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RESUMO 

 

Em 19 de abril de 1897 em Bystřice pod Hostýnem, atual República Tcheca, nasceu 

Vladimir Kozák. Estudou engenharia mecânica e pintura. Foi fotógrafo, etnógrafo, 

pesquisador, pintor, amante da natureza e indigenista. Em 1924, após participar da 

primeira grande guerra, desembarcou no Brasil. Trabalhou em seis estados brasileiros e 

fixou residência em Curitiba, em 1938. A fotografia foi a sua linguagem e o seu modo 

de se expressar, por meio dela expôs seus sentimentos em relação aos grupos indígenas 

e registrou suas atividades, as paisagens e o folclore brasileiro, entre outros temas. 

A linguagem audiovisual foi à escolhida para a produção deste projeto e o tema é a 

trajetória profissional multifacetada e, especialmente a sua produção fotográfica sobre o 

litoral paranaense na década de 1940.“A Memória do Olhar de Vladimir Kozák”, título 

deste documentário, é resultado de uma pesquisa que abrangeu a bibliografia, ainda 

incipiente, sobre o personagem, depoimentos de conterrâneos,  estudiosos e pesquisa de 

fontes primárias nas principais instituições culturais de Curitiba, além de visita a casa de 

Kozák. 

 

Palavras-chave: Vladimir Kozák; Fotografia; Litoral Paranaense 
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SUBSTRACT 

 

Born on 19th of April of 1897 in Bystřice pod Hostýnem, located in the modern Czech 

Republic, Vladimir Kozák studied mechanical engineering and painting. He was 

photographer, ethnographer, researcher, painter, naturalist and indigenous activist. After 

participating in the First World War on 1924, he arrived in Brazil. Kozák worked in six 

Brazilian states before stablishing residence in Curitiba on 1938. Photography was his 

way of communicating revealing his feeling regarding indigenous groups, his activities, 

landscape and the Brazilian folklore among other subjects. 

Audiovisual was the used language for this research and the main theme is Kozák 

multifaceted trajectory focusing on his photography record from Paraná shoreline in the 

decade of 1940. “The memory of Vladimir Kozák´s sight”, title of this documentary, is 

the result of a review on the, still incipient, literature available about him, testimony 

from his fellows, researchers and prospect of primary source obtained from the main 

cultural institutions from Curitiba including his former house. 

 

Keywords: Vladimir Kozák, Photography, Paraná Shoreline 
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INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso sobre Vladimir Kozák se enquadra na 

modalidade trabalho prático previsto no regulamento do Curso de História - Memória e 

Imagem e visa à obtenção do grau de bacharel. A linguagem audiovisual foi a escolhida 

para a produção deste TCC e o tema é a trajetória profissional multifacetada do 

etnólogo, documentarista, fotógrafo, pintor, indigenista, Vladimir Kozák, especialmente 

sobre a sua produção fotográfica no litoral paranaense, na década de 1940.  

Nascido em 19 de abril de 1897 em Bystřice pod Hostýnem, atual República 

Tcheca, Vladimir Kozák estudou engenharia mecânica e pintura no seu país natal.  Em 

1924, desembarcou no Brasil e trabalhou em Vitória, Salvador, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Bahia e Belo Horizonte. A partir de 1938, passa a residir em Curitiba e trabalhar 

como engenheiro mecânico na Cia Força e Luz. Em 1946 se aposenta da empresa e faz 

amizade com Dr. José Fernandes Loureiro, diretor do Museu Paranaense, que o convida 

a coordenar a seção de Cinema da instituição e ajuda na nomeação de Kozák como 

cinetécnico na Universidade Federal do Paraná.  

Kozák participou de várias expedições científicas e documentou índios e 

paisagens brasileiras. Suas pesquisas sobre o funeral dos Bororos e sobre os Xetas 

ganharam destaque. A linguagem visual foi a ferramenta utilizada por Kozák. A história 

e o ambiente de cada grupo visitado foram contados e recontados inúmeras vezes pelas 

imagens de suas câmeras. 

Como bem destacou Rosalice Benetti. “A paixão por fotografar acompanhou a 

vida de Kozák. Desde que descobriu a fotografia, incorporou-a a sua rotina e fotografar 

tornou-se um exercício contínuo e ininterrupto” 1. O tcheco acabou “produzindo 

imagens únicas e surpreendentes sobre a cultura brasileira” 2. A fotografia foi a sua 

linguagem e o seu modo de se expressar, por meio dela expôs seus sentimentos em 

                                                           
1 BENETTI, C. R. Vladimir Kozák: Sentimentos e Ressentimentos de um Lobo Solitário. 176f. (Mestrado 
em História), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná Curitiba, 
2015. p,85. 
2 Idem. p,11. 
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relação aos grupos indígenas e registrou suas atividades, além de dedicar-se às 

paisagens e ao folclore brasileiro, entre outros temas.  

A relação de Kozák com a imagem e com a fotografia é ressaltada pelas 

pesquisadoras Márcia Rosato e Rosalice Benetti. Rosalice, tendo como fonte o diário 

escrito por Kozák entre 1924-1928, destaca que o interesse do tcheco pela “fotografia e 

pelos procedimentos para obter imagens de qualidade são anteriores à sua chegada ao 

país (...) [pois] durante a viagem da Europa para o Brasil, ele já utilizava máquina 

fotográfica para registrar suas impressões, bem como possuía conhecimento na área, 

demonstrando preocupação com as possibilidades de registro de paisagens e as 

dificuldades para revelar o material”3  

Tendo como fonte de pesquisa o acervo de cartas deixado por Kozák, Benetti 

afirma que “ele foi um perfeccionista, sempre atento às possibilidades tecnológicas e 

novidades do filme e da fotografia”. 4 Também Rosato destaca a qualidade da produção 

de Kozák pois  “é possível verificar (...) o bom uso dos elementos que distinguiram a 

fotografia como meio de expressão: a potencialização dos recursos técnicos, tenham 

eles vindo à luz pelas mãos dos fotógrafos clássicos, fotógrafos de imprensa ou 

fotoclubistas.”5 E o pintor Zdenek Burian, conterrâneo de Kozák, mostrou admiração 

pelas fotografias “estou com inveja das viagens, as fotografias estão lindas, e todo 

mundo vai acreditar nelas até daqui cinquenta anos.” 6 

Rosato conclui que Kozák “parece ter sido um homem movido a imagens. Não 

se tratava somente de produzi-las senão de obtê-las, de ter consigo determinadas 

imagens, marcando a importância conferida por ele à visualidade. Se as experiências 

                                                           
3 “... Minhas fotos vão indo bem, pois tem tanta beleza natural aqui, que até um cego tiraria fotos boas” 
KOZÁK, Vladimir. 03 jul.1924. Diário 1924/1928. 77 f. Museu Paranaense/SEEC-PR. Original em 
tcheco. In BENETTI, C. R. Vladimir Kozák: Sentimentos e Ressentimentos de um Lobo Solitário. 176f. 
(Mestrado em História), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná 
Curitiba, 2015. p,83. 
4 Idem. p,77. 
5 ROSATO, C. M. Uma constelação de Imagens: a experiência etnográfica de Vladimir Kozák. 317f. 
(Doutorado em Sociologia), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná Curitiba, 2009. p, 99. 
6 BENETTI, C. R. Vladimir Kozák: Sentimentos e Ressentimentos de um Lobo Solitário. 176f. (Mestrado 
em História), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná Curitiba, 
2015. p,71. 
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vividas presidem, e certamente presidem, o conhecimento, no caso de Kozák elas se 

entrelaçam no ato cognitivo por ele privilegiado: o olhar.” 7 Evidentemente, como bem 

ponderou a pesquisadora Maria Fernanda Maranhão, tanto na documentação fotográfica 

quanto na cinematográfica “é preciso compreender que a imagem produzida não 

equivale à realidade, mas a uma construção intencional produzida pelo artista sobre esta 

mesma realidade.” 8 

Kozák foi encontrado inconsciente sobre uma tela que estava pintando no dia 

30 de dezembro de 1978, vindo a falecer alguns dias depois, aos 82 anos. O acervo 

deixado por ele contém aproximadamente 60 mil metros de filmes coloridos (a maioria 

sobre os índios), sete mil fotografias, 500 livros, objetos confeccionados por índios e 

apreciável quantidade de pinturas, desenhos e esculturas. É material produzido ou 

adquirido durante suas viagens e pesquisas, e reunido ao longo dos anos.   

