
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

Waldomiro Klos – Um Olhar Sobre o Fim de Itacorá1 

 
Nádia MOCCELIN2 

Paulo César BONI3 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR 

 

 

Resumo 

 

Como forma de registrar e documentar transformações e fatos sociais, a fotografia atua 

como uma ferramenta importante na construção histórica, subsidiando o rememorar a 

partir das informações imagéticas que carrega. Traz consigo um universo de 

características sobre o tema, o espaço e o tempo capturado, as tecnologias fotográficas e 

o olhar do seu produtor. Com base nesses conceitos, o presente artigo discute a 

contribuição e a perspectiva de olhar do fotógrafo Waldomiro Klos sobre o registro dos 

últimos anos de existência do distrito em que residia, Itacorá, em São Miguel do Iguaçu, 

no oeste do estado do Paraná, região alagada pelas águas do lago de Itaipu, durante o 

período de construção da usina, nas décadas de 1970 e 1980.  
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Introdução 

A aproximação entre o registro fotográfico, o universo da memória e dos acontecimentos 

históricos tem enriquecido, cada vez mais, o processo de conhecimento e entendimento 

social. Desde a superação do positivismo histórico combatido durante a Escola dos 

Annales, no século XX, as imagens fotográficas encontraram espaço e consolidação no 

que se refere à sua potencialidade de subsidiar, caracterizar e documentar determinados 

acontecimentos, períodos, regiões e transformações sociais ao longo do tempo. Essa 

relação considera ainda um quarto componente, analisado por Christoph Wulf (2013), 

que refere-se a imaginação, que, desde os primórdios da vida humana, relaciona-se às 

imagens. O autor parte do entendimento da imaginação como condição humana e como 

potência que faz o mundo aparecer ao homem. “Imaginação, portanto, é a energia que 
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liga o homem ao mundo e vice-versa” (WULF, 2013, p. 22). É a partir dela que imagens 

passam a ser concebidas, traduzindo realidades internas em instrumentos esteticamente 

concebidos, onde surgem desenhos, gravuras e estatuetas. Essa manifestação caracteriza 

o início emergente do Homo pictor, compreendido pelo autor como o homem das 

imagens. 

Por essa antiga relação entre homem, imaginação e imagem, é que tais universos estão 

ligados indissociavelmente à história. Eles narram, caracterizam e documentam relações. 

Segundo Wulf (2013), é somente por meio da imaginação que as memórias existem. E é 

por meio da imagem que muitas delas se perpetuam. Isso porque, “a imagem se refere a 

uma ausência e a torna visível como imagem” (WULF, 2013, p. 27). Seja a imagem de 

uma pessoa, de um lugar, de um objeto. Nesse sentido, a fotografia é bastante singular 

por fixar determinado episódio, momento ou utensílio, preservando suas características e 

seus detalhes, independentemente do tempo.  

 

O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o congelamento do 

gesto e da paisagem, e portanto a perpetuação de um momento, em outras 

palavras, da memória: memória do indivíduo, da comunidade, dos costumes, do 

fato social, da paisagem urbana, da natureza. A cena registrada na imagem não 

se repetirá jamais. O momento vivido, congelado pelo registro fotográfico, é 

irreversível. A vida, no entanto, continua e a fotografia segue preservando aquele 

fragmento congelado da realidade (KOSSOY, 2001, p. 161-162).  

 

 

Por meio de uma captura parcial da aparência das coisas e do mundo, a fotografia tem 

conquistado cada vez mais espaço e disseminação nas relações sociais, tanto pelo seu 

caráter democrático e acessível (podendo ser compreendida por um público amplo e 

plural), quanto pelas diversas facetas e usos que dispõem em suas potencialidades.  Seja 

como recordação ou como retrato de família, como fonte de pesquisa ou documento, seja 

como uma expressão de arte ou um registro simples dos fatos, a prática fotográfica é parte 

das relações humanas e apresenta distintos e múltiplos significados e interpretações. Tais 

entendimentos, atribuições e sentidos de uma fotografia podem variar de acordo com o 

tempo e com as experiências pessoais de quem a visualiza, oscilando a partir da memória 

e da imaginação individual. “Ela [a fotografia] dá a noção precisa do micro espaço e 

tempo representado, estimulando a mente à lembrança, a reconstituição, a imaginação” 

