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Em 24 de junho de 1944, a revista O Cruzeiro publicava uma grande 
reportagem – Enfrentando os Chavantes (grafia com Ch) – assina-

da pela dupla Jean Manzon e David Nasser. Com a exposição, celebra-

mos os 75 anos da publicação dessa aventura pioneira, que mostrou para 

todo Brasil alguns brasileiros ainda desconhecidos dos centros urbanos 

do país. A reportagem era composta por 20 páginas, trazia dezenas de 

fotografias retratando um primeiro contato com agrupamento indígena e, 

portanto, assombrou os leitores pelo tratamento demasiado realista (tal-

vez até sensacionalista) das imagens. Também consagrou a dupla de pro-

fissionais que marcou história no jornalismo brasileiro.

Bastante famosa, a reportagem foi reproduzida em vários países como 

por exemplo, França na revista Images du Monde e, nos Estados Unidos 

na revista Life. Era uma síntese que retratava 43 dias de vivência na selva 

amazônica referente aos 6.000 quilômetros percorridos, desde o Rio de 

Janeiro até o rio Kuluene, nas vizinhanças do Alto Xingu. Mostrava também 

o perigo vivido pelos jornalistas no enfrentamento com os índios em fúria, 

os quais teriam atingido por três vezes com muitas flechas o avião bimotor 

pilotado pelo Major Antônio Basílio. 

No programa Marcha para Oeste em 1941, o presidente Getúlio Vargas 

criou a Expedição Roncador Xingu, cujo objetivo era desbravar as regiões 

ainda desconhecidas entre o Brasil Central e a Amazônia. O nome foi dado 

em referência à Serra do Roncador, divisor de águas entre o rio das Mortes 

(Bacia do Araguaia) e o rio Xingu. O Decreto-Lei N˚5878, de 4 de outubro 

de 1943, criou a Fundação Brasil Central, cuja finalidade era orientar e ad-

ministrar os trabalhos da expedição. 

JEAN MANZON

75 anos da reportagem “Enfrentando os Chavantes”
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Sabe-se que Jean Manzon (1915-1990), nascido na França, chegou espon-

taneamente ao Brasil em agosto de 1940 com uma carta de recomendação 

do amigo, o cineasta brasileiro Alberto Cavalcanti1 que morava há 25 anos 

em Londres. Na época já era um repórter fotográfico conhecido na França 

onde tinha trabalhado nas revistas VU2, Match, mais tarde denominada Pa-

ris Match3, e no jornal France Soir. Sua trajetória profissional crescia, mas em 

1939 foi convocado para trabalhar como fotógrafo e cinegrafista da Marinha 

francesa. Mesmo assim, continuou a produzir  para a revista Match.

Cavalcanti o recomendou para a poeta e jornalista Adalgisa Nery, casada 

com Lourival Fontes, homem de confiança de Getúlio Vargas e Diretor do 

DIP” Departamento de Imprensa e Propaganda, agência responsável por 

propagar a ideologia do Estado Novo. Com essas conexões, Manzon foi 

convidado a organizar o Departamento de Fotografia e Cinema do DIP. 

Desse modo, rapidamente adentrou a sociedade carioca, aproximando-se 

de diversos jornalistas e intelectuais. E claro, apaixonou-se pelo Brasil.

No DIP, Manzon era encarregado de produzir fotografias com o objetivo de 

divulgar a imagem do país tanto localmente como no exterior. Essa primei-

ra inserção na realidade brasileira possibilitou alçar voos mais ambiciosos. 

Rapidamente, a qualidade de suas fotografias de divulgação chamaram 

a atenção de alguns editores, em particular Freddy Chateaubriand, que 

dirigia O Cruzeiro e o convidou para renovar e reformular o uso da foto-

grafia publicada na revista. O convite foi logo aceito e, em agosto de 1943, 

publicou sua primeira reportagem com 11 fotografias do pintor modernista 

Cândido Portinari trabalhando em seu ateliê. Aqui já é possível perceber 

uma dinâmica visual diferenciada na paginação da matéria.

