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...“Estas fotografias nos sensibilizam e arrastam para uma aventura com 
sabor, aroma e memórias do neorrealismo de Roberto Rossellini e Vittorio de 
Sica. Parecem atores, mas não são atores, pois representam a realidade. São 
todos bons? Talvez não, mas são heróis, talvez como Macunaíma, talvez como 
qualquer um de nós, com defeitos e qualidades que são indistinguíveis”.

…“These photographs sensitize us and drag us into an adventure with flavor, 
aroma and memories of Roberto Rossellini and Vittorio de Sica’s neorealism. 
They look like actors, but they are not actors, as they represent reality. Are they 
all good? Maybe not, but they are heroes, maybe like Macunaíma, maybe like 
any of us, with flaws and qualities that are indistinguishable”.

Pedro Fadini

...“Com sensibilidade e um olhar aguçado, Mozeto capta o âmago destas 
pessoas em suas fotografias, por meio de suas belas imagens em preto e 

branco, riquíssimas em detalhes e contrastes. Esta riqueza não reside apenas 
no imagético, mas também no campo textual, pois há o resgate de histórias 

de pessoas de diversos personagens, símbolos de uma situação que insiste em 
perdurar no campo, por todo o Brasil”. 

…“With sensitivity and a keen eye, Mozeto captures the core of these people in 
his photographs, through his beautiful black and white images, rich in details 

and contrasts. This richness resides not only in the imagery, but also in the 
textual field, as there is the rescue of people’s stories of different characters, 

symbols of a situation that insists on existing in the countryside, throughout 
Brazil”.

Ricardo Lima

...“Rurais é um livro que mostra aquele momento criado pela característica 
imanente do fotógrafo, contido na experiência das possibilidades, com 
uma realidade sentida. Ele não traz para nós uma proposta taxonômica do 
trabalhador rural, muito menos um discurso homilético, mas sim algo que é 
intrínseco à boa fotografia: a inefabilidade”.

…“Rurais is a book that shows that moment created by the immanent 
characteristic of the photographer, contained in the experience of possibilities, 
with a felt reality. It does not bring us a taxonomic proposal of the rural worker, 
much less a homiletical discourse, but something that is intrinsic to good 
photography: ineffability”.

Juan Esteves

Antonio A. Mozeto nasceu na zona rural (Bairro 
Fugidos) do município de Borborema, estado de 
São Paulo, no já muito ido ano de 1947. A história 
da cidade diz que o riacho que a cruza recebeu 
o nome de Ribeirão dos Fugidos em referência a 
um pequeno quilombo de escravos fugidos que 
existia perto dali. Borborema era denominada 
Vila do Ribeirão dos Fugidos até 1909, quando 
passou para o nível de distrito, recebendo, então, 
o nome que tem hoje.

É graduado em Química (licenciatura) pela 
antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Araraquara (SP) (hoje, UNESP) em 1969. É 
mestre em Físico-Química pela EESC-USP de São 
Carlos (SP) (1978) e PhD em Ciências da Terra 
pelo Department of Earth Science, University 
of Waterloo, Ontário-Canadá (1981). Tem pós-
doutorado pelo WHRC-Woods Hole (MA) (1989) 
e pela USEPA-Duluth (MN) (2000), EUA. Foi 

professor e pesquisador na área da Química 
Ambiental do Departamento de Química da 
UFSCar, campus de São Carlos (SP), no período 
de 1972-2017, quando ministrou grande número 
de disciplinas na graduação e pós-graduação; 
coordenou grande número de projetos de 
pesquisa e extensão; publicou livros e grande 
número de trabalhos científicos; participou de 
grande número de eventos técnico-científicos 
no Brasil e em diversos outros países; orientou 
grande números de estudantes de graduação 
e pós-graduação (mestrados e doutorados). 
Aposentou-se da UFSCar em 2017 como professor 
titular desta instituição.

Amante e praticante da fotografia desde a 
adolescência, dedicou-se, com mais afinco, à 
prática e ao estudo da fotografia documental 
autoral, mais concentradamente, na última 
década.

 2016 até a presente data: participou 
de grande número de festivais 
de fotografia em diversas 
cidades brasileiras e de algumas 
exposições coletivas em cidades 
como Campinas (SP), Mariana 
(MG), Pirassununga (SP), Analândia 
(SP), Araras (SP), Paraty (RJ) e São 
Paulo (SP).  

 2017 (maio-junho): estudou no 
International Center of 
Photography (ICP) de Nova Iorque-
EUA, onde completou três cursos 
de fotografia e um curso prático 
individual de fotografia de rua.

 2018 finalista no 15o Salão Nacional 
de Fotografia Pérsio Galembeck, 
Prefeitura Municipal de Araras 
(SP) (tema “A força feminina”), 
e no II Festival de Fotografia de 
Analândia (SP) (tema “Fotografia 
de natureza-tema Brasil”).

 2020 (março até a presente data): 
participa do Ciclo de Estudos 
da Fotografia idealizado e 
coordenado pelo fotógrafo, curador 
e escritor Juan Esteves (São Paulo, 
SP).

 2020 (novembro): finalista entre as 20 
fotografias selecionadas na 
convocatória categoria Foto Única 
no Festival de Paranapiacaba (SP), 
no tema “Meio ambiente”.