Esse rico acervo vem sendo mapeado pelo Museu Paranaense que já 

identificou aproximadamente 15.000 imagens, 50 horas de projeção em filmes de 16 

mm, sendo dezenove filmes documentários de etnologia, quinze filmes documentários 

de natureza científica, vinte e três documentários de viagens e dois sobre tradições 

folclóricas. 

O documentário “A Memória do Olhar de Vladimir Kozák” é resultado de uma 

pesquisa que abrangeu a bibliografia, ainda incipiente, sobre nosso personagem, 

depoimentos de conterrâneos e estudiosos, e pesquisa de fontes primárias nas principais 

instituições culturais de Curitiba, além de visita à casa de Kozák. 

O objetivo foi divulgar para um público mais amplo a obra de Vladimir Kozák, 

especialmente as fotografias produzidas por ele sobre o litoral paranaense já que o 

tcheco é usualmente citado por seus registros cinematográficos e pictóricos sobre as 

populações indígenas do Brasil. As imagens do litoral paranaense produzidas por Kozák 

                                                           
7 ROSATO, C. M. Uma constelação de Imagens: a experiência etnográfica de Vladimir Kozák. 317f. 
(Doutorado em Sociologia), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná Curitiba, 2009. p, 171. 
8MARANHÃO, M.F.C Contextualizando Imagens Paranistas (1940-1950): O Filme Etnográfico de 
Vladimir Kozák e as Ciências Sociais no Paraná (como requisito parcial à obtenção do grau de 
Especialista) no curso de Pós-graduação lato sensu em História e Geografia do Paraná da Faculdade Padre 
João Bagozzi. p.31. 
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foram realizadas em expedições ocorridas na década de 1940 por um grupo de 

pesquisadores ligados ao Museu Paranaense, instituição dirigida, na época, por José 

Fernandes Loureiro.  

O Museu Paranaense teve papel importante no desenvolvimento da pesquisa 

científica no Paraná. 9 Segundo Rosalice, entre os anos de 1940 e 1960 “foram 

realizadas mais de sessenta expedições científicas, com o objetivo não só de coletar 

espécimes, mas também de estudar a fauna e a flora do estado” 10. Expedições estas que 

“precisavam ser registradas, por meio de fotografias ou filmes, a fim de obter um título 

de excelência para o Museu” 11. A participação de Kozák nessas expedições era muito 

ativa pois “além de conhecimento técnico sobre fotografia e filmagem ...[ele] utilizou 

equipamento de sua propriedade particular, para produzir material (...) e custeou ou 

adiantou o pagamento de despesas que seriam de responsabilidade do Estado”. 12 

As imagens produzidas por Kozák nessas expedições são avaliadas por Márcia 

Rosato e Rosalice Benetti na mesma direção. Rosalice afirma que Kozák “desenvolveu 

suas atividades dividindo o seu tempo entre a ciência e a arte”13 e Márcia Rosato 

observa que “sua produção recorta visualmente, de modo predominante, os temas de 

interesse do campo cultural local articulados ao campo científico.” 14  

                                                           
9  No período anterior as primeiras faculdades de filosofia e ciências humanas os museus tinham papel de 
destaque especial na produção antropológica no país, sendo um espaço de produção de conhecimento e 
não meramente de exposição. Pesquisadores das áreas médicas e biológicas, com conhecimento no 
exterior ou autodidatas tiveram papel importante nesse processo Cf BENETTI, C. R. Vladimir Kozák: 
Sentimentos e Ressentimentos de um Lobo Solitário. 176f. (Mestrado em História), Setor de Ciências 
Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná Curitiba, 2015. p,30. 
10  Ibidem. 
11 Idem. p,63. 
12 Idem p,64. 
13 BENETTI, C. R. O “Yguaçú” de Vladimir Kozák e o Território do Iguaçu. (Trabalho de Conclusão de 
Curso), Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Tuiuti do Paraná, 2010. p,51. 
14 ROSATO, C. M. Uma constelação de Imagens: a experiência etnográfica de Vladimir Kozák. 317f. 
(Doutorado em Sociologia), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná Curitiba, 2009. p, 56. Rosato ainda observa que “Em outras palavras, [as imagens] não as tinha 
restrita ao seu aspecto documental, senão que o superava em direção a um amálgama entre o caráter 
documental da realidade objetiva e uma outra sensibilidade a ela mesclada, elementos que parecem 
permear sua vida, como homem e como profissional.”.p,67. 



13 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O documentário está na confluência de três temas, o nosso personagem 

principal, Vladimir Kozák, as fontes utilizadas no documentário, a fotografia, e a 

própria linguagem utilizada. Começando por Kozák, apesar do seu relativo 

conhecimento no meio intelectual paranaense, especialmente pelo registro da vida dos 

indígenas brasileiros, a produção acadêmica sobre ele ainda está em descompasso com o 

seu legado intelectual e artístico. 15 O volume de documentos de Kozák sob a guarda do 

Museu Paranaense e as múltiplas possibilidades de pesquisa contrastam com a ainda 

pequena produção bibliográfica sobre o tcheco.  

Dois aspectos importantes para chamar atenção para a obra de Kozák foram o 

curta-metragem do cineasta paranaense Fernando Severo “O mundo Perdido de Kozák”, 

de 1988, retratando a vida e parte da obra cinematográfica de Kozák, e a transferência 

da documentação de Kozák para o Museu Paranaense. Este acervo foi objeto de um 

levantamento realizado por uma comissão técnica de funcionários nomeada pelo então 

Diretor do Museu Paranaense, Maury Rodrigues da Cruz16. Durante a realização dos 

levantamentos verificou-se a falta de condições para a conservação do acervo 

cinematográfico que, através de um contrato de Depósito de acervo foi enviado para 

Cinemateca Brasileira de São Paulo, onde permaneceu até 2006. A volta do acervo para 

o Museu Paranaense também influenciou a pesquisa acadêmica sistemática sobre seu 

legado. Recentemente, três pesquisadoras mergulharam nessa vasta produção e 

abordaram a trajetória e a obra de Kozák: Márcia Cristina Rosato, Maria Fernanda 

Campelo Maranhão e Rosalice Carriel Benetti. 

