metade do caminho entre 

Aquidauana e o “Rancho” de João Cabelludo. Dormimos num grande quarto com 

quatro janelas, sem vidro com apenas veneziana de madeira e três portas e telhado de 

telhas. As “camas” são feitas de portas, exatos 56 e meio de largura, o estofo do 

colchão é de capim. O café da manhã compõe-se de uma pequena taça de café (pelo 

menos é assim chamado, em que pese não ter muito paladar disso), leite e mandioca. 

Excepcionalmente há pão. O prato tradicional nacional, feijão com arroz, só aparece 

excepcionalmente também. Assim passam o ano todo, e, a depender do tempo, com 
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banana e laranja. Em volta da casa é plantado os mantimentos que são utilizados 

(mandioca, arroz e feijão). 

Quinta, 16 de maio de 1929. 

A dona de casa nos traz a roupa lavada no dia anterior. Sr. Baummel paga o resto da 

pensão. A pensão nos custa, por mês, 90 mil reis por pessoa. Mas não vale isso tudo 

[Es ist aber nicht einmal das Wert]. Diariamente duas vezes mandioca, carne seca e 

arroz e às vezes feijão, porque ela não quer comprar sempre.  

Domingo, 26 de maio de 1929. 

Enquanto Sr. Baummel vai à Villa, porque o proprietário da Facenda queria ser 

fotografado, o administrador da Facenda me convida para caçar, e eu vou. Entramos 

cada vez mais fundo na floresta, onde árvores são cada vez mais grossas e mais altas. 

Vamos pelo caminho que é usado principalmente para transporte de madeira. Muita 

madeira é cortada aqui, é explorada até a exaustão, como tudo em geral no Brasil. 

No primeiro rancho em que estive, vi um cadete fazer a barba, mas ele fazia 

rapidamente e colocava água no “Mate”, que eu também tomei pela primeira vez. Em 

todo lugar onde vamos é oferecido mate, que é uma forma de chá, mas sem açúcar. 

Em uma pequena casca esférica é feito o mate com água fervente, suga-se até que 

fique somente o chá (pó), então é novamente cheio com água fervente. A casca vai de 

um para o outro sempre em uma roda dando a volta, doenças, etc, podem também ir 

junto. 

Nós vamos a um “Rancho”, onde pequenas crianças corriam. Lá é novamente 

oferecido mate, que eu chupo junto. A mulher da “casa” amamenta um bebê. Ela 

parece bem gasta [ganz verbraucht] e decrépita [abgelebt], apesar de ser, 

aparentemente, muito jovem em idade. Isto parece ser algo típico com mulheres e 

garotas locais, elas ficam maduras muito cedo, porém, ficam justamente mais gastas 

cedo [verbraucht]. (Diário I, A primeira vez no Matto Grosso) 

 

Nesta passagem dos Diários, Feichtenberger deixa sua sincera impressão sobre vários 

aspectos da vida cotidiana do pantaneiro: sobre o tradicional e ritualístico uso do chimarrão; 

sobre o manejo do gado e dos recursos naturais, feito sem qualquer tipo de controle ou programa 

de sustentabilidade; sobre as péssimas condições de vida do camponês, o que é uma tônica nas 

suas primeiras anotações. Além disso, chama a atenção um aspecto oculto nas suas memórias, 

que se tornará constante em suas imagens: a dicotomia entre o arcaico e o moderno, que, 

entretanto, coexistem. Ao mesmo tempo em que convivia com o mundo rural, Alois presenciava 

a chegada da chamada modernidade, vinda pelos trilhos do trem no oeste do Mato Grosso (Foto 

21). Na verdade, a própria figura do jovem austríaco em meio ao Pantanal era como que a 

personificação desta dualidade: um agente dos novos tempos, que, apesar da pouquíssima 

experiência, podia portar duas máquinas poderosas, em um dos ombros uma câmera fotográfica 

e, no outro, uma carabina. 
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Foto 21: Estação de Porto Esperança durante a grande enchente de 1929. Sem autor. Acervo Municipal de Avaí - 

SP. Foto disponível em: www.estacoesferroviarias.com.br. 

 

Tudo para o jovem Alois é uma grande aventura. Por seus relatos percebe-se que sua 

ansiedade é mais por uma questão de percepção da passagem do tempo, que é muito diferente 

da percebida pelo pantaneiro, por exemplo, do que por um jovem cheio de vontade de explorar 

um novo mundo. Esta questão também fica evidente comparando-se as anotações dos seus 

Diários com os textos autobiográficos, construídos após muitos anos, frutos de uma escrita mais 

elaborada. Abaixo, um trecho sobre esse período de aprendizagem, que Alois deixou num dos 

seus textos autobiográficos:   

 

Após saber por Walther que eu não sei cavalgar, Dom Fernando [fazendeiro] ordena 

que um vaqueiro separe um cavalo para mim após o almoço. Esse sempre foi um 

desejo meu da época de adolescente: montar um cavalo! Mais um desejo realizado.  

Quando volto à casa da Fazenda, Walther percebe minha cara de satisfação e tira uma 

foto minha montado no cavalo (Foto 22). Já no dia seguinte quando Dom Fernando 

convida para trazer a boiada de uma fazenda vizinha com o cavalo, eu não perco a 

oportunidade e aceito. Assim vão três vaqueiros com Dom Fernando, e eu como 

“aspirante” a vaqueiro. 

É magnífica a sensação de cavalgar pelas paisagens dos trópicos. O mundo parece 

bem outro visto pelas costas de um cavalo! Esse delicioso sentimento de uma 

liberdade sem amarras, longe da pressão nervosa e da pressa da arrasante civilização 

não pode ser descrito, é necessário vivenciá-lo. (Erlebtes Brasilien, p. 8) 

Como será demonstrado mais à frente, Alois tem muito apreço pela sensação de 

liberdade, pela vida junto à natureza, pelo direito de ir e vir, mesmo que nas precárias condições 
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do interior do Brasil daqueles tempos. O seu interesse pelas viagens exploratórias e de contato 

com o novo e o inusitado, somado a um romantismo com relação à natureza, são características 

de sua percepção colonial sobre o Brasil, que, em breve, estarão presentes nos seus registros 

fotográficos.  

 

 

Foto 22: Alois Feichtenberger “aprendiz de vaqueiro”, 1929. Autor Walter Baummel. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Eudes Fernando Leite, em sua tese de doutorado sobre as comitivas e peões-boiadeiros 

no Pantanal, defende a importância do vaqueiro, que se autodenomina “pantaneiro”, como o 

típico homem branco que primeiro ocupou as planícies sul-mato-grossenses (2003, p. 73). 

Depois dos bandeirantes e monçoeiros, foram eles ocupando os campos, tocando boiada e 

enfrentando as culturas indígenas não conquistadas para tomar posse de uma vastidão de terras, 

ainda em meados do século XIX. Foi com essa gente que Feichtenberger manteve seu primeiro 

contato no Pantanal. Contudo, à medida que vai prolongando sua permanência na região, ainda 

acompanhado de Baummel, passa a manter maior proximidade com grupos de colonos alemães. 

A pesquisa de Vinícius R. da Fonseca (2015), em dissertação de mestrado, trata da 

implantação, na década de 1920, de projetos de colonização que fixou um grande número de 

imigrantes germânicos no Pantanal, para estimular a ocupação das terras e aumentar a produção 

de alimentos. Após a conclusão das obras da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil até 

Aquidauana, o Governo do Estado reservou terras para o projeto de colonização ao longo da 

linha ferroviária, o que facilitaria o escoamento da produção agrícola (FONSECA, 2015, p. 61). 

No início de julho de 1929 a dupla Baummel e Feichtenberger deixa a fazenda próximo 

ao rio Aquidauana e retorna de trem a Terenos. Alguns anos antes, mais precisamente em 1924, 
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o Governo do Estado do Mato Grosso havia concedido uma grande área de terras devolutas 

para a administração de uma empresa alemã de colonização, a H. Hacker & Cia, que procedeu 

ao assentamento de muitas famílias de imigrantes europeus, predominantemente de alemães 

(FONSECA, 2015; MIRANDA, 2001), a região hoje é conhecida por Colônia Velha33. O 

contato de Alois com a diversidade cultural que se instalava ali parece ter, após os meses de 

total desânimo à beira do rio Aquidauana, renovado os seus ânimos (Figura 6).  

 

  

Figura 6: Mapa da Colônia Agrícola de Terenos, s/d. O núcleo urbano estava no entorno da Estação Ferroviária e 

as terras se prolongavam acompanhando as várzeas do rio Piraputanga, por onde Alois buscou realizar seus 

primeiros retratos. Mapa disponível em FONSECA, 2015, p. 124. 

 

Quarta, 10 de julho de 1929. 

[Em Terenos] A alguns passos da estação está o lugar onde vamos ficar por seis mil 

ao dia, com boa cozinha e quarto limpo, e a dona é uma alemã. Em contraste aos hotéis 

onde ficamos ao Norte (Norweste) por 12-14 Mil, isso aqui é muito, muito barato, 

além de ter uma comida melhor. 

Quinta-feira, 11 de julho de 1929. 

Logo depois do café, vamos à colônia. Após quinze minutos de marcha, aparecem as 

primeiras casas. Sente-se outra pessoa aqui do que em Aquidauana. São pessoas de 

trabalhar duro, amigáveis e hospitaleiras, muito diferente de Aquidauana. Eles têm o 

seu trabalho, seu campo, sem tempo para perder. Lá somente o gado e a “paciência”. 

Um dos proprietários de uma das casas dos colonos nos informa que tem salsicha 

                                                           
33 Ver também: www.cidades.ibge.gov.br/terenos. 
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fresca e nos convida para o café. Tarde da noite aparece o Sr. Naumann, um 

colonizador [Kolonist], o professor, que volta de Campo Grande de cavalo. 

Sexta-feira, 12 de julho de 1929. 

Junto a um colono, de manhã, Sr. Baummel faz quatro fotos. À tarde escrevo para o 

pai. Sr. Baummel recebe telegrama de um banco de São Paulo, e ele vai a Campo 

Grande às 14:30 para arranjar seu dinheiro pelo Banco do Brasil e depositar no seu 

banco. Eu vou à casa de Naumann e ele conta sobre a colônia alemã na África, 

Camarões, depois na Turquia, Palestina, Arábia, até o Canal de Suez durante a guerra, 

e agora ele trabalha como um normal diarista. Todos os colonos aqui não têm certeza 

em relação a quanto tempo vão poder ficar, e se todo o trabalho e esforço realizado 

será em vão. Esta é uma situação tipicamente brasileira, sempre estar-se na incerteza, 

no não saber quanto ao que o dia seguinte traz. 

Naumann me convida então para o jantar, sopa, mandioca, carne e ovos, depois mate. 

Ele conta que nesta colônia estão 14 ou 15 nações. Na minha opinião, ele é idealista 

demais, não entende as pessoas, que o veem como louco. (Diário II, A primeira vez 

no Matto Grosso, viagem pelo rio Paraná, Presidente Wenceslau) 

  

Apesar da boa convivência com os colonos parece não haver muitas oportunidades para 

as atividades de Baummel. Já a 15 de julho os dois estão tomando o trem de volta a Campo 

Grande e de lá para Araçatuba, no Estado de São Paulo. A ideia era encontrar oportunidades 

pelo caminho de volta. Pousam no Porto Independência, no rio Paranapanema, estação 

localizada na divisa entre os estados de Paraná e São Paulo, nas proximidades do chamado 

“Bico da Ilha Comprida” e do rio Feio. Pernoitam na estalagem de uma família de imigrantes 

japoneses, que são muito elogiosos sobre a “indústria dos alemães”, mas não estão satisfeitos 

com a atuação dos japoneses na região. Em Presidente Epitácio, ao encontrarem com alguns 

colonos alemães, são desencorajados em relação à possibilidade de bons negócios na região e 

aconselhados a voltar para o Mato Grosso. Mas sem recursos para adquirir cavalos e material 

fotográfico, os dois amigos se despedem. Feichtenberger parte para São Paulo para resgatar o 

dinheiro que ainda lhe restara numa conta de banco e fazer compras. Ele fará frequentes viagens 

a São Paulo que, pelo que alega em seus diários, tinham o propósito de renovar o material 

fotográfico e outras compras para as excursões pelas fazendas e colônias. Mas sempre que volta 

a São Paulo visita os parentes. Se fosse apenas para repor o material fotográfico, tanto 

Feichtenberger quanto Baummel poderiam fazê-lo em Curitiba, onde, conforme consta no 

Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro, organizado por Boris Kossoy (2002), ao menos 

desde os anos de 1890 já existiam bons estabelecimentos de equipamento fotográfico.  
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Foto 23: Estação de Piraputanga, da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 1929. Acervo AF, MIS-GO. 

 

As anotações deixadas por Alois nas caixas de negativos deste período também 

ajudaram na reconstituição da sua trajetória. São 11 fotogramas em negativos de vidro (formato 

9 x 12 cm) e cerca de 30 reproduções (em diversos tamanhos que vão do 4 x 7 ao 24 x 18 cm). 

Os temas predominantes são a fauna, a vegetação e a estrada de ferro (Foto 23). Os tipos 

humanos são pouco retratados neste primeiro momento de suas fotos. Quando aparecem, estão 

relacionados aos outros temas mais procurados pelo fotógrafo. Não é possível determinar com 

precisão quando o fotógrafo começa a construir as suas séries temáticas, mas nestas primeiras 

caixas de negativos, ainda de vidro, já constam as anotações das “serie jagd” (caça) e “serie 

tier” (animal). Conforme comentado anteriormente, algumas destas primeiras imagens de 

animais do Pantanal vão compor uma série maior de imagens que Alois denominou de “Série 

Fauna”. 

  

2.2 – Norte do Paraná e segunda viagem ao Pantanal 

 

No dia 27 de julho de 1929, um sábado, Alois já está na capital paulista. Resgata o seu 

dinheiro (“600 mil reis”), compra roupas, um par de botas e uma arma (“Universal 38 por 120 

mil”). O equipamento fotográfico encomendado na “Photoptica” já está pronto e embalado para 
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viagem (“100 mil pelo aparelho e 350 mil pelo equipamento”)34. Em Erlebtes Brasilien, um de 

seus textos autobiográficos, relembra sobre sua primeira câmera, uma pesada “Voigtlander 

Bergheil” com chapas de vidro de 9x12 cm. Passa a noite de sábado e o dia de domingo com o 

pai e os irmãos, já em Itapetininga. Na manhã da segunda feira, dia 29 de julho, toma o trem de 

volta a Presidente Venceslau para, junto a Baummel, se deslocarem rumo ao norte do Paraná 

(Figura 7). A partir desta data Feichtenberger inicia seu terceiro livro-diário, o qual intitula 

“Matto Grosso”, apesar de se passar praticamente todo ele no Paraná apenas. 

 

 

Figura 7: Detalhe do mapa do Estado do Paraná (1938), com destaque para a malha ferroviária em operação. A 

partir de Ourinhos (1), onde a E. F. Sorocabana se liga à E. F. São Paulo – Rio Grande, os viajantes cruzam a 

divisa até a estação de Jacarezinho (2). Percorrem várias colônias de imigrantes ao longo dos trilhos desde a 

estação de Affonso Camargo, atual Santo Antônio da Platina (3), até Jaguariaíva (4). No entroncamento de 

Venceslau Brás (5) adentram pelo ramal do Paranapanema e permanecem por um período mais alongado em 

Jupira (6) e Barra Bonita (7), atual município de Ibaiti. Mapa disponível em: 

http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/livro/mapas_itcg3.html. 

 

Alois permanece, entre novembro de 1929 e abril de 1930, em Barra Bonita (Ibaiti). Faz 

fotos quase que diariamente, de pessoas, de animais e do lugar. “O mais lindo tempo na minha 

vida e que nunca vou esquecer. A despedida foi muito difícil, não tendo faltado nada para as 

lágrimas virem aos olhos” (Diário III). 

 

                                                           
34 Entre os documentos do Acervo AF está a caderneta de poupança em nome de Alois onde constam os montantes 

depositados e os saques. As despesas anotadas em seu Diário podem ser conferidas, ainda, pelos recibos dos 

materiais que adquiriu. O que demonstra o grau de aprofundamento das informações que se pode obter em seu 

Acervo. 
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Foto 24: Autorretrato para teste de equipamento, folheando um livro sobre as viagens de um fotógrafo alemão 

pela África, que lhe fora presentado pelo Sr. Baummel. A foto foi feita na madrugada da noite de Natal, de 1929, 

em Barra Bonita (Ibaiti) – PR. Acervo AF, MIS-GO. 

 

A foto anterior (Foto 24) reflete o interesse pela nova carreira e a solidão do jovem 

austríaco, então com apenas vinte e um anos. Em seu Erlebtes Brasilien, Alois comenta: “Assim 

chega o Natal, e é a primeira vez que eu passo essa época sem os meus parentes. Naturalmente 

o Natal no norte do Paraná é muito diferente do Natal na Europa, onde o gelo e a neve cobrem 

o chão”. O restante da cena é descrito em seu Diário III: após todos terem se recolhido e ainda 

sem sono, Alois monta a câmera 10x15 sobre o tripé, espalha alguns objetos e o relógio sobre 

a mesa da ceia, abre o presente de Natal que o senhor Baummel lhe deixou e aciona o 

temporizador. Fica satisfeito com o resultado.  

Mas o que caracteriza esta região paranaense, por onde se fixa por mais tempo Alois, 

no início da década de 1930? A “Cafelândia” ou “norte pioneiro”, como foi denominada a 

região à época por cronistas como Romário Martins (2013), não se diferenciava do restante do 

Estado com relação à baixa densidade (com média de 3 hab/km²), com cerca de ¾ das terras de 

propriedade estatal, basicamente cobertas por matas e pastagens e 1% do território cultivado. 

Um quadro muito diferente do “seleiro do país”, que viria a ser o Paraná apenas duas décadas 

depois, muito devido ao empreendimento da Companhia de Terras Norte do Paraná, e de outras 

companhias colonizadoras, na região.  
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Entre os colonos, Alois vivenciou a situação de ambiguidade com relação a natureza, 

do mesmo modo como expresso por Lévi-Strauss, em sua passagem pelo norte paranaense 

(1996, p. 125-130). Ao mesmo tempo em que a mata fechada era “o inimigo a ser vencido”, 

também sentiu com os conterrâneos “a melancolia ante a devastação da paisagem natural” 

(MARTINS, 2013, p. 17). Cada vez se tornava mais difícil fotografar animais selvagens, então 

é preciso diversificar os temas das fotos e muitas famílias querem registrar para a posteridade 

a vida no Brasil. A linha do trem continua sendo o caminho do desenvolvimento no “norte 

pioneiro”, fazendo surgir novas comunidades coladas nas pequenas estações, que rapidamente 

se tornam vilarejos e pequenas cidades, diversificando o comércio e trazendo cada vez mais 

gente para as frentes de trabalho35.  

Alois volta a se encontrar com Walther Baummel na capital paulista, já em meados de 

abril de 1930. Pretendem partir em uma nova empreitada, desta vez em direção ao Espírito 

Santo. Contudo, o trem com destino a Vitória partiria apenas depois de muitos dias, e os dois 

não estariam dispostos a esperar mais. Assim, decidem por uma nova viagem ao Pantanal. Dia 

24 de abril de 1930 a dupla embarca na Estrada de Ferro Sorocabana com destino a Bauru, 

depois pela EFNB até o ponto final da linha, Porto Esperança, no rio Paraguai.  

Circulam por várias fazendas entre maio e setembro. Em território mato-grossense 

fazem registros nas localidades de Jatobá, Aquidauana, Miranda, Salobra, Guaicurus e 

Carandazal, atingindo o norte da região pantaneira, percorrendo a cavalo algumas fazendas. 

Depois fazem o caminho de volta viajando de trem, permanecendo alguns dias em Porto 

Esperança, Caldeira e Terenos, já próximo a Campo Grande, sempre em busca de boas fotos de 

animais e paisagens do Pantanal, mas também registrando os vilarejos, as estações de trem e o 

cotidiano dos trabalhadores (Foto 25). Em junho, devido a problemas de saúde, Baummel 

retorna para a Europa. Alois permaneceria na vila de Terenos até novembro. Ali havia se 

ambientado junto aos colonos alemães que haviam se instalado na região.    

 

                                                           
35 Nas suas Impressões de viagens – 1923, Romário Martins (2013) comenta sobre alguns desses novos lugares 

como a Estação Affonso Camargo, que viria a formar a cidade de Santo Antônio da Platina, a Colônia Mineira e 

Quatiguá, redutos por onde Feichtenberger e Baummel também passaram à procura de boas fotos. 
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Foto 25: Estação de Porto Esperança, às margens do rio Paraguai, 1930. Acervo AF, MIS-GO. 

 

A chegada dos trilhos da ferrovia, levou aos limites da fronteira oeste do país ao menos 

a sensação de integração ao restante da nação. Essa integração foi de importância fundamental 

para os brasileiros que enfrentaram a invasão paraguaia. A invasão do sul do Mato Grosso, a 

única invasão do território brasileiro na história, e os eventos traumáticos da conquista do Forte 

Coimbra pelas forças de Solano López, culminando com a evacuação e tomada de Corumbá, 

entre 1864 e 1865, ainda eram fatos presentes na memória dos pantaneiros36.      

Em artigo intitulado “O poder das imagens: o lugar de Mato Grosso no mapa da 

civilização”, Lylia S. Galetti utiliza das narrativas de diversos viajantes, principalmente 

cientistas e pesquisadores, que deixaram suas impressões do território pantaneiro no século 

XIX, “como parte de um conjunto de representações” fundamentais na elaboração de uma 

especificidade para a região (GALETTI, 2000, p. 21). Enquanto que, pelas análises da autora, 

predominam as ideias de longínquo e de vazio, associado à noção de abundância; pelos relatos 

de Feichtenberger, como os trechos já transcritos acima, escritos a menos de cinquenta anos 

                                                           
36 Sobre as ações das tropas e das frotas de Solano López em águas brasileiras e o impacto destas batalhas no 

imaginário da população de Corumbá e, consequentemente, dos pantaneiros, ver: LEITE, Fernando (Org.). 

Corumbá Histórica e Turística. 1778/1978. Corumbá, MS: Edição do Autor, 1978; MAIA, Jorge. A Invasão de 

Mato Grosso. 1º Centenário da Guerra do Paraguai. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1964; MELLO, 

Raul Silveira de. Corumbá, Albuquerque e Ladário. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1966; SOUZA, João 
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após aquelas viagens científicas pelo Mato Grosso, já não se percebe tanto as longas distâncias, 

encurtadas pela ferrovia. O vazio do pantanal é, em termos, preenchido pelos empreendimentos 

de colonização e o jovem imigrante não encontra a vastidão e a abundância encontrada pelos 

europeus que o precederam no século anterior. Cabe lembrar que a promessa de amplo contato 

com a natureza selvagem foi um dos motivos que o levou à zona do Pantanal. Outrossim, ao 

que parece, Alois não teve contato com esta “literatura de viagem” dos primeiros cronistas 

estrangeiros, caso contrário certamente deixaria algum comentário a respeito. Portanto, não 

estava influenciado pelo “imaginário europeu” (GALETTI, 2000, p. 42), não mais do que lhe 

haviam sugerido as conversas com Baummel e com os colonos pioneiros com quem teve 

contato.  

A identidade imigrante de Alois se acentua com os meses passados junto aos colonos 

germânicos em Terenos e no norte do Paraná. Em seus relatos, ao mesmo tempo em que 

enaltece os que escolheram este lugar do mundo para prosperar, faz críticas generalizadas ao 

governo pela falta de subsídios; aos nativos pela inoperância; aos colonos europeus por 

aceitarem as imposições das empresas de colonização muito passivamente; aos colonos 

japoneses, do mesmo modo, por serem fechados demais. No trecho do seu Diário VI, de 7 de 

outubro, Alois comenta sobre o que tem ouvido pelas ruas da vila de Carandazal: 

 

De manhã termino de lavar as fotos e fico em casa, à noite vou à estação, mas antes 

fui caçar na Lagoa do Triangulo. Com o revólver atiro em um catitu, precisei de dois 

tiros. Quando estava na estação, ouço ainda algo não muito agradável – Revolução! 

Revolução! 

Com o trem vieram os jornais, a maioria de domingo, com a notícia: “A revolução 

liberal triunfa do Pará ao Rio Grande do Sul!”. Minas e Rio Grande do Sul seriam os 

Estados líderes da Revolução. 

A população foi exortada a viajar para São Paulo apenas com permissão. Quer dizer, 

é uma muito “bonita” situação. E aqui, fica-se na floresta, sem dinheiro, quase sem 

material, sem munição, quase sem roupa, a coisa já andava suficientemente ruim, e 

ainda aparece essa história para completar. 

A América do Sul não existe sem revolução: Paraguay, Peru, Chile, Argentina, e 

agora, Brasil. Assim mais tempo se perde e quem sabe, o que ainda há por vir, quanto 

tempo essa história há de durar. Os “Mil Réis” vão se desvalorizar, o que vier do 

estrangeiro, se vier, será mais caro; conclusão, as coisas vão piorar, mais ainda do que 

já eram. (Diário VI) 

 

Quando surgem as primeiras notícias sobre “Revolução” e com toda a movimentação 

de tropas se deslocando entre o sul e o sudeste, entre outubro e novembro de 1930, Alois se 

recolhe junto aos familiares e espera pelo desfecho mais favorável. Para continuar viajando pela 

ferrovia, carrega consigo um salvo conduto emitido pelo órgão policial paulista. 
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As passagens pela capital paulista, sempre rápidas, desta vez renderam fotos 

memoráveis para Alois. As obras de urbanização no vale do rio Anhangabaú, no centro 

comercial da cidade, afinam o seu olhar para as transformações que ocorriam também nas 

cidades naquele início dos anos 1930, como podemos analisar pelos registros a seguir. As obras 

faziam parte do grande “Plano de Avenidas”, uma série de reformas urbanas elaborado e 

implementado pelo engenheiro Prestes Maia, então chefe da Secretaria de Viação e Obras 

Públicas (Figura 8).  

         

 
 

Figura 8: Vista do Vale do Anhangabaú como proposto no Plano de Avenidas, de Prestes Maia, em 1930 

(TOLEDO, 1996, fig. 233). 

 

O Plano de Avenidas determinou o padrão urbano da cidade como ela é hoje, e foi 

concluído em 1938, ano em que Prestes Maia foi nomeado Prefeito. O projeto atendia, 

sobretudo, a demandas estruturais da cidade, como ficou comprovado com uma série de grandes 

alagamentos em 1929. As obras empreendidas por Prestes Maia, portanto, que representaram 

um marco de engenharia moderna no país (TOLEDO, 1996), não passaram desapercebidas pelo 

filtro cultural do jovem fotógrafo (Foto 26). 
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Foto 26: Perspectiva das obras de canalização do rio Anhangabaú, a partir do local da futura avenida 9 de Julho. 

1930. Acervo AF, MIS-GO. 

 

A grande movimentação de terras, nas obras no centro de São Paulo, era feita com 

carroças e tração animal, tema que passará a ser bastante recorrente entre os registros de Alois. 

O “Vale” foi alargado, criando-se uma nova panorâmica do seu entorno (Figura 9).  

 
Figura 9: Vista do Vale do Anhangabaú sentido Bairro do Bexiga, anterior à abertura da Avenida 9 de Julho. 

Década de 1930. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/168603579777552091/ Acessado em 02 de março 

de 2016. 

 

Os registros de Alois Feichtenberger procuram um primeiro plano que capte o concreto 

da cidade como contraponto à intervenção do homem. Os imponentes jardins que se tornaram 
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cartão postal do centro da cidade na década anterior tiveram que ser recuados para a abertura 

das novas vias que cortaram o Vale. Depois de perceber o impacto visual do trem de ferro 

rompendo distâncias pelas planícies pantaneiras, o jovem fotógrafo volta seu olhar para 

transformações semelhantes na cidade grande. A partir destes primeiros registros urbanos, Alois 

manterá o foco no contraponto entre a monumentalidade e as pessoas. Sejam trabalhadores ou 

passantes, as pessoas não somem frente ao concreto dos grandes centros. Mesmo depois de 

alguns anos este seu olhar permanecerá: de forma tímida nas fotos da nova capital de Goiás 

(década de 1930) e mais evidente nas suas fotos do IV Centenário da capital paulista (década 

de 1950).  

Alois segue para o interior para visitar o pai e os irmãos. Suas visitas se tornarão mais 

esporádicas nos próximos anos. Ao longo de todo ano de 1931 não surge nenhuma “aventura” 

nova, então Alois aceita de volta o antigo emprego na oficina mecânica de Frederico Boock. 

Agora não mais no bairro de Indianópolis, mas “na avenida principal das fábricas, na avenida 

Rangel Pestana, no Brás” (Erlebtes Brasilien, p. 16). Mais do que um emprego, Fritz Boock lhe 

oferece também moradia na própria oficina, ao menos até início de 1932. De patrão, Boock se 

torna mais um bom amigo para o jovem austríaco. “Boock me convida para trabalhar por 

algumas semanas, mas as semanas viraram meses” (Diários VII).  

 

2.3 – Novamente entre os colonos no Paraná 

 

Mas Alois não consegue se fixar. “Eu não gosto da vida urbana, um ano em São Paulo 

já é demais” (Erlebtes Brasilien, p. 16). Mais uma vez se preocupa com o movimento dos 

soldados, desta vez com as notícias da Revolução Constitucionalista que se consolida em São 

Paulo. Antes do fim de 1931 já está de volta ao norte do Paraná.  

Não havia muita atividade como fotógrafo em Barra Bonita (Ibaiti). Seu irmão mais 

velho, Karl, havia passado por Barra Bonita e estava progredindo no ramo de carnes suínas, 

mas havia se mudado para Ponta Grossa. Como um favor à família de poloneses (Foto 27) que 

o abrigou na viagem anterior, Alois acompanha o filho mais velho do casal, que também se 

chama Carlos, até a vila de Caeté (atual Curiúva), para que o rapaz montasse um açougue.  
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Foto 27: Feichtenberger (de chapéu) na varanda da casa dos colonos poloneses que o abrigaram em Barra 

Bonita, 1931. A janela aberta no sótão era do quarto que ocupou por quase seis meses. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Como eu tenho pouco a fazer como fotógrafo, acompanho o jovem para ver neste 

local as possibilidades. 

A viagem leva os dois pela mata e o caminho para Caeté se torna a cada quilômetro 

mais difícil... estreito e passando debaixo de árvores ou no sol queimando. Os cavalos 

dos dois e o jumentinho, que carrega as coisas necessárias, cansam rápido e é preciso 

ficar uma noite no meio do caminho dormindo numa tenda. No dia seguinte chegamos 

em Caeté, uma pequena vila de casas de tábuas construídas numa área desmatada em 

meio de uma mata de pinheiros.  

Em Caeté há uns mercadinhos e uma serraria. Existem também uns carros, mesmo 

que só exista uma estrada ruim que leva para o sul. Uma boa parte dos donos de 

mercado é da Síria. De um deles Carlos aluga um barracão para o açougue. (Erlebtes 

Brasilien, s/d, p. 18) 

 

Após algumas semanas, quando o jovem polonês já estava instalado e trabalhando, Alois 

decide ir para o litoral, para o porto de Paranaguá, de onde soube haver boas possibilidades para 

um fotógrafo. Neste trecho de suas memórias, Alois se mostra mais seguro para descrever sua 

jornada e sempre mais determinado a se sustentar como fotógrafo. 

A viagem [saindo de Caeté] vai de carroça até Wenceslau Braz e de lá de trem para 

Curitiba. Em todos os cantos há crescimento e desenvolvimento. Curitiba é uma 

cidade bonita e, apesar das primeiras construções de prédios altos, ainda deixa a 

impressão de uma vila. Na viagem passo muito frio. Depois de dois dias de viagem, 

chego em Paranaguá (Foto 28). (Diários VIII) 
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Foto 28: Carregamentos de madeira serrada no porto de Paranaguá. 1932. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Em Paranaguá tenho que enfrentar uma multidão de jovens que procuram carregar a 

bagagem dos viajantes e também os empregados de vários hotéis que, gritando, fazem 

propaganda pela boa qualidade das casas de hospedagem. Felizmente encontrei na 

viagem um austríaco de Vorarlberg, que me indica um hotel de boa qualidade.  

Paranaguá fica à margem do Rio Itibirá. A cidade se estica na costa do mar e na 

margem esquerda do rio. O clima se mostra quente e úmido. Na cidade há um 

trenzinho, o “bondinho”, puxado por jumentos. Os passageiros entram e saem 

pulando. Só no caso de uma mulher querer entrar ou descer, o trem para. Na margem 

do rio fica a feira. Com a entrada da maré chegam canoas trazendo frutos do mar ou 

produtos do interior (banana, palmito, mandioca e lenha para o fogão).  

Encontro em Paranaguá vários alemães, mas a colônia alemã é menor que em Curitiba 

ou no interior do Paraná. Há o relojoeiro e comerciante de fotos, Ricardo Kugler, e 

também o vice-cônsul Júlio Brand. Brand é, ao mesmo tempo, chefe do Sindicato 

Condor, uma companhia aérea que está instalando uma linha de voos de Paranaguá 

para Buenos Aires. O vice-cônsul me leva para o “aeroporto”, perto da margem do rio 

onde os aviões pousam na água (Foto 29). (Diários VIII) 
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Foto 29: Base do Serviço Aéreo Condor na baía de Paranaguá. 1932. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Nas suas memórias (Flagrantes da vida de um fotógrafo), Alois faz questão de registrar 

sobre os “voos rasantes dos pioneiros da aviação comercial do Brasil, os hidroaviões da Panair 

e do sindicato Condor” e a oportunidade de ter fotografado, “num dia de sorte”, a passagem do 

dirigível Graf Zeppelin pelo litoral paranaense (Foto 30). Aliás, o fotógrafo não deixa escapar 

nenhuma referência à cultura germânica de seus escritos.    

 

Foto 30: O Graf Zeppelin a caminho de Buenos Aires, em 1932. Acervo AF, MIS-GO. 

 

O amadurecimento que se percebe nos seus relatos, mais detalhados e descritivos, 

também pode ser notado nos seus registros fotográficos. A partir das fotografias de Paranaguá, 

a noção estética de Alois se aprimora ainda mais. Nota-se uma maior preocupação com os 

espaços, com a escolha de ângulos mais criativos e a composições mais ricas em detalhes. Uma 
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comparação com a tela do suíço Guillaume Henri Michaud (ou William, como ficou conhecido) 

nos dá uma boa ideia de como o olhar do imigrante austríaco já está mais apurado (Figura 10). 