(KOSSOY, 2001, p. 163). 
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Há ainda, um outro componente responsável por influenciar no significado e na acepção 

fotográfica. Em posição oposta ao receptor, está o produtor da imagem que, segundo 

Kossoy (2001), apresenta-se como filtro cultural e como elemento fundamental no 

processo de produção e concepção da fotografia. Somam-se a ele, outros dois elementos 

constitutivos identificados pelo autor como fundamentais para que o processo de 

realização da fotografia seja possível: o assunto e a tecnologia. Juntos, eles integram um 

ciclo que se encerra com a fotografia, mas que é influenciada, durante seu processo, 

também pelo espaço e tempo em que é concebida. “O produto final, a fotografia, é 

portanto resultante da ação do homem, o fotógrafo, que em determinado espaço e tempo 

optou por um assunto em especial e que, para seu devido registro, empregou os recursos 

oferecidos pela tecnologia” (KOSSOY, 2001, p. 37).  

 

Waldomiro Klos – fotografia, registro e transformação de Itacorá 

Em O ato fotográfico e outros ensaios, Dubois (1993) identifica o fotógrafo como uma 

importante mediação no processo de produção completo de uma fotografia. Para o autor, 

é esse elemento quem, dentre uma possibilidade diversa de pessoas e olhares, imerso nas 

práticas e costumes sociais de certa época, está apto perante exigências de domínio 

técnicos, para executar a função de registrar determinado acontecimento e transformar o 

seu olhar, em um olhar compartilhado pela sociedade. Sem desconsiderar a influência, a 

particularidade e a intencionalidade do autor fotográfico sobre a imagem (tanto estéticas 

quanto contextuais), Dubois (1993), define que para tratar da memória como produção 

social e de suas relações com a fotografia, deve-se considerar três elementos na produção 

da imagem-ato: autor (fotógrafo), produção (fotografia) e leitor, ambos envolvidos e 

contribuintes, de alguma forma, de um regime de visualidade (DUBOIS, 1993).  

Assim, o presente estudo considera não apenas o trabalho e a produção fotográfica de 

Waldomiro Klos, na comunidade de Itacorá, como também seu contexto social, história 

de vida e relações sociais, considerando tal reflexo e influência desses fatores nos 

caminhos do seu olhar sobre a imagem.  

Waldomiro Frederico Klos, nasceu em 9 de outubro de 1941, em Palmeira das Missões, 

no Rio Grande do Sul. Era um gaúcho que gostava de migrar de casa, de região, de 

profissão. Ao longo dos seus 73 anos, passou por diversas cidades, residências e funções, 

até seu falecimento em 2014. Embora gostasse de mudanças, o oeste do Paraná foi a 
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região onde se restringiu a deslocar-se com a esposa e seus cinco filhos, a partir de seu 

casamento com Neli Klos, em 1966.   

Pioneiro na região, o gaúcho chegou ao oeste paranaense no início da colonização, nos 

anos de 1960, “quando o senhor Luiz Trentini Neto adquiriu uma área de 1.600 hectares, 

com o propósito de fundar um núcleo populacional” (SCARPATO e BOHM, 2006, p. 

43).  Foi a partir da venda da área em lotes urbanos e rurais, que diversos colonos-rio-

grandenses advindos da mesma cidade que Waldomiro (Palmeira das Missões) e também 

de Sarandi, Panambi, Frederico Westfalen e São José iniciaram o processo de ocupação 

da então vila de Itacorá.  No mesmo ano em que Waldomiro se casou (1966), Itacorá, em 

pleno desenvolvimento e expansão, foi elevado à categoria de distrito administrativo do 

município de São Miguel do Iguaçu. Tal mudança despertou no pioneiro uma nova 

ambição profissional.  