Enfatizar a grande quantidade de documentos à disposição para pesquisa não 

significa ignorar as dificuldades inerentes ao trabalho do pesquisador, nem mostrar 

qualquer ilusão com uma visão positivista da história, em que bastaria compilar os 

                                                           
15 Benetti destaca que “ainda são poucas as pesquisas realizadas sobre ele ou seu trabalho. Entre os 
existentes, a maioria tem como foco as imagens que produziu, com poucas referências sobre o homem ou 
suas atividades (...) pouco se sabe sobre sua vida pessoal, suas relações de amizade, seus desejos e 
interesses” BENETTI, C. R. Vladimir Kozák: Sentimentos e Ressentimentos de um Lobo Solitário. 176f. 
(Mestrado em História), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná 
Curitiba, 2015. p,10. 
16 Portaria n° 07/90 de 29/11/1990 
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documentos para reconstruir a trajetória do nosso personagem. Como bem destacou 

Rosalice Benetti “por maior que seja a quantidade de documentos arquivados, estes 

indubitavelmente se apresentam apenas como fragmentos de trajetórias e experiências, 

visto que a memória é residual e mostra somente uma parte, uma fração de um 

passado”17. E mesmo estes fragmentos precisam passar pelo crivo do historiador que 

não pode ignorar “questões como verdade, intencionalidade do produtor da fonte, 

subjetividade e seletividade da memória [que devem ser ...] avaliadas e problematizadas 

criticamente, especialmente quando o tema é pesquisa histórica envolvendo arquivos e 

documentos pessoais”. 18 Benetti ainda pondera que “sempre haverá lacunas e vazios 

que necessitam ser preenchidos e interpretados, respeitando o máximo de fidelidade ao 

que indicam as fontes”. 19 

A própria trajetória profissional de Kozák está permeada pelo caráter 

polivalente e indefinido. Márcia Rosato, ao abordar a experiência etnográfica de Kozák, 

destaca que “apesar dos espaços [institucionais] favoráveis, a rede de relações, ou a 

configuração enfrentada [conduziram Kozák] por caminhos de menor alcance em 

termos de visibilidade e reconhecimento para seu trabalho, consequentemente de 

prestígio de autoria.” 20 O seu papel como autor das imagens e a valorização 

profissional decorrente desse trabalho não ocorreu em vida. Como destacou Rosalice 

Benetti, “embora sua produção imagética apresentasse qualidade superior em relação 

aos materiais produzidos à época, o seu trabalho não foi valorizado localmente, pois em 

alguns momentos ele reclamou do uso indevido e da apropriação de seu material: filmes 

e fotografias. 21Embora tenha uma produção etnográfica vasta, o tcheco “ não era 

considerado antropólogo, ou etnógrafo no universo local das Ciências Sociais” 22. E 

                                                           
17 Ibidem.  
18 BENETTI, C. R. Vladimir Kozák: Sentimentos e Ressentimentos de um Lobo Solitário. 176f. 
(Mestrado em História), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná 
Curitiba, 2015. p,25. 
19 Idem. p,61. 
20 ROSATO, C. M. Uma constelação de Imagens: a experiência etnográfica de Vladimir Kozák. 317f. 
(Doutorado em Sociologia), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná Curitiba, 2009. p, 84. 
21 BENETTI, C. R. Vladimir Kozák: Sentimentos e Ressentimentos de um Lobo Solitário. 176f. 
(Mestrado em História), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná 
Curitiba, 2015. p,70. 
22 Ibidem. 
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Rosato complementa que não está “certa também se ele próprio assim tenha se 

considerado, [pois] não creio que fizesse parte de seu repertório de auto-identificação 

tais conceitos [...já que] ele próprio se dirá um ‘explorador’”.23 

Maria Fernanda Campelo Maranhão, em 2006, pesquisou parte das imagens de 

Kozák na obra “Contextualizando Imagens Paranistas (1940-1950): O filme Etnográfico 

de Vladimir Kozák e as Ciências Sociais”. O estudo é voltado para revelar as 

circunstâncias da obra cinematográfica de Vladimir Kozák que fazem parte do Museu 

Paranaense e são registros realizados em pesquisas de campo feitas por especialistas da 

instituição e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná. A autora estabelece 

o contexto historiográfico desde a instalação da província em 1853, enfatizando a 

invenção do movimento paranista e a construção de uma identidade regional para o 

Paraná. Nessa ideologia, o homem, o território e a paisagem paranaense ganham 

destaque.  Aborda também a instalação do regime republicano em 1889 quando o 

Paraná difunde sua identidade cultural no contexto da disputa de limites com o estado 

de Santa Catarina. Analisa especificamente os artistas paranaenses que se lançaram no 

movimento paranista.  

Ao destacar as 17 horas de filmes sobre o Paraná produzidas por Kozák entre 

as décadas de 1940- 1950 afirma que “ao registrar cenas do homem, do território e da 

paisagem paranaense, Vladimir Kozák deu continuidade a uma tradição regional, 

voltada para a construção de uma identidade para o Paraná” 24. Essas imagens 

“constituem um registro único do início do desenvolvimento das pesquisas de campo 

nas áreas de antropologia, história, geografia, geologia, zoologia e botânica.” 25 

Ao analisar o acervo cinematográfico do artista, relaciona-o com a evolução 

das Ciências Sociais no Estado, especialmente o desenvolvimento do Museu Paranaense 

                                                           
23 ROSATO, C. M. Uma constelação de Imagens: a experiência etnográfica de Vladimir Kozák. 317f. 
(Doutorado em Sociologia), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná Curitiba, 2009. p, 181. 
24 MARANHÃO, M.F.C Contextualizando Imagens Paranistas (1940-1950): O Filme Etnográfico de 
Vladimir Kozák e as Ciências Sociais no Paraná (como requisito parcial à obtenção do grau de 
Especialista) no curso de Pós-graduação lato sensu em História e Geografia do Paraná da Faculdade Padre 
João Bagozzi. p.51. 
25 Ibidem. 
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e as atividades do antropólogo José Loureiro Fernandes, cujas pesquisas foram 

registradas majoritariamente por Kozák em filmes de 16 mm e fotografias. Maranhão 

discorre sobre a coleção de dezenove documentários do artista sobre o Paraná e afirma 

que o trabalho de Kozák não teve reconhecimento merecido,26 detalhe em geral 

destacado pelas pesquisadoras de sua obra. Descreve o recorte de sua pesquisa, que está 

centrado nas 36 horas de filmes em 16 mm, não sonorizados, sendo a maior parte 

coloridos, além de fotografias, aquarelas, esboços, óleos sobre tela e uma vasta 

documentação manuscrita como correspondências, cadernetas de campo e esboços de 

roteiros. Os registros das pesquisas de campo em solo paranaense descrevendo as 

expedições de 1947 e 1948 são importantes27 pois contribuiu para a contextualização do 

perfil multifacetado de Kozák, da evolução do Museu Paranaense e da importância do 

tema paranismo. 

A segunda obra importante para a compreensão do universo kosakiano foi a 

tese de doutoramento de Márcia Cristina Rosato “Uma Constelação de Imagens: a 

experiência etnográfica de  Vladimir Kozák,” defendida em 2009. A autora contribuiu 

diretamente com o Museu Paranaense e futuros pesquisadores pois organizou em 

gavetas específicas as pinturas etnográficas sobre os índios do Brasil produzidas por 

Kozák, passando horas contando, classificando, reproduzindo as imagem, além de 

identificar parte da documentação textual28  

A socióloga trabalhou as imagens em dois níveis: descritivo e reflexivo-

analítico. 29 Rosato apresenta excertos dos diários, fotografias e imagens pictoriais de 

Kozák e constrói uma interpretação possível sobre os dados, construída em diálogo com 

uma bibliografia variada. 30 O texto foi estruturado em três partes: a trajetória social do 

autor, a experiência etnográfica de Kozák a partir de fotografias de auto-representação 

                                                           
26 Idem pg 35  
27 Ibidem 
28 ROSATO, C. M. Uma constelação de Imagens: a experiência etnográfica de Vladimir Kozák. 317f. 
(Doutorado em Sociologia), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná Curitiba, 2009. p, 7. 
29 ROSATO, C. M. Uma constelação de Imagens: a experiência etnográfica de Vladimir Kozák. 317f. 
(Doutorado em Sociologia), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná Curitiba, 2009. p, 12. 
30 Idem. p, 11. 
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dispersas no acervo do autor 31 e, por fim, articula os múltiplos suportes 

representacionais produzidos por Kozák (imagens técnicas e pictoriais) e as 

representações nativas 32   

A pesquisa abarcou 4.000 fotografias 33 do Museu Paranaense e alguns 

cadernos de campo que foram escritos em inglês e tcheco e traduzidos pela instituição34. 