Também impactado pela exuberância dos trópicos e, ainda mais, pelo desmatamento 

descontrolado, Michaud se tornou pintor por não dispor de recursos para a fotografia. O suíço 

era um pequeno produtor no interior paranaense e estava à beira da falência com a queda dos 

preços do café quando retratou a zona portuária de Paranaguá. Suas telas procuravam registrar 

tanto a densidade das matas nativas, quanto os espaços abertos pelo homem e o avanço da 

urbanização. Depois da experiência em Paranaguá, Alois dará ainda mais destaque em seus 

registros à convivência (nem sempre harmoniosa) entre os homens e suas máquinas e a 

natureza. 

 

 
  

Figura 10: Detalhe da aquarela 'Porto de Paranaguá', c. 1892. William Michaud. Acervo do Museu David 

Carneiro, Curitiba, Paraná. Disponível em BARDI, 1983, p. 29. 

 

Por recomendação do vice-cônsul Júlio Brand, o fotógrafo passa uma temporada nos 

balneários de Matinhos e Guaratuba. Realiza fotos dos pontos mais atrativos e dos banhistas 

(Foto 31). Famílias de Curitiba tinham o costume de passar alguns dias do inverno na região e 

fugir do frio da serra. Com as preocupações e incertezas causadas pela Revolução em São Paulo, 

o número de turistas estava reduzido naquela temporada. Com o comerciante alemão Ricardo 

Kugler elabora uma série de cartões postais das praias e pontos mais atrativos da região 

litorânea do Paraná. Em seu Acervo surge a série “Pescadores”, com registros das várias etapas 

do modo de trabalho dos pescadores do litoral paranaense, ao modo de um registro etnográfico. 

A partir de então, Alois passa a adotar esse sistema de organização de suas fotografias, em 

séries fotográficas, para alguns temas. Outro novo elemento em seus registros passa a ser sua 



82 

 

bicicleta, companheira que adota como meio de locomoção e que será frequente em muitos 

trabalhos. 

 

 
 

Foto 31: Banhistas no Balneário de Matinhos. 1932. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Este é o último trecho de suas viagens pelo Brasil que Alois faz uso das anotações em 

diários com regularidade. Em suas próximas viagens o fotógrafo manterá o hábito de fazer 

anotações, mas apenas esporadicamente. Sua condição de uma pessoa simples e objetiva se 

reflete na sua escrita. Mas não são poucos os trechos em que o jovem fotógrafo se arrisca a 

deixar suas impressões sobre a sociedade brasileira e os contrastes com os costumes dos 

imigrantes, sobre o espírito despreocupado do povo brasileiro, suas percepções sobre os modos 

de organização social e a distribuição do trabalho nas diferentes colônias de imigrantes, a 

situação política do país, as condições e as dificuldades de vida da população pelos lugares por 

onde passou até então. Suas anotações refletem os elementos de seu “olhar cultural colonial”, 

onde a referência de civilidade é sempre a sociedade europeia. O processo de “transculturação” 

está cada vez mais presente nas suas fotografias, contudo, o fotógrafo se mantêm em posição 

de outsider. A última página deste Diário VII é um bom exemplo da sua forma de pensamento 

individualista e de suas perspectivas futuras: 

 

04 de agosto de 1932. 

Hoje é quarta-feira, chove desde domingo sem interrupção. Parece que não vai mais 

parar e até onde a vista alcança, está tudo cinza. Nuvens carregadas e quase sem luz. 

Há guerra e revolução. Os jornais, quando se recebe algum, trazem descrição da 

guerra. As razões da guerra não são claras, mas ouve-se de ambos os lados, bonitos 

discursos e frases. O povo passa necessidade e fome, e precisam ainda pagar o custo 

da guerra. 
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Há também guerra entre Bolívia e Paraguai. Lá também se trata da pátria (Vaterland), 

direito... Na Alemanha, comunistas e nacional-socialistas atiram-se uns contra os 

outros pelas suas ideias. Muito discurso, conferências e encontros, sem sentido. 

Precisa-se primeiro matar toda a humanidade, que com isso vai encontrar-se um novo 

ser. Precisa ser assim? O que eu tenho a ver com isso? 

Eu estou sentado aqui em Mattinhos e não tenho nada por fazer e mal consigo ganhar 

bananas e pão. 

As casas estão quase todas vazias; as [pessoas] que ficaram, falam somente em ir-se 

embora. Bela perspectiva. Estou há um mês e meio sem fazer fotos. Todos gostariam 

de ser fotografados, mas têm tanto dinheiro quanto eu. (FEICHTENBERGER, 

Diários VII, 1932) 

 

Frequentemente, Alois utiliza a terceira pessoa como referência a si mesmo 

(característica que manterá nos textos autobiográficos, futuramente), mantendo um 

distanciamento dos fatos que narra. Ao mesmo tempo em que “o povo passa fome”, ele mesmo 

não tem como “ganhar bananas e pão”, mas não se inclui na mesma categoria que o restante da 

população. O que pode ser identificado como pré-disposição para o germanismo latente na 

região de forte presença da colonização alemã, se assemelha mais com uma forma de defesa, 

face aos conflitos já mencionados da “transculturação”.      

Alois passa os dias entre passeios colhendo boas paisagens e na companhia de um grupo 

bastante diversificado: além do vice-cônsul Brand, com quem acompanha constantemente a 

construção do novo porto de Paranaguá, e de Kugler, com quem visita os recantos da região, 

conta com a amizade de “Reinaldo Scheffler, um brasileiro-alemão do ‘Club Familiar de 

Excursões’ e Magib, um negociante da Armênia, o irmão da professora local e um japonês” 

(Erlebtes Brasilien, p. 21). Com o fim da Revolução, em outubro, o fluxo dos banhistas começa 

a se normalizar, mas nem mesmo a movimentação dos turistas segura Alois no Balneário por 

mais tempo. Ainda presta serviços como fotógrafo para as empresas Lloyd Brasileiro e 

“Costaires”, fazendo fotos para passaportes de funcionários. A implantação das reformas 

trabalhistas, em especial a criação da Carteira de Trabalho, por Vargas, em março de 1932, 

certamente gerou uma demanda significativa para a produção de retratos. Como outros 

trabalhos, esse também lhe foi indicado pelo vice-cônsul Brand, que, a partir de então, lhe 

proporciona muitas oportunidades para trabalhos como freelancer nos tabloides do Paraná, 

além de lhe fornecer uma carta de recomendação, caso venha necessitar. 

Neste ponto é interessante fazer um comparativo com a trajetória de outro imigrante 

europeu que se tornou fotógrafo na região do Pantanal e Paraná, o sueco Claro Jansson, ficou 

conhecido como “fotógrafo viajante” (D’ALESSIO, 2003), e sua história de vida é muito 
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semelhante a de Feichtenberger37. Aos quinze anos o jovem Claro partiu da casa do pai para se 

aventurar pelo interior do Paraná, chegando a fronteira sul com a Argentina. Porém, 

diferentemente de Alois que se mantinha à parte dos conflitos políticos, Jansson se envolveu, 

ainda adolescente, nos combates da revolução federalista (1893), e, mais tarde, faz registros 

históricos das frentes desde a Guerra do Contestado (1912), o que lhe trouxe notoriedade 

nacional. Fotografou os soldados em marcha das colunas tenentistas (1924) e as manobras pela 

região das revoluções de 1930 e 1932. Monta um estúdio profissional de fotografia em 

Jaguariaíva, na década de 1910, e na década seguinte, em Itararé, na divisa entre São Paulo e 

Paraná. No mesmo período realiza fotos institucionais para a Southern Brazil Lumber and 

Colonization Company, que explorava as florestas de pinhais da região sul ( 

Figura 11), até hoje reconhecida como a maior exploradora de madeira já montada no 

país. O perfil aventureiro, o gosto pela estrada e o olhar sensível de Jansson são características 

muito semelhantes às do jovem Alois, que lhe serviriam para conduzir sua jornada pessoal a 

partir do aprendizado no sul do país.  

 

 

Figura 11: Enchente em Três Barras, Santa Catarina, 1920. Foto Claro Jansson. Disponível em D’ALÉSSIO, 

2003, p. 35. 

                                                           
37 Claro Jansson, de origem sueca, imigrou para a região de Jaguariaíva, no norte do Paraná, ainda muito jovem. 

Chegou até a fronteira com a Argentina, no rio Uruguai, cavalgando pelos caminhos de tropeiros, trabalhando 

como oleiro, transportando madeira e no corte de erva mate. Em 1905, se interessa pela fotografia e encomenda 

uma máquina e todo material para realizar suas fotos. Uma série de tragédias o impele a retornar para Jaguariaíva, 

como o falecimento da esposa e de dois filhos. Seus registros fotográficos, entre o sul do Brasil, a Argentina, o 

Paraguai e o Uruguai, apresentam o cotidiano das frentes de trabalho e dos imigrantes e mestiços.   



85 

 

No Acervo AF existem dois diários correspondendo ao período que o fotógrafo 

permaneceu no norte e litoral do Paraná. Além disso, são exatamente 209 fotogramas em 

negativos de tamanhos que variam de 6x6 a 10x15mm, sendo que 29 destes são negativos de 

vidro, referentes ao mesmo período. As identificações dos fotogramas foram recuperadas das 

anotações do fotógrafo nos envelopes e caixas de negativos.  

 

2.4- São Paulo: a vida na metrópole e interior 

Com a proximidade do fim do ano, Alois embarca num dos navios do Lloyd Brasileiro 

rumo a Santos para passar as festas com os parentes. No dia 21 de dezembro de 1932 

desembarca no porto de Santos e ruma para São Paulo. Na Pensão Knecht, onde costuma se 

hospedar, recebe notícias do amigo Walther Baummel: “Ele agora está trabalhando numa 

fazenda de Ponta Grossa”, e referindo-se ao afastamento do amigo após a última expedição ao 

Pantanal, relembra que “foi (sic) uma boa cerveja e uma morena fogosa as culpadas de ele ter 

perdido nossa comum viagem” (Erlebtes Brasilien, s/d, p. 22).  

A planejada festa de Natal, junto com a família, não aconteceu. Meu pai se separou 

da mãe. Ele ficou com um filho em Itapetininga, enquanto que minha mãe de criação 

foi com minha irmã para o Rio de Janeiro. Essas e outras notícias me são dadas pelo 

meu irmão de criação, Richard, que trabalha num restaurante [em São Paulo] como 

cozinheiro. Sou recebido de braços abertos pelo meu ex-chefe, Frederico; há muito o 

que fazer aqui! Assim passa o tempo rapidamente e não é bom perder tempo com 

pensamentos inúteis. (Erlebtes Brasilien, s/d, p. 22) 
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Foto 32: Avenida São João, centro antigo da capital paulista, tendo o edifício Martinelli, primeiro arranha-céu, 

como destaque. 1932. Acervo AF – MIS-GO. 

 

No início da década de 1930 a capital paulista atinge seu primeiro milhão de habitantes 

(Foto 32), mais da metade composta por imigrantes que haviam perdido os empregos nas 

lavouras de café (ALBUQUERQUE & GITAHY, 2011, p. 139). Havia excedente de mão de 

obra estrangeira e muitos fotógrafos profissionais na grande cidade. Sua pouca experiência 

como fotógrafo ainda não permitia que se fixasse no mercado de retratos. Não lhe resta outra 

opção a não ser se manter como eletrotécnico até conseguir algum dinheiro para novas viagens.  

São poucos os momentos de lazer, que se resumem aos passeios pela cidade, as raras 

idas ao cinema e aos encontros com os conterrâneos nos clubes e associações de imigrantes 

alemães (Foto 33). Alois faz parte das equipes de voleibol e handebol, “eu gosto de ver meu 

nome no jornal Deutsche Zeitung na lista dos jogadores”, comenta em seu Erlebts Brazilien (p. 

16).    
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Foto 33: No clube Turnschaft, localizado no Parque São Jorge, às margens do rio Tietê, Alois se sociabiliza, 

mesmo que sem muita frequência, com outros jovens imigrantes alemães. Foto do início da década de 1930, sem 

autor. Acervo Família Feichtenberger. 

 

Em março de 1933, Alois aceita um emprego numa pequena usina hidroelétrica em Dois 

Córregos, na região central do Estado de São Paulo, próxima às cidades de Jaú e Bauru, mas 

não abandona sua câmera fotográfica (Foto 34). Seu olhar continua a procurar pelas paisagens 

naturais. Enquanto faz alguns registros das obras na Usina, ele segue construindo seu acervo de 

imagens, que lhe serão muito úteis futuramente. Após três meses para concluir os reparos na 

usina, Feichtenberger se despede mais uma vez do pai e dos irmãos e parte para uma nova caça 

às boas imagens. Em suas memórias, Alois reafirma sua inquietação: “a cidade perdeu seu 

conforto. Melhor viajar rumo ao desconhecido. Decido-me por Minas Gerais, fascinado pela 

riqueza de minerais nessa região" (Erlebtes Brasilien, s/d, p. 23).   
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Foto 34: Queda d’água na região de Dois Córregos. 1933. Acervo AF – MIS-GO. 

 

Com relação a este curto período não existe no Acervo AF do MIS-GO referências 

precisas recolhidas nas anotações feitas por Alois nos envelopes ou caixas de negativos. O que 

garante a precisão das identificações das imagens neste período são as referências em seus 

textos autobiográficos. 

 

2.5- Garimpos nas Minas Gerais 

 

Nesta nova empreitada, Alois abandona a sua tão conhecida Estrada de Ferro Sudoeste. 

Embarca agora no comboio da Estrada de Ferro Mogyana com novos horizontes pela frente. 

Seu destino é a última estação da linha, em Araguari, no promissor Triângulo Mineiro.  As 

infinitas planícies do oeste paranaense dão lugar ao mar de morros e serranias das Gerais. Este 

também representa o último trecho do seu Erlebtes Brasilien (Brasil vivenciado). Apesar de ter 

deixado como subtítulo, 14 anos sob o Cruzeiro do Sul, o fotógrafo não teve tempo de concluir 

seu mais apurado texto autobiográfico. Os últimos parágrafos se parecem mais com um esboço 

do que pretendia narrar. 
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Já estava escuro quando chegamos na última estação de Araguari, na Mogyana. 

Depois de 2 dias de trem, estávamos cheios de uma poeira marrom. Esse é o período 

da seca no Brasil Central, entre abril e setembro. Em toda a paisagem pode-se perceber 

pela cobertura de poeira, casas, vegetação etc. 

Não há sinal de tráfego de carros, onde os carros de boi predominam, trazendo arroz 

e milho, produtos da colheita. Jovens oferecem gritando lenha para vender de casa em 

casa. (Erlebtes Brasilien, s/d, p. 23) 

 

 
 

Figura 12: Caminhos percorridos por Feichtenberger entre as cidades mineiras em busca de alguma oportunidade 

de boas fotos dos garimpos. Vai de São Paulo a Araguari (1) pela Linha 3 da Companhia Estrada de Ferro 

Mogyana, passando por Uberaba e Uberabinha (Uberlândia). Depois se desloca em caminhões, carros de boi ou 

mesmo a cavalo entre Água Suja (2), Monte Carmelo (3), Estrela do Sul (4), Abadia dos Dourados (5), 

Patrocínio (6) e Araxá (7), retornando a São Paulo pela E. F. Central do Brasil, em dezembro de 1935. Mapa 

Plano das Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, 1927. Disponível em:  

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/grandes_formatos/brtacervo.php? cid=367&op=1>. Acessado 

em: 13 nov. 2016. 

 

O que existe como referência para datar as imagens feitas por Alois em suas viagens 

pelo Triângulo Mineiro (Figura 12) são as anotações deixadas pelo fotógrafo nos envelopes de 

negativos e as observações anotadas no verso de algumas reproduções feitas posteriormente 

pelo fotógrafo. Além disso, começam a surgir no seu Acervo as primeiras publicações de suas 

fotos, em jornais de diferentes partes do país. As matérias dessas publicações dão pistas 

preciosas sobre os caminhos percorridos por Feichtenberger entre as minas. Também são fontes 
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sobre esta etapa, as reportagens publicadas posteriormente sobre as aventuras do fotógrafo. Por 

exemplo, a edição de 12 de setembro de 1934, do jornal A Noite Ilustrada, do Rio de Janeiro, 

publica uma matéria intitulada “Diamantes trágicos – singular história do Estrela do Sul” de 

autor não informado, contendo quatro fotos de Alois (Figura 13). Esta é a publicação mais 

antiga do seu Acervo, e a primeira vinculação de seus registros fotográficos. 

 

 

Figura 13: Matéria sobre diamante encontrado em Estrela do Sul – MG, com fotos de Feichtenberger, publicada 

no jornal carioca A Noite, em 12 de setembro de 1934. Acervo AF – MIS-GO. 

 

Sempre registrando de tudo que lhe parecesse interessante, certamente já visando 

a publicações estrangeiras ou dos grandes jornais paulistas e paranaenses, capta cenas “de 

fazendas, carros de boi, de garimpeiros no rio Bagagem (Foto 35) e máquinas das minas de 

Água Suja” (Flagrantes, p. 1). Junto ao povo mineiro, toma contato com as expressões culturais 

do interior do país. Até então só tinha vivenciado algumas festas tradicionais junto aos colonos 

no Sul e uma ou outra manifestação urbana, como o carnaval de rua na capital paulista. Encontra 

também uma geografia totalmente diferente do estava acostumado a ver pelo país. 
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Foto 35: Garimpeiros em Estrela do Sul, Minas Gerais. Inclusive crianças trabalhando com a bateia no rio 

Bagagem. 1933. Acervo AF – MIS-GO. 

 

O elemento que vai se destacar em suas imagens a partir da viagem às minas não é tanto 

a nova paisagem, mas a presença marcante do elemento negro da população do interior do 

Brasil. Nas fotos de AF tiradas nos garimpos de ouro e diamantes, predominam os trabalhadores 

negros, homens e crianças. O que pode ser interpretado como resquícios naturais e inequívocos 

de herança do processo colonial de mineração, corresponde também à prática de exploração dos 

mananciais que, pelos decretos varguistas que vigoraram entre 1933 e 1934, garantiam ao 

Estado a exploração dos recursos naturais, fazendo concessões apenas a empreendedores 

brasileiros ou empresas de capital nacional, o que se manteve nas Constituições de 1934 e 1937 

(MARCONDES, 2005, p. 153).  

Como se interessava pelo interior do país e procurou se direcionar para as regiões onde 

as frentes pioneiras estavam se expandindo, Alois evitou os antigos centros de produção 

colonial, não tendo viajado por Ouro Preto, Mariana ou Sabará, por exemplo. O que representa 

dizer que não teve contato com as estruturas mais arraigadas da sociedade colonial mineira. 

Preferiu seguir o padrão romantizado de seu “olhar cultural colonial” e explorar os lugares mais 

inusitados, mais “exóticos”. Assim, pôde registrar momentos em que as camadas sociais mais 

diversificadas destas localidades se encontravam em maior interatividade, nas festas populares 

(Foto 36 e Foto 37). Mais uma vez, a presença da população negra e mestiça é evidenciada em 

suas fotografias. Conforme já evidenciado por Mary Del Priore (2000; 2016), no espaço 

“negociado” das festas o negro garantia sua participação social, mesmo que temporária e 
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delimitada, o que ficou registrado não apenas pelas fotografias, mas, e com muita intensidade, 

nas referências culturais ainda hoje assimiladas nos folguedos e festas populares em todo o país.  

  

 

Foto 36: Festa religiosa em Monte Carmelo, Minas Gerais. 1934. Acervo AF, MIS-GO. 

 

 

Foto 37: Festejos juninos em Monte Carmelo, MG. 1934. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Em Monte Carmelo, Alois faz amizade com um pastor protestante, senhor Divino José 

de Oliveira, com quem “passou um natal inesquecível com a família deste grande amigo, que 

mais tarde atendeu um chamado e mudou para Campinas, no estado vizinho, chamado Goyáz” 

(FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 1). Divino de Oliveira, ao se transferir para o canteiro de 

obras da nova capital goiana, veio a ser o secretário pessoal do primeiro prefeito da cidade, 

Venerando de Freitas Borges. Os dois amigos mantiveram contato por correspondência e logo 
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nas primeiras cartas, ainda em 1934, o senhor Divino convida Alois para aproveitar as boas 

oportunidades para um fotógrafo “que esteja disposto a se aventurar na nova cidade” 

(Flagrantes, p. 1).  

Alois Feichtenberger continua procurando bons temas entre as rotas de diamantes até o 

final de 1935. Deste período são suas primeiras credenciais como correspondente de alguns 

jornais, como o Diário da Tarde, de Curitiba (Figura 14), muito provavelmente, resultado dos 

contatos intermediados pelos conterrâneos que conheceu no Paraná.  

 

  

Figura 14: Credenciais de corresponde fotográfico do jornal curitibano Diário da Tarde, datados de março e abril 

1935. Acervo AF, MIS-GO. 

Alois, então, é convencido pelo amigo Divino de Oliveira a se arriscar em Goiânia, um 

grande canteiro de obras na região central do país, cheia de boas oportunidades para um jovem 

fotógrafo. Alois retorna mais uma vez à Itapetininga para permanecer alguns dias com o pai e 

os irmãos, e logo se despede novamente. Para continuar viajando, passa a portar um salvo 

conduto (Figura 15) que precisa ser apresentado quando solicitado, geralmente nas divisas entre 

os Estados. A essa altura o jovem já exibe uma grande habilidade e experiência trabalhando 

efetivamente como fotógrafo.  
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Figura 15: Salvo Conduto emitido em Itapetininga, 1935. Acervo AF - MIS-GO. 

 

Não demora muito e as imagens feitas nos garimpos começam a circular em matérias 

escritas pelo próprio Feichtenberger para jornais de língua alemã, como, por exemplo, "Unter 

brasilianischen Gold - und Diamantensuchern", com 8 fotos, na edição de 22 de dezembro de 

1935, do jornal Deutcher Morgen, de São Paulo, que pouco depois circula também em jornais 

europeus. Apesar do foco editorial destas publicações estrangeiras no Brasil serem 

eminentemente voltados para atender aos anseios por notícias da pátria de origem e manter as 

tradições do deutschtum (patrimônio cultural alemão) (SOUZA, 2010, p. 65), aparentemente, 

experiências exóticas e pitorescas como a do imigrante Feichtenberger chamavam a atenção 

destes veículos de comunicação. 
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CAPÍTULO 3 – Pioneirismo e Fotografia: Goiânia e Goiás 

 

3.1 – Construção de Goiânia 

 

A construção de Goiânia representou não apenas o rearranjo político entre a oligarquia 

goiana, mas uma importante etapa do grande projeto de Marcha para Oeste de Getúlio Vargas. 

Para Nasr Fayad Chaul, a nova capital de Goiás favoreceu a definitiva integração da região 

central do país à nação, substituindo as representações de decadência e atraso pelo tão 

aguardado sentimento de progresso e modernidade, ainda que, em termos absolutos, Goiânia 

continuou sendo “a capital do sertão, a fronteira do cerrado” (CHAUL, 2000, p. 124). O que 

corrobora a denominação dada por outro historiador de Goiás, Barsanufo Gomides Borges, que 

afirma ter havido uma “modernização conservadora” na sociedade agrária goiana (BORGES, 

2000, p. 250).  

 

 

Figura 16: Cartaz de propaganda da nova capital (1934) "grande empreendimento do governador Dr. Pedro 

Ludovico", incentivando a compra de lotes na nova capital, mas com o principal objetivo de atrair mais 

trabalhadores para a nova cidade. Cartaz exposto no Museu Zoroastro Artiaga, Goiânia. 

 

Inegavelmente, “a construção de Goiânia ocasionou a diversificação da economia 

goiana e assinalou, enfim, o marco de uma nova etapa histórica” (SABINO JUNIOR, p. 22). 

Contudo, não foi a força da modernidade, nem tampouco do progresso, o que atraiu Alois para 

Goiânia, diferentemente dos anseios de muitos trabalhadores do canteiro de obras da nova 

capital (Figura 16). Pela correspondência trocada com o amigo Divino de Oliveira, Alois 
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embarca com destino a Goiânia já com uma proposta clara de emprego, mas sua intenção era 

mesmo viver mais uma grande aventura. 

 

 

Foto 38: Divino de Oliveira e Alois Feichtenberger, em Goiânia, provavelmente, em 1936. Autor desconhecido. 

Acervo MIS-GO. 

 

Por indicação de Divino de Oliveira (Foto 38), o austríaco assume prontamente, em 

meados de 1936, o cargo de fotógrafo do Departamento de Propaganda e Expansão, órgão 

estatal dirigido pelo jornalista Joaquim Câmara Filho, fundador do jornal de maior circulação 

em Goiás, O Popular. Sua atribuição foi registrar as obras da nova capital e o avanço do 

progresso pelo território goiano. Seu primeiro laboratório fotográfico, que serviu também como 

alojamento, funcionou provisoriamente num dos cômodos ainda em construção do Palácio das 

Esmeraldas. Em suas memórias Alois não deixa de mencionar que foi um dos primeiros 

moradores do imponente edifício. Com o fim das obras e a instalação do morador de direito no 

prédio, o fotógrafo foi se instalar na Campininha.  

 

Em Campinas, na pensão da dona Filinha, esposa de Divino, a vida do fotografo38 foi 

bem mais dura, pois o principal para o serviço de laboratório, luz elétrica e água 

corrente, não existia. As chapas de vidro 10/15 foram reveladas de noite e as cópias, 

expostas com luz natural levadas para o rio Cascavel, o único lugar com “água 

corrente”. Poluição graças a deus ainda era desconhecida! (FEICHTENBERGER, 

Flagrantes, p. 2) 

 

Antes de apresentar a produção fotográfica de Alois Feichtenberger no período de 

construção de Goiânia e sua inestimável contribuição para a fixação da ideia de modernidade 

                                                           
38 Em seu texto autobiográfico, Alois adota, com frequência, mas não exclusivamente, o uso da terceira pessoa 

para tratar de si mesmo.  
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que se pretendia atribuir à nova situação da política pós-1930, farei algumas considerações 

sobre o olhar do estrangeiro para o cerrado e o choque cultural que um empreendimento com a 

envergadura da construção de Goiânia pode ter causado no jovem fotógrafo austríaco.    

Em artigo sobre os “antigos e novos olhares viajantes pelas paisagens do cerrado”, a 

geógrafa Clarinda Aparecida da Silva (2005) analisa a importância da publicidade na 

construção do imaginário sobre os novos olhares para o cerrado, diferentemente do imaginário 

dos viajantes do século XIX, principalmente, que se baseavam em relatos e poucos desenhos 

de exploradores e cientistas de antigas expedições. 

 

Enquanto os viajantes europeus do século XIX viam os hábitos culturais e o estilo de 

vida rústica dos lugares visitados como estranhos aos seus padrões de civilização, os 

viajantes contemporâneos, geralmente, vão ao encontro das particularidades da vida 

dos povoados atraídos pela antítese da sua vida urbana, que esses lugares representam. 

(SILVA, 2005, p. 36) 

 

Alois não estava propriamente em busca das “antíteses” ao padrão de civilização a que 

estava familiarizado (Foto 39). Em algumas das suas fotos desse período, é inegável que seu 

olhar cultural não conseguiu se desvencilhar dos contrastes sociais. Mas o poder de 

verossimilhança que estas fotografias fizeram consolidar ao longo da historiografia da cidade 

parece sempre nos reafirmar: Goiânia era assim! 

   

 

Foto 39: Barracos às margens do córrego Botafogo. Goiânia, 1936. Este registro fotográfico, que foi reproduzido 

em diversas publicações de referência sobre Goiânia, é sempre associado às precárias condições dos 

trabalhadores na nova capital. Em CHAUL (1988, p. 120), por exemplo, a legenda descreve “Goiânia, 

Acampamento de Operários, 1936”, dando como fonte o Arquivo do jornal O Popular. Foto Alois 

Feichtenberger. Acervo AF, MIS-GO. 
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Dentre os elementos de análise imagética adotados pelos historiadores que trabalham 

com a relação entre a Fotografia e a História, a composição conseguida por AF é uma das 

características mais significativas nas fotos de Alois Feichtenberger durante a construção de 

Goiânia. O modo como organiza os elementos, o que nos auxilia no entendimento do seu olhar 

cultural, é o recorte que o fotógrafo adota no momento do seu registro.  

 

Figura 17: Aufnahmen in Goiania, 1936. Relação (registro) das fotos feitas em Campinas e Goiânia para o 

Departamento de Propaganda e Expansão do Estado de Goiás, entre outubro e novembro de 1936. Acervo AF, 

MIS-GO. 

  

Entre os dias 13 de outubro e 20 de novembro de 1936, Alois realiza uma série de 

fotografias encomendadas pelo Departamento de Propaganda e Expansão. Em seu Acervo 

encontra-se a relação (escrita em alemão e português) destas fotografias (Figura 17), o que 

facilitou a identificação desta importante série de imagens históricas de Goiânia. Algumas 

destas fotografias, inclusive, vieram a compor o Álbum de Goyaz e o Álbum de Fotografias 

sobre o Planejamento e a Construção de Goiânia, instrumentos da “visualidade documental” 
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(SILVA, K. M., 2012) que a ideia de modernidade empreendida na nova capital exigia39. Dentre 

as diferentes possibilidades de representar o surgimento da nova capital, o fotógrafo e, em nosso 

entendimento, também o Departamento de Propaganda, na figura de seu diretor, deram ênfase 

no contraste entre o novo (o moderno, o funcional) em contraponto ao antigo (o degradado, o 

ultrapassado). Pela sua Relação de fotos de Goiânia (Aufnahmen in Goiania), de 1936, nota-se 

a preocupação não apenas de mostrar o grande esforço de modernização por que passa o Estado 

de Goiás, mas as antigas condições da população, ainda que a precariedade das camadas mais 

pobres seja decorrente justamente da precarização do trabalho no canteiro de obras da nova 

cidade.  

Elaboradas por Alois (Foto 40), as imagens de Goiânia surgindo em meio ao campo 

aberto no cerrado e os textos posteriores do fotógrafo sobre a grande empreitada remetem a 

uma percepção de modernidade já observada por Camilo Amaral: “O modernismo, como 

movimento em prol do moderno, perde seu sentido se não está acompanhado da esperança de 

que o novo será melhor, de que um projeto de modernidade possa melhorar o mundo” 

(AMARAL, 2009, p. 264). Indiretamente, e com fortes tons de ironia, Alois parecia não 

acreditar que a proposta goiana de vida moderna traria, de modo imediato, o pertencimento a 

um mundo melhor. O próprio plano de construção de Goiânia passou por várias adequações; 

desde o projeto original, de Attílio Corrêa Lima (1933-1935), ao conceito de cidade-jardim de 

Armando de Godoy (1936-1938), nenhum deles se concretizou de fato. Para Alois o que mais 

representa a nova cidade é o contraste, que ele trata de pluralizar e explorar em suas fotografias, 

sem deixar de atender aos interesses do Departamento de Propaganda e Expansão, qual seja: 

evidenciar nos seus anúncios a modernidade, a monumentalidade e as possibilidades de 

negócios na nova capital. 

                                                           
39 Karinne Machado Silva, em Álbuns da Cidade de Goiânia – Visualidade Documental (1933 – 1940), analisa a 

função da imagem como documento histórico, a relação da elaboração dos álbuns com a implementação de uma 

modernidade em Goiás e o papel dos fotógrafos pioneiros nesse processo.  
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Foto 40: Avenida Tocantins com o prédio da primeira Assembleia Legislativa (à direita) e Palácio das 

Esmeraldas ao fundo. 1936. Foto Alois Feichtenberger. Acervo MIS-GO. 

 

Em seu Ensaio sobre a ontologia do presente, Fredric Jameson analisa as construções 

históricas e os usos do termo ‘modernidade’ e, a certa altura conclui que é inapropriado “pensar 

o ‘moderno’ como um conceito (ou pseudoconceito) unidimensional, que nada traz consigo de 

historicidade ou de futuridade” (2005, p. 249), servindo o termo apenas como expressão para 

demarcar uma situação de grandes transformações. Seguindo este raciocínio, a “modernidade” 

de Goiânia, não a idealizada pelo poder central, mas a que foi registrada pelo “olhar cultural” 

de Feichtenberger, é uma “modernidade múltipla”, moldada por uma série de condições dadas 

pela construção da imagem fotográfica. No sentido de comprovar esta observação, e a de 

Jameson, acho apropriado trazer as falas de alguns contemporâneos do período de construção 

de Goiânia, que vivenciaram no mesmo cenário que Feichtenberger.  

Alguns destes pioneiros tomaram conhecimento da nova capital e se transferiram para 

Goiânia influenciados pelas propagandas e matérias nos jornais.  O jornalista Paulo Augusto de 

Figueiredo trabalhava no jornal Lavoura e Comércio, de Uberaba, quando soube da construção 

de Goiânia: 

Lavoura e Comércio era como que um jornal semi-oficial do Estado de Goiás. 

Publicava muita matéria sobre esse Estado, inclusive matéria oficial, paga, do 

governo. Principalmente sobre Goiânia. E o que vinha da nova metrópole, remetido 

por Câmara Filho, era simplesmente fantástico. Falava-se em verdadeiro Eldorado. 

Era um Brasil desconhecido que estava nascendo no Planalto. Havia ouro e diamantes 

pelas ruas, a terra dava tudo, os animais eram fabulosos. Até um King Kong tinha 

aparecido lá pelo Araguaia, conforme mandara dizer Câmara Filho. (In: TELES, 1986, 

p. 150)  

 



101 

 

Outro jornalista mineiro, que se radicou em Goiânia, em 1935, foi Pedro Osório, que 

veio de Paracatu a convite de Joaquim Câmara Filho para trabalhar no seu novo Departamento.  

