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apresentação

a primeira versão de Ausenc’as nasceu em outubro do ano de 2007. Foi produto 
de um longo processo de busca para representar, de tornar visível através do 
recurso do paralelo fotográfico a “presença das ausências” dos assassinados e 
presos-desaparecidos da última ditadura civil-militar da argentina. 

por conta do projeto, voltei para a argentina 30 anos depois do golpe militar de 
1976 e, partindo do material fotográfico dos álbuns familiares, acompanhei com 
a minha câmera os familiares e amigos procurando os mesmos lugares onde 
foram tiradas aquelas fotografias. assim, em condições similares, voltamos a 
produzi-las: agora com a dolorosa presença da ausência do ser querido. 

logo depois de várias experiências de exposições nos países vizinhos, cresceu 
a ideia de colaborar na visualização das vítimas e a luta pela memória, Verdade 
e Justiça dos familiares, com novas séries ampliatórias e complementárias 
para a argentina, em outros países da américa latina, especialmente nos 
países onde se executou a “operação condor”1 .

em 2012 concretizamos a produção e apresentação da série Ausências Brasil 
contando para isso com o apoio dos familiares e amigos de doze militantes de-
saparecidos durante a ditadura civil-militar que subjugou o Brasil de 1964 a 1985. 

Viajando do estado do ceará até o rio grande do sul, conseguimos chegar 
nestes trabalhos que apresentamos hoje. aqui vemos as mudanças no entorno 
e o passar dos anos de um impossível paralelo de presença e ausência. 

o projeto foi realizado com o apoio da secretaria de Direitos humanos da 
presidência da república do Brasil, o trabalho de produção foi da associação 
alice e a coordenação geral ficou a cargo de luciano piccoli.

agradeço a todos os familiares que confiaram e apoiaram este projeto:

iara Xavier pereira, suzana Keniger lisbôa, maria do amparo almeida 
araújo, tânia gurjão Farias, marcelo de santa cruz oliveira, ilda martins da 
silva, Virgílio gomes da silva, gregorio gomes Da silva, sonia haas, elena 
haas, Bernardo Kucinski, lorena moroni girão Barroso, carlos alberto José 
de carvalho, milke Waldemar Keniger, simone Fomtemele de Vasconcelos 
soares, maria José mendes de almeida araújo, ana lucia Valença de santa 
cruz oliveira, ana carolina Valença de santa cruz oliveira, ana maria Valença 
maia, João de Deus rocha, João luiz cardoso rocha, maria do carmo 
cardoso rocha, annette cardoso rocha, eduardo cardoso rocha, maria 
leticia rocha pimenta, maria de lourdes cardoso, rocha saraiva teixeira, 
maria luiza rocha de Faria, ernesto José de carvalho, luiz afonso lick, 
roberto luiz haas e Delmar antonio linck.

o memorial da resistência tem como missão preservar as memórias da 
resistência e da repressão políticas do período republicano brasileiro (de 
1889 a atualidade) com o objetivo de colaborar na formação de cidadãos 
críticos, conscientes da importância da democracia e de uma cultura em 
direitos humanos. 

e o memorial tem feito isso de diferentes maneiras, por meio de seus diversos 
programas – exposição, ação educativa, ação cultural e pesquisa. e não so-
mente com as questões do Brasil, mas também de outros países da américa 
latina, em virtude das similaridades sociopolíticas que nos unem. 

tem buscado, reiteradamente, tratar sobre a questão dos mortos e desapare-
cidos políticos, ainda distante de ser resolvida, para que possa ser percebida 
como um problema de todos os cidadãos brasileiros, e não somente dos fami-
liares e de algumas organizações de direitos humanos.

apresentar o trabalho do fotógrafo gustavo germano (1964 - ) no memorial 
da resistência de são paulo é uma maneira de cumprir com sua missão de 
forma sensível, mas contundente: “ausenc’as” têm na essência a veracidade 
dos retratos, são testemunhos.  

a exposição é composta de 28 fotografias, apresentadas em 14 pares, sendo 
12 de famílias vítimas da ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985) e 2 de famí-
lias argentinas, que também tiveram seus entes queridos mortos e desapare-
cidos pela ditadura civil-militar naquele país (1976-1983). cada par é formado 
por uma fotografia procedente de álbuns de familiares, contraposta ao retrato 
realizado por gustavo germano recentemente. 

acreditamos que a mostra Ausenc’as (de 28 de março a 12 de julho de 2015) 
será apresentada em boa hora, quando mais que nunca é preciso reafirmar 
a valorização dos princípios democráticos, tão necessários ao respeito aos 
direitos humanos.

Ivo Mesquita
Diretor técnico da pinacoteca do estado

Kátia Felipini Neves 
coordenadora do memorial da resistência de são paulo
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realização:apoio:

1 a operação condor, nome da força internacional na qual intervieram os servi-
ços de inteligência dos países sul-americanos - argentina, chile, Uruguai, Brasil, 
paraguai, Bolívia -, teve como objetivo o intercâmbio de informação sobre as 
pessoas “subversivas” residentes nestes países. a operação condor permitiu 
que as forças armadas e paramilitares dos países do cone sul se movessem 
livremente no território de outros para sequestrar, fazer desaparecer ou assassi-
nar cidadãos considerados sediciosos.
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na arte final incluiremos o verniz aqui



Alex de Paula  
Xavier Pereira 22 anos

alex em havana, em abril de 
1970. seu pai tinha conseguido 
uma máquina emprestada e ha-
via marcado com os filhos uma 
sessão de fotos na residência de 
sua filha iara. alex chegou sorri-
dente e atrasado, e acabou sen-
do retratado sozinho.