 2020 (novembro): participou do Portfólio 
em Foco/Convocatória 2020 no 
16o Paraty em Foco – Festival 
Internacional de Fotografia –, 
sendo um dos 10 finalistas da 
categoria Ensaios, com o trabalho 
(8 fotos) no tema “A eterna e 
insustentável batalha entre o 
Homem e a Natureza”.

 2019-2020 Realizou exposições individuais 
denominadas RURAIS em cidades 
do interior de São Paulo: (1) Centro 
Cultural da USP de São Carlos 
(SP) no período de 09/05 a 10/07 
de 2019; (2) Centro Cultural da 
Prefeitura Municipal de Avaré 
(SP) no período de 12/07 a 09/08 
de 2019; (3) Museu Público da 
Prefeitura Municipal de Descalvado 
(SP) no período de 13/08 a 13/09 
de 2019; (4) Paço da Prefeitura 
Municipal de São Carlos (SP) 
no período de 24/01 a 29/02 de 
2020; (5) Prefeitura Municipal de 
Borborema (SP) no período de 
07/03 a 11/05 de 2020 (incompleta 
por causa da deflagração da 
pandemia da Covid-19).

 2021 Participante como membro 
fundador do Clube FotoWeb 
idealizado e fundado por 
Roberto Cecato (São Paulo, SP)

ANTONIO A. MOZETO  M I N I  B I O
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[se, como o monólogo de William Shakespeare cita 

que “o mundo inteiro é um palco” e que “todos os homens 
e mulheres são meros atores: eles têm suas saídas e suas 
entradas; e um homem cumpre em seu tempo muitos papéis” 

(trecho da peça “Como Você Quiser”, de Shakespeare - Ato 

II, Cena VII), todos os espaços são palcos (o mundo é um 
palco, e a vida uma peça) e todas as pessoas são atores/

atrizes, e esta pessoa em particular desta fotografia 

– este trabalhador que me mira tão intensamente 

–, tendo como pano de fundo um vasto palco de um 

canavial paulista, evoca e protagoniza, para mim, a 

essência dessa peça de Shakespeare: sobre essas ironias 

de meditação da passagem da vida humana]

[no presente este trabalhador vive em qual dos sete atos 

ou os sete papéis da peça de Shakespeare? “infante? 
escolar? amante? soldado? juiz? pantalão? velhice? (e a 
morte iminente)”; como terá vivido essas diferentes 

idades ou papéis durante sua vida? que memórias teria 

ele guardado de cada uma dessas etapas já vividas? 

que expectativa e que sonhos teria ele para as etapas 

que virão em seu futuro? seria, por exemplo, o ato ou a 

idade do “amante”: “fornalha acesa, celebrando em balada 
dolorida, as sobrancelhas da mulher amada”? ou a do 

“soldado”: “cheio de juras feitas sem propósito, com barba 
de leopardo, mui zeloso nos pontos de honra, a questionar 
sem causa, que a falaz glória busca até mesmo na boca dos 
canhões?”; não sei as respostas a essas perguntas; só 

posso conjeturar e, ao mesmo tempo, faço as mesmas 

perguntas a mim mesmo e não obtenho muitas 

respostas]

[os campos, as ruas, as fábricas, as salas em geral 

são ambientes, palcos onde as pessoas chamadas de 

fotógrafos trabalham suas construções visuais; onde 

eles/elas realizam seus sonhos, desejos, e se dão conta 

de seus medos e inquietações; onde, com o passar do 

tempo, criam fortes conexões com os papéis que eles/

elas próprios/as desempenham ali como atores/atrizes 

que também o são]

[o que meramente sei, sinto e posso falar sobre o 

retratado é acerca de seu semblante de bondade e de fé 

na vida; confiança na vida e nas pessoas que são, para 

mim, inequívocas: expõe como ninguém sua alma de 

trabalhador rural no retrato que eu, um feliz fotógrafo, 

num feliz dia, conseguiu fazer; ele está ali: ereto; forte; 

direto; aberto; ele existe, é real e protagoniza sua 

existência: sua força, seu caráter, sua bondade e lealdade 

para com as pessoas e com o mundo em que vive; tudo em 

respeito a seu lugar, sua identidade e seu pertencimento 

a este lugar; pertencimento a seu trabalho árduo de 

cada dia, seu e de muitos companheiros e companheiras 

desse imenso canavial sob um brilhante e vibrante sol 

de meio-dia e sob um céu que o protege]

[ L U G A R ,  I D E N T I D A D E  E  P E R T E N C I M E N T O ,  E  S H A K E S P E A R E ] 

Antonio Mozeto
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[levantei-me bem cedo hoje; cedo demais prô meu gosto; 

mas já tô acostumado; tem que se acostumar; e remédio 

tem? saí da cama num pulo; escovei meus 32 dentes – 32 

não, menos, pois já perdi uns; um deles chupando cana; 

outro comendo pipoca –; tomei um café preto; comi um 

pedaço de pão amanhecido e saí à rua para esperar o 

ônibus da turma que me leva ao trabalho; muitos da 

minha turma já estavam lá dentro; do ônibus; tudo-

-meio-que-dorminhocando; meio que ainda cansados 

do dia anterior; mas, sabe você, que o trabalho me ale-

gra? apesar de que os ganho não-seja-lá-essas-coisa, 

dá prô-gasto; pra-sustentá-a-mulé-i-us-fíiu; mas penso 

muito mesmo na minha aposentadoria: muito mesmo: 

noite-e-dia-dia-e-noite].