O Departamento foi criado para promover a propaganda de Goiânia. Câmara Filho era 

um jornalista muito carismático, ele fazia muitas correspondências, até fantasiosas, 

aos jornais do país, visando fixar Goiânia e atrair gente para cá [...] Quando criava a 

notícia, ele mandava datilografar mais de cem cópias e mandava para os jornais. O 

Correio da Manhã era um dos jornais importantes que chegava até a fazer editorial 

sobre a matéria de Câmara Filho. (In: TELES,1986, p. 167) 

 

O fato é que, desde a criação do Departamento (pelo Decreto n. 238, de 1935) começam 

a surgir as primeiras contraposições entre o antigo e o moderno no cenário das obras da nova 

capital. Esses contrastes também podem ser percebidos nos diversos relatos de pioneiros da 

mudança da capital, que, frequentemente, se remetem às imagens de memória na elaboração de 

suas falas (MEDEIROS, 2007). Entre as memórias de trabalhadores, funcionários públicos, 

mulheres, crianças e viajantes que foram testemunhas oculares da nova cidade em construção, 

existe muita correspondência com as imagens produzidas por Feichtenberger. Outros fotógrafos 

que registraram esse momento, também conseguiram representar em imagens os depoimentos 

dos pioneiros da nova cidade. Contudo, são os registros de Alois que, mais efetivamente, se 

tornam documentos oficiais para representar do projeto de modernização de Goiás. Seus 

registros são constantemente acessados pela memória dos pioneiros e utilizados como ilustração 

para os textos produzidos sobre o período.  

Dentre uma grande diversidade desses relatos, alguns são bastante significativos sobre 

o que pretendemos enfatizar. O senhor Adolfo Boari, mineiro que trabalhou como ajudante de 

pedreiro e mestre de obras na construção de Goiânia, relembra:  

 

Eu tinha informação que era muito ruim aqui, de gente lá de Minas que veio para 

Goiânia, e voltou renegado daqui. Veio porque o Dr. Jerônimo Coimbra Bueno 

espalhou cartazes de propaganda de Goiânia. Eram cartazes enormes. Eles diziam: 

“Goiânia, um mundo de possibilidades”. Convidando o povo para ir. Mas, eles vieram 

e não se deram bem. (GOIÂNIA, 1985, p. 16). 

 

A senhora Cerise Pinto Caramashi, também mineira, veio para Goiânia ainda jovem 

acompanhando a numerosa família, em junho de 1936. Ela se recorda que, nesta época, o 

“professor” Venerando de Freitas Borges estava em Belo Horizonte dando palestras nas rádios 

e jornais sobre a mudança da capital de Goiás. Seu pai se empolgou com as propostas de 

progresso e conseguiu uma carta de recomendação para trabalhar no comércio em Campinas. 

A noção que as pessoas tinham de Goiás era que “havia índios nas ruas, onça e que a gente 

tinha de ficar armado de espingarda o dia todo o dia inteiro para combater os índios” 
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(GOIÂNIA, 1985, p. 66). Sobre a viagem até a nova capital: “Levávamos três dias para chegar 

a Leopoldo de Bulhões. Tínhamos que pernoitar em Uberaba, depois em Araguari, e levávamos 

o dia inteiro para chegar a Leopoldo de Bulhões, com a maior falta de conforto” (GOIÂNIA, 

1985, p. 66), tamanha a dificuldade de acesso até a região do chamado Mato Grosso Goiano, 

macrorregião onde se implantou a nova capital. 

Dona Armênia Pinto de Souza mudou-se com o marido, funcionário público do Estado, 

para a nova capital goiana no início de 1936, portanto, enquanto as primeiras edificações ainda 

estavam em fase de construção. Ela deixou um pequeno livro de memórias sobre o período em 

que comenta:  

 

Na vasta planura verde, pontilhada aqui e ali de coqueiros buritis, erguiam-se as 

primeiras construções: o Palácio das Esmeraldas, com a sua cor verde, a Secretaria da 

Fazenda, o Grande Hotel, todos em fase de acabamento. Dez casas construídas na rua 

20, onde se acomodaram as Secretarias e o Governo do Estado, com seus titulares; 

dez casas em construção, pela Companhia Lar Nacional, na rua 19, dois sobrados, um 

na confluência das avenidas Araguaia e Anhanguera e outro na esquina da avenida 

Araguaia com a rua 3. 

Margeando o córrego do Botafogo, do lado direito, (no sentido norte-sul), algumas 

boas casas de madeira, agasalhando funcionários, e uma pensão, conhecida como 

pensão de Dona Maruca, que alimentava desde altos funcionários do Governo, 

engenheiros, construtores, responsáveis pelas obras, até viajantes ocasionais e já 

alguns turistas. 

Outras casas de madeira, menores e em maior número, na margem esquerda do 

córrego pertenciam aos operários, os abnegados obreiros dessa grande empreitada. 

Até maio de 1936, era só o que havia. (SOUZA, 1989, p. 15) 

 

Dona Ondina de Bastos Albernaz foi uma das primeiras moradoras da rua 20, no Centro 

da nova cidade, onde foram construídas as casas-tipo para o alto funcionalismo do Governo, e 

onde, consequentemente, funcionaram provisoriamente os primeiros órgãos públicos. Em suas 

Reminiscências (1992), comenta sobre os meios de transporte da época, quando “os carros de 

boi foram os principais transportadores de tudo que se consumia na capital” (p. 92). Haviam 

muito poucos caminhões e o “tareca”, um “caminhão metamorfoseado em ônibus”, é que fazia 

o transporte dos funcionários entre Campinas e Goiânia. As bicicletas serviam “tanto para 

magistrados como para operários” (ALBERNAZ, 1992, p. 92). 

Já o escritor Bernardo Élis, natural de Corumbá de Goiás, veio para Goiânia a convite 

do primeiro prefeito, Venerando de Freitas Borges, e descreveu um cenário mais realista, bem 

a exemplo de seu estilo literário, de como era a vida no canteiro de obras da nova cidade. Em 

depoimento de 1986, ele dá outros contornos ao clima de entusiasmo e pioneirismo daqueles 

tempos: 
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No começo Goiânia era formidável. As famílias privilegiadas eram as detentoras do 

poder político. E como eram? Podia-se fazer o que quisesse e o campo era livre para 

quem fosse mais audaz ou possuidor de criatividade. Para coroar havia o enorme 

entusiasmo, o imenso orgulho das pessoas que aqui trabalhavam e viviam, para quem 

Goiânia já era uma empreza (sic) vitoriosa e uma cidade plenamente realizada. Mas 

isso não era verdade e Goiânia era simplesmente um enorme acampamento sem água, 

sem luz e sem esgoto, onde um quarto para morar era difícil de encontrar e quando 

encontrava era caro, onde as pensões e casas de pastos eram raras, onde não havia 

leite nem frutas. Contudo, havia que reconhecer uma coisa: a vida em Goiânia era 

outra, diferente em qualidade da de Goiás ou Corumbá ou Pirenópolis. Apesar das 

dificuldades, as casas tinham privada patente dentro de casa e banheiro de chuveiro, 

além de ser portadora de uma nova mentalidade mais aberta e progressista. (in: 

TELES, 1986, p. 22)  

 

Destaco essas passagens para enfatizar os contrastes gerados pelo projeto de 

modernidade que se vislumbrou para a nova capital. O projeto era “coerente com as propostas 

socioeconômicas e políticas da Revolução de 30” (DAHER, p. 281) objetivando dotar Goiás de 

uma infraestrutura favorável à industrialização, ainda que na realidade tenha se transformado, 

nos anos seguintes, em importante polo regional e comercial. A propaganda era o principal 

meio de difundir a ideia de modernidade. Alguns cartazes evidenciavam as construções em 

estilo art déco, ainda que tardio e empregado principalmente nos prédios públicos, mas que 

dava à cidade essa forte impressão de seguir as mais novas tendências do mundo moderno. Nas 

construções particulares os elementos arquitetônicos e estilísticos do art déco foram sendo 

incorporados, ao modo de uma tendência, nos detalhes e acabamentos.  

O olhar do fotógrafo estrangeiro tinha certa preferência pelo canteiro de obras que era a 

Goiânia daqueles tempos. O armênio Eduardo Bilemjian também foi um dos fotógrafos 

pioneiros de Goiânia40. Com trajetória parecida com Alois, e apenas um ano mais velho que o 

austríaco, Bilemjian chegou no porto de Santos em 1926, enquanto que os Feichtenberger 

chegaram em 1925. Mesmo já estabelecido como fotógrafo na capital paulista, com estúdio na 

Avenida São João, no centro da cidade, se entusiasmou com a propaganda da nova cidade e 

veio para Goiânia em 1935. Alois faz seus primeiros registros para o Departamento de 

Propaganda e Expansão assim que chegou no canteiro de obras, em outubro de 1936, fazendo 

os registros para o Álbum de Goiânia, que compõe seu Acervo. Segundo o depoimento de 

Bilemjian, ele já havia sido procurado por Câmara Filho para realizar as fotos para o Álbum, o 

que indica uma certa predileção do diretor do Departamento pelo olhar de fotógrafos 

estrangeiros sobre a nova cidade. Bilemjian, que sabia muito bem “a importância da fotografia 

                                                           
40 Além de Feichtenberger e Eduardo Bilemjian, o também armênio Haroutium Berberian e o italiano Sílvio 

Berto foram outros fotógrafos estrangeiros que atuaram nos primeiros tempos de Goiânia. Ver a publicação 

Pioneiros da Fotografia em Goiânia (MIS-GO, 2002). 
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como documento histórico” (MIS, 2002, p. 29), não perdeu a oportunidade de registrar a 

construção da cidade, ainda que por conta própria. Em seu relato, de 1986 (portanto, cinquenta 

anos depois de suas primeiras fotos em Goiânia), também demonstra as dificuldades de se 

realizar trabalhos fotográficos na nova capital e seu contato com Câmara Filho: 

Fui procurado pelo Dr. Joaquim Câmara Filho em 1936. Fiz alguns serviços para ele 

mas não me lembro quais [...] Eu fui à casa do Dr. Pedro para pedir a ele uma verba 

de 200 mil réis mensais para fotografias, pois o Câmara Filho alegava não ter recursos 

para esse fim. Qualquer pagamento demorava de 5 a 6 meses para sair. Eu não tinha 

recursos para esperar esse tempo e o material que vinha de São Paulo devia ser pago 

adiantado e levava de 20 a 30 dias para chegar. Dr. Pedro não deu os 200 mil réis para 

as fotos. Quando vinha algum visitante o Câmara Filho me chamava. Sem motivo não 

me procurava. Um dia fiquei sabendo que em Trindade tinha uma festa e que ia muita 

gente. Fui lá para ver se o povo tirava fotografias. Preparei o material e fui, de 

caminhão. Trabalhei lá uma semana e fiz 2 contos e pouco. Depois disso, uma vez fui 

ao Dr. Pedro para sugerir fazer um álbum fotográfico de Goiânia. Já tinha algumas 

casas e podia ser feito um álbum histórico para, no futuro, poder ver Goiânia no início 

e no momento atual. Pensou e perguntou em quanto ficaria, sugeri a ele pagar o 

material a preço de custo conforme a fatura e o meu serviço profissional o quanto 

quiser. Se não pagar nada também já fico satisfeito pois deixo uma lembrança (Figura 

18). Ele não encomendou, ficou só na conversa. Nem os 200 mil réis para fotografias 

não sei se deu para o Câmara Filho. Câmara Filho não me deu nada. (in: TELES, 1986, 

p. 74)   

 

 

Figura 18: Cartão de Boas Festas, 1939. Composição de E. Bilemjian em que destaca os elementos 

arquitetônicos da nova capital e as lideranças políticas do período. Acervo MIS-GO. 

  

Dentre os relatos das testemunhas oculares do período de construção de Goiânia, talvez 

o mais emblemático tenha sido do antropólogo francês Claude Lévi-Straus, que esteve de 

passagem pelo canteiro de obras de Goiânia a caminho do Mato Grosso41. Apesar de utilizar 

                                                           
41 O segundo número do Boletim de notícias da Sociedade de Etnografia e Folclore, coordenado por Mário de 

Andrade, em novembro de 1937, informa sobre a viagem do Prof. Levi-Strauss à Goiás e Mato Grosso 
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dos recursos da fotografia em seus estudos etnográficos, mesmo não se considerando um 

fotógrafo atuante (LEVI-STRAUSS, 2011), o francês não fotografou Goiânia, mas construiu 

um quadro controverso do que presenciou, em alguns pontos bastante precisos, mas em outros 

carregado de boa dose de eurocentrismo, mas que se aproxima muito de uma narrativa das 

imagens feitas por Alois (Foto 41). 

 

Visitei Goiânia em 1937. Uma planície sem fim, que lembrava um terreno baldio e 

um campo de batalha, espetado por postes de eletricidade e por estacas de 

agrimensura, deixava entrever uma centena de casas novas espalhadas pelos quatro 

cantos do horizonte. A mais importante de todas era o hotel, um paralelepípedo de 

cimento que, no meio daquela monotonia, evocava um aeródromo ou um forte; de boa 

vontade lhe chamaríamos “bastião da civilização”, expressão ousada já não num 

sentido figurativo, mas direto, que adquiria assim um valor singularmente irônico, 

pois nada podia ser tão bárbaro, tão desumano, quanto essa iniciativa no deserto. 

Aquele edifício sem grandiosidade era o contrário de Goiás; nenhuma história, 

nenhuma duração, nenhum hábito lhe saturava o vazio ou lhe suavizara a rigidez; ali 

nos sentíamos como numa estação de trem ou num hospital, sempre passageiros, e 

nunca residentes. Só o receio de um cataclismo podia justificar aquela casamata. De 

fato, produzira-se um, cuja ameaça era prolongada pelo silêncio e pela imobilidade 

reinantes. Cadmo, o civilizador, semeara os dentes de dragão. Numa terra esfolada e 

queimada pelo sopro do monstro, esperava-se para ver os homens crescerem. (LEVI-

STRAUSS, 1996, p. 118) 

   

 

Foto 41: Vista de Goiânia com os primeiros prédios sendo erguidos, em 1936. A primeira Assembleia 

Legislativa (em primeiro plano) e o Grande Hotel (à esquerda). Ao fundo é possível identificar o prédio onde 

funcionou a agência dos Correios, na esquina das avenidas Anhanguera e Araguaia, e o casario da Rua 20 (à 

direita). Foto Alois Feichtenberger. Acervo MIS-GO. 

                                                           
(FUNARTE, 1983, p. 28 e 29). Não existem referências precisas sobre a data da permanência do antropólogo em 

Goiânia, nem em Tristes Trópicos, tampouco no Boletim. Apenas que foi durante o recesso das aulas que 

ministrava na USP, entre 1936 e 1937. O Boletim apresenta a análise etnográfica que fez das bonecas rituais dos 

Karajá. Alois guardou dois exemplares das mesmas bonecas rituais, confeccionadas em argila pelos índios Karajá, 

uma ritxòkò (feminina) e outra ritxòò (masculina), que se encontram em seu Acervo no MIS-GO.   
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A analogia de Lévi-Strauss peca por desconsiderar a conjuntura política sob a qual o 

projeto de mudança da capital se concretiza42. De fato, pelos registros de Alois, não se vê “os 

homens crescerem” no desolamento da vista. Eles só existem nas contraposições entre o antigo 

e o novo, no amalgama entre o passado e o futuro. Ao contrário da proposta de homogeneização 

dos elementos modernos que o poder da propaganda tentava evidenciar, e que foi corroborado 

pelos recorrentes discursos sobre os primórdios de Goiânia no decorrer dos anos, as palavras 

de Lévi-Strauss demonstram que,  

[...] frente à pompa científica da retórica dos discursos exaltadores da racionalização 

urbanística, a observação in loco dos primórdios de Goiânia proporcionava uma 

impressão não condizente em nenhum sentido com a homogênea imagem oficial da 

modernidade, senão que repassava a impressão de que a nova capital fora concebida 

sobre um terreno sertanejo surreal em um delírio megalômano” (COSTA e 

QUINTELA, 2005, p. 25). 

 

As especificidades da modernidade empreendida pelo poder público na construção de 

Goiânia e a “adaptação”, conforme o termo é utilizado por Peter Burke (2013), feita pela 

população goianiense ao assimilar essa forma de “modernidade” em seu cotidiano é um dos 

grandes problemas ao qual muitos historiadores goianos se debruçaram ao longo de décadas. 

Em nosso entendimento, as análises imagéticas podem trazer novas perspectivas para o debate. 

A prestação de serviços para o Departamento de Propaganda e Expansão do Estado de 

Goiás foi, efetivamente, o primeiro contrato formal de trabalho do “aventureiro” 

Feichtenberger. Sua função era registrar as obras de implantação da nova capital e a “chegada 

do progresso” para todo o Estado. Ou seja, fazer panorâmicas gerais do surgimento da nova 

cidade, cenas que seriam usadas, naquele momento, como apelo visual para o maior feito da 

nova conjuntura política, além de atrair mão de obra qualificada e novos empreendedores. 

Ideologicamente, essas imagens foram mesmo utilizadas para incutir na mentalidade dos 

goianos a “tal ideia de modernidade”. Sendo que, na realidade, dentro do projeto da Marcha 

para o Oeste varguista, a construção imagética da nova capital buscava romper com a visão de 

atraso, de isolamento, de rusticidade, ao qual se associava o sertão goiano e o interior do país 

de modo geral.   

                                                           
42 Cabe lembrar que o antropólogo francês já havia tido contato com a frente pioneira no noroeste paranaense, 

onde realizou seus primeiros trabalhos de campo junto aos “restos de povos indígenas”, referindo-se aos Cadiueu 

(1996, p. 125). Naquela oportunidade também notou os contrapontos da chegada do “progresso” com o impacto 

da abertura de ferrovias, fazendo surgir novas cidades quase que instantaneamente.  
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A foto dos carros de boi em frente ao Palácio das Esmeraldas (Foto 42) é o registro mais 

emblemático feito por Alois Feichtenberger da Goiânia de 193643. A cena evoca, a priori, as 

proposições de Walter Benjamin sobre uma certa “fantasmagoria de tempo” e/ou 

“fantasmagoria de modernidade” pela sobreposição dos elementos em destaque. A partir daí, e 

pela decomposição dos elementos presentes na cena, podemos ponderar sobre o “choque” da 

composição e sua influência no imaginário do povo goiano por ser o instrumento de 

representação do avanço da “civilidade”, do “progresso” e da “modernidade”. Vamos buscar a 

autenticidade da cena eternizada por Alois, investigando a composição feita com os carros de 

boi, os carreiros (como tipos humanos), o símbolo do poder e os espaços vazios. Mas, antes, 

devemos considerar que: 1- “toda imagem é representação” (JOLY, 2012, p. 40) e se essa 

representação é assimilada por um grupo de pessoas é porque existe, entre quem produz a 

imagem e esse grupo, um mínimo de relação cultural; 2- a linguagem visual e a linguagem 

escrita são complementares, e não antagônicas (JOLY, 2012; KOSSOY, 2009, 2014). Do que 

se conclui que uma imagem é considerada “verdadeira” também pelo que é dito sobre ela, e não 

apenas pelo que representa. Ademais, representar, neste caso, é mais do que meramente 

expressar o que não está presente ou manter uma relação de espelhamento com o real, ainda 

que de modo alterado. É preciso considerar que a representação da modernidade em Goiânia, 

estabelecida como relação cultural, identifica a adoção de uma nova realidade. Assim, a 

fotografia não é simplesmente uma das representações da “modernidade goiana”; ela é a 

materialização desta modernidade, tomada por todos os contrastes evidenciados pelo olhar do 

fotógrafo.   

  

                                                           
43 Afirmo isso por uma série de motivos que envolvem os diversos “valores de uso” que esta fotografia em especial 

teve desde que foi feita, e que serão devidamente analisados quando tratarei da circulação da obra do fotógrafo a 

partir da década de 1960. 
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Foto 42: Carros de boi em frente ao Palácio das Esmeraldas, 1936. Foto Alois Feichtenberger. Acervo MIS-GO. 

 

A presença do carro de bois causa um “choque” por estar disposto à frente do ícone 

maior do art déco, o Palácio das Esmeraldas? Se considerarmos que o transporte de carga feito 

por tração animal está absolutamente adequado geográfica e temporalmente e, ainda hoje, é 

facilmente encontrado no interior de Goiás, a resposta à pergunta seria negativa44. Inclusive 

alguns relatos de pioneiros dão conta do ruído constante e dos sulcos que o trânsito de carros 

de boi causava pela cidade. Mas então, por que houve tanta preocupação com a composição 

estética na realização da foto? Por que não bastou apenas registrar o transporte de materiais de 

construção, com o carro carregado e os carreiros e animais em movimento, como o próprio 

Alois já havia feito? Um carro de bois é, usualmente, composto por 4 ou 5 juntas, dependendo 

da carga. Nesta composição, nota-se que um segundo cabeçalho foi alinhado à frente do 

primeiro, o que se comprova também pela presença dos dois carreiros, um para cada junta de 

bois. Por que razão? Seja para ter uma ideia de grandiosidade das obras, ou para uma melhor 

perspectiva do prédio, ou por alguma outra razão estética, o que importa é avaliar de que 

maneira esta escolha produz uma melhor imagem, ou talvez devesse dizer, numa melhor 

“apresentação”, da civilidade, progresso e modernidade, que era o que se pretendia transmitir. 

Aqui, uso o termo “apresentação”, e não “representação”, para fazer referência ao pensamento 

                                                           
44 O próprio Alois montou em seu acervo de imagens uma série de fotos destacando os carros de boi, não apenas 

os que circulavam por Goiânia, mas também os de outras localidades, como em Minas Gerais.  
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benjaminiano. Se a fotografia inaugura a era da modernidade por expressar a “aura” do 

momento e a composição do quadro a ser fotografado “é feito para durar” (BENJAMIN, 2012, 

p. 103-108), tem-se que o fotógrafo, atribuindo uma técnica específica impregnada de sua 

bagagem cultural, cria sua interpretação da cena.    

Roland Barthes, em suas “notas sobre a fotografia”, faz menção a um tipo de “fotografia 

unária” (2012, p. 43), a que, pela unidade dos elementos enquadrados, transmite uma ideia 

elementar. Parece pertinente avaliar que o registro mais conhecido da construção de Goiânia é 

a composição de uma “foto unária” para a ideia de “modernidade possível”, em que o carro de 

bois é elemento de acomodação a uma modernidade que não rompe com a tradição. Ao 

contrário, o elemento tradicional é utilizado como amalgama. O que se pretende com a 

composição é a criação de um símbolo histórico que evocasse aquela grande feito político.  

Pelo olhar de Alois Feichtenberger, o elemento humano esteve evidenciado, sempre que 

possível, em suas fotografias. Mas, por que não estão evidenciados na sua foto mais famosa os 

trabalhadores, os mestres de obras, nem mesmo os engenheiros? A cena está limpa como na 

estética higienizada dos cartões postais ou dos reclames das modernas revistas. Apenas a 

presença dos carreiros humanizam a cena. Certamente atendem à ordem de aguardar imóveis 

sob o sol alto, como se vê pela pouca sombra e por alguns animais já deitados, que o fotógrafo 

finalize a montagem do seu quadro ideal45. Atendem à lógica da propaganda. 

O “produto” Goiânia é apresentado para os seus consumidores. A escolha da sede de 

governo para a principal imagem de divulgação da nova capital também é um fato relevante, 

que merece ser mencionado. Talvez as casas tipo que surgiam no entorno da Praça Cívica, não 

fossem referências à altura para a eloquência que se tinha em mente, ou que se pretendia projetar 

na mente dos receptores. Também não pareciam à altura desta expectativa nem o Grande Hotel, 

nem o traçado urbanístico da capital, este ainda mais divulgado que as próprias casas 

particulares, que apresentam um estilo arquitetônico eclético, e não propriamente art déco (Foto 

43). As primeiras dez casas da rua 20 tinham custo subsidiado e financiadas pelo Estado ao 

funcionalismo público de alto escalão. Foram construídas a partir de projetos previamente 

estabelecidos pelas construtoras Pena Chaves e Coimbra Bueno Ltda, tomadas pela metragem 

                                                           
45 Relatos de pioneiros da cidade e jornalistas que trabalharam com Alois, em várias matérias sobre sua importância 

para a história de Goiânia e de Goiás, nos jornais goianos depois de 1960, contam que o fotógrafo era capaz de 

aguardar por horas, até o dia todo, para obter a iluminação adequada para suas fotos ao ar livre. O título de sua 

autobiografia inacabada, “Quando Deus der bom tempo”, também alude à paciência que revelam, ao final, seu 

perfeccionismo.  
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do lote, quantidade de cômodos, suítes, fachada, etc, e serviam de modelo para as futuras 

construções particulares da cidade. Foram poucos os imóveis na região do centro da cidade que 

escaparam dessa padronização, mais raros ainda são os imóveis que ainda existem. 

 

 
Foto 43: Uma das poucas remanescentes das primeiras casas-tipo da rua 20, no centro de Goiânia, a residência 

do professor da Faculdade de Direito, Colemar Natal e Silva, serviu como primeira sede de governo, durante a 

construção do Palácio das Esmeraldas. Foi sede da Faculdade de Direito, até a fundação da UFG, em 1960.  

Também ali funcionou o Conservatório de Música até ser cedida ao Poder Judiciário. Atualmente funciona a 

Casa de Memória, da UFG. Sem autor, sem data. Acervo CIDARQ-UFG. 

 

A imagem dos novos edifícios brotando no descampado também é marcante como 

representação do progresso. Surgiam tão rapidamente, ou tão lentamente, dependendo do 

referencial de tempo que se adote46, e num processo tão organizado devido ao traçado urbano 

planejado, que os espaços vazios chamam a atenção, evocando uma ausência; faltam as pessoas 

nas primeiras cenas urbanas de Goiânia. Mesmo Levi-Strauss não enxergou as pessoas. Preferiu 

enfatizar, no seu relato em Tristes Trópicos, um tipo de fantasmagoria, tal como já 

exemplificado anteriormente. 

A cidade de meados dos anos 1930 era de funcionários públicos. Portanto, é bem 

provável que as ruas estivessem mesmo desertas numa tarde qualquer de um dia útil. Como 

também é provável que os construtores tenham ficado parados por falta de material, que levava 

até quarenta dias para chegar ao canteiro de obras. As poucas casas de comércio estavam 

                                                           
46 Os prazos eram sucessivamente derrubados na construção de Goiânia, que acontece em meio à crise econômica 

do início dos anos 1930, o embate político das forças de oposição ao novo regime político, os opositores da 

transferência da capital, além de enfrentar as inúmeras dificuldades com mão de obra, pagamentos atrasados e 

greves. 
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concentradas no acesso à Campinas (a poucos quilômetros do canteiro de obras), carroças de 

entregadores circulavam pelas ruas apenas tracejadas do núcleo pioneiro da cidade. Os tipos 

humanos vão aparecer apenas em cenas posteriores a esse período, quando já podiam circular 

por calçadas. Para aquele momento inicial da cidade, o “indivíduo” não condiz com a imagem 

que se pretende da nova cidade: higienizada, ordeira, quase estática. Os poucos trabalhadores 

que aparecem são como elementos do cenário, não deixam rastros, não há testemunhas do 

tempo (Foto 44). “A cidade foi esvaziada”, como diz Benjamin, na sua Pequena história da 

fotografia (2012, p. 109). Assim, também se esvazia a noção de tempo e, para não ficar 

evidenciada uma ruptura com a tradição, ali estão os carros de boi. A presença do elemento 

tradicional é fator determinante para a “apresentação” da ideia de progresso, ele é a ponte de 

ligação para a mudança. Haviam caminhões trabalhando na construção da nova capital, mas 

não foram considerados como elementos relevantes para a propaganda estatal. 

 

 

Foto 44: Os elementos da “modernidade” presentes na foto oficial aparecem nesse outro registro de AF, da Praça 

Cívica, mas não estão estáticos, e sim em movimento. Contudo, caminhões descarregando material de 

construção à frente do Palácio não representam tão claramente a transição entre o passado e o futuro. A 

composição não está limpa e organizada o suficiente para a propaganda estatal. 1936. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Se “tudo era organizado para durar”, como lembra Benjamin sobre as primeiras 

fotografias, nestas primeiras imagens de Goiânia o que crescia dentro da cena não era o modelo 

(personagem da imagem como linguagem), mas quem está posando é a própria ideia de 

modernidade. Esta é a personagem principal da cena, é “o contraste mais definitivo do 

instantâneo” que se pode “apresentar” (BENJAMIN, 2012, p. 102). Alois busca o elemento 

mais representativo para vender o seu produto “Goiânia”. Esta é a finalidade de seu contrato e, 
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como não, de sua remuneração. É a mais bela imagem que se pode apresentar sobre o tema que 

lhe foi dado a registrar. Mesmo que o fotógrafo não tivesse a percepção de que seu registro se 

eternizaria, o que é pouco provável. Esta é a memória que nos foi apresentada da cidade. 

Infinitamente reproduzida e amplamente divulgada.  

Fato é que, se a fotografia de Feichtenberger está carregada de historicidade, ela, por 

isso mesmo, escapa ao controle do tempo e dos atores no tempo, em especial pelo amálgama 

que produz. Ressalta-se que a associação entre o novo e o tradicional é um contraste 

desvantajoso tanto para o avanço da modernidade, já que o crescimento urbano e o progresso 

são freados pelo tempo das tradições, como também é desvantajoso para a manutenção dos 

elementos tradicionais, pois a urgência do desenvolvimento é associada aos novos elementos 

da modernidade, que, no caso da construção de Goiânia, são dados pelo poder estatal47. Não foi 

a única ocasião em que o amálgama se produziu na fotografia. Em suas viagens pelo interior 

do Estado, Alois apresentou aos goianos outras situações em que fica evidente o contraponto 

entre o novo e o antigo em Goiás. 

 

3.2 – Viagem ao Norte de Goiás   

 

Por uma questão de dias, Alois não pôde fazer uma foto de Claude Levi-Strauss, 

enquanto este vivia seu “pesadelo” em pleno cerrado goiano (COSTA e QUINTELA, 2005). 

Em março de 1937, Alois tomou parte numa expedição política, organizada pelo o senador 

goiano Nero Macedo. Com destino ao norte goiano, o percurso foi traçado a partir da Cidade 

de Goiás, descendo o Rio Araguaia até os núcleos urbanos de Marabá, no Pará, e Imperatriz, 

no Maranhão, e retornando pelo rio Tocantins, em uma viagem que originalmente estava 

planejada para dois meses, mas que se estenderia por sete meses (de março a outubro).  

Interessado em conhecer o famoso Araguaia, cujas histórias de pescadores, caçadas e 

índios, habitavam o imaginário do fotógrafo austríaco, Alois contou com a influência Câmara 

Filho junto a João de Abreu, para fazer parte na comitiva. Na condição de Presidente da 

Assembleia Legislativa goiana, o Deputado João de Abreu frequentemente ocupava o posto de 

Governador, devido às constantes idas de Pedro Ludovico ao Rio de Janeiro para tratar das 

                                                           
47 Estas e outras colocações surgiram da leitura das Teses VI e VII do conceito de história benjaminiano, e de suas 

interpretações em Jeanne Marie Gagnebin (1999) e Michael Löwy (2005). Foram, primeiramente, apresentadas no 

Colóquio Walter Benjamin, do PPGH-UFG, sob a coordenação da Dra. Maria João Cantinho (IADE-Lisboa), entre 

maio e agosto de 2013. 
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dificuldades na construção de Goiânia. Muito certamente, a experiência anterior de 

Feichtenberger para fazer registros fotográficos em longas viagens deve ter contribuído para 

que fosse indicado para a tarefa. A comitiva, além da família do senador Macedo (sua esposa e 

seu filho), era formada por diversos jornalistas, entre eles Geraldo Vale (ainda em início da 

carreira, como correspondente de O Popular) e o próprio Câmara Filho.    

Os relatos sobre o vale do Araguaia, em meados dos anos 1930, ainda eram repletos de 

referências ao desconhecido, às terras bárbaras e inexploradas, domínio de tribos 

“absolutamente arredadas de olhos cristãos”, como descreveu o sertanista Hermano Ribeiro da 

Silva48. Do mesmo modo como não cruzou com Levi-Strauss em Goiânia, Alois, também por 

uma questão de dias, não teve contato com a última expedição empreendida por Hermano 

Ribeiro. A “Bandeira Anhanguera”, que, entre julho e novembro de 1937 fez contato com as 

nações indígenas dos “pacíficos” Karajá e dos seus inimigos, os “arredios” Xavante, foi 

encerrada pelo dramático falecimento do sertanista, vítima da malária.    

A expedição ao norte de Goiás representou uma viagem muito especial na trajetória de 

Feichtenberger, não apenas por seus registros fotográficos, mas também pela oportunidade que 

teve de descrever, em seu Relatório de Viagem para o Departamento de Propaganda, suas 

percepções do que vivenciou. A viagem também resultou de alguns artigos, os primeiros 

escritos pelo próprio fotógrafo, que, finalmente, pôde efetivar seus contatos com os jornais e 

revistas de língua alemã de São Paulo. Estes textos confirmam o seu interesse pelas narrativas 

de viagens que, aliado ao seu romantismo com relação à natureza, novamente, reforçam seu 

“olhar colonial”. O que vinha sendo representado em suas fotografias, agora será amplificado 

também por suas narrativas textuais. 

Trata-se de um novo olhar estrangeiro sobre as terras goianas. É como se tivéssemos 

reconstituídas as viagens de reconhecimento feitas pelos cientistas e naturalistas dos séculos 

anteriores, e sem muitas diferenças quanto às dificuldades de locomoção que estes enfrentaram. 

Temos pelos registros fotográficos de Feichtenberger, e ainda por suas anotações e relatórios, 

uma outra percepção das regiões por onde também passaram Saint-Hilare, Gardner, Castelnau, 

e, principalmente, viajantes e dignitários como Burchell, Couto de Magalhães e Leite Moraes 

que de alguma forma, incentivaram e descreveram a viabilidade (ou não) da navegação fluvial 

em Goiás. Porém, Feichtenberger não está vinculado a paradigmas científicos ou 

                                                           
48 Hermano Ribeiro da Silva, jornalista e sertanista, já havia percorrido a região do erval sul-mato-grossense, em 

1930, e publicado seus apontamentos de viagem em “Garimpos do Mato Grosso”, portanto, contemporâneo às 

viagens de Feichtenberger pelo Pantanal.  
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metodológicos. Fotografa o que vê e escreve sobre os procedimentos que o levaram à tal 

fotografia. Não quer analisar comportamentos; apenas aponta, em seu Relatório as dificuldades 

e mazelas que enfrenta. São feitas algumas considerações sobre situações normais de uma 

expedição, sem indicar soluções ou tecer críticas muito aprimoradas, apenas aplicando seu 

entendimento de um homem simples oriundo de uma cultura completamente diversa da que 

encontra (Foto 45).    