1 A ocupação alemã acabou deixando-o acuado na Inglaterra, sem condições de retornar à 
França. Assim conheceu Alberto Cavalcanti, cineasta brasileiro residente em Londres, que 
recomendou sua viagem para o Brasil.

2 Em 28 de março de 1928 publica-se o primeiro número da revista e seu editorial assinalava: 
"Concebido num espírito novo e realizado por meios novos, VU vem trazer à França uma nova 
fórmula: a reportagem ilustrada de informações mundiais  De todos os pontos em que um 
acontecimento marcante se produza, fotografias, telegramas e artigos chegarão a VU que assim 
ligará o público ao mundo inteiro  e colocará ao alcance do olho a vida universal  páginas repletas 
de fotografias, traduzindo pela imagem os acontecimentos políticos franceses e estrangeiros."

3 O lema da revista: “Le poids des mots, le choc des photos”, numa tradução literal, "o poder das 
palavras, o choques das imagens"
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É a partir desse momento que a contribuição de Jean Manzon teve uma 

projeção significativa. Nos primeiros anos, por meio do DIP, teve opor-

tunidade de conhecer e fotografar diversas regiões do Brasil e se tornou 

conhecido pelos políticos e demais autoridades. Mas é a partir do sta-

tus adquirido na negociação com a revista O Cruzeiro que seu trabalho 

ganha projeção e reconhecimento. Sem sombra de dúvida, seu papel na 

revista foi inovador e marcou a história da fotografia e do fotojornalismo 

brasileiro. Mesmo após deixar a revista O Cruzeiro, as grandes reportagens 

publicadas continuaram a replicar o modelo de reportagem instituído pela 

sua participação, mais próximo das grandes publicações realizadas como 

fotógrafo na França.

David Nasser integrou o time da revista graças à intervenção e convite de 

Manzon, que o conhecera na Amazônia no tempo do DIP, quando ainda 

era repórter do jornal O Globo. Segundo Fernando Moraes, Manzon foi o 

responsável por introduzir um hábito na imprensa de uma reportagem eu-

ropeia, "a dobradinha repórter-fotógrafo. Um só escrevia, o outro só se preo-

cupava em fotografar".4 A partir dessa iniciativa, o trabalho em equipe dentro 

da redação da revista era quase sempre realizado por dois ou mais repórte-

res, os quais trabalhavam na elaboração do texto e na produção fotográfica.

Não podemos esquecer que Jean Manzon já tinha vivenciado experiências 

nas revistas VU, Match e no France Soir, onde a fotografia era bastante va-

lorizada. As revistas ilustradas surgiram com muita força na Europa no pe-

ríodo entre guerras e, algumas delas serviram de plataforma para as ma-

nifestações gráficas e visuais das vanguardas. Dentre elas podemos des-

tacar a própria francesa VU, que publicou ensaios de Robert Capa, Martin 

Munkacsi, Germaine Krull, André Kertesz; a alemã AIZ (Arbeiter-Illustrieste 

Zeitung) com John Heartfield; a russa Lef, com Alexander Rodtchenko; a 

alemã Berliner Illustrierte, com Erich Solomon; entre outras. No Brasil, O 

Cruzeiro não representava vanguarda, mas com certeza recebeu influên-

cias e abriu espaço para as experiências estéticas propostas por Manzon, 

valorizando a reportagem fotográfica e viabilizando uma paginação muito 

próxima das revistas europeias. Gisèle Freund assinala que "é o princípio 

da idade de ouro do jornalismo fotográfico e da sua fórmula moderna"5.

4 Ver Chatô o Rei do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, pp.418/419.

5 Ver Fotografia e Sociedade, Gisèle Freund. Lisboa: editora Vega, 1989, p.114.
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A revista VU, por exemplo, semanário francês criado e dirigido por Lucien 
Vogel (1886-1954), publicada entre março de 1928 a maio de 1940, no for-
mato 28 x 37 cm, arrojado para a época. Impressa em rotogravura, foi a 
primeira revista que abriu espaço para o ensaio fotográfico temático. Mais 
tarde, outras seguiram o modelo, entre elas a brasileira O Cruzeiro e a re-
vista norte-americana Life, fundada por Henry R. Luce e publicada a partir 
de 23 de novembro de1936.