O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR também foi consultado pois possui um 

rico acervo sobre os Xetás e já disponibiliza para o pesquisador boa parte do material 

digitalizado. A autora narra a experiência etnográfica vivenciada pelo artista, 

concluindo chegar a uma possível sociologia da imagética de Kozák. As imagens 

sempre foram, são e serão fontes de consulta indispensáveis para a ciência e estudiosos, 

portanto, esta obra foi vital para balizar a pesquisa.  

A dissertação de Rosalice Carriel Benetti, defendida em 2015, intitulada: 

Vladimir Kozák: sentimentos e ressentimentos de um “lobo solitário” aborda seu 

arquivo pessoal, com ênfase na documentação epistolar, segundo a autora, por “tratar-se 

de fonte inédita e inexplorada por pesquisadores, o que possibilita diversas leituras 

sobre este imigrante e suas relações em diferentes campos do saber” 35.  

A vasta produção epistolar mostra “intenso fluxo de correspondência e um 

desejo de divulgação, não manifestado formalmente, mas evidenciado pela acumulação 

e o arquivamento dos documentos pelo autor”. 36 

Rosalice analisa a “prática epistolar de Vladimir Kozák, observando o meio em 

que viveu, rupturas e permanências.” 37. A partir das correspondências trocadas com 

diversos interlocutores, muito mais presentes nas cartas do que na vida pessoal, 

Rosalice busca “apresentar e discutir o significado da amizade para Vladimir Kozák”38 

                                                           
31 Ibidem 
32 Idem. p, 12. 
33 Idem. p, 08. 
34 Ibidem. 
35 BENETTI, C. R. Vladimir Kozák: Sentimentos e Ressentimentos de um Lobo Solitário. 176f. 
(Mestrado em História), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná 
Curitiba, 2015. p,12. 
36 Idem. p,33. 
37 Idem. p,15. 
38 Idem. p,16. 
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O conjunto epistolar contém aproximadamente três mil e trezentas cartas que 

ele trocou com pelo menos duzentos e setenta correspondentes. Rosalice observou que 

51% dos seus contatos eram do exterior e 49% do Brasil39.  Desenvolve uma análise do 

conjunto da correspondência pessoal de Vladimir Kozák entre os anos de 1938 a 1978. 

As cartas estão escritas em português, inglês, tcheco, alemão e espanhol. 

Aproximadamente 42,5% delas estão em tcheco, com 16% dos seus interlocutores 

sendo do país de origem de Kozák, como é o caso do ilustrador de paleontologia 

Zdenek Burian, o linguista Cestmir Loukotka e do arquiteto Frantisek Faulhamer. Entre 

os missivistas que se correspondiam em tcheco, dos identificados, somente uma parcela 

de 16% encontrava-se no Brasil, sendo que os demais possuíam endereço no exterior, a 

maioria da Tchecoeslováquia. Já as missivas em inglês representam 36% do total e as 

em português somente 20%, sendo que as demais estão escritas em alemão e espanhol40. 

A pesquisa de Rosalice destaca ainda um diário de Kozák, um monólogo silencioso do 

autor consigo mesmo, no qual o personagem narra sua viagem para o Brasil em 1924 e 

suas primeiras experiências e expectativas no país. O diário contém um registro regular 

até 8 de fevereiro de 1925, quando ele praticamente para de escrever41. 

A autora demarca três fases distintas, primeiramente foi observada uma 

periodização, sem contudo perder de vista a unidade, a primeira de 1924 a 1938, ou 

seja, desde que Kozák chegou ao Brasil, os primeiros anos, quando estava morando no 

Espírito Santo, Minas Gerais ou Bahia, que correspondem a 11% das cartas. O segundo 

período, quando ele se radicou em Curitiba, de 1938 a 1947, época em que estabeleceu 

laços com o antropólogo Loureiro Fernandes e foi convidado para atuar como 

voluntário junto ao Museu Paranaense, que se refere à 13% das cartas. E finalmente, o 

terceiro período, desde a sua vinculação ao Museu Paranaense até sua morte, ou seja, de 

1947 a 1979, que totaliza 76% das missivas42.  

 Pela vastidão do acervo, Rosalice argumenta que não é possível precisar o 

número de imagens produzidas por Kozák, já que foi localizado material do autor no 

                                                           
39 Idem. p, 34.  
40 Idem. p, 37.  
41 Idem. p, 39.  
42 Idem. p, 15  
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Museu Paranaense, Universidade Federal do Paraná, Glenbow Alberta Institute 

Museum, Canadá; American Museum of Natural History de Nova Iorque, Museu do 

Índio do Rio de Janeiro e com particulares. 

No Museu Paranaense encontra-se cerca 182 pinturas a óleo, 1.169 obras 

(aquarelas e desenhos). Há também esboços e desenhos em papéis avulsos e cadernetas 

de campo. Esse material está em fase final de inventário, e as imagens de duas 

exposições sobre o autor, ‘A poesia das imagens de Vladimir Kozák’ e ‘Vladimir 

Kozák: o olhar de um viajante’, que ocorreram no Museu, com a curadoria da 

antropóloga Maria Fernanda Campelo Maranhão, já se encontram disponíveis no site da 

instituição43. 

Rosalice analisa e interpreta, a partir das cartas, as relações sociais e quais 

sentimentos aproximaram estas pessoas para criar um laço de amizade. A autora, é 

enfática ao descrever os aspectos da biografia e da autobiografia e também determina 

um limite desta escrita biográfica, para compreender a trajetória sócio cultural e a 

descrição da vida de Kozák. Afunilou sua pesquisa com os correspondentes mais 

frequentes, como o casal de antropólogos americanos, Robert Carneiro e Gertrude Dole, 

que em 1953 “vieram para o Brasil estudar os índios Kuikuro e, casualmente, em um 

avião da Força Aérea Brasileira, conheceram Vladimir Kozák, que era passageiro no 

mesmo voo”44. Já o encontro com Marjory Baillon ocorreu em Curitiba, logo após a 

chegada da família Baillon à capital paranaense, no final da década de 1930, sendo 

difícil precisar a circunstância em que ocorreu45.  

Além do personagem de nossa pesquisa, os temas relacionados à imagem, 

especialmente a fotografia e ao documentário, são relevantes para o nosso trabalho 

prático. Não se pode discutir documentário sem discutir fotografia, pois ambos possuem 

raízes na perspectiva daquele que olha a realidade e a representa. O documentarista ao 

produzir sua obra possui um olhar carregado de conceitos, conscientes ou não. Sobre a 

questão do olhar, Arlindo Machado na obra “A ilusão especular: uma teoria da 

                                                           
43 Idem. p 12.  
44 Idem. p 19.  
45 Idem. p 20  
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fotografia”46
 aborda a gênese do olhar contemporâneo, isto é, o método da perspectiva 

central, cuja origem remonta ao renascimento. Machado mostra que a perspectiva não 

somente surgiu como uma inovação técnica, mas como uma contestação do homem 

renascentista frente aos paradigmas medievais do teocentrismo implicados na vida 

social e na concepção artística. Ao mostrar como a concepção do olhar contemporâneo 

tem raízes históricas e está ligada a ascensão de uma classe social, a burguesia, Arlindo 

Machado critica qualquer pretensão de inocência atribuída a câmera. Jorge Pedro 

Sousa47, que faz um extenso inventário do fotojornalismo ocidental, em concordância 

com a visão de Machado, acredita que o olhar nas fotografias fotojornalísticas é 

resultado de uma gênese pessoal, social, cultural, ideológica e tecnológica. Autores 

como Boris Kossoy, Susan Sontag, Pedro Vasques e Samain Etienne48 criticam a 

pretensão da fotografia à verdade e mostram que a imagem produzida pelo olhar é um 

fruto social daquele que olha, é carregada de significados e símbolos e com  concepções 

sociais e a realidade que circunda o fotógrafo e, podemos completar, o documentarista. 