 

Foto 45: Feichtenberger e índio Karajá, maio de 1937. Posteriormente, esta era uma das fotos que o fotógrafo 

costumava enviar junto com as cartas a parentes e amigos como recordação. Acervo AF, MIS-GO. 

 

De modo geral, seu Relatório destaca as precariedades das vias terrestres e a falta de 

manutenção dos barcos que fazem a rota fluvial (Figura 19). Nestas questões, aparentemente, 

nada se alterou nas vias de acesso desde o século anterior. Os pontos positivos, em relação aos 

relatos dos viajantes precedentes, estão nos comentários sobre os aspectos naturais. Ao que 

parece, desde Johann Emanuel Pohl, o primeiro viajante europeu a adentrar o Planalto Central 

em viagem científica, entre 1818 e 1820 (portanto, cento e vinte anos antes de Feichtenberger), 

a transição da economia mineradora para uma predominância da produção agropastoril não 

provou alterações drásticas na paisagem natural, como foi o caso do norte do Paraná, situação 
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percebida pelos registros fotográficos de Alois há dez anos. A Viagem ao Norte, portanto, é um 

exemplo do potencial da fotografia de ser o “espelho do real”, termo que Charles Monteiro 

emprega no uso da fotografia para “repertoriar os recantos mais distantes do mundo” (2012, p. 

12). Desta forma, estaria a fotografia, associada à continuidade das expedições científicas e 

exploratórias dos séculos XVIII e XIX, que, entre outros objetivos, visava o mapeamento dos 

territórios e das culturas, para a “integração” (leia-se “controle”) de todo o mundo colonizado.  

  

 

Figura 19: Mapa do trajeto da Viagem ao Norte de Goiás que compunha o Relatório. No dia 19 de março de 

1937, Feichtenberger segue com a comitiva de Goiânia até a antiga capital para chegar ao porto de Leopoldina 

(Aruanã). O primeiro trecho foi feito pelo rio Araguaia até Baliza e Registro (Barra do Garças), no retorno. O 

segundo trecho foi pela vazante do rio até o Bananal, depois Conceição do Araguaia e Marabá. Tomam o braço 

do Tocantins até Imperatriz, quando o grupo se separa. Depois, Carolina, no lado do Maranhão, antes de alcançar 

Pedro Afonso e Porto Nacional. Já por terra, percorre a rota das antigas minas de ouro por Natividade, Arraias, 

Cavalcante, São João d’Aliança (cortando o futuro Distrito Federal), até Santa Luzia (Luziânia), de onde segue 

para Goiânia, chegando a 15 de outubro. Acervo AF, MIS-GO. 
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Em seu texto autobiográfico, Flagrantes da Vida de um Fotógrafo, Alois é mais enfático 

quanto à sorte da expedição e, já no primeiro trecho sobre a viagem, quando o grupo segue em 

comboio de automóvel da Cidade de Goiás a Leopoldina (Aruanã), seu relato remete às 

dificuldades vividas no mesmo caminho de Goiás a Leopoldina pelo naturalista Francis 

Castelnau, em 1844 ou, até mesmo, por Joaquim de Almeida Leite Moraes, em sua viagem de 

São Paulo a Goiás para tomar posse como Presidente da Província, em 1881. O primeiro 

descreve os caminhos como “muito ruins e cheios de pedras; eles se estendem sobre os últimos 

contrafortes da serra e são cortados por muitos córregos” (1959, p. 107). Enquanto que os 

“caminhos intransitáveis” percorridos por Leite Moraes (2011, p. 34) nos tempos da Província, 

assim permanecem cinquenta anos depois. Para Alois o trajeto de, aproximadamente, 170 

quilômetros (ou 35 léguas) “foi uma aventura, depois da velha capital os carros toda hora 

encalharam e afundaram na lama e na água da chamada ‘estrada’” (FEICHTENBERGER, 

Relatório de viagem ao norte, p. 1), comenta ironicamente o fotógrafo. Mas, a recompensa não 

deixou de ser eternizada no seu relatório. Após uma noite de descanso em boas acomodações 

(algo que o Presidente Leite Moraes, por exemplo, não pôde aproveitar em toda sua longa 

jornada), ali estava o Araguaia. 

 

No outro dia via a primeira vez o majestoso rio Araguaia, meu sonho de muito tempo, 

e vi também os primeiros índios “Carajás”. Duas famílias que moram perto da vila, 

na margem do rio Vermelho. Aqui consegui tirar algumas fotografias, e depois tirei 

diversas outras, no campo de aviação, no porto e na hora do embarque. 

(FEICHTENBERGER, Relatório de viagem ao norte, p. 1) 

 

A primeira etapa da expedição, de Leopoldina a Baliza, com uma parada em Barra do 

Garças, recebe um breve comentário sobre um grupo de garimpeiros acampados na margem 

goiana do rio. Levando-se em consideração a experiência de Alois pelos garimpos do Triângulo 

Mineiro, o fotógrafo foi bastante econômico sobre o assunto. Ainda mais considerando-se que 

desde as explorações de Francis Castelnau, em 1846, a busca por ouro e diamantes nos afluentes 

do Araguaia mantinha-se ainda em relativa atividade. Ao longo de toda viagem pelo Araguaia, 

Alois não menciona ter encontrado nenhuma outra ação de garimpo, apenas no trecho do 

Tocantins o tema vai ressurgir.    

A viagem pelo rio Araguaia, feita à bordo do barco “Nova Pátria”, foi digna dos feitos 

de Couto Magalhães, presidente da Província de Goiás, entre 1863 e 1864, grande incentivador 
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da navegação pelo Araguaia49, chegando a implantar uma linha regular entre Leopoldina e 

Belém do Pará. Outro presidente da Província, Leite Moraes, que chegou a utilizar as “últimas 

e estragadas embarcações dessa linha”, quando seguiu para o Pará, ao fim da sua breve 

administração, em 1882, relata que a maior parte do percurso precisou ser feito “à força de 

remo, num bote com toldas que esteve diversas vezes a ponto de naufragar ou se arrebentar nas 

pedras” (2011, p.15). Ao longo de todo trecho de Leopoldina a Marabá, no Pará, Alois não teve 

melhor sorte:   

 

Dia 30 de março embarcamos, para viajar de noite, e logo depois encalhou a “Nova 

Pátria”, ficamos 15 horas encalhados no meio do rio. Isto foi o começo das encrencas, 

depois encalhamos mais diversas vezes e quase todos os dias foi preciso concertar 

(sic) o motor, que estava em péssimas condições. Começou a entrar água no barco e 

a bomba foi tocada dia e noite. Perdemos uma porção de dias para concertar (sic) os 

defeitos com pouco resultado, o barco estava diversas vezes em perigo de afundar. 

Assim descemos o Araguaia, que cada vez ficou mais possante e mais largo. 

(FEICHTENBERGER, Relatório, p. 2) 

 

Alois não perde a oportunidade de observar a movimentação dos índios Karajá, sempre 

vistos subindo ou descendo o rio, mas com a época da cheia e as intranquilas viagens noturnas 

não foi possível fazer boas fotos das “tão afamadas belezas naturais do Araguaia”. Na 

“cachoeira” de Santa Isabel (que na verdade consiste numa série de corredeiras de 13 a 14 

quilômetros de percurso bastante acidentado), um acidente com as pedras danificou o 

equipamento fotográfico, “estragando algumas das melhores vistas do rio Araguaia” que Alois 

havia feito.  

O “Nova Pátria” finalmente conseguiu chegar em Marabá, “um lugarejo de duas dúzias 

de casas e importante centro de comercio das castanhas”. Depois de dois dias, a 17 de abril, o 

grupo embarca no “Couto Magalhães” para seguir pelo rio Tocantins até Imperatriz, no 

Maranhão, e “Santo Antônio do Tocantins”50, num trecho do rio em que as cargas precisavam 

ser desembarcadas e seguiam em carro de boi, para o barco transpor as cachoeiras. Ainda assim, 

o “Couto Magalhães” não obteve êxito. Após dois dias aguardando o barco desencalhar, o 

senador Macedo deixa a comitiva e segue o caminho oposto, para Belém e, de lá, para a capital 

federal por via marítima. Para o senador, Alois entrega 12 rolos de filmes51 com fotografias da 

                                                           
49 Johann Emanuel Pohl (1976), no capítulo dedicado à História da Capitania de Goiás (p. 121-146) e em diversas 

outras passagens (especificamente nas páginas 221 e 231), faz um apanhado das iniciativas de navegação pelos 

rios Araguaia e Tocantins, como meio de desenvolvimento e ocupação do interior do país. 
50 Certamente se refere ao antigo povoado de Santo Antônio da Cachoeira, atualmente município de Itaguatins – 

TO, conforme www.ibge.gov.br. 
51 Alois descreve os filmes como sendo “tamanho 8x14”, um tamanho incomum, uma vez que não existem outros 

negativos com esse formato em seu Acervo, o que dificulta especificar qual o equipamento utilizado na viagem. 
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viagem, e continua o percurso rio Tocantins acima “sem remédios e quase sem dinheiro” 

(FEICHTENBERGER, Relatório, p. 3), embarcando no barco-motor “Carioca”. 

Por esse tempo já não existia vestígio de tribos indígenas pelas margens do Tocantins, 

empurradas para oeste em virtude da expansão da pecuária. Ainda assim, Alois pôde visitar a 

tribo dos Javaé. Em artigo de 1955, “Viajando e caçando pelo interior do Brasil”, publicado no 

Almanaque Melhoramentos daquele ano, Alois relata sobre a influência dos missionários 

dominicanos e salesianos na região norte de Goiás (mais precisamente, em Porto Nacional, sede 

do bispado) e as “tentativas de penetração deste território misterioso – temido e conhecido como 

o ‘Inferno Verde’” das expedições e grupos de garimpeiros. Muitos anos após a viagem ao norte 

de Goiás, portanto, Alois ainda mantinha vívido na memória (e, obviamente, em suas anotações 

e fotos) as aventuras pelos rios goianos. 

Continuando a viagem pelo Tocantins, Alois não teve melhor sorte a bordo do 

“Carioca”. O barco permaneceu encalhado por mais de um dia ao tentar transpor a cachoeira de 

“Croá”, na altura de Boa Vista (atual Tocantinópolis – TO). Após se desvencilhar da cachoeira 

o barco colidiu com uma pedra e naufragou, perdendo uma grande carga de sal e outras 

mercadorias (Foto 46), além dos viajantes terem de aguardar mais dez dias por outra 

embarcação. Alois aproveitou o tempo para tirar fotos do vilarejo, da vegetação do cerrado e 

do movimento das canoas pelo Tocantins. Nos Flagrantes da vida de um fotógrafo52, Alois 

deixa claro que procurava se informar sobre a região que visitava, pois comenta que “um jornal 

de Imperatriz (Maranhão) publicou um relatório, no qual consta que somente em um ano 

naufragaram mais de vinte barcos, com prejuízo total” (FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 

2). 

  

                                                           
Os negativos de vidro das fotos em Goiânia, até então, eram, em sua maioria, tamanho 10x15, o mesmo formato 

da maioria dos negativos dos períodos anteriores, no Paraná, e também logo depois da viagem ao norte, tirados na 

Cidade de Goiás e na Colônia de Uvá, por exemplo. 
52 Como mencionado anteriormente, o texto autobiográfico de Feichtenberger, intitulado Flagrantes da vida de 

um fotógrafo, foi redigido para compor o folder de sua exposição fotográfica, Flagrantes goianos, em junho de 

1976, e serviu como release para matérias sobre o fotógrafo nos jornais de Goiânia. O texto, apesar de apresentar 

uma escrita rápida e coloquial, variando em diversos momentos entre a primeira e a terceira pessoa, é bastante 

elucidativo em algumas passagens da trajetória do fotógrafo.   
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Foto 46: O barco "Carioca" sendo retirado do rio Tocantins, na altura de Boa Vista (Tocantinópolis), em 28 de 

abril de 1937. Foto Alois Feichtenberger. Acervo MIS-GO. 

 

Finalmente, após conseguir outro barco para prosseguir, o “Sertanejo”, “um velho 

barco-motor de mais de vinte anos”, no dia 14 de maio, Alois conseguiu chegar em Pedro 

Afonso, onde se hospedou na coletoria do estado. “Seu vizinho foi o diretor do ginásio, um 

moço magrinho e sempre sorridente, que mais tarde ficou famoso como escritor: Eli 

Brasiliense” (FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 2). Em Pedro Afonso, um violento ataque 

de “paludismo” (malária)53 obrigou Feichtenberger a ficar por quase dois meses na cidade, 

recebendo tratamento no posto médico da 4ª Cia. de Polícia do Estado, chefiado pelo doutor 

Abílio Gonçalves. “Foi ele que salvou a vida do fotógrafo, pois muita gente estava morrendo 

com esta doença, um verdadeiro flagelo do Tocantins na época das cheias” 

(FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 3). Mas, não foi apenas pela doença que Alois teve de 

permanecer em Pedro Afonso. A ordem de pagamento de seus vencimentos com o 

Departamento de Propaganda, já havia sido solicitada com antecedência, mas não havia 

chegado nenhuma autorização de pagamento na subdiretoria da Fazenda do Norte do Estado. 

Assim que conseguiu receber (Figura 20), no dia 3 de julho, Alois seguiu viagem, agora não 

mais pelo rio. O fotógrafo preferiu seguir em lombo de burro.  

 

                                                           
53 Em algumas entrevistas que Alois concedeu, posteriormente, a jornalistas goianos, chega a dizer que a doença 

salvou sua vida durante o período em que serviu como correspondente de guerra na Europa. Voltaremos a este fato 

no próximo capítulo. 
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Figura 20: Ao chegar em Goiânia, Alois fará o acerto das despesas da viagem com a Secretaria da Fazenda. O 

recibo, feito em folha de caderno e reconhecido em Cartório, é o único documento no Acervo AF que 

efetivamente comprova os serviços prestados para o Departamento de Propaganda e Expansão, além das fotos e 

do seu Relatório. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Ao fim do percurso pelos rios Araguaia e Tocantins, a experiência de Feichtenberger 

desqualificaria completamente os esforços daqueles presidentes da Província que acreditaram 

ser esse o melhor meio de acesso e escoamento da produção da região. Contudo Alois não tece 

comentários desfavoráveis à navegação Araguaia-Tocantins, apenas narra, tanto em seu 

Relatório, quanto na autobiografia, a série de infortúnios pelos quais foi vitimado. Além disso, 

Alois chega a citar Couto de Magalhães, fazendo referência a seu livro Viagem ao Araguaia, 

em artigo que chamou de “Rio Araguaia e seus índios” (s/d), demonstrando interesse pelo 

histórico de ocupação e navegação em Goiás, apesar de muito equivocadamente creditar Couto 

de Magalhães como o primeiro explorador do Araguaia. Não se sabe qual a referência que levou 

Alois a tal conclusão, mas, por exclusão, deduz-se que não foi pelo relato de viagem do seu 

conterrâneo austríaco Johann Emmanuel Pohl, cuja primeira publicação foi em Viena, em 1832. 

Nela, o viajante já nomeava o Governador do Grão-Pará, Dom Francisco Maurício de Sousa 

Coutinho, autor da façanha de subir o leito do rio Maranhão/Tocantins na passagem do século 

XVIII para o XIX (1976, p. 125).        

A comitiva da viagem de volta é formada apenas por um guia, um funcionário do 

governo, a idosa mãe dele e o fotógrafo. “Sempre seguindo um estreito trilho, que tinha o 

pomposo nome de ‘Estrada Real’, foram vencidas as enormes distancias (sic) desta terra tropical 

em marcha lenta, que a vontade dos burrinhos marcou” (FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 
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3). Em 1937, o relato de Alois sobre o trajeto é exatamente o mesmo dos viajantes dos século 

anterior. Subir e descer as serras, cortar as matas de babaçu, caminhos de pedras irregulares, 

molhar a bagagem ao atravessar os córregos e nos rios mais largos embarcar em canoas (Foto 

47). Passando por Piabanha (Tocantínia), Alois fez fotos no garimpo do “Lageado”, às margens 

do rio Tocantins, “onde trabalha grande quantidade de garimpeiros, explorando o cascalho rico 

em ouro e diamantes” (Relatório, p. 3) (Foto 48). Mais uma vez sendo bastante econômico nas 

informações sobre a situação dos garimpos.  

 

 

Foto 47: Travessia do rio Palmas, 1937. Acervo Klaus Feichtenberger. 

 

 

Foto 48: Garimpo do Lageado, entre Piabanha e Porto Nacional, rio Tocantins, 1937. Foto Alois Feichtenberger. 

Acervo AF, MIS-GO. 
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Em Porto Nacional, que alcançou a 11 de julho, Alois teve melhores condições para 

revelar as “chapas” que havia feito do Tocantins, inclusive podendo adquirir “drogas para 

revelação” (nitratos). Infelizmente, constata que “algumas das melhores vistas estavam 

estragadas, devido ao tempo demorado entre a exposição e a revelação” (FEICHTENBERGER, 

Relatório, p. 3) e, também, porque o equipamento foi molhado diversas vezes na travessia de 

diversos rios e cachoeiras. Fez diversas fotos da cidade, do campo de pouso e dos índios 

“Carahós” (Krahós), aldeados na missão dominicana fundada em fins do século XIX. 

Contrariando suas expectativas, foi o último contato que teve com indígenas no norte de Goiás. 

Em artigos escritos pelo fotógrafo posteriormente, faz comentários breves sobre o contato que 

teve com os Karajá, os Javaé e os Krahó, ressaltando sua adaptação ao convívio com o branco, 

mantendo apenas algumas técnicas de artesanato, como as bonecas Karajá e os instrumentos 

musicais Krahó. 

 Em 31 de julho já está em Natividade, onde permanece por dois meses. O prazo 

estendido, pelo que se percebe de seu Relatório, se deve ao interesse da administração local 

pelo seu diagnóstico para o Departamento de Propaganda, dando ao fotógrafo várias 

informações sobre a cidade e a situação da produção local, o que possibilitou um relato mais 

interessante sobre a região e o contexto histórico e econômico do norte goiano durante o período 

do governo do interventor Pedro Ludovico.  

Natividade é um dos lugares mais antigos do norte de Goiás, uma verdadeira “Terra 

do ouro”, fundada pelos bandeirantes. Na serra de Natividade encontram-se ainda as 

minas de ouro, exploradas pelos heroicos fundadores das principais cidades de Goiás. 

Existem ainda canais, por onde foi canalizada a água necessária para o trabalho, e no 

alto da serra estão as ruínas das antigas casas e até um tanque para juntar a água, 

testemunhas de uma era gloriosa. Natividade é um dos municípios mais ricos em 

minerais, os bandeirantes tiraram daqui centenas de arrobas de ouro, e até hoje se acha 

esse metal precioso em quantidade. Agora mesmo foi descoberto um garimpo novo, 

numa lagoa no distrito das “Almas”, a 20 léguas de Natividade. 

 No município o gado, a fonte principal de riqueza, já está bastante apurado em raça 

e diversas fazendas tem ótimo gado. Os criadores principais são o Coronel 

Diocleciano Nunes, que está criando o gado zebu desde 1909 e foi o primeiro criador 

dessa raça no norte de Goiás. Depois ainda o Coronel João Rodrigues, que além do 

gado “Indo-Brasil” tem nas suas fazendas dois formidáveis reprodutores “Polled-

Angus” e um casal de gado holandês. O Sr. Quintino de Castro, dono da fazenda 

“Brejo”, tem quase somente gado Zebu da maior qualidade, a fazenda dele é uma das 

melhores do Norte. O Sr. Salvador Rodrigues também tem bom gado. Diversos 

criadores estão em contato permanente com o Ministério da Agricultura, entretanto, 

[conforme] o Coronel João Rodrigues de Cerqueira, Prefeito de Natividade, e mais 

alguns outros, as dificuldades são enormes e a falta de estradas não deixa essas zonas 

progredirem mais depressa. O comércio está orientado mais para o vizinho estado da 

Bahia do que para o sul de Goiás, os comerciantes compram quase tudo em Barreiras 

(Bahia) e exportam os produtos do município para lá, onde figura como “ouro e couro 

da Bahia”, à custa de Goiás. 
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Além de gado e minerais, também tem muita lavoura, em primeira linha cana de 

açúcar, depois mandioca e cereais, feijão, arroz, etc. O povo de Natividade é o mais 

hospitaleiro do Norte e durante a minha presença fui tratado com verdadeiro carinho, 

deixando muitas amizades lá. No município de Natividade ainda há muita caça, 

especialmente onças. Em muitas fazendas o prejuízo é grande, que estas feras fazem 

na criação de gado e, principalmente, na criação de cavalos. 

Nos anos 1933 até 1936 as onças abateram mais de 300 potrinhos no redor da fazenda 

“Brejão” e em diversas fazendas não foi possível criar cavalos, porque a “suçuarana” 

ou a “cangaçu” acabou com tudo. As fazendas de gado são todas sem cerca, com 

poucas exceções. O arame vem da Bahia, 84 léguas em cima de lombo de burro, 

60$000 o rolo. E o sal, muito necessário para a criação, também, 30$000 o saco, em 

Barreiras. 

Em Natividade tirei diversas fotografias da cidade, que é muito interessante e 

pitoresca, do pé da serra, onde tem muitas palmeiras. Tirei fotografias do grupo 

escolar, das autoridades locais e depois fui para algumas fazendas do município. 

(FEICHTENBERGER, Relatório, p. 4 e 5)        

 

Alois, portanto, deixa subentendido em seu comentário, as condições de abandono da 

região. Apesar das indicações dadas pela aristocracia rural da cidade do potencial econômico 

da região, a mesma situação de degradação já era notada por Johann Pohl, desde 1820.    

Os viajantes que o antecederam, especialmente os que percorreram as mesmas regiões 

entre Natividade e Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, dão conta apenas de uma sociedade 

que girava em torno da mineração, ou da estrutura que a atividade das minas havia legado 

(Figura 21). A pecuária estava em vias de expansão do nordeste para as terras goianas e a 

produção agrícola era apenas de subsistência. Em sua passagem por Natividade, George 

Gardner, por exemplo, comenta que, em 1840, “os que outrora empregaram seus escravos 

nestes labores [a mineração] acham agora mais proveitoso empregá-los na plantação” (1975, p. 

161). Um tema bastante recorrente entre os viajantes do século XIX é o temor de encontrar com 

grupos indígenas pelo caminho, mas Alois, que, ao contrário, valorizava bastante qualquer 

contato com os nativos, não faz qualquer relato nesse sentido. Encontrar com grupos de 

quilombolas pela serranias de Goiás não era raro nas viagens do século XIX, mas o fotógrafo 

também não os encontra. Um ponto em comum entre as narrativas de Alois e seus conterrâneos 

europeus é a vastidão do cerrado e a baixíssima densidade demográfica do meio-norte goiano, 

principalmente ao deixar o leito do rio Tocantins. Uma região “onde é tudo ainda por fazer, um 

grande reservatório para as futuras gerações, uma terra nova, rica e cheia de esperanças” 

(FEICHTENBERGER, Relatório, p. 5).  
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Figura 21: Esboço de William Burchell, 1828. Destaque para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, 

cujas ruínas são principal referência arquitetônica da cidade colonial, e do casario. In: FERREZ, 1981, p. 144. 

 

“O município de Arrayas também é muito rico em minerais, especialmente ouro e 

cristal, o garimpo de cristal actualmente está muito animado e diversos compradores passam 

nesta cidade a procura do valioso mineral” (Relatório, p.5). Alois é solicitado para fazer fotos 

de eleitores para o serviço de alistamento eleitoral do município, o que o mantém ocupado 

enquanto providencia um novo meio de transporte, uma vez que, em Arraias, não contou com 

a mesma atenção dispendida pelo prefeito de Natividade.  

Como Gardner havia registrado, “os habitantes costumam dizer que Arraias não tem 

água ruim nem caminhos bons” (1975, p. 168), Alois também enfrentou os mesmos “caminhos 

acidentados” subindo pela “famosa” Chapada dos Veadeiros até chegar em Planaltina, no dia 

11 de outubro. Os dias de viagem “em cima de animais de toda qualidade” estavam no fim 

(FEICHTENBERGER, Relatório, p. 5). O trecho de Planaltina a Santa Luzia (Luziânia) já era 

atendido por uma “Jardineira”, que após pernoitar em Santa Luzia, seguiu até Vianópolis. “A 

época da seca já tinha acabado e nos últimos dias da viagem as chuvas de outubro começaram 

a cair, dando nova vida para os campos queimados e mudando em poucos dias a cor da 

paisagem” (Flagrantes, p. 5). Finalmente alcançando os trilhos da Estrada de Ferro Goyaz, o 

fotógrafo embarcou no trem para Anápolis. “Mesmo com a falta de conforto em cima de um 

caminhão velho, que em comparação com o ritmo dos burrinhos, pareceu que estava voando” 

(Flagrantes, p. 6), Alois completa sua jornada até Goiânia, onde chega no dia 15 de outubro de 

1937, quase sete meses após ter deixado a nova capital. “Enfim, depois de sete meses de viagem 

pelo sertão, a chegada no ponto de partida: Goiânia, que, com as suas ruas e praças planejadas, 
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já deu a impressão de um futuro centro da civilização” (Flagrantes, p. 6), relembra no seu relato 

autobiográfico. Esta foi uma viagem muito marcante para Feichtenberger. Ao longo de toda sua 

trajetória profissional, suas memórias e os registros fotográficos de 1937 serão rememorados 

(Figura 22).  

 

 

Figura 22: Página do diário que Alois manteve durante a viagem ao norte de Goiás (Diário IX), entre março e 

outubro de 1937. Acervo AF, MIS-GO. 

 

A literatura produzida pelos viajantes do século XIX, e começo do XX, apresentou para 

o mundo, em atendimento dos interesses expansionistas do capital, “um lugar longínquo, 

perdido no tempo e no espaço” (GALETTI, 2000, p. 42). Mas, pelo olhar de Alois, e dos outros 

fotógrafos que passam a fotografar os confins do país, mesmo com toda dificuldade técnica das 

primeiras décadas do século XX, o que era longínquo parece estar mais próximo, 

complementando a sensação de proximidade que a abertura de estradas de ferro já vinha 

proporcionando. Em contrapartida, as fotografias de Feichtenberger, e também seu Relatório 

de Viagem, lançam dúvidas sobre uma questão unânime nos relatos dos primeiros viajantes, a 

abundância (GALETTI, 2000, p. 26), contrapondo o norte de Goiás à “ascensão econômica da 

região sul e sudoeste do estado” (CHAUL, 2010, p. 169), que marca a virada pós 1930. 

Planejada ideologicamente para ser uma viagem de apropriação do espaço geográfico 

pelas novas configurações políticas em Goiás, a Viagem ao Norte serviu para Feichtenberger 

como oportunidade de auto-conhecimento. Pela sua narrativa, mas, sobretudo, pelas fotografias 

que conseguiu produzir, nota-se que Alois é um viajante que dá continuidade às jornadas 

naturalistas de observação, reflexão e catalogação de territórios (e de povos) estranhos e 
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selvagens. Subjetivamente, as fotos da jornada representam uma “apropriação discursiva das 

áreas coloniais”, o que Mary Louise Pratt denomina de “anti-conquista” (PRATT, 1999), pela 

característica pacífica e reflexiva dos viajantes dos séculos anteriores, mas que se alinhavam à 

violência dominadora da metrópole sobre as áreas (e povos) colonizados. 

De qualquer modo, a simplicidade das fotografias e da narrativa de Alois demoraria 

cerca de um ano para frutificar. A parceria com os jornais de língua alemã de São Paulo, 

especialmente o Deutcher Morgen, começa a render as primeiras publicações de suas fotos e 

textos apenas no final de 1938, com cenas do Araguaia, dos garimpos e dos povos indígenas 

em Goiás, além de artigos sobre o Paraná e as Minas Gerais. 

Mas, entre o final de 1937 e início de 1938, o “Álbum de Goiás” estava finalizado e 

entregue ao Departamento de Propaganda e Expansão54. O volume original, que se encontra 

depositado no Museu da Imagem e do Som de Goiás, é encadernado em capa de couro e contém 

107 fotografias de Alois, o resumo dos trabalhos do fotógrafo desde que chegou em Goiás. 

Além das cenas da construção de Goiânia, com destaque para a clássica foto com os carros de 

boi em frente ao Palácio das Esmeraldas e para os barracos de palha nas imediações do córrego 

Botafogo, o “Álbum” cobre as viagens pelo Araguaia e Tocantins, acrescido do mapa com o 

itinerário percorrido pelo fotógrafo (ver a Figura 19).   

 

3.3- Cidade de Goiás e a Colônia de Uvá 

 

A antiga capital ainda tinha grande influência comercial e política em Goiás, ao menos 

até a década de 1940. Mas não foi essa influência que levou Alois para a Cidade de Goiás. 

Assim que teve oportunidade, o fotógrafo foi atraído pela notícia de uma colônia de imigrantes 

alemães, que se formou na década de 1920, nas proximidades do rio Uvá. Além de também 

querer conhecer, ou melhor, desbravar o rio Araguaia (Foto 49), que, então, era a fronteira a ser 

vencida para a concretização da ideia de nação55.   

                                                           
54 Não se trata do “Álbum de fotografias sobre o planejamento e construção de Goiânia”, analisado por Karinne 

Machado Silva, em sua dissertação de mestrado. O “Álbum de Goiás”, relacionado no Acervo AF, é um conjunto 

representativo de fotos de Feichtenberger correspondentes ao período que o fotógrafo atuou para o Departamento, 

muito provavelmente, como um produto resultante da sua contratação. 
55 Na análise das imagens da Comissão Rondon, organizado por F. Tacca (2001), esta ideia de nação é sintetizada 

“pela ocupação, pelo reconhecimento e pela criação de fluxos de comunicação em toda a extensão do território 

nacional, avançando para o oeste e reconhecendo o terreno por meio de estudos topográficos e, ao mesmo tempo, 

integrando o país pelas comunicações. A transformação de um índio genérico ‘selvagem’ em um índio genérico 

‘integrado’ foi prática portadora de valores de sua ‘nova pátria’ e, assim, o índio passa a ser um trabalhador a mais 
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Foto 49: Rio Araguaia, 1938. Foto Alois Feichtenberger. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Voluntariamente ou não, Alois se espelhou nas “aventuras” dos sertanistas que tinham 

no Araguaia o caminho natural para as grandes missões oficiais e expedicionárias de contato 

com os índios, destacadamente, os Karajá e seus inimigos históricos da margem oposta do rio, 

os Xavante. 

Com o propósito de contatar os Xavante, na Serra do Roncador, no Mato Grosso, a 

“Bandeira Anhanguera”, formada por 40 homens sob o comando do sertanista Hermano Ribeiro 

da Silva56, partiu de Leopoldina (Aruanã), em agosto de 1937. Após três meses, depois do grupo 

                                                           
a produzir o progresso ordenado. Essas ações civilizatórias, fossem elas religiosas ou laicas, foram como um 

degrau conquistado nesse roteiro” (p. 84).  

  
56 Entre os membros da Bandeira estava Francisco Brasileiro, o “Chicão”, amigo pessoal de Hermano, que logo 

após a expedição publicou o livro Na Serra do Roncador (1938), a partir dos diários de viagem. A Bandeira 

também contava com um fotógrafo e cinegrafista, Antônio Senatore, cujo diário da expedição também foi 

publicado (MONTECCHI, 2001). O documentário Bandeira Anhanguera (1938) foi lançado por Hermínio Ribeiro 
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realizar o primeiro contato registrado com grupos isolados de índios Xavante nas proximidades 

do rio Xingu e quando já estava retornando para a base em Leopoldina, é confirmada a notícia 

da morte do chefe da Bandeira, Hermano Ribeiro da Silva, então com 34 anos, vítima de malária 

(PENTEADO FILHO, s/d). Um ano depois, ao voltar ao Araguaia após sua viagem pelo norte 

de Goiás, Alois fotografa o túmulo do “último bandeirante” (Foto 50), acompanhado de Câmara 

Filho. O austríaco deixa registrado, no artigo “Rio Araguaia e seus índios” (1938), o 

conhecimento sobre os feitos da Bandeira Anhanguera, da adesão de uma comissão salesiana 

ao grupo de Hermano e Chicão, assim como faz menção à Bandeira Piratininga, que os 

precedera com o mesmo propósito de alcançar a Serra do Roncador e os Xavante, logo no início 

de 1937. Alois estava, seguidamente, vivenciando o universo das expedições de 

reconhecimento do interior do país, seu projeto particular de vida. Expedições civilizatórias, 

alinhadas à ideologia da “Marcha para o Oeste”. Dando prosseguimento, assim, à composição 

de seu repertório de imagens representativas da “modernidade múltipla brasileira”.       

 

 
 

Foto 50: Registro fotográfico junto ao túmulo de Hermano Ribeiro da Silva no cemitério de Leopoldina. De 

maior estatura, ao centro, Francisco Brasileiro, o Chicão, amigo pessoal de Hermano e companheiro de várias 

expedições. Protegendo-se da chuva, usando chapéu, está Câmara Filho. 1938. Foto Alois Feichtenberger. 

Acervo AF, MIS-GO. 

  

                                                           
da Silva, irmão do chefe da expedição. Os artefatos da cultura Xavante, recolhidos pela Bandeira, atualmente 

fazem parte da coleção etnográfica do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
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Os primeiros registros fotográficos de Alois, na Cidade de Goiás, foram feitos no mês 

de março de 1938. Suas fotografias revelam a singularidade da arquitetura colonial preservada, 

via de regra, em conformidade com as belezas naturais da região, o Rio Vermelho, a Serra 

Dourada, o contorno que as árvores emprestam aos edifícios públicos, aos becos, às ruas e às 

casas (Foto 51). Pelos registros de Feichtenberger, a vida na antiga capital é tão pacata quanto 

nas cidades do norte, e o contraste com a intensa movimentação de uma Goiânia brotando no 

cerrado é evidente. 

  

 
 

  

 

  

Foto 51: Série de fotografias da Cidade de Goiás evidenciando o rio Vermelho e o casario colonial. Fotos Alois 

Feichtenberger, 1938. Acervo José Neddermeyer. Disponível em:  <http://casaabalcoada.blogspot.com.br>. 

Acessado em: 20 jun. 2015. 
  