De modo geral, as revistas ilustradas são produtos materiais e visuais com-
plexos da modernidade. Nas primeiras décadas do século XX, instaurava-
-se o que mais tarde chamaríamos de civilização de imagens –primeiro o 
cinema e o cartão postal, seguidos da fotografia impressa nas revistas ilus-
tradas. No momento em que se reuniu diferentes grupos de profissionais 
ao se trabalhar – diretores de arte, artistas gráficos, fotógrafos, entre outros 
– naturalmente começou a surgir um produto visualmente revolucionário. 
A revista já era uma criação intersemiótica onde tudo se interpenetrava 
– fotografia, textos, tipos gráficos, edição, paginação – a fim de criar uma 
surpresa visual arrebatadora.

No período entre guerras, as revistas ilustradas se consolidaram como uma 
manifestação legítima da modernidade tendo como principal aliada a foto-
grafia. A comunicação em massa percebeu que nas revistas ilustradas seu 
veículo e suporte se tornavam mais eficientes e mais duradouros. Normal-
mente a periodicidade semanal mantinha o leitor conectado por alguns 
dias nas páginas das revistas, que traziam informações nacionais e interna-
cionais sobre política, entretenimento, moda, esportes, caracterizando-se 
como a comunicação mais expressiva do espírito liberal no período. Pode-
mos entender as revistas ilustradas como um grande caleidoscópio, como 
se fosse a somatória de fragmentos visuais e textuais daquele momento de 
grande transformação social, política e cultural.

Se de um lado as revistas têm duração semanal, são ao mesmo tempo, 
objetos efêmeros publicados para serem vistos, lidos e descartados depois 
de algum tempo. Mas, por outro lado, ao olharmos a revista hoje e revisitar-
mos suas páginas, podemos nos surpreender pelo arrojo da sua paginação 
e direção de arte, pela qualidade de suas fotografias, pela boa impressão 
gráfica, ou seja, um material histórico de valor inestimável. Em suma, mes-
mo que frágeis e efêmeras, as reportagens e os ensaios fotográficos trans-

formaram essas revistas em fontes de enorme relevância histórica e visual.
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O que era considerado novo, porém efêmero, adquiriu status de documen-

to. Aparentemente um paradoxo, entretanto, os editores acreditaram desde 

o início que alguns de seus leitores poderiam se converter em guardiões 

das informações publicadas, pois eles entendiam que as edições possu-

íam um valor intrínseco, inclusive como objeto perene, de longo alcance.

Afora as bibliotecas, arquivos e museus responsáveis por conservar al-

gumas coleções de revistas importantes que marcaram época, é preciso 

manter viva a memória destas revistas responsáveis por estabelecerem não 

apenas novos parâmetros de visualidade mas, principalmente, por disponi-

bilizar uma informação qualitativamente diferenciada. Essas revistas tiveram 

um importante papel no intenso tráfego de imagens, ideias e ideologias. A 

revista O Cruzeiro, por exemplo, publicou muitos outros grandes nomes da 

fotografia brasileira – José Medeiros, Marcel Gautherot, Pierre Verger, Luiz 

Carlos Barreto, Indalécio Wanderley,  Flávio Damm, entre outros.

A revista trazia uma nova maneira de criar, consumir e disseminar imagens, 

de modo muito diferente dos jornais estabelecidos nos grandes centros 

urbanos, seja propondo novas formas gráficas e modos de ver considera-

dos alternativos, como por exemplo, narrativas visuais que muitas vezes se 

aproximavam do cinema  – superposições e montagem de imagens, simul-

taneidade e movimentos insinuados. Claro que isso se deu inicialmente 

nas revistas europeias, mas também ganhou força nas revistas ilustradas 

brasileiras, particularmente em O Cruzeiro e na Revista S. Paulo. 