[você que está me vendo assim todo enfeitado nesse 

uniforme que-acho-até-bunito-só-por-falá, com esse 

enxadão nas-costa, pensa que sou fraco não! dou mais 

de umas quatrocentas, quinhentas, mil – tem dia que 

dou mais do que isto – enxadadas com ele por dia; uma 

vez já matei uma cobra com ele também: diziam que é 

pra matar não: só que entre ela e eu, viva eu, morra ela: 

nunca-mais-vou-fazê-isto-di-novo: tenho dó dus bichi-

nhos; tudo-é-fíiu-de-Deus-nesse-mundo: e-o-que-num-

-é-fíiu-é-neto-bisneto-tatraneto-assim-por-diante].

[coisa-que-gosto-de-montão-no-eito é das-hora do 

descanso e da boia: nessas horas você joga conversa 

fora com os outro da turma: tem-cada-história; cada-

-um-tem-sua-própria-história; cada um conta a sua 

do-domingo-que-passô ou da noite-de-onte; viu qui 

falei só dus-dia-de-dumingo, porque dia-de-sábado 

a gente trabáia também, sabia? acho-qui-num-sabia: 

num tem problema nenhum; os dias de chuva são bão-

-tamém, porque quem-num-qué-ganhá-sem-trabaiá? 

leva a sério não: é-só-brincadeirinha-isso; é-sério-num-

-brinco-cu’isso-não; gosto do ofício: patrão-é-dos-míió: 

trabáio-porque-gosto-e-porque-priciso-e-é-priciso; e-é-

-sempre-priciso: só sei fazê isso na vida; e remédio tem?]

[queria falar hoje de um sonho que tive essa-noite-

-di-antionte; de tanto matutá e rematutá aqui na mi-

nha cabeça sobre tudo isso que taí, sonhei que tinha 

me aposentado: tinha finalmente largado isso tudo aí: 

tinha-vortado-pra-minha-terra-natá; tava animado 

porque ia ficá em casa, numa boa; só-saíno-passiá-co’á-

-moto-que-comprei-co’ás-economia; usano-meu-óculo-

-escuro-da-úrtima-moda e meu boné novo (*); daí que 

me-peguei-acordando-num-salto-só-muito-assustado-

-inteirinho-suado: acho que num-quero si aposentá 

mais não: não gosto de ficá em casa: cansa mais que 

trabaiá; intão saí correndo: num deu tempo nem de to-

má-o-café-preto-e-comê-o-pedaço-de-pão-amanheci-

do-di-onte-hoje: pensei que tinha perdido o ônibus: mas 

não... que-sorte-a-minha-hoje; antionte-era-domingo; 

é, “vivê-não-é-muito-arriscado, verdade”!?!?]

(*) (parte de texto inspirada em Silva, M. A. de M. e Ver-

çoza, L. V. “Vidas talhadas no avesso da história”. Editora 

Annablume. 2019).

[ P E S A D E L O  D E  A P O S E N T A D O R I A ] 

Antonio Mozeto
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[ F E I T O - U M - V I S G O - D E -J A Q U E I R A ;  F E I T O -T A T U A G E M ] 

Antonio Mozeto

[nasci: me criei: criei filhos e netos; vivi e vivo num lugar em que o tempo é outro 

tempo: outra dimensão; tempo que é mais sossegado feito às vacas leiteiras, que 

de noite se deitam imóveis e sonolentas no pasto: ficam ali ruminando mansa 

e lentamente a noite inteira; nas noites de escuridão que nem breu só se sabe 

que elas tão-ali através do sentir de seu calor, de seu cheiro: pelo barulhinho que 

seus dentes fazem quando ruminam: nem seus mugidos habituais se escutam; 

meus sentimentos não se encaixam na descrição por palavras: não sou boa com 

as palavras: gosto delas, mas nem sei se existem para descrever dum-jeito que 

o outro os sinta como eu sinto, como eles realmente são; só sou boa com o 

sentir dos sentimentos: quem já os sentiu: quem já os viveu os tem grudado 

profundamente na pele: feito-uma-nódoa: feito-um-visgo-de-jaqueira: feito-

tatuagem: vão embora com a gente quando se vai pro outro mundo]
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[ I M A G E N S  D A  M E M Ó R I A  D A  E X P E R I Ê N C I A  V I V I D A ] 