Ao abordar o documentário, Bill Nichols afirma que “a definição de ‘documentário’ é 

sempre relativa ou comparativa (...) [e] ele não é uma reprodução da realidade, é uma 

representação do mundo em que vivemos” 49 Em certo sentido, segundo o autor, “todo 

filme é um documentário. Mesmo a mais extravagante das ficções evidencia a cultura 

que o produziu e reproduz a aparência das pessoas que fazem parte dela”. 50 Nosso 

documentário não tem a pretensão de reproduzir a realidade, mas sim de estimular a 

epistefilia, o desejo de saber, no público. 51 

  

                                                           
46 MACHADO, A. A ilusão especular. Uma teoria da fotografia. GGBrasil, 2015 
47 SOUSA, J.P. Uma História Crítica do Fotojornalismo Ocidental. Letras Contemporâneas, 2000. 
48KOSSOY, B Realidade e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000.SAMAIN, 
Etienne. O Fotográfico. São Paulo: Hucitec, 1998. SOUSA, J.P. Uma História Crítica do Fotojornalismo 
Ocidental. Letras Contemporâneas, 2000. SONTAG, S. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004. 
49 NICHOLS. B. Introdução ao documentário. Campinas. Papirus, 2005. p, 47.  
50 Idem. p,26 
51

Idem. p,70  
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ROTEIRO 

 
ESCALETA  

Início das gravações das entrevistas: 04/02/2015 
 

IMAGEM SOM TEMA FITA 

04/02/15 
 
Parque Bosque do Papa e, ao fundo, imagens do 
mesmo. Os depoentes sentados, comentando 
sobre as fotografias, relembrando histórias 
vividas e a trajetória de V.K. 
Neste local serão gravadas as entrevistas com os 
personagens Vitamina, Professor Bigarella e 
Paulo Koehler.  
 
Nas dependências ou em imagem externa 
(dependemos do clima) do Museu de 
Arqueologia e Etnografia da UFPR – MAE, 
entrevista com Márcia Rosato 
 
No interior da Biblioteca do Museu Paranaense, 
captação das entrevistas com Maria Fernanda 
Maranhão e Rosalice Carriel Benetti.   
 
Nas dependências do CEPA – Centro de 
Pesquisas Arqueológicas da UFPR com o 
professor Igor Schmyz.  

 
Música 

clássica e 

sons da 

natureza  

 

 

 

 

 

Som 
ambiente. 

 
Este documentário irá 
tratar da trajetória 
profissional de Vladimir 
Kozák, fazendo uma 
releitura das fotografias 
do litoral paranaense, na 
década de 1940 

A Memória do Olhar de 
Vladimir Kozák 

 

Vemos a imagem do navio que trouxe Kozák da 
Tchecoslováquia, em 1924.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entra o lettering sobre a 
biografia do artista 
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Cena de corte da aluna entrando na Biblioteca 
Pública do Paraná para dar início às pesquisas de 
fontes. Cenas da residência do etnógrafo, corta 
para outra cena no prédio da reitoria da UFPR. 
Transposição de imagens de água em 
movimento. Texto em off sobre o Diário de 
Vladimir Kozák escrito em 1924 a 1928, no qual 
descreve a formação de nuvens, as belezas 
naturais e suas primeiras fotografias, com cenas 
gravadas na residência da pesquisadora, há um 
corte e entra a narração de Márcia Rosato (cena 
de externa gravada no MAE). Há uma cobertura 
de imagem sobre a Serra do Mar e Lagamar, a 
imagem encerra com o retrato de Kozák e a 
imagem do diário, escrito em tcheco. Entra o 
título.   

Início dos depoimentos, entra fala da Rosalice 
Benetti explicando sobre o diário, logo após 
entra Maria Fernanda Maranhão descrevendo 
sobre uma das paixões de Kozák, as nuvens. 
Análise de Márcia sobre o olhar difuso do artista 
e discurso de Paulo Koehler sobre as 
documentações fotográficas de imigrantes no 
Estado. Entra Márcia falando sobre o olhar único 
e cuidado técnico e fotografia documental de 
Kozák. 

Volta ao depoimento de Koehler sobre a 
montagem de cenários quando Kozák 
fotografava. Rosalice afirma que a imagem para 
ele era tudo, sejam fotografias de índios ou 
paisagens brasileiras. Argumenta também sobre 
o equipamento avançado que ele se utilizava. 
Entra áudio de Igor Schmyz falando sobre a 
sensibilidade do olhar de Kózak.  

Depoimento de Vitamina elogiando a atuação do 
artista e a influência da máquina 35 mm e narra 
sobre a atuação dos fotógrafos alemães, que 
trouxeram a tecnologia para o Brasil em 1940. 
Descreve o funcionamento técnico das máquinas. 

Rosalice conta sobre os desafios que era 
fotografar naquele período. Vitamina volta 
falando sobre os planos abertos, super expostos. 
Na próxima cena, Maria Fernanda lê a descrição 
da fotografia do fuzilamento de alguns rebeldes e 
aonde está enterrado o Barão do Serro Azul, 
morto durante a Revolução Federalista. Corte 
para Vitamina falando sobre a descoberta das 
Cachoeiras do Vale do Ipiranga. Entra Rosalice 
contando sobre os membros da excursão que 
acompanhavam Kozák. Vitamina narra sobre as 
fotografias feitas no Vale do Rio Ipiranga. Cena 

 
 
 
 

 

Trilha sonora 
clássica com o 
som de suave 
piano 
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de corte, para dar fôlego ao espectador, com 
Professor Bigarella e Vitamina conversando 
sobre as fotografias de Kozák, na Serra do Mar. 
Cenas de cobertura de fotografias de autoria do 
artista e take da Márcia Rosato e da pesquisadora 
conversando. Vitamina descreve as paisagens do 
Rio São João com primeiro e segundo planos 
bem delineados, entra filmagem da Serra do Mar. 
Professor Igor fala sobre as pesquisas (em 1938 e 
1939) que o artista acompanhou junto com 
Oldemar Blasi para fazer sua documentação 
fotográfica. Paulo fala sobre o perfil 
multifacetado de Kozák, afirmando que foi um 
fotógrafo documentarista. Igor narra sobre o 
relacionamento profissional do etnógrafo com o 
professor José Loureiro Fernandes com 
documentos e fontes históricas para dar 
embasamento à fala do professor. Ao fundo uma 
transposição da imagem do passaporte em tcheco 
do artista. 

Márcia fala sobre a trajetória profissional de 
Kozák com imagens de cobertura do Museu 
Paranaense, nos anos 50.   

Professor Bigarella faz uma retrospectiva das 
viagens que fez com Vladimir. Márcia comenta 
sobre a década de 1940 e como os pesquisadores 
do Museu Paranaense que mapeavam o Estado 
do Paraná e o litoral também estava incluído 
nestes estudos.  

Paulo descreve que entrou na UFPR pela vaga de 
fotógrafo disponível pela aposentadoria de 
Kózak. Conta sobre o resgate fotográfico que 
realizou das imagens abandonadas nas gavetas 
do laboratório de Kozák e as entregou no Museu 
Paranaense. Igor fala sobre o perfil de 
desbravador do etnólogo. Maria Fernanda 
explana sobre a exposição do acervo de Kozák, 
realizada no Museu Paranaense. Márcia Rosato 
descreve sobre a relação afetiva que ele tinha 
sobre os ambientes que frequentava, bate papo 
da pesquisadora com Márcia. Cena de corte da 
imagem para o Largamar, com sobreposição da 
assinatura do artista. Entra um quadro com o 
epíteto de Fustel de Coulanges, ficha técnica e 
agradecimentos.  
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PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

A produção de um documentário é um trabalho em equipe, que envolve desde 

fotógrafos, iluminadores, diretores, editores, etc. A equipe envolvida na produção deste 

documentário foi constituída por Beto Carminatti como diretor, editor e roteirista, 

Ricardo Kugler, diretor de fotografia, Jeanine Holtrup, editora, e Lorena Baika, 

tradutora de libras e foi realizado com recursos próprios. O argumento, a produção 

executiva, a pesquisa, a decupagem e o roteiro inicial ficaram sob responsabilidade da 

autora deste TCC, que também participou do processo de edição de imagens, de som e 

contribuiu com o roteiro final.  