Com esse breve panorama, podemos entender a importância de Jean 

Manzon e o significado de sua presença no fotojornalismo brasileiro, com 

grande afinidade pela ideia de integração nacional propagada pelo gover-

no Vargas. Suas fotografias causaram um forte impacto visual, mesmo com 

uma dose excessiva de sensacionalismo. Apaixonado pelo Brasil, assumiu 

que deveria evidenciar os aspectos positivos relacionados ao progresso 

do país em contraste com o povo sofrido e amoroso que estava longe do 

processo histórico de construção da nação. De um lado as fotografias das 

fábricas, das usinas, das estradas e monumentos que exaltavam o progres-

so e a modernidade do projeto desenvolvimentista. E de outro lado, a pre-

sença dos brasileiros invisíveis – vaqueiros, índios, sertanejos, boiadeiros, 

jangadeiros, pescadores, lavradores de canaviais e dos cafezais.
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O escritor Orígenes Lessa registrou que Manzon "percorreu o país em to-

dos os sentidos, ávido de assuntos, com um faro peculiar para o sensacio-

nalismo, com uma capacidade personalíssima para encontrar os temas, os 

personagens e os acontecimentos que valem a pena fixar para o interesse 

da multidão." Além disso "nutria uma simpatia pelas nossas coisas" e tinha 

"ternura pela paisagem, pelo homem, pelos anônimos das cidades, dos 

campos, dos mares”. 6

Os índios consagrados nas reportagens

Manzon passou a visitar com alguma frequência o território onde estavam 

acampados os irmãos Orlando, Leonardo e Cláudio Villas Boas, referência 

internacional na questão indígena do Brasil e indiretamente responsáveis 

pela criação do Parque do Xingu. Em um de seus diários, Cláudio registrou 

"Se achamos que o nosso objetivo aqui, na nossa rápida passagem pela 

terra, é acumular riquezas, então não temos nada a aprender com os ín-

dios. Mas se acreditamos que o ideal é o equilíbrio do homem dentro da 

sua própria família, e dentro da sua comunidade, então os índios têm lições 

extraordinárias para nos dar.7" Sábias palavras nesse momento de trevas.

A exposição que celebra os 75 anos da primeira grande reportagem foto-

gráfica de Jean Manzon sobre os índios brasileiros está concentrada nas 

fotografias produzidas em quatro grandes reportagens: "Enfrentando os 

Chavantes", de 24 de junho de 1944; "Chavantes na Guerra”, de 14 de se-

tembro de 1946, com 8 páginas e 21 fotografias; “Os Donos da Terra” e “As 

Donas do Brasil”, de 16 de agosto de 1947, duas matérias que somam 16 

páginas e 48 fotografias; e “A descoberta do Brasil” 1947 Bandeira, de 23 

de agosto de 1947, com 6 páginas e 15 fotografias.

Ao percorrer essas reportagens é possível perceber um encadeamento bem 

articulado. Nas duas primeiras reportagens, os índios estão distantes, rea-

gindo com flechas à passagem do avião, mas aos poucos há uma aproxima-

ção e alguma integração deles no processo "civilizatório". Nas duas últimas 

6 Orígenes Lessa, in: Flagrantes do Brasil, de Jean Manzon, Gráficos Bloch S.A., 1950. 

7 Maureen Bisilliat, Guerreiros sem espada – experiências revistas dos irmãos Villas Boas. São 
Paulo: Empresa das Artes, 1995, p.14.
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reportagens, tudo aparenta ser um registro direto do cotidiano daqueles 

índios. Mas, na verdade não é bem assim. O que vemos são fotografias fa-

bricadas, pré-visualizadas, que carregam até mesmo algum olhar preconce-

bido sobre o índio brasileiro. Podemos muito bem perceber os índios está-

ticos, congelados numa forte direção de cena, acentuando alguns gestos e 

expressões corporais significativas. A luz é absolutamente estudada a fim de 

criar imagens emblemáticas, mas destituídas de qualquer espontaneidade. 

Não importa muito o documento fotográfico a partir do flagrante. Aqui im-

porta  aquilo que já estava incorporado em seu modus operandi – imagens 

que possibilitem narrativas para ativar a imaginação do leitor. 