Antonio Mozeto

[tenho muito vaga em minha memória a minha já distante 

infância; quisera que fossem imagens fotográficas; quisera tê-

las; as que tenho são como se fossem imagens fotográficas 

emolduradas e penduradas numa parede; estão ali; reais: são 

vistas com nitidez; as imagens que tenho de minha infância são 

imagens da memória da experiência vivida; minha mãe foi uma 

mulher-roceira como hoje eu também sou; sua vida se parece 

como um pé de café, um pé de milho, um pé de arroz, um pé 

de laranja: dão flores, frutos e sombras frescas; se o céu existe, 

deve ter a beleza e o perfume dessas flores; o sabor desses 

frutos; o frescor dessas sombras; tudo isto deveria ser oferecido 

a quem ali bate a esta imaginária e gigantesca porta; ela – 

minha mãe – criou os filhos nesses canaviais, nesses pomares, 

nesses cafezais, nesses milharais, nesses arrozais, em nada 

pouco árduos trabalhos acompanhando meu pai; dia após dia; 

anos a fio; muitas mulheres-roceiras levam seus filhos-bebês 

que adormecem nas roças à sombra das saias dos pés de café 

ou de outras árvores; as mulheres-roceiras são fortes; se você 

sabe o quanto dura e forte é a madeira das aroeiras: pois é, 

é assim que elas são; são também ternas, suaves, carinhosas: 

se você já sentiu a leveza da brisa das manhãs frias outonais, 

sabe que elas assim são; roças, casas; proles, famílias, é de tudo 

isso que elas cuidam; são muitas marias-marias-mulheres-

roceiras neste gigantesco pedaço de chão de que chamam 

Brasil; sem essa ‘manha, graça, marca, força, raça, gana, sonho’ e 

sem ‘trazer na pele essa estranha mania de ter fé na vida’ (maria-

maria: fernando brant) dessas mulheres, isso-aqui-tudo-que-

chamam-Brasil, não seria o que é hoje]
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[olhando para esta fotografia, ressoa em minha cabeça 

um pequeno trecho contendo grandiosas palavras de 

James Agee em seu livro, publicado originalmente em 

1941 nos EUA e intitulado ‘Elogiemos os homens ilustres’ 
no Brasil (James Agee e Walker Evans. Cia das Letras. 

Tradução de Caetano W. Galdino. 2009), quando ele 

indica para quem seu livro havia sido escrito:

 “Seja como for, este é um livro sobre ‘meeiros’, e é escrito 
para todos aqueles que têm no coração um fraco pelo 

riso e pelas lágrimas inerentes à pobreza vista de longe, 
e especialmente para [...] que venha apreciar um pouco 

melhor e mais culpado a próxima boa refeição que fizer”. 

Em seu prefácio, Agee apresenta o livro “como um esforço 
para reconhecer a estatura de uma parcela da população cuja 
existência mal se imagina”]

[o livro se refere a uma viagem que o escritor James Agee 

e o grande fotógrafo Walker Evans fizeram em 1936 ao 

sul dos EUA (Alabama) no período da Grande Depressão, 

pela Revista Fortune, com o objetivo de ‘fazer registros 
fotográficos e verbais da vida e do ambiente cotidianos de 
uma típica família de colonos brancos daquela região’. Além 

do trabalho de Agee e Evans, durante quase 10 anos 

(1935-1944) foi feito, com os mesmos fins, importante 

levantamento fotográfico sob a tutela de vários órgãos 

do governo norte americano – dentre as quais a Farm 

Security Administration (FSA) - do qual muitos outros 

grandes fotógrafos(as), com expressivos resultados, 

também participaram (e.g., Dorothea Lange)]

[há uma via de mão dupla de comunicação entre as 

fotografias de Evans e o texto de Agee. Como Agee 

enfatizou, “as fotografias não são ilustrativas”, “elas e texto 
são coiguais, mutuamente independentes e plenamente 
colaborativos”. As fotografias de Evans são, para mim, o 

léxico visual natural das maravilhosamente inspiradas 

e detalhadas descrições de Agee dos locais, casas, 

objetos, das pessoas fotografadas e de seus costumes. 

As sensações e o espírito dos lugares e dos objetos 

extravasam espontaneamente das imagens de Evans. 

Suas fotografias evocam sentimentos de simpatia pelos 

retratados e seus costumes, pelos lugares, refletindo 

assim, a profunda dimensão humana de seu trabalho]

[em que pesem as grandes diferenças entre o trabalho 

no campo em tempos tão passados e num país tão 

diferente como os EUA e a situação atual e dos últimos 

anos no Brasil, minha simples mensagem neste texto 

não é muito diferente da de Agee: é a de que muitos, 

neste país, infelizmente, não reconhecem (ou fingem 

não reconhecer) a importância do duro trabalho diário 

de trabalhadores rurais na produção de alimentos que 

chegam às mesas de nossas famílias no Brasil e de 

outras mundo afora e de commodities (açúcar e etanol) 

de grande importância ao país]

[ E L O G I E M O S  O S  H O M E N S  E  M U L H E R E S  I L U S T R E S  D O  C A M P O ] 

Antonio Mozeto
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[ D E S P A L A V R A S ] 

Antonio Mozeto

[não sou bom com as palavras: tenho para mim que nasci 

desconfigurado dessa coisa chamada palavra; preciso falar 

disso para quebrar o feitiço: parece que estou convencido de 

que nasci para ver-ouvir-apreciar: com um sentimento mais 

aguçado; porque gosto de ver o galo cantar: porque gosto 

de ver o cantar-dobrado de passarinhos: do barulhinho de 

chuva-no-telhado; de uma estrela cadente riscando o céu 

nas noites sem fim: o tique-taque do relógio do tempo: o 

pisca-pisca dos pirilampos: ouço, talvez, até os raios do sol 

iluminando as manhãs: as cores mornas do sol poente; ouço 

o barulhinho das trocas de fases da Lua: do movimento das 

nuvens: do cintilar das estrelas no firmamento; ouço o brilho 

da Via Láctea no céu em noite limpinha: a fala dos surdos-

mudos: o silêncio de inocentes: de almas cansadas; ouço 

o silêncio do vazio do amor que se foi: do calor do olhar 

amoroso de pai e de mãe: do silêncio de uma folha caída no 

chão dos ramos das árvores no outono: do desabrochar das 

flores nas campinas: do cio dos bichos no mato: do balançar 

dos rabos dos cachorros: a tristeza da morte e do luto: 

