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MemóriasPantaneiras
a arte de Haroldo Palo Júnior

Curadoria: Alneu de Andrade Lopes

“Mais do que os 
animais e plantas 
do nosso planeta, 
a paisagem está em extinção.”
 
(PALO JR., 2012b)
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Baía - Estação Cheia - 2004
Refúgio Ecológico Caiman - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm
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 Meu contato pessoal com 
o Haroldo, infelizmente, foi muito pequeno. 
Já conhecia de livros sua fotografia e quando 
descobri que o Haroldo morava em São Car-
los, imediatamente pensei em encontrá-lo e co-
nhecer melhor seu trabalho. Estava, na época, 
talvez, com mais saudades da minha terra e me 
ocorreu ter alguma foto do Pantanal em casa. 
Achei o telefone do Haroldo em uma lista tele-
fônica e, mesmo não ficando muito à vontade 
com isso, liguei para ele. Conversamos por tele-
fone e, por sorte, o Haroldo foi super receptivo. 
Falou que adorava o Pantanal e as pessoas da 
região, o que eu achei muito simpático, uma vez 
que tinha acabado de me apresentar como um 
pantaneiro que queria conhecer suas fotos do 
Pantanal. Conversamos uns quinze minutos e 

Preâmbulo
marcamos de nos encontrar em sua residência. 
Por seus comentários, percebi que não era algo 
que seria trivial, mas só quando ele explicitou 
a dimensão do acervo sobre o Pantanal que en-
tendi qual era o problema, não sabia que ele ti-
nha fotografado o Pantanal por quase 40 anos e 
tinha um acervo na casa de centenas de milha-
res de fotos só sobre o Pantanal. 

Essa conversa se deu próxima a um final de mi-
nhas férias, e como naquela semana não deu 
certo de nos encontrarmos, acabaram-se as fé-
rias e não remarcamos a visita. Alguns meses 
depois, entretanto, fiquei sabendo que o Ha-
roldo tinha tido um enfarte fulminante. Fiquei 
duplamente triste, senti que tinha perdido a 
oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e 

Carandá - 2007
Copernicia alba
Abobral - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm
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também de ter alguém com quem pudesse con-
versar e aprender mais sobre uma paixão que 
me acompanha desde o final da adolescência, 
que é a fotografia.

Mais para o final de 2018, resolvi procurar a 
família do Haroldo e tentar conhecer um pou-
co mais do trabalho dele. Sua esposa, Isadora 
Puntel, gentilmente me mostrou um conjunto 
de suas fotografias sobre o Pantanal e fiquei 
surpreso com a afinidade que tive com as fo-
tos. Nesse processo de escolher uma foto, me 
ocorreu juntar essas duas paixões, fotografia e 
Pantanal, em um projeto de extensão, o qual foi 
apoiado desde o primeiro instante por Isadora. 

Uma vez que trago muitas memórias das pai-
sagens, pessoas e animais da região, as fotos do 
Haroldo provocaram lembranças de situações, 
lugares, pores de sol vivenciados na região. Nas-
ci em Nioaque-MS e tive muito contato com 
Aquidauana, Miranda, Corumbá, Bonito e com 
fazendas daquela região. Meu avô José Ferrei-
ra de Andrade Neto era carpinteiro e excelente 
construtor de mangueiros1 e lembro-me, por 
exemplo, de ter passado um mês, quando tinha 