Considerando o papel desempenhado por Jean Manzon durante os quase 

dez anos de intensa atividade na revista O Cruzeiro, reconhecemos que foi 

fundamental para os brasileiros a oportunidade de conhecer e entender 

um pouco mais sobre seu próprio país. É notável sua participação nes-

se contexto político-cultural e devemos valorizar sua produção imagética. 

Além da fotografia de alto nível, mesmo com poses e encenada, também 

consolidou entre os profissionais da revista, viabilizando a cada edição 

nova, formas gráficas e modos de olhar alternativos aos instituídos pelos 

meios impressos convencionais.

A exposição Jean Manzon 75 anos da reportagem “Enfrentando os Cha-

vantes” é uma iniciativa da Galeria Almeida e Dale, que há décadas co-

labora na valorização e disseminação da arte moderna e contemporânea 

produzida em nosso país. Um trabalho árduo, que exige pesquisa, dedica-

ção e informação qualitativa. A Galeria Almeida e Dale cumpre assim seu 

papel de produzir conteúdos para melhor atender a sociedade cultural na 

qual todos nós estamos inseridos.

Rubens Fernandes Junior, 
pesquisador e curador de fotografia
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On the 24th June 1944, the magazine O Cruzeiro published a major news piece – Enfrentan-

do os Chavantes (spelt with “Ch”) – authored by the duo Jean Manzon and David Nass-

er. This exhibition commemorates 75 years since publication of this pioneering adventure, 

which showed the whole of Brazil hitherto unknown Brazilians from urbans centers in the 

country. The material comprised 20 pages, featured dozens of photographs portraying the 

first contact with indigenous tribes and thereby struck readers with the high realism (per-

haps almost sensational) of its images. This also brought fame to the duo, that went on to 

make history in Brazilian journalism. 

The material became world renowned and featured in many countries such as France in the 

magazine Images du Monde and the USA in Life magazine. The news report was a summary 

depicting an experience of 43 days in the Amazon jungle covering the 6,000 kilometer trip 

from Rio de Janeiro to the Kuluene River bordering Alto Xingu. It also showed the hazards 

encountered by the journalists when confronting the enraged indigenous people, which 

had peppered the twin-engine plane piloted by Major  Antônio Basílio with a spray of arrows 

on three occasions. 

Under the March West program in 1941, President  Getúlio Vargas set up the Xingu Ronca-

dor Expedition to open up unknown territories between Central Brazil and the Amazon. The 

name referred to the Roncador Mountain chain, a watershed between the Rio das Mortes 

(River of the Dead) (Araguaia Basin) and Xingu River. Decree-Law No. 5878 of 4th of October 

1943 created the Brasil Central Foundation, whose mission was to guide and oversee the 

expedition´s activities. 

French-born Jean Manzon (1915 – 1990) first arrived in Brazil in August 1940 with a letter of 

recommendation from a friend, the Brazilian filmmaker Alberto Cavalcanti1 who had lived in 

London for 25 years. Manzon was a renowned photojournalist in France at the time, having 

1 The German occupation left him stranded in England, unable to return to France. Consequently, he met Alberto Cavalcanti, 
a Brazilian filmmaker living in London, who recommended he travel to Brazil. 

JEAN MANZON

75 years since the news feature “Enfrentando os Chavantes”
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worked for the magazines VU2 Match, later renamed Paris Match3, and at the France Soir news-

paper. His professional career took off, but in 1939 he was invited to work as a photographer 

and filmmaker for the French Navy. Even so, he carried on producing Match magazine.

Cavalcanti recommended him to the poet and journalist Adalgisa Nery, married with Lourival 

Fontes, part of Getúlio Vargas inner circle and Director of the DIP  – the Press and Publicity 

Office, the agency responsible for promoting the ideology of the New State. Through these 

connections, Manzon was recruited to organize the Photography and Cinema Department 

of the DIP. Consequently, he quickly became part of Rio society, mixing with many journalists 

and intellectuals. And naturally, he fell in love with Brazil.