dos passos de sonhos frustrados e de pesadelos de noites 

maldormidas: o silêncio do medo do escuro: da solidão de 

velhos solitários e abandonados: o ciúme da esposa mal-

amada e desprezada; ouço o suor escorrendo no rosto de 

um trabalhador cansado ao sol do meio-dia: o silêncio de 

justos homens e mulheres, trabalhadores, ao final de mais 

um dia de trabalho: ouço a esperança de chegada de cartas: 

a ansiedade de mãe à espera do filho à porta da casa: o 

silêncio de mãos cansadas: de mentes e corações tranquilos: 

os sons, as cores, as sensações da ausência: a fé e a coragem 

de homens justos: o som da passagem da brisa fresca das 

manhãs frias de abril]
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[o ônibus que leva a gente pra-cá-e-pra-lá é azul; como 
azul é a cor do céu: como é azul a cor do mar: mar que 
muitos aqui nunca viram; vestem-se esse uniforme to-
dos os dias: de um-azul celeste brilhante: até bota de 
cano-longo se tem que usar; mas não são dessas botas 
chiques de pelica que as moças chiques usam não: essas 
aqui são meio duras, pesadas: de couro grosso, quase 
sem curtir; judia um pouco us pé: faiz calo: bolha nus pé. 
Os banco do ônibus são também azuis com um certo 
padrão decorativo. Do lado de fora dele uma inscrição: 
‘RURAIS’: que-se-lê-se-vê-de-longe: letras grandes: nos-
sas novas-identidade. As estrada não são muito lá trafe-
gáveis, digamos: sacoleja-se bastante; pra-lá-e-pra-cá; 
todo-o-santo-dia; só dia-de-domingo que não; mas é a 
sina de quem é rural; de quem é boia-fria; em dias de 
chuva aí nem se fale: é barro pra-tudo-qui-é-lado: quan-
do não atola]

[o trabalho é pesado, suado; mas muito animado; o pes-
soal enfrenta o eito com fé: ah! essa nunca há-di-fartá; 
tudo mundo canta: pra espantar o cansaço e a rotina: 
pra ajudá passá logo o dia: quando se não se dá nem 
conta, é hora da boia: boia-fria: como a água da morin-
ga: i logo é hora de i embora; me disseram que até tem 
uma-moda-de-música boa que fala nos tar-de-boia-
-fria: que “tomam umas biritas: pra espantar a tristeza: e 
até sonham com bife a cavalo e batata frita: depois com so-

bremesa de goiaba cascão com muito queijo e depois café ci-
garro o beijo de uma mulata chamada Leonor ou Dagmar1”; 
num sei disso não: num tem disso por aqui no eito não; 
nunca vi; deve ser coisa de poeta: de cantador. Mas pode 
até ser verdade; mas num creio: pra mim acho qui é um 
sonho mesmo. Tem de ser sonho sim, porque isso tudo aí 
qui ocê tá falano é coisa muito boa: essas coisas muito 
boa são dura di si acreditá; dura di si achá; dura di si vê, 
di si tê. Eu pouco sei de muitas coisa. Mas, sabe ocê, sou 
um cidadão-duvidadô de muitas coisa que a gente ouve 
por aí. Tem gente aqui que está no eito faz 10-15-20-anos 
i nunca viu isso: o que se vê; o que si tem é o duro dia-
-a-dia sem muita poesia: dia-de-boia-fria; mas si leva 
uma vida boa: boa vida de um rural; boa vida-vivida de 
um rural; meio sofrida, mas vivida: até o dia di pará qui 
u corpo num aguenta mais o eito; essa é nossa vida; no 
ganha-pão du-dia-a-dia; até quando num sei; se ocê 
subé me diga lá qui iscuto: vô-até-gostá-di-iscutá: sô 
um cidadão bão prá iscutá. Mais Deus é justu: é grande: 
é o maió. Deus lhi pagui por tudo: ‘pelo pão pra comê; pelo 
chão pra dormí; pela certidão pra nascê; pela concessão pra 
sorrí; por me deixá respirá; por me deixá existí; Deus lhi pa-
gui’; ‘um dia a páiz derradêra, verdadêra vai nus redimí’2.