A montagem desta equipe de trabalho partiu de um pré - roteiro, que 

desenvolvia o centro da história, o ponto de virada e o desfecho. Decidimos excluir a 

ação e o conflito dramático, pois o objetivo não era dramatizar a trajetória do artista. A 

pesquisa foi realizada de maneira sistemática em diversas instituições. A partir da 

bibliografia e das entrevistas com as pesquisadoras do universo kosakiano conseguimos 

mais indicações de personagens para fazerem parte do nosso documentário.  

A aproximação com o tema deste documentário ocorreu durante nosso estágio 

voluntário realizado no MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR – entre 

2012 e 2013. Na Unidade de Documentação, Textual e Visual – Unidov do Museu, a 

participação no processo de catalogação fotográfica do acervo da instituição e as 

imagens de Vladimir Kozák chamaram a atenção pela qualidade e relativo 

desconhecimento. Inicialmente, essa fonte foi pensada como matéria prima para a 

realização de uma exposição, mas no transcorrer da pesquisa sobre o tema e na imersão 

nas fontes fotográficas optamos pela produção de um documentário 52 

                                                           
52 A primeira formação da autora do TCC, o jornalismo, e a experiência profissional na área 
influenciaram nessa escolha. O trabalho na RPC, como editora do Jornal Segunda Edição, envolvia o 
recebimento das fitas com o material bruto das gravações e a posterior montagem da reportagem que ia ao 
ar. Para isso, cada editor contava com um operador para esta tarefa. O trabalho na TV Educativa como 
produtora, pauteira, editora e produtora executiva do programa Sem Censura durante três anos também 
tem relação com a escolha da opção documentário. 
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Desde o primeiro contato inicial com o material até a finalização deste 

documentário se passaram dois anos. As filmagens efetivamente se iniciaram em 

fevereiro de 2015 e foram dezenas de horas na ilha de edição, totalizando quatro 

reedições para a montagem final do documentário. Os problemas encontrados no 

transcurso foram diversos. Inicialmente a direção do documentário seria levada a cabo 

pelo filho da autora deste TCC, que chegou a registrar as imagens da exposição 

“Vladimir Kozák, Olhar de um Viajante” com intuito de incluir no documentário. 

Todavia, planos profissionais o afastaram do país por um ano. A partir da indicação dele 

procuramos o cineasta Fernando Severo, que já havia trabalhado o tema Kozák. Severo 

declinou o convite por conta do excesso de trabalho e sugeriu Beto Carminatti. 

Carminatti tem uma vasta filmografia: o primeiro filme foi, “Delirium Dream's” onde 

fez roteiro, direção e montagem. Em sua trajetória coleciona diversas premiações, 

recentemente foi o vencedor do Prêmio RPC 2012 com “Amor em Tempos de Guerra”, 

exibido em dezembro de 2011, que conta a história de um triângulo amoroso vivenciado 

no Cerco da Lapa. A minissérie venceu nas categorias: Melhor Produção, Melhor 

Direção e Melhor Filme. A extensa filmografia53 deu segurança de que a relação com o 

diretor seria viável. Depois de uma conversa inicial, assistimos ao “Filme Vencido”, de 
                                                           
53 2002 “A Deus Menino”, curta, 35mm, diretor, roteirista e editor; 
(Melhor Filme no Festival de Curitiba – 2003). 
2002 “Um dia para desaparecer”, curta, 35mm, diretor, roteirista e 
editor. 
2003 “Eternamente”, curta, 35mm, diretor, roteirista e editor (Melhor Fotografia no Florianópolis 
Audiovisual Mercosul – 2003 e Melhor ator no Festival de Curitiba - 2003)          
2005 “Terra Incógnita”, curta, 35mm, diretor e editor (Melhor Ator no Festival de Vitória – 2005 e 
Melhor Ator no Festival da Lapa – 2007). 
2005 “O Mistério da Japonesa”, curta, 35mm, produtor, diretor e 
editor (Melhor Fotografia concedida pela Academia Brasileira de Cinema). 
2006 “A Balada do Vampiro”, curta, 35mm, diretor (Melhor Direção de Arte e Trilha Sonora no Festival 
de Gramado – 2007). 
2008 “Mistéryos”, longa-metragem, 35mm, diretor. 
2010 - 2011 – “Amor em tempos de guerra” 
2012 - 2013 – “A lenda das Encantadas” e “Mistérios do Largamar” 
2013 – Campanha do lançamento da segunda temporada, do desafio em dose dupla Brasil, para o 
Discovery Chanel 
2013 - 2014 – “Filme Vencido”, “Quem quer ser um documentário?” e “Cormorant” que recebeu no 8º 
Festival de Cinema da Lapa - 2015 os prêmios de melhor som, melhor fotografia, melhor atriz e prêmio 
especial do júri. 
2015 – “A Memória do Olhar de Vladimir Kozák” e “Wahari Binaural” – dvd de música, documentário 
ainda em produção, o retrato selvagem sobre a música dos índios de Santa Catarina em contraponto com a 
música eletroacústica Fonte: fornecida pelo cineasta  em entrevista concedida à autora da pesquisa em 
12.11.2015 
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2014, do diretor, para conhecer um pouco da sua obra. A empatia com o curta-

metragem que narra uma hipotética viagem do diretor russo de cinema Dziga Vertov à 

Curitiba selou nossa parceria. Para Beto Carminatti, cinema é: “O mesmo que 

significava na infância plantar trigo, amassar uva com os pés para fazer vinho, tocar 

boiada a noite no meio da poeira, ver meu pai tocar acordeon ou violão, minha mãe 

fazer pão, ver minha irmã vestida de anjo no natal, ir ao cinema, trabalhar na cantina, 

namorar, brincar com minha filha, rezar em família. Enfim, significa envolvimento 

completo e definitivo com todas as experiências, vividas e imaginadas”. 54 

As entrevistas para o documentário foram feitas com cinco personagens: a 

Doutora Márcia Rosato, antropóloga e Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia 

da Universidade Federal do Paraná, Maria Fernanda Maranhão, Mestre em 

Antropologia Social pela UFPR e responsável pelo Setor de Antropologia do Museu 

Paranaense, Igor Schmyz, arqueólogo e representante do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional para Assuntos de Arqueologia no Paraná e professor da 

Universidade Federal do Paraná, Paulo Koehler documentarista, Paulo Henrique 

Schmidlin, (“Vitamina”), montanhista, ambientalista e historiador e  João José 

Bigarella, geólogo, geógrafo, geomorfólogo, engenheiro químico e professor emérito da 

Universidade Federal do Paraná.  

Os entrevistados responderam à perguntas/temas elaboradas previamente, além 

de questões para cada um dos depoentes, a partir do que falavam na entrevista ou do 

nosso conhecimento mais específico sobre eles. As imagens também foram mostradas 

aos entrevistados. 

1) Dados pessoais do entrevistado 

2) Qual sua relação com Vladimir Kozák? 

3) Na sua opinião, qual a contribuição de Vladimir Kozák para a cultura 

brasileira/paranaense? 

4) Qual o círculo de amizades de Vladimir Kozák? 

                                                           
54 Beto Carminatti. Curitiba, 12 de novembro de 2015. (Entrevista à autora) 
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5) O que acha das imagens produzidas por Vladimir Kozák? 

 

Além dos entrevistados, filmamos a autora do TCC em alguns dos locais 

pesquisados e na exposição “Vladimir Kozák, o olhar de um viajante”, (Museu 

Paranaense agosto/2010 - fevereiro de 2013) A mostra apresentou uma espécie de 

biografia do artista, com mapas que ilustram o trajeto feito por ele em suas viagens e 

cartas escritas por Kozák neste período.  