At the DIP, Manzon was charged with producing photographs to disseminate Brazil´s image 

both locally and abroad. This first immersion in Brazil´s reality served as a stepping stone 

to greater ambitions. The quality of his publicity photographs quickly drew the attention of 

some publishers, especially Freddy Chateaubriand, who headed O Cruzeiro and invited him 

to renew and reformulate the use of the photography published in the magazine. Manzon 

accepted the offer and, in August 1943, published his first news story with 11 photographs of 

the modernist painter Cândido Portinari at work in his atelier. A special visual dynamic in the 

layout of the material was evident.

It was at this juncture  that Jean Manzon´s contribution gained wider recognition. In the 

early years, through the DIP, he had the opportunity to get to know and photograph different 

regions in Brazil and became well known to politicians and other authorities. But it was the 

status gained from his involvement with O Cruzeiro magazine that brought greater exposure 

and recognition to his work. Unquestionably, his role at the magazine was innovative and 

made its mark in the history of photography and photojournalism in Brazil. Even after having 

2 On 28th March 1928, he published the first edition of the magazine and wrote in its Editorial: “Conceived in fresh spirit using 
new methods, VU shall bring to France a new formula: the illustrated reporting of world information… From all points at which 
an event of note takes place, photographs, telegrams and articles shall arrive at VU which shall thus connect the public 
with the whole world… and shall make universal life available at the glance of an eye…pages adorned with photographs, 
conveying French and foreign political events  via images.”

3 The magazine´s motto: “Le poids des mots, le choc des photos”, translated literally as, “the power of words, the impact of 
images”
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left the O Cruzeiro magazine, the big stories published thereafter continued to follow the 

model of reporting he had helped introduce, in the molds of major publications he had done 

as a photographer in France.

David Nasser joined the magazine´s team thanks to the intervention and invitation of Man-

zon, who had met him in the Amazon while working for the DIP when Nasser was still a 

reporter for O Globo magazine. According to Fernando Moraes, Manzon was responsible for 

introducing a trait in European reporting, “the reporter-cum-photographer. Before that, one 

person just wrote, while another just photographed”.4 After this initiative, the teamwork within 

the editing team of the magazine invariably involved two or more reporters, who worked 

together to produce the text and photography. 

Jean Manzon had previously worked for the magazines VU, Match and France Soir, where his 

photography was highly regarded. Illustrated magazines gained great popularity in Europe 

during  the period between the wars, some of which served as a platform for graphics and vi-

sual manifestations of the vanguards. Notable titles include the French VU, which published 

essays by Robert Capa, Martin Munkacsi, Germaine Krull, André Kertesz; the German AIZ 

(Arbeiter-Illustrieste Zeitung) with John Heartfield; the Russian Lef, with Alexander Rodtch-

enko; the German Berliner Illustrierte, with Erich Solomon; among others. In Brazil, O Cruzeiro 

magazine did not represent the vanguard, but was influenced and provided an opportunity 

for the esthetic experiences proposed by Manzon, embracing the photographic news feature 

and allowing a layout that closely resembled European magazines. Gisèle Freund pointed 

out that “it is the principle of the golden age of photographic journalism and its modern 

formula”5 .

VU magazine for instance, the French weekly created and run by Lucien Vogel (1886 – 

1954), published the 28 X 37cm format between March 1928 and May 1940, innovative for 

the times. Rotogravure printed, it was the first magazine which dedicated space to theme-

based photo-essays. Others later employed the model, including the Brazilian O Cruzeiro 

and North-American Life magazine, founded by Henry R. Luce and published from the 23rd 

of November 1936.

Illustrated magazines are generally complex material and visual products of the modern age. 

The first few decades of the 20th century ushered in what would later be referred to as the 

civilizing of images – starting with cinema and post cards, followed by photography printed 

4 See Chatô o Rei do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, pgs. 418/419.

5 See Fotografia e Sociedade, Gisèle Freund. Lisbon: Vega publishers, 1989, pg. 114.
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in illustrated magazines.  The gathering of different groups of professional to work – art 

directors, graphics artists, photographers, among others – led naturally to the emergence of 

a visually revolutionary product. The magazine was already a inter-semiotic creation where 

everything was interwoven – photography, texts, graphic types, editing, layout – to produce 

an eye-catching result.