1 aldir-blanc: rancho-da-goiabada; 2 chico-buarque-Deus-lhe-pague

[ A - B O I A - F R I A - D E - C A D A - D I A ] 

Antonio Mozeto
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[ A L M A  D E  P A S S A R I N H O ] 

Antonio Mozeto

[tenho asas na alma; tenho alma de passarinho: avuando-de-

galho-em-galho; vivo uma vida-avuada em meus pensamentos, 

meus sonhos: de um lugar a outro; quase nômade]

[e como um passarinho que sou, sempre tenho um galho, um ramo 

ou uma copa de uma árvore para repousar e me proteger nas 

noites frias e chuvosas; ali também faço meu ninho: crio e cuido de 

minhas descendências]

[e, nas belas manhãs, sempre do alto, vejo os homens e mulheres 

passando, vendo e ouvindo a vida passando, sempre avuada em 

meus pensamentos e sonhos]

[quero todo o bem desses homens e mulheres; amo o mundo onde 

nasci e ‘hei de morrer de amar mais do que pude’ (vinicius de moraes 

– em ‘soneto do amor total’). ‘Quero a palavra que sirva na boca dos 
passarinhos’ (manoel de barros – em ‘o livro sobre nada’)]
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[ A  F O T O G R A F I A  M E  T R A Z  A  P O E S I A ] 

Antonio Mozeto

[havia um tempo em que os sonhos eram dourados. Em que se alimentava de sonhos. A vida era um sonho 

só. Dormindo ou acordado de olhos-bem-abertos. Tempo de correr por quintais: pomares e pastagens ‘mais-

grandes’ que o tamanho do mundo; infinito-sem-fim. Tempo de espera ansiosa por visitas muito aguardadas 

de parentes e amigos; por festas juninas-natalinas. Tempo de se dormir-acordar cedo; o ir para a escola; o fazer 

lições de casa; o ajudar nos afazeres da casa; e o muito brincar-de-tudo. Havia um tempo de se aproveitar o 

melhor de cada estação do ano: seja ela qual fosse: tinha sua magia, seu encanto: seja ela qual fosse. Porque 

os sonhos eram dourados e se nutria de sonhos: dormindo ou acordado. Vida-feliz-sem-querer-saber-por-quê]

[bola de meia. Bola de gude. Bola de ‘capotão’. Coração pulsante no peito. Olhar o horizonte longínquo azulado 

e desconhecido. O quase-cegar-a-vista ao olhar nuvens brancas. Sol a pino na cabeça. Sonhos de olhos abertos. 

Coração tranquilo. Vida-feliz-sem-querer-saber-por-quê]

[passarinho cantando na árvore. Sapo coaxando no brejo. Cascavel traiçoeira chocalhando no mato. Coruja 

piando no pasto. Tatu abrindo toca no barranco da estrada. Gato correndo atrás de cachorro. Cachorros brigando 

na terra batida. Montar-e-galopar cavalo-a-pelo. Tocar gado para o curral. Cheiro de suor de cavalo cansado. 

Avanço de vaca-brava-com-bezerro-novo]

[canto triste de inhambu em roças colhidas. Olhos ariscos de codorna fugidia na quiçaça esturricada pela seca. 

Temporal que se avizinha. Mas não vem. Ventania de dobrar moita de bambus. Céu escuro-de-meter-medo]

[medo de assombração. Medo de relâmpago-trovão-raio. Valha-nos minha Santa Bárbara. Medo de porco-

espinho e da onça. A benção de pai e mãe da boca da noite.  escuridão como breu das noites sem luar. O silêncio 

da noite. Tintilar dos grilos lá fora. O acende-apaga-acende interminável dos vagalumes. O silêncio da noite 

rasgado pelos gritos do notívago curiango. O canto dos sabiás na alva manhã de mais um dia]

[comer fruta no pé. Nadar pelado nas águas geladas de córrego. Ralhar de mãe e pai. Correr na água fria da 

chuva. Escorregar nas enxurradas lamacentas. Fisgar bagres escorregadios em águas barrentas de córrego 

depois do temporal. Jogar bola até o sol se pôr. Estilingue na mão. ‘Macaúvas’ e bolas de argila secas-ao-sol no 

bolso. Passarinho-preso-na-gaiola. Penitenciar tardio. Vida-feliz-sem-querer-saber-por-quê]
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[ A  F O T O G R A F I A  M E  T R A Z  A  P O E S I A ]  ( 2 ) 

Antonio Mozeto

[tiro seco de cartucheira. Grito de gol no rádio-de-bateria. Faca amolada. Grito de porco no abate. Pescoço 

destroncado de galinha. Cortes nas mãos em folha de cana afiada. Furo no pé com espinho de laranjeira. 

Fumaça de fogo da limpeza dos pastos nos olhos. Mugidos do gado arredio no pasto. Grunhidos de porcos no 

‘mangueirão’. Cacarejar das galinhas-ciscadeiras fugindo de cobra. Relinchar de cavalos assustados. Pôr de sol 

vermelho no horizonte. Paz no céu e na terra. Paz no mundo]

[cheiro de leite morno-fresco espumoso de teta da vaca. Cheiro de fumo-de-corda-enrolado-no-pau. Cheiro de 

sapatos-cadernos-livros novos. Gosto de queijo fresco com goiabada cascão. Pão saindo quentinho do forno-

a-lenha. Macarronada caseira de almoço de domingo. Gosto de limonada-com-bicarbonato; de laranja-lima 

colhida no pé; de manga-bourbon-manga-rosa-coquinho-madura-e-perfumada-no-pé; de doce-de-leite feito 

na hora; de paçoquinha; de bolo-de-milho-e-pamonha de milho verde-amarelo colhido na roça. Calor e magia 

de família reunida. Vida-feliz-sem-querer-saber-por-quê]

[sermão do padre na missa. Luto de quaresma. Canto triste de Verônica na Semana Santa. Procissão silenciosa: 

andar vagaroso-dramático: suspense nos rostos-duros. Vestido negro de luto de quaresma de mãe. Alegria de 