Inicialmente, o desbravamento e derrubada da mata era a única atividade disponível para 

quem chegava à nova terra e foi realizada por Waldomiro em seus primeiros anos. Na 

sequência, à convite de médicos que atendiam na região, instruiu-se para integrar a equipe 

de combate à epidemias que, na época, atuava no combate à malária no oeste paranaense. 

Mas, em 1996, passou a buscar uma nova atividade para exercer no então distrito de 

Itacorá, como recorda a viúva Neli Klos: 

 

[...] ele conhecia o Remídio Weisheimer, que é falecido e tinha um Foto em Santa 

Helena [cidade vizinha à Itacorá]. Daí ele ia de carona, de um jeito ou de outro 

ele ia pra lá quando podia e tirava umas fotos por aí e levava o filme lá. Ajudava 

na revelação e o seu Remídio sempre ensinando a ele as coisas que sabia. Mas 

era tudo assim manual. Não tinha assim que nem hoje em dia (KLOS, 2017). 

 

 

Por alguns anos, Remídio Weisheimer foi o professor e auxiliar de Waldomiro em seus 

aprendizados com a câmera fotográfica. O equipamento utilizado pelo iniciante fora 

emprestado pelo amigo, até o gaúcho conseguir adquirir sua primeira máquina fotográfica 

usada, comprada de um fotógrafo do centro de São Miguel do Iguaçu. A primeira 

fotografia capturada por Waldomiro era sempre recordada por ele, que repetidamente, 

compartilhava com a esposa a lembrança do longo percurso que percorreu de bicicleta 

(cerca de 5 quilômetros) para fotografar crianças. Em seus primeiros anos, as fotografias 

que registrava eram levadas para a cidade vizinha de Santa Helena, onde residia seu amigo 

e instrutor, para revelar uma amostra que seria apresentada aos seus clientes. Era a partir 

dela, que Waldomiro conseguia seus pedidos e atendia seus clientes.  
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Já na década de 1970, familiarizado e melhor preparado, Waldomiro abriu o primeiro e 

único estúdio fotográfico de Itacorá, o Foto Klos.  

 

Figura 1 -  Estúdio fotográfico em Itacorá, na década de 1970 

 

Fonte: acervo familiar. Autor: Waldomiro Klos. Data: década de 1970 

 

Foram nessas instalações que durante toda a década de 1970, Waldomiro registrou o auge 

do desenvolvimento do distrito de Itacorá. Com o auxílio de sua esposa para a produção, 

atendimento e revelações de fotos, e de um funcionário para entrega dos materiais, o 

fotógrafo atendia toda a comunidade capturando temas diversos: fotos para documentos, 

chegada de colonos e novas famílias, derrubada de mata, acidentes, festas familiares, 

crianças, desfiles... Para isso, contava com três câmeras: duas Ricoh 500-G (40mm) e 

uma Yashica Mat 124 G (80mm). Segundo a viúva, “essas foram as máquinas que fizeram 

nossa vida” (KLOS, 2017). Do estúdio acoplado à casa da família, a esposa lembra-se 

bem como funcionava.  

 

[...] tinha uma sala grande, tudo acortinado. O mano [seu filho], ele começou um 

tempo na revelação, mas aí o pai não quis mais ele por causa, tinha medo porque 

a química forte prejudicava muito os olhos. As fotos grandes assim eram 

penduradas. Ele fazia tudo ali. As preta e branca, era tudo ali no nosso estúdio 

(KLOS, 2017).  

 

 

Para a revelação de fotografias coloridas, Waldomiro encaminhava seu material para a 

cidade de Cascavel, cerca de 100 quilômetros de Itacorá, para que um fotógrafo de lá, 

dono de um estúdio fotográfico maior, fizesse o trabalho. Waldomiro fotografava por 

meio de pedidos, encomendas e também por conta. Registrava tudo, segundo a esposa, 

para documentar as transformações do tempo. “Ele observava muito. Se ele chegava em 

um vizinho, conversava um pouco, de repente, tinha junto um, dois, três boi bonito ele já 
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dizia: ‘vamos tirar uma foto, guardar de lembrança, de repente, depois você já vai ter 

trator, não vai mais ter esses bois’” (KLOS, 2017).  