During the period between the wars, illustrated magazines consolidated as a legitimate 

manifestation of modernity with photography at its core. Mass communication saw illustrat-

ed magazines as their vehicle and these received more solid consistent support. Normally, 

their weekly nature kept the reader engaged with the magazines for several days, which 

reported national and international information on politics, entertainment, fashion, sports, 

characterizing it as the most expressive communication of the liberal spirit of the time. The 

illustrated magazines can be likened to a big kaleidoscope, a culmination of visual and tex-

tual fragments of that moment of great social, political and cultural transformation.

While the magazines cover a week of news, they are also ephemeral objects published to 

be seen, read and thrown away afterwards. Yet, looking at the magazine now and leafing 

through its pages, one can marvel at its bold layout and art direction, the quality of its 

photographs, printing, in other words, a priceless piece of history. In short, although fragile 

and ephemeral, the news stories and photographic essays confer these magazines great 

historical and visual relevance.

What was previously considered novel, yet ephemeral, now gains document status. Appar-

ently a paradox, however, the publishers believed from the outset that some of their readers 

could become guardians of the information published, appreciating that the editions had an 

intrinsic value, including as a timeless far-reaching entity.

Besides libraries, archives and museums responsible for preserving collections of important 

magazines which marked their times, it is important to keep alive the memory of these mag-

azines responsible for not only new parameters of visuality but, chiefly, for making available 

qualitatively distinct information. These magazines played an important role in the intense 

flow of images, ideas and ideologies. The O Cruzeiro magazine, for example, published many 

works by other great names in Brazilian photography – José Medeiros, Marcel Gautherot, 

Pierre Verger, Luiz Carlos Barreto, Indalécio Wanderley,  Flávio Damm, among others.

The magazine introduced a new way of creating, consuming and disseminating images 

which was radically different from the mainstream newspapers in major urban centers. New 

graphic forms were proposed along with alternative ways of viewing, such as visual narra-
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tives often resembling the cinema  – overlays and montage of images, simultaneity and in-

sinuated movement. This clearly began with European magazines, but soon gained traction 

in Brazilian illustrated magazines, particularly in the O Cruzeiro and the S.Paulo Magazine. 

This brief panorama provides an understanding of the importance of Jean Manzon and the 

meaning of his presence in Brazilian photojournalism with great affinity for the idea of na-

tional integration promoted by Vargas government. His photographs caused a strong visual 

impact, albeit with a large dose of sensationalism.  Smitten with Brazil, he took it upon him-

self to highlight the positive aspects of the country´s progress, in contrast with its suffering 

and loving people far removed from the historic process of building the nation. Photographs 

of the factories, plants, highways and monuments which exalted the progress and moder-

nity of the developmentalist project were juxtaposed with the invisible Brazilians – cattle 

herders, indigenous people, cowboys, raftmen, fishermen, reedbed and coffee plantation 

laborers. 

The writer Orígenes Lessa noted that Manzon “covered the country in all senses, having a 

keen interest and nose for sensationalism, with a knack for finding topics, personalities and 

events worthy of focus for the interest of the masses.” In addition “he fueled a compassion 

for our things” and exhibited “a gentle fondness for the landscape, man, for the anonymous 

individuals in cities, fields and the seas”.6

The indigenous natives immortalized in the news features

Manzon paid frequent visits to the lands where the brothers Orlando, Leonardo and Cláudio 

Villas Boas were encamped, an international references for the indigenous question in Brazil 

and indirectly responsible for the creation of the Xingu Indigenous Reserve. In one of his 

journals, Claudio wrote “if we believe that our goal here, in our fleeting journey on Earth, is to 

cumulate wealth, then we have nothing to learn from the natives. But if we believe that the 

ideal is a balance of man within his own family and community, then the indigenous people 

have extraordinary lessons for us.7” Wise words during these tumultuous times.