Ana Rosa Kuscinski Silva 
32 anos

a foto, tirada em parati no ano de 
1966, conforme inscrição no ver-
so, foi encontrada pela família em 
uma caixa. a imagem de ana im-
pressionou os parentes, que guar-
davam dela a lembrança de uma 
moça frágil. ali, sentada diante da 
igreja matriz de nossa senhora 
dos remédios, estava uma mu-
lher madura, de rosto sereno e 
olhar profundo.

Jana Moroni Barroso 25 anos

a família moroni Barroso saíra do cea- 
rá e morava em petrópolis (rJ), onde 
o pai fotografou as filhas Jana e lore-
na em uma de suas idas ao museu im-
perial. Durante anos, muitas pessoas 
pediram materiais e registros de Jana, 
e poucos foram devolvidos. para lore-
na, restaram apenas duas fotos com a 
irmã, uma das quais é esta.

Iuri Xavier Pereira 23 anos

em abril de 1970, em havana, 
os irmãos iara e iuri, membros 
da aln, tinham concluído o trei-
namento militar e iam retornar 
ao Brasil. o pai, João Baptista 
Xavier pereira, conseguira uma 
máquina emprestada e chamou 
os três filhos para fazerem um 
registro. Um dos irmãos, alex de 
paula, chegou atrasado e não 
aparece na foto.

Arnaldo Cardoso Rocha 23 anos

em Belo horizonte, no ano de 1961, ar-
naldo aparece em um encontro familiar. 
a família rocha era numerosa e sempre 
gostou de se reunir para celebrar. nes-
sas ocasiões, almoçavam em restauran-
tes, sempre em uma mesa espaçosa. 
este foi mais um momento de encontro 
da família, que ainda ganharia três no-
vos filhos.

João Carlos Haas  
Sobrinho 31 anos 

na estrada da integração, que 
ligava a Feitoria até lomba gran-
de, em são leopoldo (rs), havia 
um lugar mítico para os primos 
haas e linck: era a casa dos 
avós, também chamada por eles 
de casa da cancela. em julho de 
1949, a tia olívia linck, eterna 
guardiã das memórias e registros 
da família, e apaixonada por foto-
grafia, registrou os quatro primos 
em suas brincadeiras.

Virgilio Gomes da Silva 38 anos

ilda martins e Virgilio se casaram no dia 21 de maio de 1959, na capela de 
são miguel arcanjo, em são miguel paulista. a união e admiração entre am-
bos tornou o casal extremamente forte, capaz de vencer tudo, até a distância, 
a dor e a morte. os fortes olhos azuis de dona ilda são testemunhas do tempo 
e, ao invés de ficarem opacos, tornaram-se mais fortes – eles perpassam e 
desacomodam quem os mira.

Luiz Eurico Tejera Lisbôa 24 anos 

porto alegre, 7 de março de 1969. suzana e sua mãe posavam ao lado de 
luiz eurico. estavam em um apartamento na Fernandes Vieira, número 583. 
a filha deixava a casa dos pais em companhia do namorado. eles seguiriam 
até o registro civil, onde se casariam naquele dia.

Devanir José de Carvalho 27 anos 

a foto foi registrada por dona pedrina, esposa de Devanir, em uma praça 
no bairro operário moinho Velho, em são paulo. Devanir, já perseguido pela 
ditadura e vivendo na clandestinidade, aparece ao longe para que seu rosto 
não se destaque, de modo que a imagem não pudesse servir para sua iden-
tificação. esta não é apenas a última foto de Devanir com seus dois filhos, 
mas a única.

Claudio Marcelo Fink 23 anos 

na foto, claudio marcelo está escutando rádio com sua mãe na sala de 
estar na casa de sua família. É seu pai, efrain, aficcionado por fotogra-
fia, quem tira e revela a foto.

Orlando René Méndez 29 anos
Leticia Margarita Oliva 30 anos

na foto, orlando e leticia estão com sua filha laura, na casa de 
seus avós, dias antes do golpe de estado de 24 de março de 1976.

Luiz Almeida Araújo 27 anos 

a fotografia foi feita em uma segunda-feira, 
na volta de um feriado, quando a família 
araújo trafegava pela estrada mogi mirim-
são paulo. no dia seguinte a irmã de luiz, 
amparo araújo, recém-chegada de alago-
as, ingressaria no colégio onde seu irmão 
muitas vezes a visitaria, levando livros que 
a marcariam por toda a vida.

Fernando Augusto de  
Santa Cruz Oliveira  
26 anos

a fotografia foi feita no número 1141 da avenida ministro 
marcos Freire, em olinda. a casa em que a família Valença 
morava era visitada pelos irmãos marcelo e Fernando san-
ta cruz oliveira, onde namoravam as também irmãs ana 
carolina e ana lúcia. Uma irmã menor sempre acompa-
nhava os encontros, para vigiar os pares. este é um dos 
registros que ficaram daqueles tempos.

Bergson Gurjão Farias 25 anos

na Volta da Jurema, em Fortaleza, Bergson aparece junto à namorada simo-
ne e à irmã tânia. esta lembra até hoje o momento em que olhou para baixo, 
querendo arrumar a bolsa sobre as pernas, quando seu pai, gessiner Farias, 
tirou a última foto em que ela está com o irmão.