1 Instalações para manuseio do gado, para va-
cinação, marcação, etc.

uns 12 anos, ajudando-o numa fazenda que 
ainda estava com tudo por “desbravar”. Tanto 
que nem mangueiro tinha, meu avô que o esta-
va construindo. As invernadas2 eram enormes, 
o que levava a que algumas vacas nascessem e 
crescessem sem nunca verem humanos. Cha-
mávamos de gado bagual, eram muito bravas 
e não hesitavam em investir contra pessoas, e 
mesmo nos cavalos dos peões, principalmente 
quando recém-paridas. Outra lembrança des-
sa fazenda era de nadarmos em um açude com 
alguns jacarés, que tínhamos que ficar de olho 
para sempre saber onde eles estavam.  Comento 
isso, pois a seleção das fotos também foi condi-
cionada por tais memórias. Nesse sentido, Me-
mórias Pantaneiras é uma pequena mostra do 
imenso acervo de Haroldo, na qual compartilho 
com o artista/fotógrafo/naturalista um olhar se-
melhante, de apaixonado pela região do Pan-
tanal. Além disso, quem cresce naquelas pla-
nuras, acostuma-se a ver a paisagem até onde 
a vista alcança. Assim, por exemplo, identifico-
-me com a visão panorâmica de uma comitiva, 
como a foto do Haroldo escolhida para a capa 

2 Cercados que permitem fazer o rodízio e a 
separação do gado em diferentes áreas de pas-
tagens na fazenda.

deste catálogo. 

Desse modo, a arte da fotografia – que por seus 
meios é capaz de provocar sensações e, princi-
palmente na obra do Haroldo, de também auxi-
liar a compreensão do mundo em que vivemos, 
pelo seu aspecto documental – foi a baliza desta 
seleção. 

Outro aspecto que vale ser ressaltado, foi a im-
pressão fine art das fotografias em papel muse-
ológico Hahnemühle. Tal impressão foi feita a 
partir de arquivos originais pós-processados 
pelo Haroldo. Na escolha do papel, optei, após 
vários testes, pelo Hahnemühle Museum Et-
ching 350 gsm, um papel fosco, de altíssima 
qualidade, no qual a fotografia pode durar mais 
de 100 anos se protegida e com iluminação 
adequada. A ideia da impressão fine art foi pri-
mar pela qualidade de impressão, fazendo jus 
à natureza artística e documental das imagens. 
O tamanho A3+ permite um olhar próximo, 
cuidadoso, não apressado, para quem visitar a 
exposição. Um olhar que está se tornando raro, 
uma vez que fotos impressas estão deixando de 
existir.

----
Prof. Dr. Alneu de Andrade Lopes
e-mail: alneu@icmc.usp.br
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Jacaré-do-pantanal -2011
Caiman yacare
Poconé - MT

Imp. Fine art - Papel Hahnemühle Museum Etching 
350gsm A3+ - 2018 - Formato: 66,3cm x 41,2cm
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Haroldo Palo Jr, 
fotógrafo de natureza reconhecido internacionalmente, 
nasceu em Lins, em 17/11/1953, mas residiu em São Carlos 
desde o início de sua graduação na EESC-USP, em 1973, até 
2017, ano de seu falecimento. Haroldo, autodidata apaixo-
nado por fotografia, inspirou-se em clássicos da fotografia 
e vídeo como Ansel Adams. Na USP, formou-se em enge-
nharia elétrica com ênfase em eletrotécnica e eletrônica, em 
1978.

Uma motivação importante para esta exposição é que além 
da capacidade do Haroldo para fazer de suas fotografias, 
com excepcional técnica, um registro poético e artístico, 
suas obras são uma necessidade atual. Vivemos num mo-
mento em que a explosão da quantidade de fotos, tiradas 
aos bilhões a cada dia principalmente com celulares, tam-
bém significa um pouco da morte da fotografia no seu senti-

Anoitecer  - Rio Cuiabá - 2008
RPPN SESC Pantanal - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm
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do mais “clássico”, como afirma o cineas-
ta alemão Win Wenders3. E também pelo 
fato dessas fotos estarem condicionadas 
a uma forma de exposição que leva a uma 
necessidade de fotos supercontrastadas, 
saturadas, para serem facilmente visua-
lizadas em dispositivos móveis como ce-
lulares. Tais fotos quase nunca serão im-
pressas, mas divulgadas em redes sociais 
como o Facebook e o Instagram. Nesse 
sentido as fotos do Haroldo são exem-
plos de fotografia não condicionadas à 
exposição em redes sociais. São exemplo 
de uma fotografia que Win Wenders afir-
ma que está em risco.