E foi assim que Waldomiro trabalhou até os primeiros anos da década de 1980, quando 

diversas famílias foram desapropriadas pela Itaipu, para a formação do reservatório da 

usina binacional. A família Klos foi uma delas, passando a residir na comunidade vizinha 

de Aparecidinha d’Oeste (atual município de Itaipulândia). Antes de seu falecimento, 

residiu ainda em Vera Cruz do Oeste, Matelândia e Santa Helena. Em 1982, Itacorá foi 

encoberta pelas águas do lago. Após a mudança para Aparecidinha d’Oeste, Waldomiro 

afastou-se do universo da fotografia, capturando apenas alguns retratos de ocasiões 

oficiais. Depois disso, desligou-se definitivamente da prática fotográfica. Seu acervo 

encontra-se sob os cuidados da família, na residência da esposa e de uma das filhas. O 

único material doado, refere-se a imagens capturadas durante a construção da usina 

binacional, voluntariamente.  

 

Itacorá – terras férteis e desenvolvimento na década de 1970 

O ato do registro, ou o processo que deu origem a uma representação fotográfica, 

tem seu desenrolar em um momento histórico específico (caracterizado por um 

determinado contexto econômico, social, político, religioso, estético etc.); essa 

fotografia traz em si indicações acerca de sua elaboração material (tecnologia 

empregada) e nos mostra um fragmento selecionado do real (o assunto registrado) 

(KOSSOY, 2001, p. 39).  

 

Para que se compreenda os fatores constitutivos que exercem influência sobre o produto 

final de um processo fotográfico (a fotografia em si) é indispensável que se olhe 

atentamente a época e o contexto nos quais determinada imagem foi capturada. Para 

Kossoy (2001), há um vínculo importante entre esse processo e o momento histórico. 

Durante o período em que Waldomiro Klos se dedicou à produção fotográfica, a região 

oeste do Paraná passava por um momento de transições e transformações drásticas, tanto 

físicas e geográficas, quanto sociais.  

Fruto de um projeto ambicioso de desenvolvimento do ex-presidente, Juscelino 

Kubitschek, no fim da década de 1950 e início dos anos de 1960, surge o projeto Itaipu. 

Nesse período, a energia era um dos pontos fracos do país. O Brasil possuía muitos rios, 

mas poucas usinas. Havia então, um grande interesse do governo em investir na produção 

de energia dentro do território nacional e a usina de Itaipu, surgiu como um projeto 

notório e grandioso (GERMANI, 2003). A década de 1960 foi dedicada a elaboração e 

aprovação do projeto, aos acertos burocráticos e políticos que envolviam a construção, 
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bem como o acordo entre os países que se envolviam com a usina: Brasil e Paraguai. Foi 

somente na década de 1970, que teve início o amplo projeto de execução, desapropriação 

e protestos4 na região. Nesse período, o Brasil estava sob comando dos militares. Itacorá, 

que havia se tornado distrito recentemente, estava em pleno desenvolvimento.  

Enquanto vila, Itacorá permaneceu apenas por seis anos. A transição para distrito ocorreu 

devido ao desenvolvimento e crescimento do contingente populacional que rapidamente 

atraía mais e mais colonos, sendo eles, em sua maioria, descendentes de italianos e 

alemães. A localidade chamava a atenção pela grande oferta de terras cultiváveis, bastante 

conhecidas pela alta fertilidade (SCARPATO e BOHM, 2006). Logo, a agricultura 

tornou-se a principal base econômica da comunidade. Com boas rendas, os habitantes 

consolidaram um forte comércio em Itacorá, bem como a implantação de infraestrutura 

satisfatória para utilização das famílias residentes. 

 

Além do comércio, a população do distrito contava com serviços na área de saúde, 

com farmácia e hospital; educação, com escolas públicas e particular, postos de 

combustíveis, rede de energia elétrica, agência bancária, destacamento da polícia 

militar, correio, cartório, escritório de contabilidade, hotéis, cinema, serviços de 

transporte coletivo ligando o distrito à sede do município e às cidades de Foz do 

Iguaçu e Guaíra (SCARPATO e BOHM, 2006, p. 46).   