Sábado de Aleluia. Almoço farto de domingo de Páscoa. O grande relógio-de-parede de madeira escurecida com 

seus tic-tacs rítmicos, de longas e preguiçosas badaladas, que emprestavam de vida àquela casa simples - de 

teto-sem-forro com telhas-francesas, caibros e ripas aparentes enegrecidos pelo tempo – e que marcavam o 

tempo: registro da passagem das vidas das pessoas que sob esse teto viviam]

[silêncio-de-dia-santo. Entoar-de-ladainhas de rezas do terço. Espoucar de rojões-de-festas-juninas. Correr 

atrás-de-vareta-de-rojão. Calor de fogueira de Santo-Antonio-São-João-e-São-Pedro. Som de sanfona-e-violão 

nas festas. Festas de casamento de irmãs. Abrir presente de Papai Noel. Perfume de flor de jabuticabeiras-

cafezais-e-laranjais. Doce-de-mel-da-cana-cayana, da garapa-da-cana e do melaço-da-cana. Doce de mel-de-

abelha-jataí-no-pau. Doce da melancia vermelha. Doce da jaca madura no pé. Mugido assustador de bugio no 

mato. Temporal que assusta. Suor que escorre no rosto. Descanso em sombra fresca. Ouvir histórias de arrepiar 

contadas. Pôr de sol vermelho no horizonte. Sonhos de olhos abertos. Coração feliz no peito]

[cheiro gostoso de sapatos-livros-cadernos-novos. A doce-carinhosa tarefa anual de encapar cadernos-livros com 

papel celofane pelas irmãs mais velhas na luz tênue de lamparina-lampião. O perfume das maças-argentinas-

Rio-Negro: embaladas em papel lilás e sedoso das festas de Natal. Vida-feliz-sem-querer-saber-por-quê]
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[ A  F O T O G R A F I A  M E  T R A Z  A  P O E S I A ]  ( 3 ) 

Antonio Mozeto

[colher café-arroz-feijão-algodão-milho-amen-

doim-mandioca. Esparramar café secando no 

‘terreirão’. Bater feijão com malho-de-pau. Levar 

ferroada de abelha-de-mel no pé. Levar ferroada 

de abelha-boca-torta no mato. Guardar resguar-

do de caxumba-sarampo. Brigar na escola. Estu-

dar na escola. Achar a professora bonita. Roubar 

laranja no pomar-dos-outros. Cara-braba de pai-

-mãe: espera de palmadas: chicote à espreita: cho-

ro contido: vergão no lombo. A espera do amanhã 

como um novo dia]

[encruzilhadas das estradas. Esmola em Santa-

-Cruz da estrada. ‘Poeirão’ da estrada sem fim. Su-

bida-dura-de-bicicleta da estrada. Vender laranja 

na estrada. Rasgar camisa no arame farpado de 

cerca da estrada. Andar de carroça e charrete na 

estrada. Sonhos de olhos abertos. Sol-ardente-

-inclemente-de-verão na cabeça. Sonhos-de-pri-

mavera no coração] 

[abraços-apertados-de-avô. Beijo-morno-de-mãe. 

Calor de abraço de mãe. Sorriso-doce de pai. Baru-

lhinho gostoso da chuva na telha francesa do te-

lhado sem forro e da máquina de costura de irmã 

mais velha. Música no rádio-a-bateria. Ronco de 

motor-de-bomba de água no poço. Noites estre-

ladas de céu azul infinito. Dias ensolarados. Dias 

nublados-chuvosos. Longos dias de vinte-e-qua-

tro-horas. Longas semanas-de-sete-dias. Longos 

anos-de-trezentos-e-sessenta-e-cinco-dias. Vida 

longa. Longa-é-a-vida. Longa-seja-a-vida. Vida-

-feliz-sem-querer-saber-por-quê]
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...“Estas fotografias nos sensibilizam e arrastam para uma aventura com 
sabor, aroma e memórias do neorrealismo de Roberto Rossellini e Vittorio de 
Sica. Parecem atores, mas não são atores, pois representam a realidade. São 
todos bons? Talvez não, mas são heróis, talvez como Macunaíma, talvez como 
qualquer um de nós, com defeitos e qualidades que são indistinguíveis”.

…“These photographs sensitize us and drag us into an adventure with flavor, 
aroma and memories of Roberto Rossellini and Vittorio de Sica’s neorealism. 
They look like actors, but they are not actors, as they represent reality. Are they 
all good? Maybe not, but they are heroes, maybe like Macunaíma, maybe like 
any of us, with flaws and qualities that are indistinguishable”.

Pedro Fadini

...“Com sensibilidade e um olhar aguçado, Mozeto capta o âmago destas 
pessoas em suas fotografias, por meio de suas belas imagens em preto e 

branco, riquíssimas em detalhes e contrastes. Esta riqueza não reside apenas 
no imagético, mas também no campo textual, pois há o resgate de histórias 

de pessoas de diversos personagens, símbolos de uma situação que insiste em 
perdurar no campo, por todo o Brasil”. 