[3] (BBC NEWS, 2018).

Vegetação do Cerrado - 2004
Pantanal da Nhecolândia - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 51,6cm
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Vitória-régia -2009
Victoria amazonica
Serra do Amolar - Rio Paraguai - MT

Imp. Fine art - Papel Hahnemühle Museum Etching 
350gsm A3+ - 2019 - Formato: 66,3cm x39,7cm
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Haroldo como fotógrafo/naturalista foi cuida-
doso nos pequenos ajustes de suas fotos, tendo 
o cuidado de inclusive ter um excelente conjun-
to de equipamentos que permitisse a captura 
com fidelidade de cores e formas, principal-
mente de aves. Esse cuidado estendia-se a um 
pós-processamento parcimonioso, procuran-
do, num eventual recorte preciso e ajustes su-
tis de exposição/luminosidade, ressaltar o que 
julgava relevante. É claro que a fotografia sem-
pre permitiu manipulações da imagem, tanto 
no momento da sua captura, por exemplo, no 
controle da profundidade de campo, no qual o 
Haroldo é um mestre, quanto no pós-proces-
samento/impressão (burning/dodging). Porém, 
ao mesmo tempo, a fotografia também sem-
pre esteve associada à possibilidade de repre-
sentação fiel da realidade, particularmente no 
fotojornalismo. Nesse sentido, assim como na 

Pavãozinho-do-pará - 2002
Eurypyga helias helias
Pantanal - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2019
Formato: 66,3cm x 51,6cm
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captura, o artista/fotógrafo pode usar sua téc-
nica para realçar ou inibir aspectos da imagem, 
no pós-processamento isso também é natural.  
Porém, existe um limite para essa manipula-
ção que depende de cada artista/fotógrafo, e 
inclusive do propósito da fotografia. Esse limite 
não passa apenas pela ética do fotógrafo, o li-
mite também passa pelo nível de preocupação 
do fotógrafo com os detalhes de cores, formas, 
ambiência de animais, plantas e pessoas retra-
tadas. Na fotografia do Haroldo, sobressai esse 
componente documental. Haroldo pesquisava 
e catalogava todos os animais fotografados. Ele 
tinha essa preocupação documental que torna 
sua fotografia e seu acervo únicos, e muito dis-
tintos das fotografias demasiadamente retoca-
das, típicas atualmente.

Onça-pintada - 2015
Panthera onca palustris
Poconé - Porto Jofre - Rio São Lourenço - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2019
Formato: 66,3cm x 52,2cm
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Haroldo, embora com 14 viagens à An-
tártida junto ao Programa Antártico 

Brasileiro e a outros continentes, explorou 
principalmente as paisagens humanas e 
da natureza brasileira, como o Pantanal, a 
Mata Atlântica, e a Amazônia, que já são 
exuberantes, surpreendentes, mesmo sem 
artifícios de pós-processamento. 

No acervo do Haroldo, com mais de 300 
mil fotos, encontramos essas pérolas de fo-
tografias como amanheceres e pores de sol 
pantaneiros, que hoje em dia correríamos o 
risco de achar que foram ajustadas em um 
Photoshop. Mas eu sou testemunha, as cores 
do céu do Pantanal as vezes impressionam de 
tão surreais e em outras situações é apenas 
um céu azul claro, suave, mas também lin-
do (que também não precisa de um “pop” no 
Photoshop). 

Entardecer no cerrado - 2007
Nhecolândia - Corumbá - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 40,1cm



26 27

Haroldo, mais que fotógrafo foi também natu-
ralista, um pesquisador apaixonado pela natu-
reza, que simplesmente usava sua técnica para 
registrar magistralmente aquilo que amava. 
Sinto que sua postura era humilde perante a 
natureza, com a qual, também me identifico: 
seu objetivo era registrar e aprender. Falando 
sobre o Pantanal, Haroldo considerava que 
o registro de toda aquela diversidade seria a 
primeira tarefa para compreender aquela re-
alidade.        