Na Cidade de Goiás, Feichtenberger adquire material fotográfico na Casa Veiga, cujo 

proprietário, Alencastro Veiga, já vinha fazendo retratos e vistas da cidade, ao menos, desde 

1897, época em que já mantinha um ateliê fotográfico (KOSSOY, 2002, p. 316). Os cartões-

postais com vistas da cidade e os álbuns com fotos em série eram comercializados como 

souvenir em sua loja. A ideia agradou Alois que certamente incentivado pelo comerciante, 

passou a produzir uma série de fotos da antiga capital com esse propósito (Foto 52). Coisa que 

o fotógrafo não poderia fazer em Goiânia, uma vez que, devido ao seu vínculo com o 

Departamento de Propaganda, seus registros da nova capital eram de propriedade do Estado.     
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Foto 52: Fonte da Carioca. Cartão postal, 1938. Em memorando datado de dezembro de 1938, a casa Alencastro 

Veiga acusa o pagamento de 1.200 fotos da antiga capital feitas por Feichtenberger. Foto Alois Feichtenberger. 

Acervo AF, MIS-GO. 
 

A formação de um núcleo de imigrantes alemães nas proximidades da Cidade de Goiás 

representou a “primeira iniciativa prática do governo goiano em dirigir um empreendimento 

estrangeiro” (BRITO, 1992, p. 38), seguindo a exitosa experiência das colônias do sul do país. 

Assim, em 1924, um grupo de famílias alemãs foi introduzido no cerrado goiano, em terras 

devolutas nas margens do rio Uvá, cerca de 50 quilômetros a oeste da capital do Estado. Em 

Flagrantes da vida de um fotógrafo, Alois aponta que havia muito interesse nas condições 

enfrentadas pelos colonos alemães no cerrado, que ele próprio sabia serem bem diferentes do 

que encontraram os conterrâneos que se dirigiram para as colônias no sul do Brasil. Alois segue 

com seu equipamento para Uvá, ainda em março de 1938, “sempre fotografando e escrevendo 

reportagens para uma editora de São Paulo57, que estava interessada na sorte de 120 famílias 

alemãs, que, do Rio de Janeiro foram diretamente para as florestas do Rio Uvá” 

(FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 3) (Foto 53). 

                                                           
57 A matéria foi publicada no anuário de 1939 do jornal Deutcher Morgen, editado pela colônia alemã de São 

Paulo. O texto foi intitulado “Gründung und Schicksale der Kolonie Rio Uvâ im Staate Goyaz/Der Rio Araguaya 

und feine Indianer” e contém 28 fotos da Colônia de Uvá, e mais 10 fotos do rio Araguaia.  
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Foto 53: Celebrações do 1º de maio na Colônia do rio Uvá, em 1938. Foto Alois Feichtenberger. Acervo AF, 

MIS-GO. 

 

Alois fez mais do que registrar o cotidiano dos alemães no rio Uvá. Suas fotografias se 

tornaram documentos etnográficos (Foto 54) da presença da mão de obra e cultura germânica 

no interior de Goiás, sempre retomados em estudos e matérias sobre o assunto. Mais uma vez, 

seu olhar parece se voltar para a natureza e o modo como a comunidade imigrante opera em 

harmonia sustentável com o meio, ainda que essa noção seja anacrônica.   

A amizade com o colonos foi instantânea e o fotógrafo permaneceu entre a colônia e a 

Cidade de Goiás por vários meses. No futuro, sempre que retornava ao rio Araguaia, a colônia 

dos novos amigos era parada obrigatória para Alois, que continuaria contando a história destes 

imigrantes alemães em Goiás, em vários outros artigos. No seu Acervo, encontra-se a “Série 

Colonos”, que, além dos alemães do Uvá, reúne imagens dos imigrantes paranaenses e 

pantaneiros.  
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Foto 54: AF produz uma série de registros das atividades na Colônia de Uvá, como exemplo, o corte e a moagem 

da cana, que era processada para a produção de melado e rapadura, e a derrubada e beneficiamento da madeira, 

para a edificação do casario e comercializada na cidade. Fotos Alois Feichtenberger. Acervo AF, MIS-GO. 
 

3.4- Parque Nacional do Itatiaia: saudosismo 

 

Após a permanência entre os colonos do rio Uvá, Alois resolve voltar a São Paulo. Não 

existe qualquer comentário em seus relatos autobiográficos sobre os motivos que levaram ao 

rompimento da parceria com o Departamento de Propaganda, tampouco se o amigo Divino de 

Oliveira tentou convencê-lo a permanecer em Goiânia. Nem mesmo as dificuldades enfrentadas 

na viagem ao norte, a saúde abalada após ter contraído malária e as dificuldades para receber 

os vencimentos por serviços prestados foram motivos de lamentações por parte do fotógrafo, 

que apenas se ressentia da saudade dos familiares. 

No início de 1939, já se encontra na capital paulista, quando seu “espírito aventureiro” 

é reacendido. Alois recebe o convite de um “engenheiro alemão”, muito provavelmente algum 

conhecido do grupo de imigrantes, para fazer o registro fotográfico de uma “jornada alpinística” 

no pico das Agulhas Negras, no Parque Nacional do Itatiaia58 (Foto 55), entre os Estados de 

Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

 

                                                           
58 O Parque Nacional do Itatiaia (que em tradução livre do tupi-guarani significa “pedra pontuda”) é a região com 

as maiores altitudes do Brasil, que surpreende pelas belezas naturais e pelo clima ameno. Está situado na Serra da 

Mantiqueira, abrangendo os municípios de Itatiaia e Resende, no estado do Rio de Janeiro, e, no estado de Minas 

Gerais, Bocaina de Minas e Itamonte. No Parque está localizado o Pico das Agulhas Negras, um dos pontos mais 

altos do país, com 2.791 metros. 
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Foto 55: Alois no Parque Nacional do Itatiaia, em 1939. Foto autor desconhecido. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Foi outra aventura, subi a pé estas alturas e escalar o pico do Itatiaia, sempre 

carregando as pesadas máquinas, tripé e um monte de outras coisas, para fotografar 

as maravilhosas paisagens desta região montanhosa do Brasil. 

Ai surgiu a idéia, de voltar para a Áustria, este pais fabuloso com seus alpes e lagos, 

sua cultura milenar. A saudade pela terra natal misturou-se com a curiosidade de 

saber, como estão as coisas lá na velha Europa, onde o “patrício” Adolf Hitler 

incorporou a Áustria como “Ostmark” para a Grande Alemanha de mil anos planejada. 

(FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 3)
 59

 

 

A esta altura os contatos com o jornal Deutcher Morgen estavam mais frequentes e mais 

produtivos. Já na edição de 28 de abril de 1939, o jornal publicou a matéria "Fahrt ins Itatiaia: 

Gebirge" (“Viagem a Itatiaia: Montanhas”), com 7 fotos e texto creditados a Alois. Em seu 

Acervo, no entanto, é possível identificar uma série de 33 fotogramas em negativos flexíveis de 

tamanhos variados, registrando a excursão. A direção do jornal chega a emitir uma “Carta de 

Recomendação” ao fotógrafo, datada de 12 de junho, confirmando sua colaboração com o jornal 

entre 1938 e 1939. Uma semana depois (Figura 23), Alois está no porto de Santos, a bordo do 

vapor alemão “General Artigas”, com destino à Europa. 

 

                                                           
59 O retorno do fotógrafo à Áustria, suas percepções sobre política e sua participação na guerra serão abordados 

no próximo capítulo.  
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Figura 23: Passaporte de Alois emitido pelo consulado alemão. 1939. Acervo AF, MIS-GO. 
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CAPÍTULO 4 – Retorno à Europa: entre a guerra e a reconstrução 

 

Em meados da década de 1930, a ascensão do chamado “Comitê dos Sete”, a versão 

austríaca do nacional-socialismo de extrema direita, viabilizou o Anschluss, a “conexão” entre 

a Alemanha de Hitler e a Áustria. Com a renúncia do primeiro-ministro austríaco e a vitória 

esmagadora a favor da anexação no plebiscito de 10 de abril de 1938, mesmo com as evidências 

de fraude (Figura 24), consumava-se, com o apoio dos próprios austríacos, o fim das fronteiras 

entre os dois países. 

 

 

Figura 24: Cédula do plebiscito de 10 de abril de 1938, em que os austríacos respondiam se concordavam com a 

reunificação do país com o “Império Germânico sob o comando do führer Adolf Hitler”. Disponível em: 

<http://www.antiimperialista.org/de/content/80-jahre-an-anschluss-nicht-rituelles-gedenken-sondern-lehren-

ziehen-f%C3%BCr-heute>. Acessado em: 27 jul. 2017. 

 

As notícias da ebulição em seu país chegavam até Feichtenberger enquanto se 

encontrava no interior de Goiás, junto aos conterrâneos da Colônia de Uvá. Se em sua 

autobiografia Flagrantes da vida de um fotógrafo, alega que a viagem ao Parque Nacional do 

Itatiaia, um ano depois, foi o que deflagrou seu desejo de voltar às montanhas da terra natal, 

parece que as notícias da guerra eminente já vinham alimentado seu espírito aventureiro há mais 

tempo. Mais uma vez faz-se necessário evidenciar que a construção autobiográfica feita por 

Feichtenberger não é baseada unicamente em suas lembranças, mas, sobretudo, nos seus 

registros fotográficos. As caixas e mais caixas de material fotográfico, de negativos e 

fotogramas, que ele transportava consigo entre o Brasil e a Europa (e de volta ao Brasil, 
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posteriormente) são mais que o seu portfólio, funcionam como sua própria memória, agora 

salva do esquecimento, fixada no material fotográfico.    

Alois teve um ano para se decidir pelo regresso à Europa. Ele relembra que, em sua 

chegada no porto de Hamburgo, seu “velho amigo e professor de fotografia estava esperando 

para recebê-lo” (FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 3), o que indica que o contato entre os 

dois era mantido mesmo decorridos dez anos das viagens ao Pantanal. Apesar de feliz pelo 

reencontro com o jovem aprendiz, Walther Baummel alerta ao agora colega que a guerra é 

eminente. Alois chega à cidade natal de Steyr, região industrializada no centro da Áustria, em 

25 de julho de 1939. Hospeda-se em casa de parentes até o desenrolar do que “todo mundo já 

esperava” (FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 3), as tropas alemãs invadem a Polônia, em 1º 

de setembro, provocando o início a Segunda Guerra Mundial.  

 

Foto 56: Grupo de pessoas passa por inspeção de documentos na estação de Linz, Áustria, 1939. Alois 

Feichtenberger. Acervo AF, MIS- GO. 

 

Como fotógrafo, Alois se muda para a cidade de Linz (Foto 56), onde consegue uma 

colocação junto ao Departamento de Transportes do Reich, fazendo o registro fotográfico para 

a Reichsautobahnen Wien-Salzburg, uma moderna autoestrada ligando a capital à Baviera 

germânica, uma das grandes obras de integração da nova administração. Ocorre que, desde 

1933, após a ascensão do nacional-socialismo, e, principalmente, com a implantação do 

Ministério da Propaganda nazista, tendo Joseph Goebbels à sua frente, vinha ocorrendo um 

rígido controle ideológico sobre os veículos de comunicação, com alinhamento não apenas no 
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editorial dos jornais, mas também na veiculação de imagens que enaltecessem o vigor do povo 

germânico e o ressurgimento da grande nação alemã. Alois, mesmo com a carta de apresentação 

do Deustcher Morgen, dificilmente conseguiria uma colocação como fotógrafo na imprensa, 

nem mesmo como freelancer, sem passar por um período comprobatório de seu alinhamento à 

nova ordem política.   

Nos documentos de trabalho de Alois existentes em seu Acervo, consta o registro junto 

ao Departamento de Transportes, entre os meses de setembro de 1939 e abril de 1940, quando, 

dentre outras obras, pôde cobrir a ampliação da Siegfried-Line (Foto 57), importante obra de 

infraestrutura, ligando Viena a Berlim. Com a ocupação alemã de territórios da 

Tchecoslováquia, rompendo com o Acordo de Munique, de setembro de 1938, e a invasão da 

Polônia um ano depois, dá-se o estopim para deflagração da II Guerra Mundial. Alois é 

inevitavelmente convocado para o Serviço Militar. 

 

Foto 57: Crianças brincam em áreas dinamitadas da Siegfried-Line, 1940. Foto Alois Feichtenberger. Acervo 

AF, MIS-GO. 
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A mudança para a vida militar foi dura e radical e tinha só um fim: obedecer 

cegamente e cumprir ordens. Os severos treinamentos não causaram problemas para 

Alois, que sempre praticou esportes. Mas a falta de liberdade foi insuportável pra um 

homem, que sempre viveu independente. Mas como era possível escapar desta 

terrível, bem organizada máquina de guerra, na qual ele foi somente um número, uma 

rodinha miúda? (FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 4) 

 

  O uso da primeira pessoa ganha uma nova ênfase neste trecho do seu texto 

autobiográfico. Ao longo da sua narrativa, o personagem aventureiro, que se deixava levar pelas 

surpresas do destino, vai cedendo espaço ao amadurecimento e a determinação em se tornar um 

profissional da fotografia. Ainda que na sua autobiografia (escrita muitos anos após os fatos 

narrados) expresse com uma certa frieza e naturalidade os sofrimentos causados pela Guerra, 

suas imagens do período estão carregadas de sensibilidade. Entretanto, faz-se necessário um 

comentário sobre a presença de certas fotos “reveladas” em seu Acervo, em detrimento de 

outras que permaneceram arquivadas em rolos de negativos.    

Se, até o amadurecimento como fotógrafo, é possível notar uma personalidade forte e 

ansiosa por enfrentar as dificuldades de uma vida de desbravamentos, no contexto de guerra, o 

fotógrafo procurou, dentro da realidade que se apresentava, uma forma de profissionalização. 

Por três vezes, ele encaminha requerimento ao Comando de Guerra para ser transferido a uma 

unidade de propaganda, mas sem sucesso. Não é pouco notar que Alois, sempre que pôde, 

evitou as conturbações políticas no Brasil.  

Sua base militar ficava na região dos Alpes Austríacos, numa pequena cidade chamada 

Kitzbühel – região que lhe era familiar, por ser próximo a Steyr, e onde sua imaginação de 

fotógrafo poderia compor belas imagens. Enquanto tentava uma transferência para as unidades 

de propaganda, Alois casou-se com Augustine Rothmair (Foto 58), com quem teve dois filhos, 

Alois Johann (06.06.1943) e Karl Wilhelm60 (23.10.1945).   

 

                                                           
60 Após a guerra, Alois não teve contato com Augustine (a quem se referia como Gusti), até 1955, quando passam 

a trocar correspondências. Karl Wilhelm, que se tornou cozinheiro num navio mercante, também começa a trocar 

cartas com Alois a partir de 1957. Constam no Acervo AF, 8 cartas entre Karl e Alois, até março de 1986.  
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Foto 58: Registro do primeiro casamento de Alois Feichtenberger, 1941. Autor e local desconhecidos. Acervo 

AF, MIS-GO. 

 

No Natal de 1941, o soldado Feichtenberger estava destacado para uma unidade de 

treinamento em Dresden, no norte da Alemanha, base de onde saiam os batalhões que 

enfrentariam os russos “nos massacres de inverno” (FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 4). 

Foi quando recordou da malária que o havia deixado debilitado em sua viagem pelo Tocantins. 

Uma avaliação médica o declarou inapto ao frio da frente russa, fazendo com que Alois fosse 

mandado de volta ao seu quartel na Áustria. Em suas memórias, sempre que se referia a esse 

período, fazia questão de mencionar que o “paludismo”, afinal, salvou sua vida. Assim, recebe 

a notificação para se apresentar no núcleo de formação de propaganda de guerra, em Potsdam, 

no nordeste da Alemanha, onde permaneceu por mais de seis meses, realizando cursos 

especializados.  

Se foi para se aperfeiçoar na profissão que Feichtenberger retornou à Áustria, 

certamente a boa aceitação de suas fotos e os artigos que conseguiu publicar, principalmente, 

no periódico nacional-socialista Deutcher Morgen (Aurora Alemã)61 (Figura 25), foram um 

grande incentivo nesse sentido. Alois vinha acompanhando com bastante interesse uma 

tendência, cada vez maior, de inserção da imagem fotográfica no meio jornalístico. Sua 

sequência de matérias62 no Deutcher Morgen são ricamente ilustradas com suas fotos, entre 10 

e 30 imagens. Não se sabe, pela análise das publicações de seu Acervo, se o fotógrafo tinha 

                                                           
61 Em termos quantitativos, Feichtenberger tem mais espaço no alemão Deutscher Morgen, do que em outros 

periódicos austríacos, como o Österreichische Zeitung, por exemplo, que mantinham uma linha editorial mais 

moderada.   
62 Pela ordem, os garimpos de Minas Gerais, a Colônia alemã do rio Uvá, o litoral paranaense e o Parque do Itatiaia. 
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alguma percepção do tipo de jornalismo fotográfico que vinha realizando. Contudo, sem 

dúvida, Alois estava se aprimorando como fotojornalista, pois praticava uma forma de narrativa 

que privilegia a imagem como fonte de informação, “contando histórias inteiras unicamente por 

meio de sequências fotográficas sobre determinado tema” (OLIVEIRA, 2000, p. 233-234), 

tendência que vinha conquistando cada vez mais espaço na imprensa internacional e, 

consequentemente, também no Brasil.  

   

 

Figura 25: O Aurora Alemã, veículo de propaganda do ideal nacional-socialismo no Brasil, foi editado entre 

1932 e 1941 com grande tiragem. Sua linha editorial evidenciava o Deutschtum (o patrimônio cultural alemão), 

o antissemitismo e o combate ao comunismo (SOUZA, 2010, p. 69-70). Foto Instituto Martius-Staden. 

 

Um dos difusores do fotojornalismo moderno foi o alemão Erich Salomon, que, de 

origem judaica, se refugiou na Holanda após a ascensão do nazismo, mas foi capturado e 

enviado para o campo de concentração de Auschwitz, onde morreu em 1944. Salomon 

conquistou renome internacional, principalmente entre a aristocracia e o meio político europeu, 

ao utilizar dos avanços tecnológicos da fotografia para obter instantâneos mais ágeis. Com 

câmeras menores e mais leves podiam-se fazer registros discretos, não posados (candid 

photography) e em sequências mais curtas, o que garantia maior credibilidade à fotografia e 

atendia perfeitamente ao gosto popular pelas revistas ilustradas. Sabemos que Alois, em seus 

primeiros anos como fotógrafo, se interessou pela fotografia justamente pela associação a um 

estilo de vida livre e aventureira, chegando mesmo a realizar fotodocumentários pelo interior 

do Brasil, seguindo a lógica colonialista de registro do que era exótico à metrópole 

(manifestações das culturas tradicionais e indígenas, garimpos, fauna, a vida dos imigrantes, e 

assim por diante). A possibilidade de trabalhar com equipamentos mais leves e práticos lhe abre 
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novas possibilidades de continuar com o mesmo olhar, quase etnográfico, mesmo que seja a 

serviço da propaganda de guerra. 

 

4.1 - Correspondente de guerra - Grécia e Creta 

 

Finalmente, após o curso de formação para servir como correspondente de guerra, Alois 

recebe o comunicado para se apresentar ao efetivo de soldados que, se deslocando em comboio, 

integraria a ocupação da ilha de Creta. Este deslocamento, entre sua base na Áustria, a região 

de Belgrado, na Iugoslávia (Foto 59), e Atenas, na Grécia, se estende de junho a dezembro de 

1942 (Foto 60). Neste período, Alois retoma as anotações em Diários63. 

 

 
Foto 59: Deslocamento de tropas. 1942. Acervo AF, MIS-GO. 

 

                                                           
63 No Acervo AF, do MIS-GO, existem mais três livros Diários, os últimos deixados pelo fotógrafo, cobrem o 

período em que Alois atuou como correspondente de guerra, de dezembro de 1941 a meados de 1944, quando se 

desliga do serviço militar.   
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Foto 60: Alois Feichtenberger (de pé à esquerda) e grupo de soldados em momento de descontração em termas 

nas proximidades da Acrópole, em 1942. Foto: autor desconhecido. Acervo AF, MIS-GO. 

 

A ação nazista nos Balcãns foi marcada por estratégias ousadas de ocupação e pelo 

movimento de resistência organizado e irredutível de gregos e cretenses. Desde 1940, a 

estratégia nazista era a ocupação periférica do Mediterrâneo, forçando as negociações com a 

Grã-Bretanha, antes da formação das forças aliadas com os EUA e a URSS. Com o fracasso 

das negociações com Franco, que não cedeu o território espanhol de Gibraltar para tropas 

alemãs, o comando nazista buscou alternativas mais ousadas para consolidar o domínio na 

região. A invasão de Creta pelos alemães, em maio de 1941, foi um marco na história das 

guerras, como a única operação em que o acesso e a conquista de um território foram realizados 

exclusivamente por tropas aerotransportadas, no caso, os Fällschirmjäger alemães (Foto 61).    

 

 
 

Foto 61: Lançamento de um dos batalhões de paraquedistas na ocupação alemã de Creta, nas proximidades do 

aeródromo de Herácliton. 20 de maio de 1941. Foto: Arthur Conry. Disponível em: 

<http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>. Acessado em: 27 jul. 2016. 
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A despeito da ocupação ter sido exitosa, o custo para o esforço de guerra foi muito alto 

para os alemães. Entre os mais de 22.000 homens que desembarcaram em Creta, os alemães 

sofreram quase 6.500 baixas, entre as quais 3.352 mortos ou desaparecidos em combate. Quase 

um terço dos Junkers 52, aviões de transporte utilizados na operação, ficaram danificados ou 

foram abatidos (fato que prejudicou drasticamente as operações na frente russa). As forças 

britânicas e da Commonwealth (formadas basicamente por australianos e neozelandeses) 

registraram quase 3.500 baixas (em torno de 1.700 mortos) e cerca de 12.000 prisioneiros, além 

de outras 2.000 baixas da Marinha Real Britânica. Entre os gregos, foram feitos prisioneiros 

cerca de 10.000 homens. Nunca se saberá com exatidão qual o número de soldados gregos e 

civis cretenses mortos durante a ocupação. Uma análise do número de baixas durante as 

batalhas em Creta aponta uma proporção mais elevada do que o habitual entre mortos e feridos, 

o que demonstra a brutalidade da operação (ANTILL, 2009; BEEVOR, 2008). As imagens 

feitas por Feichtenberger em Creta, ao menos as que se encontram em seu Acervo, não 

representam essa realidade, o que, mais uma vez, instiga a algumas considerações sobre a 

documentação encontrada no Acervo AF relativa especificamente a este período. 

Como demonstrado, Feichtenberger procurava refletir os aspectos que lhe chamavam 

mais a atenção em seus registros fotográficos, o que pode ser percebido como um alinhamento 

ao estilo de fotojornalismo moderno que vinha ganhando espaço entre os veículos de 

comunicação de massa na virada dos anos 1930 e 1940, com grande destaque para temas 

exóticos e de forte conotação imperialista (SOUZA, 2004). Neste sentido, a experiência de 

Alois pelo Brasil pode ter sido considerada e bastante aproveitada pela máquina de propaganda 

nazista (apesar de não possuir dados sobre os demais fotógrafos alemães destacados para cobrir 

as operações em Creta), o que representa uma forma de pautar estes correspondentes em 

diferentes linhas editoriais. Logo após sua chegada à ilha, as fotos e artigos de Alois começam 

a aparecer no Veste Kreta, periódico editado em alemão, que funcionava exclusivamente como 

informativo para os soldados. Sua coluna “Aus Unserer Erlebniswelt” (“Sobre nossa 

experiência”, em tradução livre) aborda temas que enaltecem a cultura germânica com fotos 

paisagísticas de Creta e da Áustria. Diferentemente dos outros colegas fotógrafos que também 

são publicados no Veste Kreta, as fotos de Alois não retratam os combates, sequer soldados 

armados. Quando registra as tropas, estão sempre em momentos de descontração, praticando 

esportes ou confraternizando em suas bases. Com poucas exceções (Foto 62), suas fotos são 

sobre a cultura cretense, seus habitantes, sua arquitetura. Com foco nessa temática, alguns anos 
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após o conflito mundial, Alois publica um livro sobre a ilha, que será tratado oportunamente 

mais à diante. 

 
 

Foto 62: Manutenção em um dos aviões Junker JU 52. Nos raros momentos em que Alois fotografou os 

armamentos em Creta, eles estão fora de uso ou em manutenção. A foto faz parte do Arquivo Nacional Alemão. 

Disponível em: <http://fallschirmjager.net/Bundesarchiv/ Kreta/Kreta.html>. Acessado em: 27 jul. 2017. 

 

Os exemplares do Veste Kreta guardados por Alois, estavam escondidos em um armário, 

em meio a vários outros jornais e revistas que publicaram suas fotos e textos (ver Foto 2). Do 

mesmo modo, foram encontrados em meio a jornais antigos, vários recortes de matérias sobre 

a localização e prisão de nazistas no Brasil e na Argentina durante os anos 1970 e 1980. Ficou 

óbvia sua preocupação em ser associado de alguma forma à caçada aos criminosos de guerra 

que fugiram para a América do Sul. Mas isso não significa que o fotógrafo tenha em algum 

momento negado sua participação como correspondente de guerra nazista. Ao contrário, nas 

matérias sobre o fotógrafo e nas entrevistas que concedia aos jornais goianos nas décadas 

seguintes, sua experiência junto aos combatentes sempre era mencionada. O fato dos 

exemplares do Veste Kreta estarem tão bem escondidos em sua hemeroteca e das fotos do 

período em seu Acervo não representarem cenas de combates pode ser indício de uma seleção 

feita pelo fotógrafo na construção de uma identidade, reflexo de sua “acumulação pessoal de 

documentos” (McKEMMISH, 2003). Mesmo que Alois não tenha presenciado o momento da 

ocupação alemã, o que só foi registrado por britânicos e gregos que estavam em terra naquele 

momento (conforme Foto 61), a permanência dos alemães em Creta foi marcada por confrontos 
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com a resistência das tropas britânicas e por violentos massacres de civis em vilarejos que 

concentravam a resistência cretense e grega (ANTILL, 2009; BEEVOR, 2008).  

No contexto geral da Guerra, no momento em que Alois chega à ilha, as tropas alemãs 

começam a somar reveses nas frentes do Egito e de Stalingrado, o que aumenta o receio do alto 

comando alemão de que Grécia e Creta fossem retomadas logo em janeiro de 1943. Assim, a 

manutenção da ilha foi reforçada pelo apoio da marinha italiana. Blindados, transportes 

motorizados e mais tropas de infantaria foram desembarcados, num momento em que a frente 

de batalha na Rússia precisava desesperadamente de mais homens e equipamentos. As tropas 

em Creta passaram por cursos de combate à guerrilha urbana, combinando artilharia, blindados 

e infantaria. Os alemães impunham o patrulhamento agressivo nas vilas para intimidar a 

população. A mão de obra requisitada para os trabalhos forçados de infraestrutura e defesa 

recebiam 700 dracmas por um dia de trabalho, o que mal era suficiente para comprar dois ovos, 

enquanto pagavam 120 dracmas por uma vaca, o valor de dois cigarros (BEEVOR, p. 328). Por 

esses motivos, Alois certamente vivenciou alguns dos momentos de insurreição popular e 

combates. Permaneceu por mais de um ano fotografando por toda a ilha, dispondo de um bom 

laboratório e, certamente, com o melhor equipamento disponível (Foto 63). Contudo, não 

existem fotos de combates no seu Acervo. Outras evidências, como condecorações e medalhas 

concedidas ao fotógrafo como membro das forças armadas alemãs, foram guardados pelo 

fotógrafo. Mas as imagens de sua passagem por Creta são as mais suaves e belas possíveis (Foto 

64). Alois mantém em seus arquivos a percepção de que está entre amigos, como se ainda 

estivesse entre os conterrâneos no interior do Paraná ou no rio Uvá. Consequentemente, esta 

percepção se consolida em suas memórias e na formação de sua identidade. Se considerarmos 

que Jacques Derrida, remetendo-se à psicanálise freudiana, toma o ‘arquivo’ meramente como 

uma impressão, “uma série de impressões associadas” (2001, p.43), que Walter Benjamin 

considera a identidade e a memória instâncias que sofrem transformações históricas (ou seja, 

construídas por narrativas) (GAGNEBIN, 2014, p. 219)64 e, ainda, considerando o poder da 

imagem como elemento de amálgama da identidade do fotógrafo, uma vez que suas fotografias 

são frequentemente revisitadas/rememoradas em seus artigos e publicações, a passagem de 

Feichtenberger por Creta corresponde, por meio de seu Acervo, ao momento de consolidação 

                                                           
64 Jeanne Marie Gagnebin, no mesmo artigo, lembra que o “trauma”, para Freud, e o “choque”, para Benjamin, 

“acarretam uma dupla incapacidade: a de lembrar e a de contar segundo uma certa ordem coerente e totalizadora, 

produtora de sentido” (2014, p. 219). A narrativa visual que Alois apresenta de sua experiência como 

correspondente de guerra não condiz com a totalidade dos fatos locais. 



146 

 

de sua identidade e de seu perfil profissional. Reafirma seu olhar fotográfico que já vinha sendo 

construído pelo interior do Brasil: o “olhar cultural colonial” de um fotógrafo viajante e 

aventureiro65. 

 

 
 

Foto 63: Alois Feichtenberger em estúdio fotográfico. Década de 1940, Creta – GRE. Autor desconhecido. 

Acervo AF, MIS-GO. 

 

                                                           
65 Cabe lembrar, novamente, que, durante os trabalhos preliminares de identificação e catalogação do material 

imagético de Feichtenberger, etapa que precedeu a institucionalização de seu Acervo, verificou-se a presença de 

material em estado de decomposição, principalmente de negativos flexíveis (em torno de 1% do total de sua 

produção), que correspondiam, coincidentemente, ao período de atuação de AF como correspondente de guerra. 

Alguns fatores externos podem justificar este fato, dentre eles, que o material, sensível às variações de temperatura, 

certamente sofreu incontáveis alterações climáticas pelas frequentes mudanças de endereço do fotógrafo. Mas, não 

descarto essa possibilidade, esta amostra da produção de Feichtenberger, pode ter se deteriorado por ter sido 

preterida de maiores cuidados por parte do mesmo, por sua preocupação com os processos de “caça aos nazistas” 

das décadas seguintes. Ressaltando que, de modo geral, todo seu material fotográfico, apesar de mal 

acondicionado, é de excelente qualidade, tendo preservado por mais de vinte anos, as mais perfeitas condições de 

reprodutibilidade das imagens.        
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Foto 64: Alois conduzindo animal de carga em riacho. Creta, 1943. Autor desconhecido. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Até o fim da guerra são publicados diversos artigos e fotos de Alois sobre Creta (também 

sobre as ilhas de Rodes e Skarpanto), em periódicos austríacos e alemães, principalmente em 

revistas que adotaram o fotojornalismo como linha editorial, como Die Pause, Berliner 

Ilustrierte, Wochenschom, Die neue Gatenlaube, além do jornal Echo der Heimat, que fazia 

parte de um conglomerado empresarial de notícias austríaco, demonstrando que, mesmo 

afastado, o fotógrafo mantinha uma rede de contatos bastante eficiente para publicar suas fotos.  

O mês de abril de 1945 marca o fim da Segunda Guerra na Europa e as mortes de 

Mussolini e Hitler. Um prontuário médico datado de 25 de abril atesta que Alois passava por 

tratamento contra pneumonia, na cidade tirolesa de Kitzbühel. Ou seja, pouco antes das tropas 

alemãs se retirarem do Mediterrâneo, o fotógrafo já havia retornado para casa. Durante sua 

permanência nos Alpes, Alois conhece a jovem Marianne Sophie Veit, com quem se casaria 

seis anos mais tarde. Em seu Acervo não foi encontrada mais nenhuma referência à Gustaphine, 

sua primeira esposa. O documento que comprova seu desligamento do serviço militar é emitido 

pela autoridade francesa na Áustria, devido aos tratados que dividiram o território germânico 

em zonas administrativas. 

 

4.2 - Reconstrução da Áustria 

 

Com o fim da Guerra o território austríaco é dividido pela Conferência de Ialta (fevereiro 

de 1945), em quatro Zonas de Administração entre Reino Unido, EUA, URSS e França, do 
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mesmo modo que o território alemão e os distritos de Berlim e Viena. Alois consegue uma 

colocação como fotógrafo na Prefeitura de Linz, importante cidade industrial ao norte do país, 

próxima a sua cidade natal, Steyr, então sob tutela estadunidense. Nos seus documentos de 

trabalho, o fotógrafo está registrado como funcionário da Prefeitura de Linz entre 12 de 

novembro de 1945 e 31 de janeiro de 1948.  Em abril deste ano, passa a ser o responsável pelo 

ateliê fotográfico do Departamento Oficial de Jornalismo da região de Linz e, em setembro, 

começa a compor o quadro da Associação Regional de Turismo. Além das obras de 

reconstrução, seus registros desse período enfocam principalmente as atrações turísticas, 

paisagens bucólicas e os esportes na neve, que ilustram uma série de folders e calendários. 

Neste período, Alois amplia consideravelmente o seu portfólio de fotos publicadas em revistas 

e jornais, inclusive vienenses, em matérias sobre os atrativos turísticos do país mas, ainda, em 

novas matérias sobre o interior do Brasil e de Creta.  

Com uma percepção aguçada para os patrimônios históricos e culturais, Alois foi 

agregando ao seu acervo registros valiosos de bens culturais que seriam reconhecidos pela 

UNESCO como Patrimônio Mundial, como é o caso do parque siderúrgico de Völklingen (Foto 

65), no sul da Alemanha (reconhecido em 1994), e o sítio pré-histórico de Salzkammergut, nos 

Alpes austríacos (reconhecido em 1997). 

 

 
 

Foto 65: Trabalhadores preparam o solo nas redondezas da Völklingen, aproximadamente meados da década de 

1940. Acervo AF, MIS-GO. 
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Uma correspondência da editora Anton Schroll & Co, datada de 27 de outubro de 1947, 

confirma a publicação do livro Kreta - Eine Insel im Herzen der alten Welt (Uma ilha no coração 

do velho mundo) (Figura 26). Em parceria com o escritor Erwin Stürzl (1920-2001)66, a obra é 

o único livro publicado com fotos de Alois Feichtenberger. Apresenta uma centena de fotos (96 

preto e branco e 4 coloridas), em suas 152 páginas. Um contrato, datado de 21 de setembro de 

1948, indica a data mais provável do seu lançamento, além de clipping, encomendado pela 

própria Editora, com dezoito notas de vários jornais, contendo artigos sobre o livro, entre 20 de 

novembro de 1948 e 24 de junho de 1951. 