 

 

Na política, o distrito também possuía representatividade e desde a primeira eleição do 

seu município-mãe, São Miguel do Iguaçu, Itacorá elegeu representantes. Na quinta e 

última legislatura em que o distrito participou, o fotógrafo Waldomiro Klos assumiu uma 

cadeira como representante do poder legislativo, substituindo o então vereador, Osmar 

Freitas de Medeiros, que deixou a comunidade. O episódio que freou o desenvolvimento 

de Itacorá foi o processo indenizatório da Itaipu que, em 1977, passou a efetivar o 

movimento de desapropriação e indenização das famílias da comunidade, pois suas terras 

ficariam completamente submersas pelas águas do lago (GERMANI, 2003).  

Após receber as indenizações, muitas famílias, cientes da diminuição das terras 

produtivas, optaram por deixar rapidamente a comunidade e buscar novas áreas para se 

estabelecerem e trabalhar. “Algumas continuaram no próprio município (São Miguel do 

Iguaçu), mas a maioria se deslocou para outros estados, como: Mato Grosso, Mato Grosso 

                                                 
4 Os protestos diziam respeito aos prejuízos ambientais gerados pela construção da usina, como os danos à fauna e à 

flora regional, bem como ao desaparecimento de uma das mais belas paisagens naturais da região, as Setes Quedas; à 

contrariedade da implantação da usina naquela região; e ao processo indenizatório, cujo sistema de avaliação e 

pagamento fora considerado injusto e desonesto por diversas famílias de agricultores da região.  
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do Sul, Rondônia, Acre, Bahia, Minas Gerais [...]” (SCARPATO e BOHM, 2006, p. 116). 

Da parcela da população que optou por continuar em São Miguel do Iguaçu, grande parte 

migrou para a comunidade vizinha de Aparecidinha d’Oeste, cuja localidade após a 

extinção de Itacorá, foi elevada à categoria de distrito. Com a absorção de diversos 

moradores, os órgão públicos que existiam no antigo distrito, foram transferidos para 

Aparecidinha d’Oeste, como cartório, correio, posto de saúde, banco e hospital. A 

comunidade teve, nessa época, uma rápida explosão de crescimento e desenvolvimento 

local que, porém, não perdurou. Somente a partir da formação do lago e da inauguração 

da usina de Itaipu, onde o processo de pagamento de royalties5 por parte da binacional 

para com os municípios que tiveram seu território afetado, que a população de 

Aparecidinha d’Oeste passou a cogitar a possibilidade sólida de buscar a emancipação 

local. Surge assim, em 1992, o município de Itaipulândia, cujo território é fruto da fusão 

entre a comunidade de Aparecidinha d’Oeste e o extinto distrito de Itacorá.  

 

O olhar de Waldomiro Klos – transformação da paisagem e os registros fotográficos 

O caráter documental, de registro histórico e memorável que permeia a fotografia desde 

seu surgimento aproxima tal ferramenta do entendimento da mesma como fonte 

historiográfica. Grandes acontecimentos sociais, sempre que reportados 

fotograficamente, são produzidos a partir do entendimento de que caracterizam um 

material de informação. Informação essa que, em um mesmo material, congrega as três 

esferas temporais: no presente, registra um momento que em breve se tornará passado e 

servirá como memória, em um futuro. Caracteriza, informa e identifica uma época. 

 

Toda fotografia é um resíduo do passado. Um artefato que contém em si um 

fragmento determinado da realidade registrado fotograficamente. Se, por um 

lado, este artefato nos oferece indícios quanto aos elementos constitutivos 

(assunto, fotógrafo, tecnologia) que lhes deram origem, por outro o registro visual 

nele contido reúne um inventário de informações acerca daquele preciso 

fragmento de espaço tempo retratado (KOSSOY, 2001, p. 47). 