…“With sensitivity and a keen eye, Mozeto captures the core of these people in 
his photographs, through his beautiful black and white images, rich in details 

and contrasts. This richness resides not only in the imagery, but also in the 
textual field, as there is the rescue of people’s stories of different characters, 

symbols of a situation that insists on existing in the countryside, throughout 
Brazil”.

Ricardo Lima

...“Rurais é um livro que mostra aquele momento criado pela característica 
imanente do fotógrafo, contido na experiência das possibilidades, com 
uma realidade sentida. Ele não traz para nós uma proposta taxonômica do 
trabalhador rural, muito menos um discurso homilético, mas sim algo que é 
intrínseco à boa fotografia: a inefabilidade”.

…“Rurais is a book that shows that moment created by the immanent 
characteristic of the photographer, contained in the experience of possibilities, 
with a felt reality. It does not bring us a taxonomic proposal of the rural worker, 
much less a homiletical discourse, but something that is intrinsic to good 
photography: ineffability”.

Juan Esteves

Antonio A. Mozeto nasceu na zona rural (Bairro 
Fugidos) do município de Borborema, estado de 
São Paulo, no já muito ido ano de 1947. A história 
da cidade diz que o riacho que a cruza recebeu 
o nome de Ribeirão dos Fugidos em referência a 
um pequeno quilombo de escravos fugidos que 
existia perto dali. Borborema era denominada 
Vila do Ribeirão dos Fugidos até 1909, quando 
passou para o nível de distrito, recebendo, então, 
o nome que tem hoje.

É graduado em Química (licenciatura) pela 
antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Araraquara (SP) (hoje, UNESP) em 1969. É 
mestre em Físico-Química pela EESC-USP de São 
Carlos (SP) (1978) e PhD em Ciências da Terra 
pelo Department of Earth Science, University 
of Waterloo, Ontário-Canadá (1981). Tem pós-
doutorado pelo WHRC-Woods Hole (MA) (1989) 
e pela USEPA-Duluth (MN) (2000), EUA. Foi 

professor e pesquisador na área da Química 
Ambiental do Departamento de Química da 
UFSCar, campus de São Carlos (SP), no período 
de 1972-2017, quando ministrou grande número 
de disciplinas na graduação e pós-graduação; 
coordenou grande número de projetos de 
pesquisa e extensão; publicou livros e grande 
número de trabalhos científicos; participou de 
grande número de eventos técnico-científicos 
no Brasil e em diversos outros países; orientou 
grande números de estudantes de graduação 
e pós-graduação (mestrados e doutorados). 
Aposentou-se da UFSCar em 2017 como professor 
titular desta instituição.

Amante e praticante da fotografia desde a 
adolescência, dedicou-se, com mais afinco, à 
prática e ao estudo da fotografia documental 
autoral, mais concentradamente, na última 
década.

 2016 até a presente data: participou 
de grande número de festivais 
de fotografia em diversas 
cidades brasileiras e de algumas 
exposições coletivas em cidades 
como Campinas (SP), Mariana 
(MG), Pirassununga (SP), Analândia 
(SP), Araras (SP), Paraty (RJ) e São 
Paulo (SP).  

 2017 (maio-junho): estudou no 
International Center of 
Photography (ICP) de Nova Iorque-
EUA, onde completou três cursos 
de fotografia e um curso prático 
individual de fotografia de rua.

 2018 finalista no 15o Salão Nacional 
de Fotografia Pérsio Galembeck, 
Prefeitura Municipal de Araras 
(SP) (tema “A força feminina”), 
e no II Festival de Fotografia de 
Analândia (SP) (tema “Fotografia 
de natureza-tema Brasil”).

 2020 (março até a presente data): 
participa do Ciclo de Estudos 
da Fotografia idealizado e 
coordenado pelo fotógrafo, curador 
e escritor Juan Esteves (São Paulo, 
SP).

 2020 (novembro): finalista entre as 20 
fotografias selecionadas na 
convocatória categoria Foto Única 
no Festival de Paranapiacaba (SP), 
no tema “Meio ambiente”.

 2020 (novembro): participou do Portfólio 
em Foco/Convocatória 2020 no 
16o Paraty em Foco – Festival 
Internacional de Fotografia –, 
sendo um dos 10 finalistas da 
categoria Ensaios, com o trabalho 
(8 fotos) no tema “A eterna e 
insustentável batalha entre o 
Homem e a Natureza”.

 2019-2020 Realizou exposições individuais 
denominadas RURAIS em cidades 
do interior de São Paulo: (1) Centro 
Cultural da USP de São Carlos 
(SP) no período de 09/05 a 10/07 
de 2019; (2) Centro Cultural da 
Prefeitura Municipal de Avaré 
(SP) no período de 12/07 a 09/08 
de 2019; (3) Museu Público da 
Prefeitura Municipal de Descalvado 
(SP) no período de 13/08 a 13/09 
de 2019; (4) Paço da Prefeitura 
Municipal de São Carlos (SP) 
no período de 24/01 a 29/02 de 
2020; (5) Prefeitura Municipal de 
Borborema (SP) no período de 
07/03 a 11/05 de 2020 (incompleta 
por causa da deflagração da 
pandemia da Covid-19).

 2021 Participante como membro 
fundador do Clube FotoWeb 
idealizado e fundado por 
Roberto Cecato (São Paulo, SP)

ANTONIO A. MOZETO  M I N I  B I O
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