 
 

Figura 26: Capa externa do livro sobre Kreta. O exemplar mantido pelo fotógrafo em seu Acervo apresenta a 

capa bastante desgastada, o que indica que foi bastante manuseada, contudo o miolo do livro e as páginas com as 

fotos estão em perfeitas condições. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Portando cartas de apresentação de algumas revistas para as quais prestava serviços, 

Alois teve acesso a todas as zonas administrativas da Áustria, cruzando o rio Danúbio (marco 

natural que delimitava as áreas de controle soviética e estadunidense) e escalando as regiões 

montanhosas do Tirol (zona francesa). Entretanto, foi na cidade de Linz onde estabeleceu sua 

base de trabalho e, até mesmo um certo vínculo empregatício. Aos poucos, a vida se 

normalizava para os austríacos. O drama da fome estava sendo controlado e as ruínas dos 

prédios bombardeados eram substituídos por novas construções (FEICHTENBERGER, 

Flagrantes, p. 4). Depois de cinco anos, o serviço de correspondência com o exterior começou 

a ser retomado e a primeira carta que o fotógrafo recebeu, por meio da Cruz Vermelha 

                                                           
66 Natural de Salzburg, foi professor de teoria da literatura e literatura inglesa na Universidade da cidade. 
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Brasileira, foi um choque: Hilda, sua irmã, escreveu de São Paulo, informando que o pai havia 

morrido em 1943. 

Em abril de 1951, Alois obteve permissão para fazer livre uso do ateliê fotográfico do 

Comissariado Francês (Figura 27), em Saarbrücken, região do sudoeste alemão, e, no mês 

seguinte, uma matéria sua intitulada “Das Saarland-Heute Bericht und Bild" (O relatório 

fotográfico sobre Saar hoje, em tradução livre), com fotos suas de fábricas e edifícios públicos 

era publicada no Oberöfterreichifche Nachrichten, o periódico local.  

 

 
 

Figura 27: Carta de apresentação emitida pela Diretoria de Imprensa e Informação, do Comissariado Francês no 

território alemão. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Apesar de produzir muito material em constantes viagens pelas mais belas paisagens 

alpinas (Foto 66), Alois se sentia incomodado no seu próprio país. Uma das causas era “o 

crescimento da burocracia”, que “do berço ao túmulo” estava inserida no cotidiano de cada 

pessoa (Flagrantes, p. 4). Contraditoriamente, o fotógrafo se encontrava profundamente 

inserido no processo que José de Souza Martins identifica como uma “sociedade intensamente 

visual e intensamente dependente da imagem” (2014, p. 36). 
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Foto 66: Embarcação com paisagem montanhosa e cidade austríaca (não identificada) ao fundo. Década de 1950. 

Acervo AF, MIS-GO. 

 

As paisagens austríacas registradas por Alois no pós-guerra refletem uma necessidade 

de repercutir no imaginário da população a retomada da vida. Pessoas trabalhando, circulando 

normalmente pelos lugarejos, praticando esportes de inverno ou participando dos eventos 

cívicos e das manifestações culturais. Todas essas cenas foram produzidas ao ar livre, uma traço 

marcante do trabalho de Feichtenberger. A sua predileção pela fotografia externa e o seu amor 

pela natureza e pela vida em liberdade, se mantêm constante e inalterado. Se a nova sociedade 

austríaca buscava uma identidade visual para a retomada do pós-guerra, a vida livre junto à 

natureza, o clima das montanhas e as paisagens bucólicas das cidades históricas, compunham 

para Feichtenberger, o cenário ideal (Foto 67). O que não era compatível com a crescente 

burocratização. A comparação com a experiência vivida no Brasil era inevitável para Alois.  

 
 

Foto 67: Esquiadores (local não identificado). Década de 1950. Acervo Alois Feichtenberger, MIS-GO. 



152 

 

Nem mesmo seu segundo casamento, com Marianne Sophie Veit, realizado no dia 15 

de outubro de 1951, na cidade de Linz, reprimiu a tentação de retornar ao Brasil, lugar onde as 

pessoas podiam gozar de “uma liberdade invejável, talvez única no mundo” 

(FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 4). Antes do final deste mesmo ano, em carta datada de 

21 de dezembro, Alois recebe do velho amigo e patrão, Frederico Boock, uma declaração de 

garantia de emprego em sua Oficina. Juntamente com sua documentação pessoal, Alois 

organiza uma série de cartas de apresentação e referências de vários periódicos, jornais e 

revistas, por onde circulavam suas fotos e alguns artigos. Certamente, essas eram exigências 

das autoridades de imigração da época para concessão de um novo visto de entrada e 

permanência no país. Mas, as cartas de referência e os registros de trabalho nas estatais de 

turismo da Áustria eram, também, comprovantes de sua atuação profissional. O volume maior 

de seus pertences é despachado previamente para o endereço da irmã, Hilda, na cidade de São 

Paulo. No dia 16 de fevereiro de 1952, Alois e Marianne embarcam no porto de Gênova, na 

Itália, com destino a Santos. No bilhete de embarque consta a descrição da bagagem de mão de 

Alois apenas equipamentos fotográficos, álbuns de fotos e rolos de negativos.     
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CAPÍTULO 5 – Novo recomeço: de volta a São Paulo 

 

A viagem de volta ao Brasil representou uma mudança ainda mais brusca do que Alois 

poderia imaginar ao partir. Ao chegar no porto de Santos, Alois já não estava mais 

acompanhado da esposa. Numa carta ao irmão Karl (Carlos), o fotógrafo revela que a esposa o 

abandonou, após se encantar por um músico espanhol e decidindo seguir com o amante para 

Cuba. Apesar do desentendimento, a saudade que havia motivado o retorno aos trópicos se 

mostrou produtiva e o Brasil se consolidou como a terra das boas oportunidades para o 

fotógrafo.  

Os contatos firmados como correspondente dos periódicos austríacos e alguma 

influência junto à comunidade germânica na capital paulista, certamente favoreceu 

Feichtenberger a rapidamente conseguir bons trabalhos como fotógrafo em São Paulo. Menos 

de um mês após seu desembarque, Alois comercializa uma séria de fotos de crianças de diversas 

localidades (austríacas, cretenses, goianas e também paulistanas) para o álbum Nossos Filhos, 

Nossa Alegria (1952), um dos vários almanaques com apelo popular lançado pela Companhia 

Melhoramentos67 (Figura 28). 

  

 
 

Figura 28: Salvo-conduto emitido pela Companhia Melhoramentos, março de 1952. Acervo AF, MIS-GO. 

 

                                                           
67 O recibo no valor de Cr$ 4.000,00, devidamente arquivado em seu Acervo, é datado de 13 de março de 1952, 

contudo sem especificar a quantidade de fotos negociadas.  



154 

 

No Brasil, que vivia um período favorável economicamente, Alois não teve grandes 

dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho como fotógrafo. Não tendo chegado a 

retomar seu emprego na oficina do amigo Frederico Boock, como havia declarado nos 

documentos de imigração. A primeira providência foi visitar o irmão Carlos, em Itapetininga, 

conhecer os novos sobrinhos e se inteirar sobre as notícias dos parentes. Logo em seguida, Alois 

começa uma série de registros fotográficos por todo o Estado de São Paulo (Foto 68), atendendo 

às demandas da editora Melhoramentos para publicações em alusão às comemorações do IV 

Centenário da Cidade de São Paulo. Estas cenas urbanas da grande metrópole farão parte dos 

álbuns São Paulo Antigo, São Paulo Moderno (1953) e Isto é São Paulo! (s.d.), em que a 

utilização de narrativas de “antes” e “depois” ficam evidenciadas (Figura 29), muito ao modo 

do que se observou nas fotos de Feichtenberger para o Departamento de Propaganda e Expansão 

de Goiás, na década de 1930.   

 

 
 

Foto 68: Praça Domingos Barreto (Praça da Matriz), Barretos – SP, 1953. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Os álbuns fotográficos da Melhoramentos foram concebidos por Karl Heinz Hansen, 

gravador, pintor e escultor alemão que havia imigrado para o Brasil, em 1950, e, desde então, 

vinha editando os livros da companhia. Além das publicações para a Melhoramentos, Hansen 

participou das Bienais de Arte de São Paulo, entre 1951 e 1961. A aproximação entre Hansen 

e Feichtenberger foi fundamental para o fotógrafo, mesmo após o artista alemão se mudar para 

Salvador, em 1955. Além da condição de imigrante, os dois tem em comum terem servido no 

exército alemão durante a II Guerra, o que certamente influiu de alguma forma na aproximação 

entre eles em São Paulo.  
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Figura 29: As publicações da Melhoramentos alusivas às comemorações do IV Centenário da Cidade de São 

Paulo adotaram a narrativa dicotômica entre o “antigo” e o “moderno” para enfatizar o crescimento urbano de 

São Paulo. Acervo Guilherme Talarico. 

 

Ao mesmo tempo que Alois vinha realizando uma série de viagens do litoral ao interior 

do Estado de São Paulo68, desde novembro de 1952, o fotógrafo era o responsável pelos 

registros fotográficos do Departamento de Produção Animal, da Secretaria de Agricultura do 

Estado de São Paulo, que funcionava no Parque da Água Branca (Foto 69). Em Flagrantes da 

vida de um fotógrafo, ele relembra que se sentia privilegiado por trabalhar em um verdadeiro 

oásis verde em meio à selva de arranha-céus cinzentos. Nesse Departamento manteve emprego 

fixo até janeiro de 1956, o que não o impediu de intensificar consideravelmente os trabalhos 

como freelancer, inclusive fazendo uma série de registros para o Instituto Butantan, já àquela 

época um centro de referência no desenvolvimento de vacinas e pesquisas biológicas. 

                                                           
68 Conforme comprova a carta de apresentação (salvo-conduto) (Figura 28) emitida em seu nome pela 

Melhoramentos, datada de 25 de março de 1952, para que o fotógrafo tenha acesso a áreas de segurança, com os 

devidos carimbos e anuências das autoridades marítimas, portuárias e aéreas no verso do documento. 
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Foto 69: Parque de Exposições da Água Branca – Departamento de Produção Animal, década de 1950. Acervo 

AF, MIS-GO. 

 

O mais significativo dos álbuns editados por Karl Heinz Hansen para a Melhoramentos, 

com fotos de Alois Feichtenberger, o “álbum comparativo” São Paulo Antigo, São Paulo 

Moderno, foi concebido como representação “de várias épocas da Cidade de São Paulo que 

assinalam os contrastes de seu impressionante progresso [...], a mais flagrante demonstração do 

espírito renovador do paulista”. Neste álbum, cerca de cinquenta69 fotografias da cidade são de 

autoria de Alois. As imagens do século XIX e das décadas de 1910 a 1940 são creditadas aos 

fotógrafos Baptista Aguiar de Barros e Francisco H. Kenworthy, respectivamente. Uma 

pesquisa nesse tipo de abordagem é feita no artigo “São Paulo e suas Imagens”, de Ricardo 

Mendes, que trata justamente do boom editorial de álbuns comparativos entre o passado e 

presente da cidade, evidenciando principalmente o crescimento industrial e urbano para as 

comemorações do IV Centenário de São Paulo (1954), que “marca o início de um segmento 

editorial que terá continuidade, apresentando a produção de fotógrafos estrangeiros sobre o 

país. Os viajantes do século XIX retornam com outras roupagens: menos ciência, mais 

propaganda”. (MENDES, 2004, p. 41) 

A maioria das vistas urbanas produzidas por Feichtenberger são feitas nos mesmos 

ângulos das fotos antigas, o que implica dizer que foi realizada uma pesquisa, um estudo prévio 

das imagens destes fotógrafos citados acima (Figura 30). A escolha dos pontos da cidade que 

                                                           
69 A quantidade não é exata, pois algumas fotos de obras na região do Vale do Anhangabaú, durante os anos 1930, 

podem também ser creditadas a Feichtenberger, uma vez que o austríaco fez vários destes instantâneos no centro 

de São Paulo em anteriores passagens pela cidade.  
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são representados no álbum de retrospectiva segue a lógica das grandes reformas urbanas 

empreendidas pela cidade de São Paulo, o que também acarreta uma certa dificuldade em captar 

cenas nos mesmos pontos, uma vez que os arranha-céus e as outras grandes construções 

obstruíram total ou parcialmente a visão do fotógrafo. Talvez, essa seja uma explicação para o 

grande número de fotos de vistas amplas, feitas a partir de um ponto elevado. 

 

 
 

Figura 30: Avenida São João, no centro de São Paulo, representada em São Paulo Antigo, São Paulo Moderno 

(p. 20) em três momentos. Primeiro a antiga ladeira São João, em registro de 1890, depois a rua foi alargada e 

ganhou um canteiro central, como mostra a foto de 1932, por fim, no registro de Feichtenberger, em 1952, 

provavelmente feita da janela de algum escritório em frente à avenida, destaca-se o imponente Edifício 

Martinelli, em primeiro plano, à esquerda. 
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Mas, “o espírito renovador do paulista” também está associado ao poder do capital, 

transformador da paisagem urbana. As imagens produzidas por Alois constantemente servem 

de representação do poder dominante. E isso se dá em diferentes contextos e temporalidades, 

tanto em São Paulo, como em Goiânia, na década seguinte70, direcionando o olhar do fotógrafo 

(seu filtro cultural) no sentido de condensar, em suas fotos, a sua própria percepção de 

“modernidade”. 

Conforme levantado pelo historiador Gil Vicente Vaz Oliveira (2000, p. 226), as revistas 

ilustradas têm um grande crescimento da circulação e do consumo ao longo dos anos 1950, 

muito impulsionadas pelas reformas gráficas e editoriais, pelo advento do fotojornalismo e 

pelos novos modelos de comercialização de imagens implementados pelas agências de 

fotografias. Nesse contexto, Alois se insere no meio jornalístico paulistano como fotógrafo 

freelancer. Mas a sua principal fonte de trabalho e atuação continua sendo como prestador de 

serviços para empresas estatais e privadas. Desde o fim de 1952 e início de 1953, fotos suas são 

publicadas no jornal O Estado de São Paulo e nas revistas Intercâmbio, Habitat e Brasiltur.  

De janeiro de 1953 a dezembro de 1954, Feichtenberger prestou serviços para a 

Brasiltur, veículo de comunicação da Companhia Brasileira de Turismo (embrião da futura 

EMBRATUR), cujo objetivo era promover a cidade de São Paulo e as comemorações de seu 

IV Centenário. Nessas publicações, observa-se, o olhar acurado e sensível do fotógrafo sobre a 

cidade (Foto 70). É como se ele assumisse a posição de um flâneur baudelairiano, alegoria 

apropriada por Walter Benjamin (1989) ao tratar dos impactos causados pelo mundo 

“moderno”. 

                                                           
70 Como será apresentado no próximo capítulo. 
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Foto 70: Espelho d’água no centro de São Paulo, 1953. 

 

A aproximação da teoria benjaminiana com a produção fotográfica de Alois 

Feichtenberger está na percepção da modernidade refletida em suas imagens e, também, numa 

espécie de fantasmagoria com a modernização do espaço urbano. Existe um paralelismo 

possível entre o olhar de Feichtenberger para diferentes lugares e etapas do processo de 

urbanização das cidades, não apenas no Brasil, mas também em seu período na Europa, e as 

reflexões de Walter Benjamin sobre a “modernidade”. Por exemplo, seus registros da capital 

paulista na década de 1950, podem ser um paralelo ainda mais aproximado esteticamente às 

imagens parisienses que, para Benjamin, impressionaram Baudelaire no século XIX (Figura 

31), do que a imagem dos carros de boi à frente do novo Palácio das Esmeraldas, feita durante 

as obras da construção de Goiânia, em 1936.  

 
Aquilo que sabemos que, em breve, já não teremos diante de nós torna-se imagem. 

Provavelmente isso ocorreu com as ruas de Paris daquele tempo. De qualquer jeito, a 

obra cuja conexão subterrânea com a grande revolução de Paris é no mínimo 

indubitável ficou pronta anos antes de esta ser empreendida. Trata-se das vistas de 
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Paris em água-forte de autoria de Meryon. Ninguém se impressionou tanto com elas 

quanto Baudelaire [...] Meryon fez brotar a imagem antiga da cidade sem desprezar 

um paralelepípedo. Era essa visão da coisa à qual Baudelaire continuamente se 

entregara na ideia da modernidade. (BENJAMIN, 1989, p. 85). 

 

 
 

Figura 31: Água-forte de Charles Meryon, Le petit pont (1850). Disponível em: 

<http://collections.frick.org/media/view/Objects/651/3184>. Acessado em: 13 fev. 2016. 

 

Encontrei certa aproximação entre a figura do flâneur baudelairiano, analisado por 

Walter Benjamin (1989), com a experiência do fotógrafo Alois Feichtenberger no meio urbano 

(Foto 71). Como evidencia Maria João Cantinho, em seu texto Modernidade e alegoria em 

Walter Benjamin, o flâneur urbano de Baudelaire-Benjamin está absorto e envolvido nos 

panoramas da Paris reurbanizada do século XIX, onde “o citadino tenta introduzir o campo na 

cidade e nele a vida alarga-se às dimensões de uma paisagem, desdobrando-se como tal ante o 

olhar do transeunte” (2003, p. 4). Mas, enquanto o flâneur está atento às fantasmagorias da 

modernidade urbana, o fotógrafo Alois está lutando para se desvencilhar delas, por uma 

característica pessoal, identificada tanto pelos relatos de parentes e amigos, como em seu 

próprio texto autobiográfico: seu espírito aventureiro. Sua inquietação e vontade incessante de 
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conhecer novas regiões do país e ter contato visual com as condições de nativos e colonos 

imigrantes no interior do Brasil, sempre em busca de boas fotografias, refletem uma batalha 

contra a experiência moderna. Não lhe agradava a movimentada vida nas cidades grandes. 

Apesar disso, não é difícil perceber no conjunto de sua obra, uma fantasmagoria da 

modernidade, que lhe atingia como uma imposição para a sobrevivência financeira e para 

perseverar na profissão. 

 

 
 

Foto 71: Praça da Sé, 1952. Foto Alois Feichtenberger, publicada em São Paulo Antigo, São Paulo Moderno 

(1953, p. 23). 

 

Esta percepção do conjunto de sua obra, especificamente nos momentos em que registra 

a acelerada a urbanização paulistana (em momentos distintos nas décadas de 1930 e 1950) e 

durante o nascimento da peculiar modernidade da nova capital goiana (também na década de 

1930 e, posteriormente, em 1960), está carregada tanto de fatores positivos da fantasmagoria 

benjaminiana, ou seja, sua função dialética, que “congrega em si as imagens-desejo da 

coletividade, utópicas”, quanto de seus fatores negativos de “transfiguração falseadora, 

enganadora” da realidade (CANTINHO, 2003, p. 5). Algumas de suas fotografias remetem 

imediatamente a uma experiência de choque, em que se alteram as percepções usuais de espaço 

e tempo, para gerar junto ao público receptor, certa aproximação com os anseios, mesmo que 

utópicos, da coletividade: anseio pelo novo, pelo moderno, pelo progresso. A fantasmagoria, 

desta forma, está relacionada à ilusão da relação entre mercadoria, consumo, trabalho e história. 

Algumas imagens de Feichtenberger estão impregnadas de uma expectativa ilusória, por 

apresentar algo ainda não vivido, por representar uma promessa de modernidade. Porém, 
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enquanto o flâneur está sempre à procura de decifrar os sinais e as imagens da moderna 

experiência urbana, Alois está interessado em registrá-las, empregando suas intenções, suas 

referências culturais e as técnicas que domina. Suas fotografias representam uma nova 

linguagem, no sentido de um novo entendimento sobre os temas que registra, que cabe aos seus 

receptores interpretar.  

 

Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança sua luz 

sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num 

lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a dialética na 

imobilidade71. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente 

temporal e contínua, a relação do ocorrido com o agora é dialética – não é uma 

progressão, e sim uma imagem, que salta. – Somente as imagens dialéticas são 

imagens autênticas (isto é: não-arcaicas), e o lugar onde as encontramos é a 

linguagem. (BENJAMIN, 2009, p. 504) 

 

Até mesmo por sua condição de estrangeiro, mostrando-se desde o primeiro momento 

alienado e espantado com a vida nos trópicos, algumas das fotografias de Alois tornam-se, para 

si e para alguns receptores, uma definição para o que busca registrar, como, por exemplo, a 

chegada do “progresso”, nas fotos da abertura de ferrovias no Pantanal, na construção de 

Goiânia ou em face da recuperação econômica austríaca no pós-guerra. Importante ressaltar, 

que suas referências pregressas sobre a “modernidade” são a de um homem simples proveniente 

da classe operária austríaca. A “modernidade” europeia, de modo geral, ou a francesa, de modo 

específico, não é experimentada por Feichtenberger. Mas, apenas por sua origem germânica, 

seus receptores (seu empregador e seu público) consideram seu trabalho de forma diferenciada.   

Rememorando sobre os primeiros anos junto aos colonos e sobre a vida no interior do 

Brasil, Alois relata em sua autobiografia, as suas percepções sobre o povo brasileiro:  

 

Aqui estamos acomodados de forma aconchegante e nos alegramos durante nossa 

estada com a verdadeira e generosa recepção dos hospedeiros fazendeiros do Matto 

Grosso. Na Europa isto seria inimaginável, pois são vistos como “meio selvagens”. 

Com seus espontâneos carinhos e prontidão, esses fazendeiros não foram 

“apodrecidos” pela civilização moderna; alguns “cultos” poderiam neles se mirar e 

tomar como exemplo. (FEICHTENBERGER, Erlebtes brasilien, p. 9) 

 

Essas percepções de uma nova realidade sociocultural são demonstradas no seu olhar 

fotográfico, ficaram impressas em seus registros fotográficos, não apenas nas memórias que 

produziu a posteriori sobre elas. A relação dos brasileiros com a vida urbana, especialmente os 

paulistanos, a integração dos colonos e imigrantes que ali se estabeleceram e as cenas da vida 

                                                           
71 Sobre a imagem dialética ver Jeanne Marie Gagnebin (2012; 2014) e os ensaios sobre as teorias imagéticas de 

Aby Warburg, em Georges Didi-Huberman (2013) e Philippe-Alain Michaud (2013).   
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entre a natureza (seu tema favorito desde quando adotou a fotografia como meio de vida), 

compõem os elementos indispensáveis na interpretação de seus registros imagéticos.  

Se Feichtenberger almejou em algum momento a realização de fotos artísticas (o que 

não é mencionado por ele em momento algum de seus relatos e produção textual), sua 

sensibilidade se expressa nas representações das cenas urbanas em São Paulo neste período 

(entre 1952 e 1954), podendo ser consideradas o ápice da sua produção neste sentido (Foto 72).  

 

 
 

Foto 72: O recém inaugurado Pavilhão Lucas Nogueira Garcez, conhecido como “Oca”, no complexo 

arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer para as comemorações do IV Centenário de São Paulo, no Parque 

do Ibirapuera, vista da Marquise também projetada pelo arquiteto modernista. Foto Alois Feichtenberger, 1953. 

Acervo AF, MIS-GO. 

 

Toda evolução do estilo e da técnica de Alois Feichtenberger transparecem nas fotos 

feitas em São Paulo na década de 1950. Se em Goiás, nos anos 1930, o fotógrafo buscava 

condensar a ideia de “modernidade” numa imagem-síntese, agora parece não ter a pretensão de 

“reduzir o mundo” ao que está representando, como expressou Rodrigo Naves (2008, p. 65) 

sobre a modernidade na fotografia do húngaro André Kertész (1894-1985) (Figura 32), 

contemporâneo de Alois.  
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Figura 32: Men Reading between two trees, 1963. Foto André Kertész. Disponível em: 

<http://www.artnet.com/artists/andr%C3%A9-kert%C3%A9sz/>. Acessado em: 27 jul 2016. 

 

Assim, como o fotógrafo húngaro, Feichtenberger parece querer provocar o seu receptor 

a questionamentos, a saber mais sobre o que vê. Frequentemente, suas fotos estão emolduradas 

pelos próprios elementos que registra, ao fotografar a “Oca” do Ibirapuera a cena é emoldurada 

pelo pavilhão que conduz os visitantes até o pavilhão; do mesmo modo, quando fotografa a 

avenida São João, os arranha-céus (representação monumental da “modernidade”) são sua 

moldura (ver Figura 30). Essa técnica evidencia a presença da cidade ao redor do seu 

enquadramento, como se o receptor a estivesse observando por uma janela. Quando o 

observador questiona suas fotos, “não o faz enquanto imagens, mas enquanto visões do mundo” 

(FLUSSER, 2009, p. 14). Alois provoca no seu receptor a necessidade de identificar o referente, 

ou seja, entender qual o tema que o fotógrafo está trazendo à luz. São cenas do progresso 

material, já retratadas por Feichtenberger anteriormente, como a chegada dos trilhos do trem no 

Pantanal ou a construção de uma nova capital em meio à imensidão do Planalto Central, quando 

fotografou o surgimento de Goiânia. Na capital paulista “quatrocentona”, o que se depreende 

das suas fotos é o poder do capital. Essa “leitura dirigida” é colonial, pois propaga elementos 

relacionados a padrões de modernidade estabelecidos de fora para dentro do país. Padrões que 
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procuram evidenciar o material, “mas que minimizam, ou mesmo omitem, o social” (KOSSOY, 

2009, p. 82). Para isso utiliza também do texto descritivo: Alois parece saber da necessidade de 

acrescentar, de algum modo, o mínimo de informação sobre suas fotos, uma preocupação 

provavelmente relacionada à sua experiência com o fotojornalismo. Sua produção está 

relacionada à informação, ao registro, à propaganda, à memória, e, também, às tendências 

artísticas de sua época. 

Sua aproximação com o mundo das artes em São Paulo se aprofundou ainda mais após 

a cobertura fotográfica da II Bienal de São Paulo (Foto 73 e Foto 74), que ficou conhecida como 

“Bienal do Guernica”, pela presença da famosa tela de Pablo Picasso. Entre os meses de março 

e junho de 1953, Alois foi contratado pela direção da exposição, então a cargo de Francisco 

Matarazzo Sobrinho (Ciccillo Matarazzo), para registrar a vernissage e as outras recepções que 

aconteceram no prédio do Museu de Arte Moderna de São Paulo (futuramente sede da Fundação 

Bienal), bem como fazer reproduções fotográficas das obras expostas. 

 

     
 

Foto 73: Visitantes na parte externa do Museu de Arte Moderna de São Paulo, no complexo cultural do Parque 

Ibirapuera. Foto Alois Feichtenberger, 1953. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Foto 74: A tela ‘Espetáculo rítmico’ (1898), do pintor austríaco Slavi Soucek, parece ganhar vida sob o olhar do 

fotógrafo durante a II Bienal de Arte de São Paulo. Foto Alois Feichtenberger, 1953. Acervo AF, MIS-GO. 
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Apesar de estar registrado como fotógrafo do Departamento de Produção Animal, no 

Parque da Água Branca, de realizar várias viagens para a Melhoramentos, dos serviços para a 

Comissão do IV Centenário de São Paulo e da promissora inserção no circuito artístico da 

cidade, Alois vislumbrava se mudar de São Paulo. Uma carta de apresentação assinada por 

Pietro Maria Bardi (Figura 33), diretor do Museu de Arte de São Paulo – MASP, endereçada 

ao então Secretário de Educação do Paraná, Newton Carneiro, demonstra como o fotógrafo 

estava plenamente inserido no meio artístico, o que, aparentemente, não era o suficiente para 

mudar sua opinião sobre viver nos grandes centros. Curitiba, Goiânia ou, até mesmo, a futura 

capital do país, Brasília, seriam as suas opções. Mas, após conhecer a jovem Karoline Geyer 

(Foto 75), também de origem germânica, com quem se casou, Alois decide permanecer em São 

Paulo por mais tempo. No dia 14 de julho de 1954, nasce o primeiro filho do casal, Kurt.     

    
 

Figura 33: Carta de apresentação assinada por Pietro Maria Bardi, aprox. 1953-1955. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Foto 75: O casal Karoline e Alois posam no Mirante do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Autor 

desconhecido, aprox. 1953. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Alois sempre manteve contato com os amigos em Goiás, principalmente com Divino de 

Oliveira, companheiro dos primeiros tempos de Goiânia. Em setembro de 1955, os dois se 

reencontraram para uma excursão de férias pelo rio Araguaia, viagem que consumiu um volume 
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considerável de material fotográfico. Entre os 31 envelopes de negativos, com 528 fotogramas, 

estão registradas cenas de pescaria, de animais abatidos em caçadas, de troca de presentes com 

índios Karajá e da visita aos amigos na Colônia de alemães do rio Uvá. No conjunto de fotos 

existem também registros do crescimento urbano de Goiânia. No texto autobiográfico, 

Flagrantes da vida de um fotógrafo, num dos últimos parágrafos, Alois registra suas impressões 

sobre o retorno a Goiânia, depois de duas décadas: “A cidade cresceu bastante nestes últimos 

anos. No centro já tinha algumas ruas asfaltadas e os primeiros edifícios surgiram, mas a vida 

era de uma calma gostosa e não tinha nada daquela febre, que domina São Paulo” 

(FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 5). A impressão de Alois sobre Goiânia parece confirmar 

que um dos principais argumentos do interventor Pedro Ludovico para a transferência da capital 

havia se concretizado, com a transformação da atividade econômica do estado de Goiás, que 

estava exclusivamente voltada para a produção rural, na implantação de um polo regional de 

serviços no novo centro urbano. Para Alois, o assim entendido “desenvolvimento econômico” 

(DAHER, 2003, p. 281), não chegou a afetar a tranquilidade dos primeiros tempos de Goiânia. 

Essa proximidade com os amigos goianos será mantida por cartas e troca de cartões festivos.  

Data de meados de 1956 o surgimento, nas reproduções e envelopes de negativos do 

Acervo AF, das primeiras referências ao seu estúdio particular, o Foto-Reportagem Viena 

(Figura 34). O folder de divulgação do estúdio, que funcionava na própria residência de Alois, 

evidencia a abrangência dos serviços realizados pelo fotógrafo, desde sua especialidade em 

fotos externas (para indústria, comércio e arquitetura) quanto os serviços “para amadores”, o 

que indica que Alois havia montado um estúdio com toda estrutura e equipamentos técnicos 

necessários para revelação de filmes e ampliações em diversos tamanhos. Destaque também 

para o surgimento do termo “fotografias artísticas” (em letras maiores no centro do panfleto), 

o que corrobora com a hipótese de que Feichtenberger realmente havia encontrado um novo 

mercado de atuação.   
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Figura 34: Folheto de divulgação do estúdio Foto-Reportagem Viana. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Localizada no bairro de Indianópolis, zona sul da capital paulista, a residência-estúdio 

de Alois estava relativamente afastada de seu local de trabalho, o Parque da Água Branca, 

localizado na zona oeste da cidade. O deslocamento até o Parque dava-se, obrigatoriamente, 

pela região central da cidade, o que pode justificar, em termos, a aversão do fotógrafo pelo 

movimento caótico da cidade grande. No final de 1957, essa rotina vai se alterar, também em 

termos. Alois é contratado como técnico fotográfico da S/A Indústrias Reunidas Francisco 

Matarazzo, então o maior complexo industrial do país, para fazer os registros das fábricas e 

empreendimentos espalhados por São Paulo e outros estados. Apesar de trabalhar justamente 

no centro da cidade72, o fotógrafo volta a fazer o que mais gosta, viajar e conhecer novos 

lugares. As visitas às fábricas geraram, além de muitos rolos de filmes, relatórios, mapas de 

viagem, recibos de despesas e outros documentos (Figura 35). Os destinos incluíam as 

participações do grupo Matarazzo em Minas Gerais e Bahia (Foto 76), mas os trabalhos mais 

                                                           
72 O escritório central da S/A Industrias Reunidas Francisco Matarazzo, onde funcionava o estúdio fotográfico da 

empresa, estava localizado na Praça Patriarca, esquina do Viaduto do Chá, onde atualmente funciona a sede da 

Prefeitura de São Paulo. 
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frequentes eram mesmo nos pátios de fábricas na capital e interior do estado de São Paulo (Foto 

77). 

 
 

Figura 35: Roteiro feito à mão de viagem às fábricas no interior do estado de São Paulo anexado ao relatório 

datado de 20 de janeiro de 1960. Acervo AF, MIS-GO. 
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Foto 76: A região do cais de Salvador, com destaque para o Elevador Lacerda, cartão postal da cidade. Outubro 

de 1959. Acervo AF, MIS-GO. 

 

 
 

Foto 77: Vista do parque industrial da Matarazzo no bairro da Lapa, na capital paulista, em 1959. Acervo AF, 

MIS-GO. 
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Mesmo cumprindo uma agenda de registros fotográficos para a Matarazzo, Alois 

continua realizando coberturas fotográficas como freelancer em eventos pela cidade, muitos 

deles relacionados às embaixadas da Áustria73 e da Alemanha, e outros eventos relacionados à 

imigração estrangeira74, que eram reproduzidos em diversos veículos de comunicação. As 

campanhas publicitárias também começam a procurar cada vez mais por seus serviços, reflexo 

da popularização das grandes revistas ilustradas de circulação nacional, como O Cruzeiro e 

Manchete. Ainda assim, Alois tem mais trabalhos publicados em revistas e jornais austríacos 

do que brasileiros. Entre 1953 e 1958, o fotógrafo trabalha como correspondente na América 

Latina para a agência de fotografias75 alemã Joos, com sede em Stutgard (Foto 78).  

 

 
 

Foto 78: No dia 12 de outubro de 1954, os despojos de D. Maria Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, que, 

até então, estavam no Convento Santo Antônio, no Rio de Janeiro, são depositados na cripta do Momento à 

Independência, no Ipiranga. Acervo AF, MIS-GO. 

 

                                                           
73 Como, por exemplo, o translado dos restos mortais da Imperatriz Leopoldina para o Memorial do Ipiranga, em 

1954, e a recepção aos representantes da família real, governantes e artistas. 
74 Como as comemorações do Cinquentenário da Imigração Japonesa, em 1958, com desfile em carro aberto do 

príncipe Mikasa e pronunciamento do, então, governador Jânio Quadros. 
75 Importante ressaltar que, desde 1947, com a criação da agência de fotografias Magnum, idealizada por Robert 

Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour e George Rodger, que se adotou a prática de propriedade dos 

negativos como principal indício do direito autoral dos fotógrafos, revolucionando o mercado de negociação de 

imagens e o estatuto de trabalho dos fotógrafos (MENESES, 2003; SOUZA, 2004). 
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Foto 79: Momento descontraído com os colegas do departamento de reprografia do escritório central da 

companhia, no fim do ano de 1958. Acervo AF, MIS-GO. 