 

Em todos os fatos e ocasiões existem diferentes lados e visões que podem ser retratados 

e selecionados para ilustrar a situação. Quando nos referimos a produções voltadas à 

imagem, neste caso especificamente sobre imagem fotográficas, o filtro individual do 

                                                 
5 Compensação financeira mensal paga aos municípios pela utilização do potencial hidráulico do Rio Paraná para a 

produção de energia elétrica na usina. O repasse de royalties é proporcional à extensão de áreas submersas pelo lago e 

a quantidade de energia gerada mensalmente (ITAIPU BINACIONAL online). 
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fotógrafo é parte indissociável do resultado final. Diversos fatores influenciam sobre as 

escolhas que ele toma, sejam elas voltadas à sua preferência particular ou instrução 

profissional como a escolha do ângulo, enquadramento, edição; ou sobre suas influências 

sociais e culturais.  

 

Como outras imagens, ela [a fotografia] também pressupõe um jogo de inclusão 

e exclusão. É escolha e, como tal, não apenas constitui uma representação do real, 

como também integra um sistema simbólico pautado por códigos oriundas da 

cultura que os produz. Diferentemente da pintura, do desenho, da caricatura, a 

representação fotográfica pressupõe uma inter-relação entre o olho do fotógrafo, 

a velocidade da máquina e o referente (BORGES, 2008, p. 83).  

 

 

Dentro do contexto de execução do projeto de construção da usina binacional de Itaipu, 

muitos eram os vieses, percepções, impressões e opiniões a respeito. Existiam os 

apoiadores que enxergavam a usina como uma necessidade para o desenvolvimento do 

país, como uma grande oportunidade para o desenvolvimento da região, tendo em vista o 

aumento populacional, ampla infraestrutura, movimento do comércio; bem como aqueles 

que enfrentaram e confrontaram à Itaipu por questões ambientais, por questões de terra e 

propriedade, de desavença quanto aos valores de indenizações, entre outros.  

Para a família de Waldomiro Klos, o acordo com a equipe da usina de Itaipu, quanto à 

indenização pelas terras e propriedades desapropriadas não fora completamente 

satisfatória mas, mesmo assim, foi aceita. “Na casa que nós tinha, a gente julga que não 

se saiu bem porque alguns nem casa de moradia não tinha e essas foi bem indenizada” 

(KLOS, 2017), recorda a viúva.  

No período onde a região oeste do Paraná estava em destaque nacional, muitos foram os 

olhares externos, advindo de meios de comunicação de grandes veículos, que se 

aventuraram por registrar os anos finais e o desaparecimento de Itacorá. Neles, 

apresentam-se temas diversos: abandono das casas, migrações, mudanças familiares, 

protestos. Quanto à abordagem do único fotógrafo do distrito, a narrativa fora bastante 

peculiar e específica. 

 

Figuras 2 e 3 – Antigo leito e margem do rio Paraná, antes da formação do reservatório de 

Itaipu 
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Fonte: acervo familiar. Autor: Waldomiro Klos. Data: década de 1970 

 

Nos registros de Waldomiro Klos, os anos próximos à extinção de Itacorá revelam um 

olhar sobre a paisagem e a geografia regional. As drásticas e irreversíveis mudanças que 

chegariam a partir da formação do reservatório da usina de Itaipu e diversos lugares não 

seriam mais visíveis dentro de um curto período de tempo. A preocupação em registrar, 

documentar e também acompanhar essas significativas alterações foram alvo de suas 

lentes no final da década de 1970 e início da de 1980.  

Nas figuras 2 e 3, a captura fotográfica registra o antigo leito do rio Paraná, cujas 

propriedades físicas e geográficas foram alteradas. As cachoeiras à margem 

desapareceram, as correntes se alteraram e até as populações de peixes foram afetadas 

tendo em vista que a oxigenação da água foi drasticamente modificada a partir da calmaria 

das águas do novo lago. As imagens do rio Paraná, em sua composição natural, carregam 

uma grande representatividade ao apresentar aquele que, pelo potencial energético que 

dispunha, alteraria a si próprio e uma ampla comunidade ao seu entorno. Era ele que se 

reinventaria para dar lugar e força à maior usina produtora de energia do mundo.  

Capturadas anteriormente ao início das transformações em seu leito e nível, as imagens 

conservam as características de uma paisagem que, atualmente, só podem ser vistas por 

intermédio de fotografias. 