Como já destacado, a escolha para os entrevistados foi por meio de indicações 

de pesquisadores, bibliografia e do amigo jornalista José Carlos Fernandes. Apenas dois 

personagens selecionados não participaram das entrevistas: Fernando Severo e Carlos 

Balhana. O primeiro não pode comparecer a três encontros (na Biblioteca Pública do 

Paraná, no Museu Paranaense e no Bosque do Papa) agendados com a equipe técnica do 

documentário. Já o professor da UFPR, Carlos Balhana, sobrinho da professora Altiva 

Pilatti Balhana, historiadora e também professora da UFPR, que conviveu com Vladimir 

Kozák, tivemos problemas de comunicação. Inicialmente conversamos duas vezes por 

telefone, mas na época das gravações perdemos o contato. 

As entrevistas totalizaram 12 horas de gravação realizadas em cinco dias e seis 

locais diferentes. Os entrevistados foram contatados por telefone para uma primeira 

conversa sobre como seria a entrevista e os objetivos da mesma. Os entrevistados foram 

instruídos a evitar roupas pretas, xadrez, estampadas ou listrados e privilegiarem as 

tonalidades neutras ou pastéis para não tirar o foco da entrevista. A recomendação foi 

seguida pela maioria dos entrevistados, mas uma entrevistada não pode seguir a 

recomendação. Como já estávamos no local da gravação com a equipe e todo o 

equipamento montado, fizemos a entrevista pela importância do seu conteúdo.  

A metodologia adotada durante as entrevistas foi a junção de um questionário 

baseado tanto no conhecimento prévio sobre a obra do autor ou de sua relação com 

Kozák quanto a exibição do conjunto de imagens sobre o litoral paranaense feitas por 

Vladimir Kozák. A exibição dessas imagens em um notebook permitiu que os 

entrevistados pudessem dissertar sobre as mesmas, tanto os especialistas quanto os 
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conterrâneos de Kozák. Para aqueles que conviveram com Kozák, a observação das 

fotos auxiliou a rememoração da convivência com ele depois de longo período. Em uma 

das entrevistas reunimos dois conterrâneos, Vitamina e Bigarella, o que auxiliou a 

identificação das fotografias exibidas. Durante essa entrevista em conjunto, quando 

Vitamina comentava as mudanças no processo fotográfico, precisamos encerrar a 

entrevista pois o professor Bigarella estava cansado da gravação e Vitamina não 

complementou essa transição. Vitamina foi, então, novamente entrevistado e deu mais 

detalhes sobre o processo. Na edição final unimos as duas falas de Vitamina, mas há 

uma mudança no áudio pois a segunda entrevista foi feita sem os equipamentos 

profissionais. 

A entrevista com Márcia Rosato nas dependências do MAE – Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFPR ficou parcialmente comprometida por conta da 

tempestade que começou no transcorrer da entrevista, comprometendo o áudio. 

Retomamos a entrevista dois dias depois, mas mantivemos na edição final um trecho 

com queda no áudio em que a entrevistada folheia sua tese de doutora e ao fundo está 

chovendo.  

 Na edição do documentário, a importante entrevista de Paulo Koehler 

apresentou a maior dificuldade de síntese pois sua fala é, em geral, longa e contínua, 

reduzindo os espaços para o corte.  

Embora a pesquisa bibliográfica e os depoimentos das pesquisadoras do 

universo kosakiano já apontassem o Museu Paranaense como o principal acervo para o 

estudo da obra do nosso personagem, pesquisamos nas demais instituições culturais da 

cidade (anexo1): a Biblioteca Pública do Paraná, Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade Federal do Paraná- MAE, Museu Paranaense, Arquivo Público do Estado 

do Paraná, Instituto Histórico e Geográfico do Paraná – IHGPR, Círculo de Estudos 

Bandeirante – PUCPR,  o acervo particular de Igor Schymiz, o Museu da Copel e 

Instituto Neo-Pitagórico. Este último por conta de uma reforma acabou restringindo 

nossa pesquisa. Nos demais, embora Kozák tenha vivido décadas em Curitiba, 

encontramos pouca informação, o acervo sobre o autor esta concentrado no Museu 

Paranaense. Nesta instituição foram selecionadas inicialmente 110 fotografias e 52 
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diapositivos e no documentário utilizamos 72 destas imagens autorizadas (anexo2) e 

mais 13 do acervo particular de Igor Schymz. 

Desde o início tínhamos em mente produzir dois DVDs para contemplar a 

linguagem de Libras, não raro ignorada nas produções audiovisuais. Após contatos com 

a diretora do Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaya, professora Solange e a 

Coordenadora do Curso de Graduação em Letras Libras/UFPR, Profa. Dra Sueli 

Fernandes, contratamos uma profissional certificada para fazer a interpretação e a 

tradução em Libras. Assim permitimos aos deficientes auditivos conhecerem parte da 

obra de Vladimir Kozák. A distribuição ocorrerá de maneira gratuita entre os núcleos do 

Paraná, contando para isso com o auxílio do Curso de Graduação em Letras 

Libras/UFPR e do Colégio Alcindo Fanaya. 

A tradução para a linguagem de Libras foi feita por Lorena Baika na residência 

de Beto Carminatti. A inserção da tradução de Libras no vídeo seria feita, inicialmente, 

somente quando os personagens do vídeo falam, sendo excluídos os momentos em que 

Lorena Baika fica com os braços abaixados sem texto para traduzir. Baika afirmou, no 

entanto, que o deficiente auditivo “perde a referência cognitiva” quando o tradutor sai 

do vídeo. Assim, optamos por deixar na edição final, continuamente, a tradutora Lorena 

Baika. 

A escolha da trilha sonora do filme encontrou alguns percalços. A ideia inicial 

era utilizar uma música da República Tcheca que estivesse em domínio público e para 

isso contatamos uma tradutora em busca de fontes. Infelizmente não tivemos sucesso e 

optamos, em conjunto com a editora e o diretor, por utilizar uma trilha sonora de 

natureza, já que o próprio Kozák admirava a natureza brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do documentário “A memória do olhar de Vladimir Kozák” sobre 

o multifacetado personagem tcheco permitiu à pesquisadora transitar por diferentes 

etapas da pesquisa histórica e da produção audiovisual, conhecendo seus limites, 

desafios e possibilidades, e obtendo como resultado final a concretização de um vídeo 

que pretende ser divulgado para um público mais amplo, incluindo os deficientes 

auditivos.  

A obra é um olhar possível sobre a vasta produção e interessante vida desse 

pesquisador incansável que relegou à cultura paranaense e brasileira um rico acervo 

pouco explorado e à disposição de novos interessados. Um pesquisador cuja 

importância tende a crescer com o passar do tempo e que tentamos abordar em um 

recorte menos explorado, na esperança de cativar novos interessados no universo 

kosakiano. 
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FONTES DOCUMENTAIS 

 

Museu Paranaense - Documentos e desenhos da Coleção Vladimir Kozák, divididos 

na seguinte convenção: 

- Bloco M (página 2) Desenho da Ilha dos Currais em 1948 

 - Dois desenhos do Pico Marumbi, na página 27 

 - Desenhos de Antonina, Marinhos e praias, no caderno D 

- Na  página 16 descreve um lembrete para “gatos” 

- Carta do Museu Americano de História Natural, datada de março de 1967 

- Marjorie escreve dizendo que escalou o Pico Marumbi em junho de 1940 

- Marjorie conta sobre o passeio à Serra do Mar e sua visita à Cachoeira Véu de Noiva, em 20 

de junho de 1940 

- Carta do Oldemar Blasi para V.K. onde estuda a possibilidade de tornar-se diretor (onde o 

Kozák põe a mão, sai coisa boa) 

- Atestado de boa conduta 

- Biografia de V. K. em inglês 

- Carteira militar de V.K. 