 

O segundo filho do casal Alois e Karolina, Rudolf, nasce no dia 02 de fevereiro de 1959. 

Cerca de um ano depois, o departamento fotográfico da Matarazzo é fechado devido a um 

arranjo na estrutura da empresa (Foto 79). Com a indenização que recebe da empresa, tem “a 

oportunidade para deixar este formigueiro de gente nervosa que não pode parar” 

(FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 5).  Alois está mais uma vez com as malas prontas para 

uma nova mudança. Mas desta vez não está em busca de aventuras ou de lugares desconhecidos, 

também não está só; em sua última mudança de endereço, segue com a esposa e os dois filhos 

para Goiânia. 
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CAPÍTULO 6 – Refúgio definitivo: reconhecimento profissional em 

Goiânia 

 

A propriedade na rua São Clemente, número 140, da Vila São José, nas proximidades 

da antiga Campininha, chamada de Chácara Vindobona, será o endereço definitivo da família 

Feichtenberger em Goiânia. Longe da explosão demográfica que a cidade vivenciava desde o 

início das obras de Brasília, o refúgio na Vila São José representava, definitivamente, a 

tranquilidade da vida em meio a natureza que Alois tanto almejava, com todas as vantagens da 

proximidade com a urbanidade de Goiânia. A mudança foi tão significativa, que Alois não 

perdeu a oportunidade de aproveitar o potencial econômico da propriedade. Tão logo a família 

se estabeleceu, o fotógrafo deu entrada no pedido de exploração, envasamento e 

comercialização da nascente de água mineral que brotava em seu quintal, assim criando a “Água 

da Fonte Vindobona Ltda” (Foto 80), fazendo alusão ao antigo nome da vila romana que deu 

origem à capital da sua terra natal, Viena (Figura 36)76. 

 

 
 

Foto 80: Caminhão de distribuição das Águas Vindobona sendo carregado na casa-chácara dos Feichtenberger, 

na Vila São José. Década de 1960. Acervo AF, MIS-GO. 

                                                           
76 Em meados da década de 1970, parte da propriedade, incluindo a área da nascente, foi desapropriada pela 

Prefeitura Municipal para uso da Empresa de Transporte Urbano – Transurb, gerando um processo pela 

indenização por parte de Feichtenberger.  
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Figura 36: Rótulo da Água Vindobona, extraída na fonte do Bairro São José, de propriedade de Alois 

Feichtenberger. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Já em junho de 1960, Alois está trabalhando como fotojornalista no Diário do Oeste, 

“do amigo Waldemar77” (FEICHTENBERGER, Flagrantes, p. 5) (Foto 81). Rapidamente, suas 

fotos começam a ser publicadas pelos jornais da cidade, como o Cinco de Março e O Popular, 

o que proporcionou ao fotógrafo uma aproximação com jornalistas, escritores e artistas goianos. 

A experiência profissional de Feichtenberger, que já vinha produzindo fotorreportagens desde 

os tempos da Guerra, contribuiu para sua inserção no meio jornalístico, num período em que os 

jornais goianos procuravam se modernizar no sentido de dar maior destaque à fotografia, 

seguindo o sucesso dos veículos de comunicação populares, como a revista O Cruzeiro, e o 

jornal Última Hora, do Rio de Janeiro. Em 1961, Alois aparece como responsável pelo 

Departamento Fotográfico da revista de variedades Horizonte, que, assim como vários outros 

periódicos goianienses deste período, teve curta duração. Posteriormente, entre 1963 e 1964, 

surge a revista Flagrantes!, de tiragem bimestral, com linha editorial que valorizava a 

fotorreportagem. Feichtenberger é creditado como responsável pela produção artística desta 

revista.   

                                                           
77 Waldemar Gomes de Melo, além do Diário do Oeste, foi fundador da Folha de Goiaz, juntamente com Gerson 

de Castro, do Jornal Araguaia. 
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Foto 81: Pelé é cercado por torcedores em Goiânia, após jogo amistoso entre a Seleção Goiana e o time do 

Santos FC, o placar foi 6 x 1 para os santistas. 15 de novembro de 1960. Acervo AF, MIS-GO. 

 

A imprensa goiana teve de se adaptar rapidamente a explosão urbana que ocorreu 

em Goiânia com o advento da construção de Brasília (Foto 82). O próprio Alois comentou a 

respeito do acelerado crescimento da cidade em sua autobiografia: “a vida em Goiânia tomou 

outro ritmo e começou um progresso agressivo, que fez surgir os arranhas–céus e bairros novos 

em todos os cantos e lados, provocando a frase ‘Goiânia, a cidade que mais cresce no Brasil’” 

(FEICHTENBERGER, Flagrantes da vida de um fotógrafo, p. 5). Se nas cenas paulistanas da 

década de 1950, Alois seguia um padrão de enquadramento voltado para o poder do capital, em 

Brasília, obviamente, o poder institucional será privilegiado. Do mesmo modo, Alois estava 

muito à vontade para os registros de uma Goiânia (Foto 83) com ares de metrópole, muito 

diferente da que havia conhecido há quase trinta anos. Ao mesmo tempo em que produzia muito 

material novo, seu arquivo de imagens era constantemente revisitado para diversos artigos, até 

mesmo alguns escritos pelo próprio fotógrafo. O jornal Deutsche Nachrichten, da colônia alemã 

de São Paulo, constantemente recorre ao fotógrafo e seus relatos de viagens para matérias sobre 

a imigração, inclusive com matérias textuais de AF sobre a situação dos colonos alemães no rio 

Uvá78, e cenas de regiões turísticas dos Alpes.  

 

                                                           
78 Feichtenberger cobriu a visita do cônsul alemão à Colônia de Uvá, em novembro de 1961, e o jantar de recepção 

a ele oferecido em Goiânia, no dia 03 de dezembro, o que lhe garantiu o estreitamento dos laços com os consulados 

da Áustria e da Alemanha, ampliando sua rede de contatos e sua boa receptividade junto aos jornais locais.  
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Foto 82: Espelho d’água com vista para o Congresso Nacional e o Palácio da Alvorada. Brasília – DF, 1961. 

Acervo AF, MIS-GO. 

 

 
 

Foto 83: Vista de Goiânia, Praça do Botafogo e avenida Anhanguera. Década de 1960. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Desde de que se fixou definitivamente em Goiânia, Alois montou seu laboratório 

fotográfico num dos cômodos da própria residência, o que era comum entre os fotógrafos da 

cidade que prestavam serviços como autônomo. Ainda assim, mantinha em seu cartão de visitas 

o endereço e telefone das Óticas Motta, que também comercializava material fotográfico no 

centro da cidade, com quem tinha uma parceria como ponto comercial. Além dos trabalhos para 

particulares (o que se convencionou chamar de ‘reportagem-social’ dentro do MIS-GO), Alois 
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se manteve sempre atento à movimentação da cidade, o que, por sua experiência, lhe 

proporcionaria momentos ímpares para o registro fotográfico (Foto 84). A partir da posse do 

governador Mauro Borges (filho e herdeiro político de Pedro Ludovico Teixeira), em 1961, 

Feichtenberger se destacará na prestação de serviços fotográficos para as empresas estatais 

goianas.  

 

 
 

Foto 84: Praça do Trabalhador e estação ferroviária, durante as comemorações do 1º de maio de 1961. O registro 

fotográfico de Feichtenberger é um dos últimos do monumento em homenagem aos trabalhadores idealizado 

pelo artista plástico e arquiteto goiano Elder Rocha Lima, com painel interno em pastilhas do artista plástico 

paulista Clóvis Graciano. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Com a formação de seu acervo de imagens, que, ao longo dos anos de trabalho, vinha 

aumentando quantitativamente, Alois fornecia/vendia suas fotos para matérias e editoriais dos 

jornais e revistas de circulação local e nacional, além daquelas que empregava nas suas próprias 

fotorreportagens. Com relação ao uso político-ideológico dos registros fotográficos que 

realizava para as empresas estatais, o fotógrafo não deixou nenhum relato ou reflexão neste 

sentido na sua documentação pessoal (tampouco em cartas, artigos, anotações ou textos 

autobiográficos). Ainda que toda fotografia esteja impregnada com os princípios ideológicos 

do seu idealizador, Alois empregava seu olhar cultural e sua bagagem técnica no registro dos 

empreendimentos do Governo, que, em muitos casos, contradiziam com suas convicções a 

respeito do uso dos recursos naturais e de modelos de urbanidade.  

O movimento desenvolvimentista ganha impulso com Mauro Borges à frente do Palácio 

das Esmeraldas (Foto 85). São criadas empresas estatais fundamentais para a impulsionar o 
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polo industrial goiano e consolidar a capital como um grande centro regional, a exemplo da 

Secretaria de Planejamento e Coordenação, iniciativa pioneira no país. Para colocar em prática 

seu Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico (conhecido como Plano MB), cria 

órgãos em áreas estratégicas para a administração do Estado, como o CERNE (Consórcio de 

Empresas de Rádio Difusão do Estado), potencializando os meios de comunicação; o CRISA 

(Consórcio Rodoviário Intermunicipal), ampliando a malha viária e melhorando 

significativamente a infraestrutura rodoviária para escoamento da produção agrícola; a OSEGO 

(Organização de Saúde do Estado de Goiás), e novas estatais em áreas estratégicas como a 

IQUEGO (Industria Química do Estado de Goiás), impulsionando o pólo de indústrias 

farmacêuticas, e a METAGO, para melhor aproveitamento do potencial de extração de matéria 

prima para a indústria de base. Promoveu também uma grande reformulação nas áreas de 

infraestrutura básica por meio da CELG (Centrais Elétricas de Goiás) e SANEAGO 

(Saneamento de Goiás S/A).  

 

 
 

Foto 85: No palanque durante as comemorações do aniversário de Goiânia, da esquerda para a direita: o 

governador Mauro Borges, Gercina Borges Teixeira e os senadores do estado de Goiás, Juscelino Kubitschek e 

Pedro Ludovico Teixeira. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Pelas duas imagens anteriores (Foto 84 e Foto 85) é possível fazer uma demonstração 

do olhar cultural empregado por Feichtenberger, no caso, entre as relações entre fotografia e 

poder. Nas comemorações do Dia do Trabalho, o povo é apresentado numa perspectiva abaixo 

do monumento. Mesmo sendo um marco arquitetônico em homenagem ao trabalhador, a obra 

é mostrada como um elemento que inverte a sua lógica, como uma representação do poder. 
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Consagrando a festa, o imponente relógio da Estação Ferroviária, centralizado no 

enquadramento da foto, marca exatamente as dez horas de um dia de sol, horário que o povo 

deveria estar em seus postos de trabalho, não fosse a conivência do capital com a data cívica.  

No segundo momento, na foto do comíssio durante as comemorações do aniversário de Goiânia, 

os representantes dos poderes executivo e legislativo são mostrados num plano elevado, acima 

da população que acompanha os discursos, mas é ocultada na cena. A representação de poder 

no palanque é complementada pela figura do “colonizador”. Dona Gercina Borges, esposa do 

fundador de Goiânia e mãe do governador Mauro Borges, já àquela época eternizada como a 

“mãe dos pobres” no imaginário da população, empunha uma homenagem à Pedro Ludovico, 

na forma de uma réplica da estátua do Bandeirante (o Anhanguera). A análise imagética destas 

duas cenas é uma, entre inúmeras possibilidades de comprovação, do enfoque dado por 

Feichtenberger priorizando as instâncias de poder que empregam os seus serviços fotográficos.      

Em meados dos anos 1960, o nome de Feichtenberger despontava nos principais 

veículos de comunicação (impressos) do país, como na própria revista O Cruzeiro (Figura 37), 

pioneira na popularização da fotografia como recurso jornalístico. Alois também começa, neste 

período, a se destacar nas ‘reportagens sociais’ dos jornais goianienses, na cobertura de eventos 

concorridos, como inaugurações de estabelecimentos comerciais e culturais, desfiles de moda 

(que frequentemente ocorriam no Joquéi Clube), casamentos e aniversários.   

 

 
 

Figura 37: Fotos de Mauro Borges, vistoriando novo maquinário, em matéria de divulgação para a revista O 

Cruzeiro, edição de dezembro de 1962. Acervo AF, MIS-GO. 
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Neste período, Feichtenberger começa uma série de serviços fotográficos para grande 

parte das empresas estatais e instituições ligadas ao Governo do Estado e também para a 

Prefeitura de Goiânia, no registro de obras para relatórios técnicos, elaboração de folhetos de 

divulgação, campanhas publicitárias e matérias em jornais e revistas.  

 

 

Foto 86: Trabalhadores durante a primeira etapa das obras da barragem da hidroelétrica de Cachoeira Dourada, 

no rio Paranaíba, em 1961. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Para a CELG, inicia, em agosto de 1961, uma série de registros para os relatórios 

técnicos das obras de construção da Usina Hidroelétrica de Cachoeira Dourada79 (Foto 86), no 

rio Paranaíba, e fotos pelo interior para as campanhas publicitárias da empresa, com especial 

atenção para a implementação da eletrificação rural80. Alguns destes serviços fotográficos eram 

                                                           
79 Além das obras de Cachoeira Dourada, que foram sistematicamente registradas por Feichtenberger em todas as 

cinco etapas de sua implantação, até o efetivo início das operações em diversas fases, entre 1970 e 1976, constam 

nos Arquivos AF, do MIS-GO, registros fotográficos para as obras das hidroelétricas de Taguatinga, Veadeiros e 

Serranópolis, entre meados das décadas de 1960 e 1970. Todo esse material era utilizado tanto nos documentos 

técnicos, como nos relatórios anuais da CELG e peças publicitárias. 
80 Séries de fotogramas das várias etapas de eletrificação rural identificam diversas cidades do norte de Goiás, que 

hoje pertencem ao estado do Tocantins, como Carolina, Gurupi, Filadélfia, Miracema, além de cenas do Rio 

Tocantins; Jataí, Rio Verde, Serranópolis, Araçu, Goianésia, Varjão e Nerópolis. 
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intermediados pelas principais agências de publicidade locais, como a King, a Legenda e a 

Cannes Publicidade81.  

Entre as décadas de 1960 e 1970, Feichtenberger fecha o ciclo de imagens que 

“descrevem” uma modernidade múltipla brasileira. Desde sua primeira experiência pelo 

Pantanal, no final da década de 1920, quando teve contato com os trópicos através das lentes 

de uma câmera “Mentor-Reflex”, até meados dos anos 1980, utilizando uma “Rolleiflex” (cerca 

de doze quilos mais leve e de mais fácil manuseio do que seu primeiro equipamento), Alois 

vem construindo sua própria concepção do que seja a modernidade. Este conceito, que, a priori, 

representa a superação de uma realidade anterior, é amalgamado nas fotos de Feichteneberger, 

através de seu “olhar cultural”. Esse olhar é o filtro que aplica na composição de suas fotos. E 

esse filtro foi sendo apurado pela sequência de “choques” vivenciados pelo fotógrafo: na 

abertura da estrada de ferro pelo Mato Grosso, pelos garimpos em Minas Gerais, no pátio de 

obras da construção de Goiânia, na ocupação nazista de Creta e na reconstrução da nação 

austríaca no pós-Guerra, na monumentalidade de São Paulo e de Brasília, por fim, no choque 

de reviver Goiânia, agora transformada em metrópole. Esse filtro também se forma pelos 

contatos firmados pelo fotógrafo, ao longo de sua carreira, que, de uma forma ou de outra, 

influenciaram na formação de seu “olhar”: o “mestre” Baummel, os colonos paranaenses e o 

vice-cônsul Brand, Câmara Filho e a formação de uma nova imagem para o estado de Goiás, 

os idealizadores da propaganda de guerra do Reich alemão, Pietro Maria Bardi, Karl Heinz 

Hansen e o circuito editorial paulistano, o meio político e social goianiense. Seu “olhar 

cultural”, que também é uma representação do “olhar colonial” sobre o Brasil, principalmente, 

sobre o interior do país, se consolida na hierarquização dos espaços, da natureza, dos meios 

urbanos e das pessoas. 

Voltando à trajetória do fotógrafo, o conturbado momento político vivenciado no país 

após o golpe militar de 1964, foi também o período de maior produtividade para Feichtenberger. 

Além da atividade como fotojornalista e dos crescentes chamados para a realização das 

‘reportagens sociais’, a prestação de serviços fotográficos para as estatais, via agências de 

propaganda, passa a ser sua principal atividade durante os próximos vinte anos.  

No ano de 1966, a eleição do jovem Iris Rezende Machado para a Prefeitura da capital 

representa o descontentamento da população com o modo desequilibrado com que a cidade 

                                                           
81 Dentre os trabalhos de Alois para a Cannes Publicidade há um Guia Turístico de Goiás (s.d.), editado por 

solicitação da Secretaria da Indústria e Comércio do Estado, com fotos de pontos turísticos na Cidade de Goiás, 

Pirenópolis, Natividade, Aruanã, dentre outros. 
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vinha crescendo, sem atender às necessidades básicas da população na infraestrutura urbana, 

principalmente para as camadas sociais que vinham ocupando as periferias do centro, em 

terrenos irregulares às margens do córrego Botafogo.  

Assim, as ações da Prefeitura na modalidade ‘mutirão’ (Foto 87) (Figura 38), que 

atendiam emergencialmente, e a um baixo custo, setores como moradia, saneamento, 

pavimentação e equipamentos urbanos, tiveram destaque nacional, principalmente pela mídia 

impressa. Feichtenberger prestou serviços para a Prefeitura, na cobertura fotográfica dos 

mutirões e diversas outras ações da administração de Iris Rezende, até a cassação do seu 

mandato, pela ditadura militar, em 1969. Esses trabalhos se destacam pelo caráter publicitário, 

com Alois, mais uma vez, empregando sua expertise fotojornalística, em matérias em que o 

novo e o antigo são confrontados82. 

 

 
 

Foto 87: O prefeito Iris Rezende em pose para registro fotográfico do ‘mutirão da moradia’, em 1966, na Vila 

Santa Helena. Acervo AF, MIS-GO. 

 

                                                           
82 Iris Rezende foi eleito governador de Goiás, com a retomada gradual do regime democrático na década de 

1980, e Alois Feichtenberger atuou como repórter fotográfico na volta dos grandes mutirões pelo estado, como o 

“Mutirão das 1000 casas”, em outubro de 1983, tendo Nion Albernaz como prefeito de Goiânia.  
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Figura 38: Material de divulgação da administração de Iris Rezende, com o título “Goiânia em ritmo de 

mutirão”, que, apesar de não fazer “nenhuma publicidade”, como sugerido no texto do folder, utiliza-se do 

acervo de imagens de Feichtenberger para a composição entre passado e o presente de Goiânia. Acervo AF, 

MIS-GO. 

 

O interesse de Alois pelas ações do homem sobre o meio ambiente e os impactos das 

grandes obras para o desequilíbrio ambiental já eram percebidos em suas anotações dos Diários 

da década de 1920, no Paraná. O fotógrafo, que, desde então, consegue se firmar na profissão 

com um olhar cultural diferenciado pela exuberância da natureza e pelas peculiaridades dos 

lugarejos pelo interior do país, e cujos melhores temas estão relacionados à expansão das frentes 

de ocupação e de trabalho, nunca se intimidou com as situações conflituosas entre suas 

convicções e seus contratadores. Um marcante exemplo disso foi a publicação do artigo “Era 

uma vez uma Cachoeira Dourada”, escrito por Alois para a revista O Cruzeiro, edição de março 

de 1968, que também se destaca por ser um dos raros momentos em que são publicadas fotos 

color de Alois. Exercitando suas habilidades como cronista, não apenas com as imagens, mas 

também com as palavras, o fotógrafo demonstra não ter perdido o tom sarcástico dos tempos 

das longas viagens pelo Pantanal e seu choque com a exuberância da natureza, muito ao modo 

de outros artigos já publicados anteriormente (como, por exemplo, em “Quando outubro vier”, 

texto de Bernardo Elis, com fotos de Feichtenberger, que havia sido publicado no jornal Cinco 

de Março, no ano anterior).    

Alois participou, algumas vezes (precisamente em 1969, 1972 e 1980), de concursos 

fotográficos promovidos pelo jornal Folha de Goiaz e Prefeitura de Goiânia, sendo premiado 
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em todas as ocasiões. Uma das fotos que remeteu ao concurso de 196983, intitulada “O menino 

voador”, retrata seu filho mais novo, Rudolf (Rudi) (Figura 39), então com dez anos, brincando 

pelo jardim de sua casa com uma toalha presa ao pescoço como se fosse um super-herói das 

revistas em quadrinhos. Cerca de um mês mais tarde, às vésperas do Natal de 1969, o garoto 

foi vítima de atropelamento, numa das vias mais movimentadas da cidade, a avenida 

Anhanguera, nas proximidades de sua casa. A tragédia, obviamente, abalou profundamente a 

família. Alois, que havia escolhido viver em Goiânia para escapar da vida tumultuada e da 

violência urbana de São Paulo, não pode evitar que o próprio filho fosse vítima da cidade. 

 

 
 

Figura 39: Página da matéria do jornalista Amir Sabag, publicada na Folha de Goiaz, Caderno Especial para a 

edição de domingo, 21 de maio de 1978, na qual o fotógrafo fala de suas viagens e da família. Na parte inferior 

da página destaque para a foto do filho Rudi e Alois ao lado de Dona Lina, sua esposa. Acervo AF, MIS-GO. 

                                                           
83 Alois foi premiado no concurso de 1969 pela melhor foto, intitulada “Depois da chuva”, outra cena feita em 

seu próprio jardim, com detalhes de um antúrio gotejado pela água da chuva.  
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Nos tempos coloniais, mestres de ofícios, como os ourives, pintores e músicos firmavam 

laços sociais pela sua facilidade de circulação entre a elite econômica e autoridades. Em meados 

dos anos 1960, Alois era referenciado nas colunas sociais dos jornais goianos como “o fotógrafo 

da sociedade goianiense” ou “o fotógrafo dos artistas” pela sua posição destacada entre os 

grupos que mais realizavam eventos e festas sociais pela capital e interior do Estado de Goiás. 

Muito provavelmente, esta facilidade se deu pelos longos anos prestando serviços para as 

empresas estatais e pela fluência entre o meio jornalístico, sabidamente, áreas em que as elites 

econômicas e culturais também exercem importância na correlação de forças sociais.  

A circulação de Alois junto ao meio artístico e intelectual goiano, também se deu pelo 

interesse e inspiração nos elementos naturais e nas especificidades do cerrado para suas 

criações. Assim foi o caso de sua amizade com o casal Amália Hermano e Maximiano da Mata 

Teixeira, com quem compartilhou da visita de grandes nomes como Roberto Burle Marx e o 

casal Jorge Amado e Zélia Gattai.  

Ainda no circuito das artes, ressalta sua parceria com a escultora Maria Guilhermina, 

para quem produziu uma série de fotos de suas peças (a maioria realizada nos jardins da casa-

ateliê da artista, no centro da cidade, até mesmo devido à monumentalidade das suas peças 

talhadas em blocos de granito), para elaboração de catálogos de exposições e convites, o que 

fez utilizando-se da técnica de fotomontagem (Figura 40), pouco comum em seu Acervo84. Do 

mesmo modo, Alois realizou uma série de ensaios fotográficos com a escultura Neuza Moraes 

(Foto 88), com quem o fotógrafo manteve uma amizade muito próxima.  

E, com o mesmo interesse pelas riquezas naturais do cerrado, manteve contato com 

artistas da Cidade de Goiás, como Goiandira do Couto, que utilizava as diferentes tonalidades 

das areias da Serra Dourada em suas criações, e a poetisa Cora Coralina (Foto 89), com a qual 

manteve uma relação bastante próxima, o que gerou um conjunto de registros fotográficos em 

diversas situações. O grupo de amizades de Feichtenberger se estendia a nomes ligados a Paulo 

Duarte Araújo (ou PD Araújo, como era conhecido), proprietário das livraria e editora Cultura 

Goiana, e também aos escritores Bernardo Élis, Anatole Ramos, José Mendonça Teles, Miguel 

                                                           
84 As fotomontagens feitas para Maria Guilhermina e, também, para Neuza Moraes, consistiam no recorte das 

esculturas em sobreposição ao retrato das artistas. Alois já havia realizado algumas fotomontagens em situações 

anteriores, como para cartões de visita e cartões postais, mas com outra intenção, o que buscou com as escultoras 

goianas foi captar a estética visual de suas obras, fotogramas que foram utilizados em catálogos de exposições, 

folders e em matérias jornalísticas sobre as artistas. Sobre o uso de fotomontagens nas artes visuais, ver o artigo 

de Annateresa Fabris, A convergência com os meios de comunicação de massa (2011, p. 123-230), que trata da 

prática de colagens e fotomontagens para uso comercial e de publicidade, e Philippe Dubois (2012, p. 251-291), 

sobre as relações entre fotografia e arte no século XX. 
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Jorge, Bariani Ortêncio, Ursulino Leão (Foto 90) e Brasigóis Felício; e os artistas plásticos 

Siron Franco (Foto 91), Octo Marques, Omar Souto, Frei Nazareno Confaloni, dentre outros. 

O Clube da Objetiva85, um núcleo de entusiastas da fotografia formado dentro da Faculdade de 

Arquitetura, da Universidade Católica de Goiás, idealizado por Rosary Esteves, Décio Marmo, 

Amaury Menezes e Elder Rocha Lima, também contou com a participação, ainda que discreta 

de Feichtenberger, principalmente, em expedições fotográficas por Goiânia, pela cidade de 

Goiás e a Serra Dourada. 

 
 

Figura 40: Um dos cinco folders em que Alois empregou a técnica da fotomontagem para exposições de Maria 

Guilhermina. Década de 1970. Acervo AF, MIS-GO. 

 

   
 

Foto 88: A escultora Neuza Moraes ao lado de um estudo para o seu “Monumento a Goiânia”. Década de 1970. 

Acervo AF, MIS-GO. 

Foto 89: Cora Coralina, doceira. Década de 1970. Acervo AF, MIS-GO. 

                                                           
85 Sobre o Clube da Objetiva, ativo entre 1970 e 1989, ver a dissertação de mestrado de Ana Rita Vidica Fernandes 

(2013), defendida no Departamento de Pós-graduação em História da UFG.    
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Foto 90: O escritor e folclorista Bariani Ortêncio e Ursolino Leão, em sessão de lançamento de livro na Galeria 

PD Araújo. Década de 1970. Acervo AF, MIS-GO. 

Foto 91: Siron Franco, bem à vontade, em seu ateliê, com o escritor Miguel Jorge. Década de 1970. Acervo AF, 

MIS-GO. 

 

Mais do que um acervo pessoal de imagens, fruto de décadas de trabalho fotográfico, 

Feichtenberger nunca deixou de revisitar (e alimentar) seu acervo de imagens, sempre 

reutilizando-o, tanto como fonte de renda, como na forma de um gatilho para suas memórias86.  

Desde seu retorno à Goiânia, seus registros dos primeiros anos da cidade ganham maior 

visibilidade nos jornais da capital, principalmente nas matérias e cadernos especiais publicados 

no 24 de outubro, aniversário da cidade. Essa função de seu acervo de imagens (ou portfólio), 

relacionada à memória do que é ausente, fetiche da fotografia, sua “aura” (apenas para aludir à 

obra de Benjamin, e seus debatedores), muito se dá, também, em decorrência do momento 

histórico já citado anteriormente: o advento de Brasília, o fotojornalismo como tendência nas 

publicações locais e o crescimento urbano desordenado de Goiânia (consequentemente, as 

grandes questões decorrentes da explosão da metrópole).  

Sempre tendo esse último motivo como pano de fundo, via de regra, as fotos de 

Feichtenberger são contrapostas para formar a dicotomia entre a Goiânia antiga e a Goiânia 

moderna. As fotografias da década de 1930 atingem, enfim, o que Ana Maria Mauad aponta 

como o último estágio da fotografia como fonte e objeto da história: “o tempo da 

monumentalização, quando a imagem se inscreve como memória” (MAUAD, 2003)87. Assim, 

                                                           
86 Essa relação, entre sua produção fotográfica e suas memórias (a documentação textual de seu Acervo, como os 

diários, artigos e recortes de jornais), serão fundamentais na elaboração de seus textos autobiográficos, que 

começam a tomar forma em meados da década de 1970, a partir de sua consagração como um ‘artista’ da fotografia. 
87 Na sua Apresentação para o dossiê Imagem e Cultura Visual, Ana Maria Mauad enumera todas as fases do 

objeto fotográfico como documento histórico, quais sejam, “o tempo da criação/produção da imagem; o tempo de 

circulação, consumo/recepção; o tempo narrativo, expressivo e enunciativo; por fim, o tempo da 

monumentalização” (2003, p. 9-10).   
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o fotógrafo pioneiro da cidade ganha o reconhecimento do grande público nas manchetes dos 

jornais como, por exemplo, em “A mesma Goiânia, ontem e hoje” (Diário do Oeste, outubro 

de 1960), “Goiânia, três épocas e uma só grandeza” (Tribuna de Goiás, outubro de 1968), “A 

suprema arte de fotografar” (O Popular, junho de 1970), “Alois Feichtenberger – fotógrafo para 

toda arte” (Leia Agora, outubro de 1973), “Alois, repórter fotográfico da história de Goiás” (O 

Popular, junho de 1976) (Figura 41). 

 

 
 

Figura 41: Matéria de O Popular, datado de 20 de junho de 1976, sobre a trajetória de Alois e a realização da 

exposição “Flagrantes Goianos”. Acervo AF, MIS-GO. 

  

Tanta repercussão de seu trabalho culminou na realização de sua primeira mostra 

fotográfica, em junho de 1976, denominada “Flagrantes Goianos”. A mostra fotográfica, com 

41 reproduções representativas da sua trajetória profissional pelo território goiano (Figura 42), 
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foi montada na PD Araújo – Galeria de Arte. O espaço para eventos dentro da Livraria Cultura 

Goiana88, geralmente, era utilizado para lançamentos dos autores publicados pela editora, em 

associação a vernissage de pintores locais. Na noite de abertura de “Flagrantes Goianos”, 

precisamente no dia 22 de junho, foi realizada uma noite de autógrafos com Cora Coralina, que 

lançava “Meu livro de cordel”, pela Editora Cultura Goiana.    

 

 
 

Figura 42: Folder da exposição “Flagrantes goianos”, com a relação das 41 fotos (tamanho 30x40) expostas. 

1976. Acervo AF, MIS-GO. 

 

A mostra fotográfica representou a consagração profissional e o reconhecimento de AF 

como pioneiro da fotografia em Goiânia e Goiás. “Flagrantes Goianos” foi acompanhada da 

elaboração de um pequeno texto autobiográfico que tinha o objetivo de consubstanciar os vários 

artigos sobre Alois que passaram a ser publicados nos periódicos locais89. No pequeno texto, 

chamado Flagrantes da vida de um fotógrafo, Alois condensa em cinco páginas toda sua 

                                                           
88 Em fevereiro de 1973, Alois já havia feito a cobertura fotojornalística da inauguração da Livraria PD Araújo, 

que em breve teria o nome alterado para Livraria Cultura Goiana, que também abrigava uma galeria de arte, salão 

de eventos e exposições. A Livraria tornou-se, desde então, ponto de encontro de escritores, artistas e intelectuais.  
89 Uma pequena nota publicada em O Popular, datado de 19 de junho de 1976, anuncia a presença de 

Feichtenberger no programa “UBE Cultural”, para promover sua mostra fotográfica. O programa, da União 

Brasileira de Escritores – Seção Goiás, era produzido pelo publicitário Hamilton Carneiro (Cannes) e veiculado 

na TV Anhanguera. Esta seria a única gravação audiovisual conhecida de Feichtenberger, mas, infelizmente, as 

gravações não foram preservadas. Uma outra possível gravação com Alois teria sido uma de suas entrevistas para 

um jornal goiano, concedida à jornalista Laurenice Noleto Alves, para a Folha de Goiaz, edição de 13 de julho de 

1976. Contudo, conforme informado pela jornalista, Alois era uma pessoa tão próxima e querida no meio 

jornalístico goiano, que o seu depoimento foi o único de uma série sobre os pioneiros da capital que não foram 

registrados em áudio, sendo a matéria feita a partir de uma conversa acolhedora, acompanhada de um bom café 

feito por Dona Lina, sua esposa, em sua residência. 
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trajetória como fotógrafo; sua condição de estrangeiro, suas aventuras, seus trabalhos, alguns 

bem sucedidos, outros nem tanto. Thomas Carlyle apresentou, ao longo dos anos de 1830, uma 

nova abordagem do conhecimento histórico por meio da produção de biografias com plena 

consciência de que “todo relato é apenas uma dimensão” (cit. in. LORIGA, 2011, p. 66), ou 

seja, uma representação da realidade. Em complemento a essa constatação sobre a impotência 

do historiador que vislumbra uma narrativa totalizante, Sabina Loriga apresenta o conceito de 

Wirkungszusammenhang90, forjado pelo historiador e psicólogo Wilhelm Dilthey, em 1870, que 

no seu cerne expressa que “a célula primitiva do mundo histórico é a experiência vivida 

(Erlebnis), na qual o sujeito tem por meio o conjunto interativo da vida. Esse meio age sobre o 

sujeito que, por sua vez, age sobre ele” (LORIGA, 2011, p. 124). Não despretensiosamente, já 

que o fotógrafo parecia ter plena noção da sua importância histórica como fotojornalista, este 

foi o título escolhido por Alois para uma autobiografia mais detalhada, Erlebtes Brasilien 

(Brasil vivenciado), ainda que incompleta.    