 

Figura 4 – Águas avançam por Itacorá 
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Fonte: acervo familiar. Autor: Waldomiro Klos. Data: 1982 

 

A mudança na paisagem regional era constante e se alterava a cada dia. Pouco a pouco, 

ruas iam desaparecendo, árvores eram encobertas, casas sumiam. Acompanhar tal 

transição era algo muito comum pelos moradores que ficaram pela região, tendo em vista 

a força das relações e dos laços que foram construídos ali. Na figura 4, a família de 

Waldomiro acompanha o avançar da água sobre a antiga avenida principal de Itacorá. 

Segundo Neli, durante esse período a família passou a acompanhar a elevação do nível 

do lago. “Essa foto era da avenida de Itacorá. Nós ia cada dia de Itaipulândia 

(Aparecidinha) pra lá, fazia o marco assim.  Ia a família inteira e fotografava” (KLOS, 

2017). O marco se refere à estaca que todos os dias era fincada por eles na terra, para 

demarcar o aumento do nível do lago. Assim como eles, muitas famílias acompanhavam 

a mudança geográfica da região. A prática diz respeito ao pertencimento que o grupo 

daquela comunidade mantinha com o lugar e ao modo como as transformações do 

ambiente lhe envolviam. Segundo Halbwachs (1990), o espaço físico atua como um 

elemento evocativo de lembranças pessoais e coletivas e alterações nesse espaço atingem 

a orientação e a normalidade do grupo que ali pertencia.  

O equilíbrio mental decorre de boa parte e, primeiro, pelo fato, que os objetos 

materiais com os quais estamos em contato diário mudam pouco, e nos oferecem 

uma imagem de permanência e estabilidade. É como se fosse uma sociedade 

silenciosa e imóvel, estranha à nossa agitação e às nossas mudanças de humor 

que nos dá a sensação de ordem e quietude (HALBWACHS, 1990, p. 131). 
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Eram mudanças físicas e visuais gritantes que, naquele momento, alteravam as relações 

dos habitantes com seu espaço. Assim, o grupo que anteriormente apresentava uma 

identidade compartilhada pelas relações sociais da comunidade como trabalho, igreja, 

festas e promoções locais, agora passava a dividir uma memória comum acerca da 

desapropriação. As fotografias documentavam imagens de uma memória coletiva que 

perduraria por muitos e muitos anos, passando por diversas gerações.  

Como principal atrativo e característica do distrito de Itacorá, ao longo dos seus 16 anos 

de existência, destacava-se o trabalho desenvolvido pelas famílias em suas lavouras. 

Conhecida pela fertilidade e grande produtividade, as terras do distrito foram deixadas 

com resistência, por alguns habitantes. Diversos moradores, ao descordarem do preço 

estipulado para a desapropriação a ser pago pela Itaipu, tendo em vista a qualidade das 

terras, esperaram por muitos anos para receber seu dinheiro (GERMANI, 2003).  

 

Figura 5- Lavouras de Itacorá, período pré- alagamento 

 

Fonte: acervo familiar. Autor: Waldomiro Klos. Data: início da década de 1980  

 

Contudo, o olhar de Waldomiro Klos diante da relação dos agricultores com suas terras 

na região, em meio ao fim anunciado, retrata o trabalho simples e comum. A relação diária 

e rotineira daqueles que encontravam nas lavouras o motivo da permanência no distrito, 

o sustento da família e dedicação profissional foi atentada e resguardada a partir das 

imagens do fotógrafo local. Como um dos últimos registros de Itacorá em seu ritmo de 

produção e trabalho, novamente Waldomiro centrou-se em capturar paisagem local, antes 

da sua transformação. Perante o anúncio do fim de uma comunidade, documentar a rotina 
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de suas atividades parecia permear o olhar do fotógrafo da vila. A captura de tal imagem, 

compreende a conservação de um momento, que, como aponta Kossoy (2001), só existe 

no futuro por meio da fotografia. 