- Carteira sanitária de V.K. 

- Certificados de saúde 

- Documento de cidadania brasileira 

Pasta intitulada Foto Clube do Paraná com a carteira profissional 

- Nomeação do Museu Paranaense para assistente voluntário em 31 de janeiro de 1947 

- Carta da National Geographic devolvendo fotos de V.K. 

- Nomeação feita pelo interventor Manoel Ribas para o Museu Paranaense e outra assinada pelo 

José Loureiro Fernandes 

- Nomeação da Universidade do Paraná como cinetécnico em 01.07.1960 

- Carteira Nacional de Habilitação 

- Certificado do veículo Rural 

- Carteira de Membro do Instituto  Alberta, carta da Glenbow Fundation acusando o 

recebimento do material dos Hetás 

- Carta de Anette Laming Emperaire, datada de 11.06.1975 

- Carta de V.K. para o Pd Jesus Moure recusando a direção do Museu Paranaense 
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- Carta que V.K. enviou para a National Geografich em 24.03.1943 

- Carteira de membro da National Geografich 

- Resposta da National Geografich em 02.09.1952 

- Carta da National Sciense Photos 

- Carteira da Photographic Society 

- Carta do Coronel José Luiz Guedes - diretor do Serviço de Proteção ao Índio, acusando o 

recebimento de fotogramas 

- Carta de V.K. doando dinheiro às vítimas de guerra 

- Carta de V.K. ao comitê de socorro às vítimas de guerra 

- Canal do Varadouro (a pintura está na página 32) 

Fotografias das Coleções MPKO referentes a José Loureiro 

- José Loureiro Fernandes e as autoridades em inauguração de exposição no Museu Paranaense 

- Retrato de José Loureiro 

- Inauguração de uma fonte antiga, em frente a sede do Batel 

- Foto da sede do Museu Paranaense no Batel 

- José Loureiro Fernandes e Vladimir Kozák empurrando um carro 

- Foto da equipe de voluntários do Museu Paranaense na época de José Fernandes Loureiro 

- Pico Marumbi com a cruz, onde foi morto Barão do Cerro Azul 

- Sede do Museu Paranaense na praça Generoso Marques 

Imagens Curitiba 

Álbum fotográfico Curytiba  

Pinheiros Paraná  

Estrada da Graciosa e Expedição a um Chaminé 

Usina Chaminé 

Estrada de Ferro 

Chácara Morretes 

Pinguelas 

Serra Marumbi 

Cachoeira Véu de Noiva 

Rio São João 

Ponte do Rio São João 

Rio 

Estação Marumbi 
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Chácara do Inferno 

Integrantes da Expedição 

Cachoeiras 

Serra do Mar 

Mata 

Serafim (Filme Um herói desconhecido) 

Início Acervo Caixa Pequena 

Total 129 imagens 

Pesquisa dos Diapositivos 

Tema: Serra do Mar 

Ilha dos Currais e Matinhos Litoral: 0011, 0013, 0014, 0028, 0030, 0033, 0051, 0053 

Curitiba: 0025, 0039, 0047 

Serra do Mar 

Ilha dos Currais e Matinhos Litoral 

Morretes 

Curitiba - Desfile na rua XV de novembro -  aberto ao tráfego 

Total de Diapositivos:  61 imagens 

DIAPOSITIVOS COLORIDOS 

CURITIBA/PR 

MORRETES/PR 

SERRA DO MAR/PR 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná 

 

Biblioteca Pública do Paraná  

Periódicos consultados 

Gazeta do Povo, data: 03.01.1938 até o mês de dezembro 

Edições: 20.04.1988, 30.04. 1989, 07.05.1989, 04.06.1989, 05.06.1990, 23.06.2012, 

Correio do Paraná de fevereiro de 1940 a setembro de 1942 

O Estado do Paraná de 13.05.1979 

Correio de Notícias de 19.04.1988 

Diário da Tarde (de 1926 salta para 1951) 

Revista Gran Fina, de agosto de 1940 a 18 de julho de 1942 
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Ilustração Paranaense, novembro de 1927, dezembro de 1928, ano de 1929, 1930, 1933 (edições 

de janeiro a dezembro) Edição de 1948 que citou uma reportagem sobre a Bandeira Paranaense 

de Turismo 

Jornal da Associação do ex-funcionários da Cia de Força e Luz 

Jornal de Antonina 

A República 

O Dia de 01.05 à 31.08, Diário da Tarde 

Relatórios dos Presidentes de Província de 1893 a 1930 e de 1930 a 1945, Ato de Manoel Ribas 

em 1947 nomeando V.K. como chefe da subseção de cinema educativo, sem remuneração 

Museu Paulista e VII Exposição Mineira de Belas Artes, realizada em Belo Horizonte, em 1931 

Boletim Estatístico da Cia de Força e Luz, meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 

junho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 1972 e Boletim Estatístico Mensal de março 

de 1970 

Boletim do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, volume XXXVI, ano 1979 

 

Casa da Memória - Fundação Cultural de Curitiba 

Acervo fotográfico 

 

Arquivo Público Estadual  

Fundo PB004 - Delegacia de Ordem Política e Social - DOPS  

Ficha Individual de nº 20.106 VALDEMIR KOZÁK  

 

Círculo de Estudos Bandeirantes 

Acervo fotográfico 

 

Museu da Copel 

Acervo fotográfico 

 

Lista de Imagens utilizadas: 

Acervo Museu Paranaense  

Coleção Vladimir Kozák,– 5 fotos da cachoeira do inferno, 2 fotos da cachoeira Véu de Noiva, 

4 fotos da cachoeiras, 4 fotos da estação Marumbi, estrada da Graciosa com 6 fotos e de Ferro 

04 fotos, 18 fotos dos integrantes da expedição, 2 fotos da mata, 3 fotos das pinguelas, 8 fotos 
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dos pinheiros do Paraná, ponte do rio São João uma foto, Rio 3 fotos, 5 fotos do Serafim, 9 

fotos da Serra do Mar e 4 do Marumbi, 2 fotos Usina Chaminé, 5 auxiliares voluntários que 

foram nomeados, 20 fotos da colônia de Witmarsun e imigrantes,  

 

Acervo particular Igor Schymz (CEPA-UFPR)  

13 fotos de sambaquis 

 

Entrevistas  

Beto Carminatti. Curitiba, 12 de novembro de 2015.  

Paulo Henrique Schmidlin “Vitamina” e João Jose Bigarella. Curitiba, 27 de março de 2015. 

Paulo Koehler. Curitiba, 04 de março de 2015 

Maria Fernanda Maranhão. Curitiba, 28 de março de 2014  

Rosalice Benetti e Fernanda Maranhão. Curitiba, 11 de março de 2015 

Márcia Rosato. Curitiba, 11 de março de 2015 
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Anexo 1 

 

 

Figura 1: Fundo PB004 - Delegacia de Ordem Política e Social – DOPS 
Ficha Individual de nº 20.106 VALDEMIR KOZÁK 
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Figura 2: Fundo PB004 - Delegacia de Ordem Política e Social - DOPS 
Ficha Individual de nº 20.106 VALDEMIR KOZÁK 
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Figura 3: Fundo PB004 - Delegacia de Ordem Política e Social - DOPS 
Ficha Individual de nº 20.106 VALDEMIR KOZÁK 
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Figura 4 – Acervo da Biblioteca Pública do Paraná – Divisão de Documentação Paranaense 
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Figura 5 - Acervo da Biblioteca Pública do Paraná – Divisão de Documentação Paranaense 
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Figura 6 - Acervo da Biblioteca Pública do Paraná – Divisão de Documentação Paranaense. 
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Figura 7 – Acervo do Centro de Pesquisas Arqueológicas – CEPA da UFPR 
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