This exhibition commemorating 75 years since Jean Manzon´s first major photographic 

feature on the Brazilian indigenous natives is condensed into four major news stories: “En-

6 Orígenes Lessa, in: Flagrantes do Brasil, by Jean Manzon, Gráficos Bloch S.A., 1950.

7 Maureen Bisilliat, Guerreiros sem espada – experiências revistas dos irmãos Villas Boas. São Paulo: Empresa das Artes, 
1995, pg. 14.
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frentando os Chavantes”, from 24th June 1944; “Chavantes na Guerra”, from 14th September 

1946, comprising 8 pages and 21 photographs; “Os Donos da Terra” and “As Donas do Brasil”, 

from 16th August 1947, two news materials spanning 16 pages and 48 photographs; and “A 

descoberta do Brasil – 1947 Bandeira”, from 23th August 1947, containing 6 pages and 15 

photographs.

Examining these news reports reveals a consistent link between them. In the first two news 

items, the indigenous natives are distant, reacting to the plane by firing arrows, but gradu-

ally there is closer approximation and some integration in the process of “civilizing” them.  

In the last two publications, all appears to be a direct record of the everyday lives of these 

indigenous people. But this is not exactly the case. What we see are pre-visualized fabri-

cated photographs which are loaded with a preconceived view of the Brazilian natives. The 

natives are clearly posed and heavily directed in the scenes, to display some meaningful 

gestures and body language.  The light is carefully controlled to create emblemic images, 

yet devoid of any spontaneity. The photographic document of the moment captured is of 

little import. The important element is that which is already part of the modus operandi – 

images that allow narratives to spark the imagination of the reader. 

Considering the role of Jean Manzon spanning an almost 10-year period of intense activity 

on the O Cruzeiro magazine, it was fundamental for Brazilians to have the opportunity to get 

to know and understand a little more about their own country. His involvement in this polit-

ical-cultural context is noteworthy and we should value his image production. Besides the 

high-level photography, poses and staging aside, he also consolidated among professionals 

working on the magazine, making each new edition possible, graphical forms and different 

perspectives to those adopted by traditional print media. 

The exhibition Jean Manzon 75 years since the news feature “Enfrentando os Chavantes” is 

an initiative by the Almeida & Dale Gallery, which has promoted the appreciation and dis-

semination of modern and contemporary Brazilian art for decades. This show is the product 

of concerted effort requiring research, dedication and qualitative information. The Almeida 

& Dale Gallery embraces its role of producing content to cater for the cultural society of 

which we are all part.

Rubens Fernandes Junior, 
researcher and curator of photography
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Os índios Galapalos 
e os irmãos Villas 
Bôas no Xingu, troca 
de armas, c. 1947
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Aldeia
Xavante,  
c. 1947
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A caça Xavante, 
c. 1947
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O índio, o branco e o 
negro, três raças que 
compõem o Brasil, c. 1947
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Jean Manzon 
e o índio Xavante, 
c. 1947
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Família 
Xavante, 

c. 1947
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A caça 
Xavante, 

c. 1947
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A caça 
Xavante, 
c. 1947
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A pesca Xavante,  
rio Xingu, c. 1947
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Menino índio 
Xavante, c. 1947
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O preparo da 
pesca, c. 1947
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A espera da 
pesca, c. 1947
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Família de índios 
Galapalos, c. 1947
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Casal Alto Xingu, 
c. 1947
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A espera da 
pesca, c. 1947
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Repouso,  
c. 1947
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Retrato de índio 
Nafcuás, c. 1947
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Retrato de índio 
Yualapiti, c. 1947
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Retrato de índio 
Aurá, c. 1947
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Retrato de índio 
Kamaiurá, c. 1947
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Guerreiros: índios 
Kamaiurá e índios 
Yualapiti, c. 1947
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Guerreiros: índios 
Kamaiurá e índios 
Yualapiti, c. 1947
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Guerreiros: índios 
Kamaiurá e índios 
Yualapiti, c. 1947
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Guerreiros: índios 
Kamaiurá e índios 
Yualapiti, c. 1947
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Pesca em 
canoa longa, 

Xingu, c. 1947
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Pesca Xavante, 
c. 1947

48 49

Yoruká, a noiva, 
Xingu, c. 1947
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Fim da jornada, 
c. 1947
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Fim da jornada, 
c. 1947
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Jean Manzon e os 
índios Kamaiurás, 
c. 1947
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