  

Entardecer - Estação Seca - Piúva - 2002
Pantanal - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 51,6cm
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Em suas fotos, pessoas, independentemente 
de etnia, condição de vida, ou região, sempre 
transmitem dignidade, o que me lembra uma 
preocupação de outro grande fotógrafo brasi-
leiro em seus retratos, Sebastião Salgado.

Ainda sobre fotografias de pessoas, Haroldo co-
mentava com sua esposa, Isadora Puntel, que 
tinha dificuldade com retratos. Principalmen-
te se tivesse que dirigir a pessoa. Talvez daí seu 

André “pantaneiro” - 2011
Poconé - Pousada Araras - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm
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claro foco em natureza, porém, observa-se nas 
figuras humanas do Haroldo, uma interessan-
te semelhança de abordagem com suas fotos de 
natureza. Afinal, como ele dizia, “... nós somos 
vida selvagem, nosso nome é homo sapiens.”4. 
Não duvido que o Haroldo ao fotografar um bebê 
numa rede, não tivesse uma abordagem idêntica 
à de documentar uma cena de um lindo filhote 
em um ninho. Filhote que nesse caso apenas por 
acaso era um humano. 

[4] (PALO JR., 2018).

Criança na rede - 1985
Pantanal - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm
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Outra dimensão presente nas figuras huma-
nas do Haroldo está naquilo que extrapo-

la à própria arte, são as singularidades e subje-
tividades que dão identidade àquelas pessoas. 
Walter Benjamin5, ao analisar uma famosa fo-
tografia de David Octavius Hill, do século XIX, 
a vendedora de peixe de Newhaven, fala des-
sa dimensão, que chama atenção e é típica da 
fotografia, que “exige o nome da pessoa”, algo 
que “nunca se entregará totalmente” à arte: essa 
pessoa existiu, tinha um nome, sentimentos, de-
sejos. É um aspecto documental, que dá aquela 
sensação tão comum e agradável ao olhar foto-
grafias antigas de pessoas em seus ambientes e 
imaginar suas vidas, seus sentimentos. 

[5] (BENJAMIN, 1987). 

Peão e cavalo pantaneiro I - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm
Imp. Fine art Papel Hahnemühle 
Museum Etching 350gsm A3+

Peões Pantaneiros - 2011
Rio Aquidauana - Fazenda Retirinho - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm
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As imagens humanas me remetem a figuras da 
minha infância. Lembro-me de como os peões 
adoravam aquela vida e que mesmo na rudeza 
de suas fainas nunca perdiam o caráter lúdico 
daquelas lidas. Seu Geraldo, peão com um sor-
riso de quem já sabe de antemão que a novilha 
perseguida já está laçada, é uma imagem mara-
vilhosa.

Peão Pantaneiro - Sr. Geraldo - 2004
Refúgio Ecológico Caiman - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 60,7cm x 54,6cm
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Nas fotos dos peões, do bebê, dos tropeiros, Ha-
roldo sintetiza não apenas figuras pantaneiras, 
mas também saberes, histórias, cultura. A ten-
são do cavalo atravessando um corixo  a nado, 
com o peão nas costas, também é uma aula de 
Pantanal, das capacidades do cavalo e dos peões 
pantaneiros. O peãozinho na rede, com uma luz 
avermelhada, provavelmente de um pôr do sol, 
também é uma cena linda. É possível imaginar 
que ele está de banho tomado e já se preparan-
do para ir dormir, junto com as aves, como era 
de costume na região, embora essa foto tenha 
sido digitalizada a partir de filme e não tenha 
conseguido a informação do momento em que 
foi tirada. 