A seleção dos autorretratos, aliado ao texto autobiográfico, procuram consolidar a 

imagem que Alois queria perpetuar de si como um fotógrafo viajante, um “aventureiro” (Foto 

92). Este é o epíteto sempre lembrado entre os amigos e, principalmente, entre os familiares 

que conhecem a história de vida do fotógrafo91. Por motivos que não ficam evidentes nos 

documentos de seu Acervo, sua primeira mostra fotográfica se restringe aos registros realizados 

em território goiano, certamente por ter sido o período em que sua atuação foi mais prolongada 

e por ser o local escolhido pelo fotógrafo para se fixar definitivamente. Ainda assim, de acordo 

com as considerações de Martine Joly (2012, p. 21), sobre o processo de afirmação de 

identidade por meio da imagem, Feichtenberger evidencia os registros ao ar livre, sempre em 

trajes de campo, e as fotos históricas, que são fundamentais no processo de afirmação de uma 

representação de si como um fotógrafo viajante e aventureiro, com gosto pela natureza e o 

inusitado, mas que não negligencia o ‘choque’ e a ‘fantasmagoria’ benjaminianos, causados 

pelo impacto da imagem revelada. 

 

                                                           
90 Unidade dinâmica, conjunto interativo, conexão dinâmica. 
91 Esta afirmação ficou ainda mais evidente em conversas sobre o fotógrafo com alguns familiares. Dona Marli 

Feichtenberger, sobrinha de Alois, residente na cidade de São Paulo, recordou-se dos passeios a Goiânia e Brasília, 

e das histórias de viagens e aventuras contadas pelo tio. Gustavo Feichtenberger, sobrinho-neto de Alois, residente 

em Itapetininga, cresceu encantado com os cartões-postais que Alois enviava para o irmão Carlos, com os relatos 

das viagens nas cartas trocadas entre os irmãos e as fotos de grandes obras e lugares antigos enviadas por AF junto 

às cartas. Klaus Feichtenberger, também sobrinho de Alois, residente em Graz (Áustria), é fotodocumentarista, 

tendo realizado trabalhos em diversos continentes, e se diz inspirado pela trajetória do tio aventureiro.    
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Não se deve esquecer, que, se qualquer imagem é representação, isso não implica que 

ela utilize necessariamente regras de construção. Se essas representações são 

compreendidas por outras pessoas além das que as fabricam, é porque existem entre 

elas um mínimo de convenção sociocultural, em outras palavras, elas devem boa 

parcela de sua significação a seu aspecto de símbolo. (JOLY, 2012, p. 40) 

 

 
 

Foto 92: Autorretrato da década de 1970. Entre diversos projetos, Alois participou da equipe técnica das 

filmagens de “O Azarento”, do cineasta João Bênio, em agosto de 1971. Acervo AF, MIS-GO. 

 

O potencial existente na documentação do Acervo AF, de dar veracidade às informações 

imagéticas, também diluem as preocupações de Leonor Arfuch (2010) com relação à 

“fidelidade” da narrativa autobiográfica. No caso dos textos autobiográficos de Feichtenberger, 

haveria uma maior preocupação com a veracidade dos fatos narrados se não fossem validados 

pelas imagens, as quais, por sua vez, são validadas pela documentação dos serviços fotográficos 

prestados pelo fotógrafo. O sentido de coesão do discurso narrativo autobiográfico ganha peso 

de “verdadeiramente acontecido”, tomando a expressão de Hyden White (cit. in. ARFUCH, p. 

117), com a ideia, totalmente superada, de realidade da imagem fotográfica. Cabe ressaltar que 

defendo o uso da fotografia como documento histórico, com todas as suas especificidades e 

passível de todo tipo de análise crítica, como qualquer outra fonte documental, e não apenas 
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como um elemento legitimador do discurso narrativo. Dito isto, volto às considerações de 

Sabina Loriga, que, apoiada na obra de Wilhelm Dilthey sobre “a pluralidade do passado”, 

afirma não haver sentido histórico na decomposição da totalidade, “as partes não podem ser 

compreendidas singularmente, já que não estão fechadas em si mesmas; ao contrário, cada uma 

delas está ligada às outras numa unidade que não é uma simples justaposição” (LORIGA, 2011, 

p. 151). Quem cumpre essa função, na comprovação das “rememorações” (GAGNEBIN, 2014) 

de Feichtenberger em suas autobiografias, não são apenas os seus registros fotográficos, mas, 

também, a validação atribuída pelos documentos de seu Acervo. Mais uma vez, a organicidade 

de seu Acervo se torna fundamental. Assim, o que AF realiza com sua mostra fotográfica 

(exposição e autobiografia) torna-se uma narrativa visual de sua própria trajetória.  

Todo o processo de afirmação de sua autoimagem, que culmina na mostra fotográfica e 

na elaboração de sua autobiografia, apenas aparentemente é o ápice da materialização de toda 

uma preocupação com o arquivamento de si (ARTIÈRES, 1998) que Feichtenberger manteve 

durante toda a vida. Ocorreu a confirmação da “imagem social” que acompanhou o fotógrafo 

por toda sua carreira, com sua própria busca pela aventura e a vida em meio à natureza.  

Para a historiadora, biblioteconomista e arquivista Heloísa Bellotto, para que o 

historiador possa interpretar as informações dos documentos arquivísticos, “faz-se necessário 

que o fluxo não seja interrompido” (2006, p. 26), ou seja, é preciso que se entenda a sua lógica 

organizacional. A manutenção dos vários armários, caixas e pastas de material documental, 

comprovam que o fotógrafo tinha consciência da importância histórica de sua obra e, também, 

conscientemente, de que por mais que seu trabalho fosse exposto, dificilmente o todo de sua 

trajetória poderia ser explicitado. Se na própria escolha dos eventos e do material imagético 

para sua mostra fotográfica e dos fatos narrados em sua autobiografia, Alois se sentia obrigado 

a fazer escolhas, sua precaução em manter seus arquivos demonstram certa generosidade para 

que outros que venham a se embrenhar em sua obra possam fazer as próprias escolhas (Figura 

43). Nesse sentido, e até certo ponto, o fotógrafo procurou passar para o filho Kurt os seus 

conhecimentos da arte da fotografia e os caminhos para dar continuidade à sua obra.  
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Figura 43: Junto aos seus textos autobiográficos e artigos datilografados, Feichtenberger guardou uma série de 

caricaturas sem identificação do autor. Os desenhos mostram o fotógrafo em diferentes situações de sua 

trajetória de vida. Década de 1970. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Desde meados da década de 1970, Alois contava com o auxílio do filho mais velho para 

as prestações de serviços fotográficos, principalmente nas fotos sociais e nas viagens pelo 

interior do Estado. Já em 1969, Alois vinha prestando um tipo de serviço especializado para a 

COTELGO - Companhia de Telefonia de Goiás, que consistia no registro fotográfico dos 

quadros de chamadas telefônicas para medição das contas dos usuários (Foto 93). Até meados 

de 1981, os contratos foram renovados anualmente para estes registros, feitos em Goiânia, 

Aparecida de Goiânia e Anápolis, sendo que, em determinado momento, o fotógrafo passou a 

contar com o auxílio do filho Kurt para estas chapas. Em cartas trocadas entre Alois e o irmão 

Carlos, de Itapetininga, o fotógrafo se declara apreensivo pela opção do filho mais velho de se 

dedicar às corridas de motovelocidade (Foto 94)92. Apesar de ter seguido, por certo tempo a 

carreira do pai, Kurt veio mesmo se dedicar à carreira de piloto.  

                                                           
92 Kurt Feichtenberger se tornou reconhecido nacionalmente nas pistas de motovelocidade. Seu filho Kurt Rudolf, 

neto de Alois, também seguiu carreira nas pistas, se destacando nacionalmente em várias categorias.    
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Foto 93: Chapa fotográfica dos registros de chamadas telefônicas. Década de 1970. Acervo AF, MIS-GO. 

 

 
 

Foto 94: Kurt Feichtenberger, usando o macacão de corrida bordado pela própria mãe, Dona Lina. Década de 

1970. Acervo pessoal de Kurt Feichtenberger. 
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Feichtenberger foi membro associado das principais entidades da categoria jornalística 

de Goiás, como a Associação Goiana de Imprensa (inscrito em 1970) e a Associação de 

Profissionais em Artes Fotográficas (inscrito em 1973). Na documentação entregue à AGI 

(Figura 44), que consta de sua proposta de sócio e outras correspondências, o fotógrafo declara 

que atua como “jornalista” desde 1936. Esta autodeclaração como jornalista remonta aos 

serviços prestados para o Departamento de Propaganda e Expansão, no governo do interventor 

Pedro Ludovico Teixeira. Período que também está relacionado com as primeiras publicações 

das fotos de Alois em jornais e outros periódicos. O termo correto, no caso de AF, teria sido 

fotojornalista, o que seria um anacronismo (como tratado no Capítulo 4), ou, então, repórter 

fotográfico. A declaração de AF na carta de filiação à AGI denota uma certa insegurança com 

relação ao mercado de trabalho para o fotógrafo profissional na imprensa goiana da época. 

 

 
 

Figura 44: Documento de identificação da Associação Goiana de Imprensa. Acervo AF, MIS-GO. 

 

Durante as comemorações do 47º aniversário de Goiânia, em outubro de 1980, 

Feichtenberger envia seis fotos para participar de um concurso fotográfico promovido pela 

Prefeitura Municipal. Desta vez, suas fotos não são selecionadas para participar do concurso, 

mas sim para serem expostas no salão da Prefeitura e Alois foi homenageado “por sua obra de 

documentação histórica de Goiânia” (Figura 45). No ano seguinte, o jornal O Popular organiza 

uma grande exposição, com 110 fotos históricas de seu arquivo. Além de Feichtenberger, são 

expostos registros de alguns dos demais fotógrafos pioneiros de Goiânia, com destaque para 

Hélio de Oliveira (que foi fotógrafo oficial do Governo do Estado por vários anos), Silvio Berto, 

Eduardo Bilenjiam e Luiz Pucci, que também produziram muitas cenas urbanas.  

A grande receptividade desta iniciativa impulsionou a publicação, em 1983, de um 

suplemento especial em O Popular, denominado Projeto Álbum, que consiste num envelope 
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com 50 reproduções de fotos de vários períodos de Goiânia93. A publicação também trouxe à 

tona a questão dos direitos autorais sobre as fotos do arquivo do jornal, ao menos no que diz 

respeito aos registros de Feichtenberger. Apesar de ter apenas três de seus registros históricos 

de Goiânia incluídos no Projeto Álbum, consta no Arquivo AF um pagamento por vinte 

reproduções de fotos destinadas ao Projeto Álbum.  

 
 

Figura 45: Matéria sobre o fotógrafo publicada no jornal Diário da Manhã, de 24 de outubro de 1980, edição 

comemorativa do aniversário de Goiânia. Acervo AF, MIS-GO. 

                                                           
93 O Projeto Álbum, de O Popular, foi reeditado em 1992, com o mesmo formato. 
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Em meio às seguidas manifestações de reconhecimento público pelos serviços prestados 

por Feichtenberger à cidade e ao Estado, o ano de 1983 foi marcado pela morte de sua esposa 

Karolina Geyer Feichtenberger, em 31 de agosto, aos 68 anos de idade. Nas cartas que mantinha 

com certa regularidade com o irmão Carlos, Alois demonstra todo o seu ressentimento e 

resignação com o peso da velhice e da solidão. Contudo, Alois não deixou por nenhum 

momento de se dedicar ao trabalho (Foto 95). Em 1985, passou por uma internação hospitalar 

decorrente de complicações diabéticas e respiratórias. Ainda assim, se mantinha atuante na 

profissão com os chamados para fotos-sociais, a maioria por indicação de amigos e conhecidos 

do meio artístico e cultural da cidade94. Alois Feichtenberger morreu no dia 29 de setembro de 

1986, aos 78 anos. Uma pequena anotação na sua agenda pessoal indica que realizou fotos num 

evento particular na noite anterior. 

 
 

Foto 95: O último retrato de Alois Feichtenberger. O fotógrafo está portando o seu equipamento de trabalho e, na 

mão direita, a piteira que se tornou uma de suas marcas registradas. Autor desconhecido. Década de 1980. 

Acervo AF, MIS-GO.  

                                                           
94 Entre os itens de seu Acervo encontram-se agendas de telefones e endereços, anotações avulsas de serviços a 

particulares e cartões de visitas onde anotava, também, datas e quantidades de fotogramas encomendados. Suas 

anotações nos envelopes de negativos complementam as informações sobre, praticamente, todos os serviços 

prestados pelo fotógrafo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como exposto nas páginas introdutórias, dentre as infinitas possibilidades de análise 

histórica e difusão do Acervo Alois Feichtenberger, do Museu da Imagem e do Som de Goiás, 

optei por tratar de sua trajetória profissional e pessoal, ao propor a realização de uma 

fotobiografia. O que implica, obviamente, em critérios de escolhas e recortes, que procurei 

justificar na primeira parte deste trabalho.  

Os eventos da vida do fotógrafo relatados nesta fotobiografia seguem a relevância dada 

pelo próprio fotógrafo em sua produção textual (textos autobiográficos, diários, artigos e 

matérias publicadas em jornais e revistas) e, também, pela aceitação de seus registros 

fotográficos construídos historicamente, a exemplo dos registros que se tornaram fontes de 

informação, como na ocupação do Pantanal Matogrossense, no interior do Paraná, nas 

reestruturações urbanas da capital paulista, na minas de ouro e diamantes das Gerais, na 

construção de Goiânia, na ocupação nazista na Grécia e em Creta, na reconstrução na nação 

austríaca, nas comemorações do IV Centenário de São Paulo e no desenvolvimento econômico 

e social de Goiás, pós-inauguração de Brasília. 

Apesar de seguir a mesma lógica ditada pelo próprio fotógrafo, outro critério adotado 

foi a da não fragmentação da sua obra, o que contribuiu para a percepção de seu “olhar cultural 

colonial”, além de sua importância como pioneiro em Goiás. A opção pelo relato integral da 

trajetória de vida de Feichtenberger foi uma decisão deliberada para que não fossem 

negligenciados fatos relevantes e, que, de uma maneira ou de outra, são intrínsecos para o 

entendimento de seu estilo de vida e suas opções de trabalho. Por exemplo, não haveria como 

entender os motivos que levaram o fotógrafo enfrentar situações tão adversas de trabalho em 

Goiás na década de 1930, sem a pesquisa da situação da fotografia na época e a compreensão 

de que seu projeto de vida era mesmo se aventurar por novas situações, buscar novos desafios, 

dando subsídios, inclusive, a novas pesquisas sobre os novos usos da fotografia e “a expansão 

do ofício nas várias regiões ao longo do tempo, bem como as causas de sua diminuta irradiação 

em outros espaços” (KOSSOY, 2014, p. 159). 

Em diversos momentos ao longo do texto, fiz alusão a diferentes temporalidades da obra 

de Feichtenberger. Com esse recurso, de “rememorar” suas aventuras, de ir e voltar nos seus 

trabalhos pelo país, quis demonstrar a “organicidade” do seu Acervo, como os valores de uso 

são frequentemente redimensionados pelo próprio fotógrafo (e, certamente, pelos pesquisadores 



199 

 

de seu Acervo) e, ainda, como suas fotografias servem de “gatilho” para as memórias do 

fotógrafo. Se para as relações entre História e Fotografia, a capacidade de amalgamar a memória 

coletiva que a fotografia possui é um fator intrínseco a seu uso como documento, para o 

entendimento da trajetória e da expertise do fotógrafo Alois Feichtenberger essa função é 

primordial.      

A intenção foi apresentar uma fotobiografia e discutir como esta forma de narrativa pode 

ser construída a partir de um acervo imagético e textual tão rico e completo como o deixado 

por Alois Feichtenberger, este foi justamente a motivação que me levou a aplicar algumas linhas 

de análise teórica especificamente em alguns temas. Neste sentido, não poderia deixar de propor 

uma reflexão sobre os projetos de modernidade, o que identifico como representações de uma 

“modernidade múltipla brasileira”, tanto com a chegada da frente pioneira no oeste do país, 

como, mais detidamente, na construção de Goiânia, seu projeto ideológico e seus impactos no 

imaginário sobre a sociedade goianiense. Também, senti necessidade de abordar a influência 

do fotojornalismo que se popularizou pela Europa no período em que Alois serviu ao III Reich 

como correspondente de guerra, e como o estilo irá influenciar sua obra desde então. Ainda, e 

esta é uma questão de grande importância para o que pretendi demonstrar, achei pertinente tratar 

sobre o modelo de autobiografia construída por Feichtenberger, muito apoiado em seu próprio 

conjunto de imagens, mas também no “arquivamento de si” que ensejou, assim acredito, com 

toda preocupação em manter a documentação sobre todas etapas de seu trabalho. Se o modelo 

de fotobiografia que se apresenta como resultado final desta tese não está exclusivamente 

focada na produção imagética de Alois Feichtenberger, muito se deve ao fato de sua 

documentação textual estar diretamente associada às imagens produzidas.  

A fotografia é elemento de uma nova forma de pensamento que, depois de ser 

incorporada metodologicamente tanto pelos estudos da Arte, quanto pela Antropologia e 

Sociologia, precisa ser entendida também na forma de uma História Visual. A importância da 

valorização dos conjuntos e acervos imagéticos como patrimônios culturais se faz 

imprescindível num momento em que a memória é valorizada e colocada em evidência por 

diversos grupos sociais, “como suporte nos processos de identidade e reinvindicações” de 

direitos (MENESES, 1999, p. 12).  

Se toda narrativa histórica é o resultado de escolhas, recortes e, portanto, de exclusões, 

o historiador que atua em acervos ricos em documentação, como o de AF, enfrenta, via de regra, 

embates com relação à seleção e uso das fontes disponíveis. Procurei dar voz ao fotógrafo 
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quando seus diários pessoais e textos autobiográficos são boas referências para elucidar os 

eventos por ele vivenciados, sempre com a devida preocupação crítica face ao caráter pessoal 

desse tipo de fonte. Entretanto, optei por prescindir da análise de um tipo de documento: trata-

se das cartas pessoais, principalmente ao conjunto que se poderia classificar como de teor 

íntimo, trocado entre Alois e algumas de suas esposas e amantes. Essa opção emergiu de minha 

compreensão de que tais fontes seriam mais apropriadas (e melhor aproveitadas) em outro tipo 

de investigação. Ademais, a escolha que fiz no percurso de pesquisa – que privilegiou, 

sobretudo, a relação entre a vida e a profissão de AF –, permitia não lidar com a correspondência 

íntima.  

Cabe ressaltar que, apesar desse conteúdo íntimo de algumas correspondências, ainda 

assim, essas foram guardadas pelo fotógrafo, não havendo critério diferenciado, nem para seu 

arquivamento pessoal, nem para a organização de seu acervo no MIS-GO.  

Já foi dito que, em muitos casos, o historiador não escolhe seus temas de estudo, ao 

contrário, é escolhido por eles. Quis a contingência que as fotos de Feichtenberger, que 

representam o nascimento de Goiânia, ficassem sob a guarda de um museu, justamente num 

dos prédios da Praça Cívica, que, por tantas vezes, foi fotografado por ele. Também, 

contingencialmente, alcançou-me o privilégio de tomar contato com a produção fotográfica de 

Alois e com sua apaixonada história de vida, mas também de morar nas proximidades do Parque 

da Água Branca, em São Paulo, um dos locais de trabalho do fotógrafo na década de 1950. Meu 

objeto de pesquisa estava muito próximo, bem antes de ter a exata dimensão de suas 

potencialidades. É um exercício gratificante poder contrapor visualmente os registros do 

fotógrafo, em temporalidades distintas, tanto em Goiânia como em São Paulo, e confirmar que 

o passado é mais íntimo do presente do que a nossa disciplina pode demonstrar apenas por 

documentos textuais.           

Espero ter contribuído para o avanço do modo de se produzir conhecimento histórico, 

tendo a fotografia como fonte, não apenas como complemento. Sobretudo, espero ter 

demonstrado como o Acervo AF, do MIS-GO, é de importância singular para se levantar novas 

e instigantes questões, não apenas sobre a história de Goiânia e a história recente de Goiás, mas 

também de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais, lugares que foram cenário e foco 

da lente de Alois. Seu acervo, praticamente, ainda não foi explorado pelos pesquisadores, 

mesmo após uma década de seu processo de musealização e disponibilização ao público em 

geral.  
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ANEXO I 

 

Projeto AF, MIS-GO. Relatório de Organização Preliminar. 2003. 
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ANEXO II 

 

Projeto AF, MIS-GO. Termo de Doação do Acervo AF. 
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ANEXO III 

 

Projeto AF, MIS-GO. Termo de Convênio entre ICBC e AGEPEL/MIS-GO. 

 

  



232 

 

 



233 

 

 



234 

 

 



235 

 

 



236 

 

 

 



237 

 

ANEXO IV 

 

Projeto AF, MIS-GO. Quadro de Arranjo arquivístico. 
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1. “Caçando” imagens: descoberta e aprendizado da fotografia 

 

1.1 Pantanal  
Documentos fotográficos que compreendem os dois períodos vivenciados por Feichtenberger na 

região, primeiramente de abril a agosto de 1929 e, no segundo momento, de abril a novembro de 

1930. Conjunto constituído pelas primeiras imagens produzidas por ele e aquelas feitas, 

provavelmente, com o auxílio de Walther Baummel, além de outras de autoria desconhecida. São 

imagens de animais e de aves, natureza, habitações rurais, construção de estrada de ferro e de 

estações de trem, tipos humanos e retratos. 

1.2 Paraná  

Documentos fotográficos que compreendem os dois períodos vivenciados por Feichtenberger: a) em 

municípios ao norte do estado, de agosto de 1929 a abril de 1930 e de novembro de 1931 a junho de 

1932; b) no litoral, de junho a dezembro de 1932. As imagens do balneário de Matinhos registram a 

atividade pesqueira e os pescadores, vistas da praia e os banhistas, paisagens naturais e aspectos 

urbanos. Os registros de Paranaguá são do porto, de embarcações e de atividades portuárias, de 

aspectos urbanos e de tipos humanos, além de um conjunto de imagens dos vôos rasantes dos 

pioneiros da aviação do Clube Condor e da Panair. 

1.3 São Paulo  

Durante os períodos de dezembro de 1930 a novembro de 1931, e de dezembro de 1932 a junho de 

1933, Feichtenberger não se ocupou, prioritariamente, com a fotografia. Trabalhou numa oficina 

mecânica na capital e numa usina de eletricidade em Dois Córregos, além de ter passado alguns meses 

na casa de familiares em Itapetininga. As imagens do período incluem vistas e aspectos urbanos da 

capital, fotografias de Feichtenberger em atividades na oficina e na usina, além de retratos do contato 

com os familiares de Itapetininga. 

1.4 Triângulo Mineiro  

Documentos fotográficos referentes ao período vivenciado por Feichtenberger entre os municípios de 

Araguari, Monte Carmello, Estrela do Sul, Patrocínio e outros, de julho de 1933 a meados de 1936.  São 

registros do trabalho de garimpeiros no Rio Bagagem, de fiandeiras e tecedeiras em fazendas, de festas 

religiosas, de animais e belezas naturais da região.  

1.5 Goiás  

A documentação fotográfica compreende o período de vivência de Feichtenberger em Goiânia, no 

norte e em outras regiões do estado, de 1936 a 1938.  

1.5.1 Goiânia  

Várias imagens de capital já estão eternizadas na memória coletiva dos goianienses: as juntas de bois 

utilizadas nas obras de praças e ruas, os acampamentos às margens do córrego Botafogo, os primeiros 

eventos sociopolíticos, as primeiras casas e edifícios públicos, enfim, o despertar da cidade em que 

Alois viria a morar definitivamente só a partir de 1960. 
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1.5.2 Expedição ao norte do Estado  

Conjunto de imagens referente aos nove meses empreendidos na expedição cujo percurso abrangeu 

municípios em Goiás, Pará e Maranhão, além dos rios Araguaia e Tocantins. Feichtenberger 

documentou aspectos urbanos, físicos e sociais, destacando as belezas naturais, aves e animais, a 

navegação e naufrágios de embarcações, as aldeias indígenas, a vida simples do interior, os processos 

de trabalho da população ribeirinha e dos sertanejos.  

      1.5.3 Colônia Uvá  

Documentação fotográfica que correspondente a maio e abril de 1938, quando Feichtenberger tomou 

contato com os imigrantes alemães que vieram em 1924 para povoar a região. São fotografias que 

documentam o cotidiano das famílias, os processos de trabalho na agricultura, a lida com os animais, 

as moradias, paisagens e retratos. 

1.5.4 Goiás (antiga capital) 

Os registros fotográficos de Goiás foram feitos, provavelmente, durante o primeiro semestre de 1938. 

As fotografias revelam a singeleza da arquitetura e as belezas naturais da região, o Rio Vermelho, a 

Serra Dourada, os edifícios públicos, os becos, ruas e as casas.  

1.6 Parque Nacional do Itatiaia  

A viagem de Feichtenberger na região do Parque Nacional do Itatiaia foi realizada, provavelmente, 

entre os meses de fevereiro e abril de 1939. São registros de sua jornada de alpinismo ao Pico das 

Agulhas Negras e as prateleiras do Parque, vistas das formações rochosas, dos rios e desfiladeiros 

completam o conjunto. 

 

2. Fixando e difundindo imagens: amadurecimento e 

profissionalismo 

 

2.1 II Guerra Mundial 

Documentação fotográfica referente a julho de 1939, data da chegada de Feichtenberger à Europa, a 

meados de 1942, período em que foi convocado para servir na Grécia. Seu deslocamento da Alemanha, 

onde passou por treinamento como soldado e por curso de formação para repórter de guerra, para 

Creta foi realizado pela região dos Balcans, passando por vários países e cidades, incluindo Belgrado, 

na Iugoslávia. Não há imagens de combates e sim registros do deslocamento de tropas, via estradas 

de terra, estradas pavimentadas ou de trem. Imagens de soldados em situações de descanso ou de 

treinamento e o contato deles com os habitantes dos locais por onde passavam.  

 

2.1.1 Creta - Grécia  

Imagens referentes ao período que Feichtenberger serviu na ilha de Creta, atuando 

comocorrespondente de guerra, de dezembro de 1942 a setembro de 1945. A chegada do fotógrafo 

foi após a batalha de Creta (maio de 1941) e a rendição e evacuação das tropas aliadas. Não há, 

portanto, imagens de combates, mas fotos de treinamentos, deslocamento de tropas e do cotidiano 
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nos acampamentos alemães. Aproveitando-se da situação relativamente calma e do cenário 

convidativo, o fotógrafo produziu um conjunto primoroso de imagens; a paisagem da ilha, a vegetação 

e o mar, a arquitetura, ruas e becos estreitos, as ruínas, e ainda o dia a dia dos cretenses, o movimento 

do mercado, as atividades no campo, o trabalho dos artesãos, ceramistas e tecedeiras, os pescadores, 

a beleza e a cultura dos habitantes da ilha.  

 

2.2 Áustria 

Documentos fotográficos produzidos na Áustria, de 1945 a 1951. Feichtenberger fotografou nas 

principais cidades e regiões do país para a Prefeitura e para a Associação Turística de Linz, capital da 

Alta Áustria, e também como freelancer. São imagens que registram a arquitetura, os monumentos, 

as igrejas, a paisagem, enfim os pontos turísticos de cada cidade ou região. Fotografias de esportistas, 

esportes de inverno e de estações de esqui também fazem parte do conjunto. 

2.2.1 Registro fotográfico para a Prefeitura de Linz (1945 – 1947) 

2.2.2 Registro fotográfico para a Associação Regional de Turismo de Linz – LFV (1948 – 1951) 

2.2.3 Registro fotográfico como freelancer  

 

2.3 São Paulo - SP  

Documentos fotográficos produzidos entre fevereiro de 1952 a junho de 1960, referentes ao período 

em que Feichtenberger viveu e trabalhou na cidade de São Paulo atuando como freelancer ou 

vinculado a instituições públicas ou privadas. Fotografou intensamente a cidade acompanhando seu 

vertiginoso desenvolvimento urbano, econômico e social. 

2.3.1 Registros fotográficos como freelancer  

         2.3.1.1 para Companhia Melhoramentos de São Paulo, Indústrias de Papel 

Conjunto de imagens produzidas por solicitação da Cia. Melhoramentos a serem utilizadas no catálogo 

de títulos da editora, sob o selo “Edições Melhoramentos”. A editora foi responsável por importantes 

publicações comemorativas do IV Centenário da cidade e da Bienal de Arte Moderna. Uma das mais 

significativas foi o Álbum Comparativo São Paulo antigo, São Paulo moderno; publicado em 1953, 

contém fotos de Alois. Embora este álbum e outras publicações não estejam presentes na Coleção, os 

negativos que originaram as imagens publicadas integram o acervo fotográfico. Feichtenberger 

fotografou intensamente a capital, cidades do interior como Campos do Jordão e São José dos Campos; 

no litoral documentou Santos, São Vicente, Guarujá e Itanhaém. São imagens enfocando aspectos 

físicos, sociais e urbanísticos constituindo conjuntos notáveis de temas: o urbano, as artes, os 

monumentos e igrejas, a paisagem, tipos humanos, os eventos socioculturais, políticos e esportivos. 

2.3.1.2 II Bienal de Arte Moderna 

2.3.1.3 Cidades do Interior e do Litoral  

    2.3.1.2 para particulares 
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Conjunto de imagens produzidas para periódicos nacionais e estrangeiros, como as revistas Brasiltur, 

Habitat, Grosse Osterreich (AUS), Gong (ALE) e os jornais A Gaseta e Brasil Post. Feichtenberger 

também cobriu grandes eventos na capital paulista, como as comemorações dos 50 anos de imigração 

japonesa, a transferência dos restos mortais de Dona Leopoldina para Monumento do Ipiranga e as 

atividades de pesquisa no Instituto Butantan. 

2.3.2 Registro fotográfico para o Depto.de Produção Animal  

Documentos fotográficos referentes ao período em que Feichtenberger esteve vinculado ao 

Departamento de Produção Animal, de novembro de 1952 a 1955. São imagens do Parque da Água 

Branca que registram animais, recintos, ambientes do parque, atividades desenvolvidas, público 

visitante e as exposições. 

2.3.3.Registro fotográfico para as Indústrias Reunidas F. Matarazzo 

Conjunto de imagens produzidas no período de dezembro de 1957 a abril de 1960, quando 

Feichtenberger esteve encarregado de acompanhar as atividades produtivas e instalações das 

indústrias Matarazzo na capital e no interior do estado, e também em outras regiões do Brasil. 

 

2.4 Goiânia - GO (1960 – 1986) 

Documentação fotográfica que reflete a atuação de Feichtenberger nos 26 anos vividos em Goiânia, 

dedicados ao trabalho de repórter fotográfico como freelancer ou ligado a empresas públicas ou 

privadas e também como “fotógrafo oficial da sociedade”, como era reconhecido carinhosamente 

pelos goianienses. São fotografias representativas do desenvolvimento urbano, econômico e social da 

capital, principalmente das décadas de 1960 e 1970, destacando vistas aéreas, tomadas noturnas e 

logradouros.  

2.4.1 Registro fotográfico como freelancer  

2.4.1.1 para periódicos de Goiânia e de outras localidades 

Feichtenberger iniciou sua atuação no jornal Diário do Oeste, e logo tornou-se conhecido tendo suas 

imagens publicadas nos principais periódicos da capital, entre eles os jornais O Popular, Diário da 

Manhã, Folha de Goiás e Cinco de Março e as revistas Flagrantes e Leia Agora.  Produzia também, para 

jornais alemães editados em São Paulo, Deutsche Nachrichten e Wochen Echo, artigos enfocando a 

vida dos colonos alemães de Uvá, as artes e os artistas goianos. Em periódicos editados no Rio de 

Janeiro, O Globo e a revista O Cruzeiro, suas imagens enriqueciam matérias sobre as potencialidades 

turísticas, as belezas da fauna e da flora do estado. 

2.4.1.2 para agências de publicidade 

Conjunto de imagens caracterizado pela diversidade temática e voltado para as campanhas 

publicitárias das principais agências da capital, entre elas Cannes, King e Legenda. 

2.4.1.3 para empresas públicas e privadas 

Destacam-se aqui as produções fotográficas para a Prefeitura de Goiânia e empresas como o 

Departamento de Estradas de Rodagens de Goiás e as cooperativas de habitação. São vistas urbanas, 
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praças, avenidas, edificações públicas, vistas dos bairros, construções de conjuntos habitacionais, 

aberturas de estradas, construções de pontes etc. 

2.4.1.4 para particulares 

Conjunto significativo de imagens caracterizado por registros do panorama sociocultural e político da 

cidade, por meio de fotografias que documentam: a)  casamentos, aniversários, formaturas e outros 

ritos de famílias de várias classes sociais; b) a efervescência do movimento sociocultural do período, 

os encontros de intelectuais e artistas na feira Hippie da Avenida Goiás, na livraria e galeria P. D. Araújo 

e na Galeria Azul, os desfiles de moda no Jóquei Clube; c) retratos de personalidades das artes e da 

literatura como Cleber Gouvêa, Cora Coralina, Siron Franco, Amália Hermano, Goiandira do Couto, 

Bernardo Élis, Frei Confaloni, Carmo Bernades, Iza Costa, Maria Guilhermina, Neuza Moraes, entre 

outros; d) acontecimentos marcantes da política durante os governos de Mauro Borges, Otávio Lage, 

Leonino Caiado e Íris Rezende,  destacando as visitas do senador JK, as obras do mutirão das 1000 

casas, a posse da Mauro Borges, entre outros; e) atividades esportivas, jogos e competições de 

modalidades diversas, os atletas, os clubes poliesportivos Oásis, Meia Ponte, Jaó, Country e Jóquei, as 

instalações, o movimento dos frequentadores e os eventos promovidos.  

            2.4.1.4.1 Ritos 

                              2.4.1.4.2 Eventos sociopolíticos 

                              2.4.1.4.3 Eventos socioculturais 

                              2.4.1.4.4 Eventos socioesportivos 

2.4.2 Registro fotográfico para Centrais Elétricas de Goiás – Celg 

Documentação fotográfica referente ao período em que Feichtenberger registrou intensivamente a 

construção e a instalação das hidroelétricas em Goiás, especialmente a de Cachoeira Dourada, durante 

a primeira e a terceira etapas. As imagens cobrem aspectos físicos, técnicos e sociais, destacando a 

construção das barragens, instalação de maquinários, eletrificação rural, imagens aéreas, eventos de 

inauguração e visitas de autoridades às obras. 

2.4.3 Registro fotográfico para a Companhia Telefônica de Goiás - Cotelgo  

Conjunto de imagens que documentam as atividades e as instalações da companhia telefônica, 

incluindo o registro dos quadros de chamadas telefônicas, atividade de que Feichtenberger foi 

responsável por vários anos.  

 

3. Imagens da vida privada: família, amigos e lazer 

 

 