 

De todo o processo, somente a fotografia sobrevive, algumas vezes em seu 

artefato original, outras vezes, apenas o registro visual reproduzido. Os assuntos 

registrados nesta imagem, atravessaram os tempos e são hoje vistos por olhos 

estranhos em lugares desconhecidos: natureza, objetos, sombras, raios de luz 

expressões humanas, por vezes crianças, hoje mais que centenárias, que se 

mantiveram crianças (KOSSOY, 2001, p. 162).  

 

 

Por vezes, tais imagens, aliadas às memórias de famílias e descendentes, são os registros 

disponíveis, responsáveis por subsidiar as narrativas históricas. São elas que conservam 

e mantêm vivas as lembranças da época e dos episódios vividos. Lembranças essas que, 

quando voltadas ao universo da profissão, mesclam-se à própria história de vida, com a 

descrição e narração do eu. “A memória do trabalho é o sentido, é a justificação de toda 

uma biografia” (BOSI, 1994, p. 481). Há uma fusão do trabalho com a própria substância 

da vida. Como a justificativa pelos laços que foram construídos, como memórias e 

narrativas que descrevem as próprias histórias. Na imagem, a dualidade da memória do 

trabalho de grande parte da população de Itacorá, que tirava das terras férteis da região, o 

sustento familiar; bem como do fotógrafo que, por meio da fotografia, eternizava a 

memória da comunidade e criava, simultaneamente, a sua.  

Considerações finais 

As produções fotográficas de Waldomiro Klos, ao longo dos mais de 10 anos que 

registrou o distrito em que residia são contribuições e documentos de memória da 

comunidade que perduram mesmo em meio ao desaparecimento da vila. O modo como 

olhou para Itacorá, apresentando uma perspectiva singular sobre seu fim anunciado, 

consolida uma visualidade particular, concebida a partir do olhar de um homem que nunca 

se assustou ou se intimidou por mudanças. Muito pelo contrário, sempre a manteve 

constante ao longo de sua vida.  Utilizou a fotografia como uma ferramenta para 

compartilhar seu jeito de ver, compreender e lidar com as transformações. Conforme 

apontado por Borges (2008), “quando se trabalha com as imagens, sejam elas textuais, 

sonoras ou visuais, a ênfase da narrativa histórica se desloca do fato para as versões sobre 
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o fato” (BORGES, 2008, p. 81). São recortes, olhares, narrativas construídas. Fontes de 

informação, documentos, registros sociais.  

Por seu caráter atemporal, a fotografia é material que consolida memórias de diferentes 

gerações e épocas. A notoriedade do tema e abrangência de envolvidos, torna o trabalho 

de Waldomiro Klos ainda mais visível e evocativo, aproximando da realidade do 

episódio, pessoas que não vivenciaram aquele período. (...) “Podem existir 

acontecimentos regionais que traumatizaram tanto, marcaram tanto uma região ou um 

grupo, que sua memória pode ser transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de 

identificação” (POLLAK, 1992, p. 201). São as memórias vividas por tabela, que 

subsidiadas por imagens corroboram para a consolidação de uma visualidade coletiva. 

Uma memória que integra grupos de gerações posteriores ao fato, mas atingidas pelas 

memórias e recordações do mesmo.  

Como ferramenta também de resistência e perpetuação, as fotografias documentadas por 

Waldomiro Klos sobre Itacorá, especificamente apresentadas nesta pesquisa acerca dos 

anos finais de sua época habitável, sustentam a história e a memória da comunidade, que 

a partir do seu desaparecimento físico, da sua ocultação perante os olhos das gerações 

atuais, enfrenta uma luta constante para se fazer lembrar. 

O desenraizamento é uma condição desagregadora da memória: sua causa é o 

predomínio das relações de dinheiro sobre outros vínculos sociais. Ter um 

passado, eis outro direito da pessoa que deriva de seu enraizamento. Entre as 

famílias mais pobres a mobilidade extrema impede a sedimentação do passado, 

perde-se a crônica da família e do indivíduo em seu percurso errante. Eis um dos 

mais cruéis exercícios da opressão econômica sobre o sujeito: a espoliação das 

lembranças (BOSI, 1994, p. 443).  
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