Peão Pantaneiro - Gonçalo - 2011
Poconé - Pousada Araras - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x5 2,2cm



Pantaneiro - Pescador - 2002
Pantanal - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 51,6cm
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Parece que o mesmo carinho 
que tinha ao fotografar/documentar uma ave, 
tomando cuidado em conhecer seus hábitos, 
nomes populares, científico, distribuição geo-
gráfica, etc, de ter parceiros naturalistas em 
suas expedições, também se observa nas suas 
fotos de pessoas. Haroldo faz parte de uma ca-
tegoria de fotógrafo pesquisador, fazendo que 
seu acervo seja uma fonte não apenas de uma 
fantástica coleção de arte, mas de um incrível 
conjunto de informações ambientais, geográfi-
cas, biológicas e sociais, que constitui um va-
lioso material de pesquisa. Em consideração a 
esse caráter de pesquisador do Haroldo, todas 
as imagens de aves e animais da exposição são 
acompanhadas com seus nomes populares e 
científicos.

João-de-barro - 2004
Furnarius rufus commersoni
Fazenda Retirinho -Aquidauana - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2019
Formato: 66,3cm x 51,5cm
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Sobre as aves e animais minha escolha foi sim-
ples, foram principalmente daqueles que mais 
via e, naturalmente, as fotografias que achei 
lindas dentre as pouquíssimas que vi (conside-
rando o tamanho do acervo). À propósito, uma 
paixão particular do Haroldo foram as aves, e a 
quantidade de suas fotos sobre as aves panta-
neiras permitiriam uma exposição gigantesca e 
maravilhosa só com elas. 

----

Biguatinga  - 2007
Anhinga anhinga anhinga
Abobral - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm
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Arredio-do-rio - 2002
Cranioleuca vulpina vulpina
Poconé - Sesc Pantanal - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2019
Formato: 66,3cm x 52,2cm

Outras obras 
da exposição
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“Às vezes leva anos para você [re]
ver o mesmo bicho, a oportunidade 
nunca se repete. Então ou você faz 
[a fotografia] na hora ou vai se la-
mentar prá sempre.”
(PALO JR., 2018).

Pavãozinho-do-pará - 2006
Eurypyga helias helias
Poconé - Sesc Pantanal - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2019
Formato: 66,3cm x 52,2cm
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“O socó beija-flor eu levei 30 anos 
para ver o primeiro, depois que eu vi 
o primeiro, levei mais 5 anos para 
ver o segundo. Então eu aprendi: 
encontrou o bicho, fotografa, filma 
ele até ir embora. Enquanto ele não 
for embora ele é seu.”

Garça-azul - 2007
Egretta caerulea
Estrada Parque - Rio Abobral - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm

(PALO JR., 2018).
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“Andar 10 km a pé aqui é mor-
tal.” (Sobre a quantidade de 
mosquito e o sol escaldante no 
Pantanal).

Campo Alagado - 2011
Poconé - Pousada Araras - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm

(PALO JR., 2018).
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“ Enquanto ele [o observador] não registrar 
todo esse conjunto ele não faz noção, não 
faz ideia do que é o lugar.” 

Jacaré-do-pantanal - 2002
Caiman yacare
Rio Cuiabá - Poconé - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 51,6cm

(PALO JR., 2018).
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 “... É uma festa, realmente é um espe-
táculo isto aqui.” (ainda sobre o Panta-
nal e quantidade de animais).

Ariranha - 2007
Pteronura brasiliensis
Estrada Parque - Rio Abobral - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm

(PALO JR., 2018).
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“We are part of the environment, we are 
wild-life, our name is Homo sapiens.” 

Bugio-preto - 2012
Alouatta caraya
Poconé - Pousada Araras - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm

(PALO JR., 2018).
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“I am part of everything.” 

Campo alagado - 2014
RPPN SESC Pantanal  - Poconé - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm

(PALO JR., 2018).
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“Mas como gosto de coisas simples – mi-
nhas fotos são simples – decidi não escre-
ver sobre elas.” 

(Foto págs. 62-63) Mata de Cordilheira - 2009
Poconé - Pousada Araras - MT

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 43,1cm

Entardecer - Tuiuiú - 2007
Miranda  - MS

Imp. Fine art 
Papel Hahnemühle Museum 
Etching 350gsm A3+ - 2018
Formato: 66,3cm x 52,2cm

(PALO JR., 2018a).
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