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Projeto para publicação de livro com fotografias produzidas por 
Domenico Pugliese durante cinco anos de pesquisa e contato 
com índios amazônicos da etnia Awá-guajá. Textos de Uirá 
Garcia e Alex Shoumatoff.





Reunindo material colhido durante mais de cinco anos pelo 
fotografo italiano Domenico Pugliese na terra indígena Juriti, 
estado do Maranhão, Os Últimos Caçadores registra com 
profundidade a luta pela sobrevivência da etnia Awá-guajá.

Considerado o último povo amazônico a preservar hábitos 
nômades, seus costumes ainda preservam a caça, de forma 
intrínseca, para a sobrevivência e as imagens registradas por 
Domenico mostram a relação deste povo com os animais da 
região, ora com extremo afeto, ora como alimento.

Os Awá-guajá são considerados uma das etnias mais 
ameaçadas  do mundo. Formam um pequeno grupo de 
caçadores, habitantes da porção oriental da Amazônia, no 
noroeste do estado do Maranhão, nas bacias dos rios Turiaçu, 
Gurupi e Mearim. A população conta com cerca de 420 pessoas 
e está distribuída em cinco aldeias.

A constante ameaça de extinção da etnia e de suas tradições 
faz deste livro um projeto de importância inegável. A publicação 
traz um registro que, possivelmente, não será possível dentro 
de poucos anos, além de colaborar com a conscientização da 
fragilidade do povo, com a divulgação de sua cultura e, ainda, 
apresentar um recorte sobre os resultados negativos de anos de 
desmatamento e descuido da floresta amazônica.





















Com fotos de Domenico Pugliese e textos do jornalista Alex 
Shoumatoff e do antropólogo Uirá Garcia, Os Últimos Caçadores 
será bilíngue - português e inglês - com design sofisticado e 
alto padrão de impressão e acabamentos. A tiragem será de mil 
e oitocentos exemplares.

Parte do lucro gerado com a venda do livro será destinada aos 
índios Awá-guajás, para compra de materiais de uso cotidiano 
nas tribos.

Características gráficas
Formato: 24x30cm (fechado)
Capa dura com acabamento padrão luxo, com guarda e 
sobrecapa
Miolo com, aproximadamente, 200 páginas em papel Couché 
fosco com impressão colorida frente e verso

O LIVRO



O patrocínio cultural é reconhecidamente uma ferramenta 
que contribui positivamente em qualquer mix de marketing 
empresarial. Além de otimizar o investimento em marketing, 
atua como catalizador no branding e na integração de 
colaboradores.

A utilização das leis de incentivo tem possibilitado, cada vez 
mais, o investimento em cultura de forma não dispendiosa, já 
que o investimento é descontado dos impostos devidos. Este 
projeto está aprovado pelo Ministério da Cultura na Lei Federal 
de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, sob PRONAC 145301, apto 
para captação de recursos que totalizam R$209 mil.

Ao patrocinar Os Últimos Caçadores, o investivor terá a 
oportunidade de contribuir com um projeto único e como 
contrapartida, serão oferecidas:

- Inserção de marca na publicação
- Uma página com texto institucional situando a parceria
- Inserção de marca em todo o material de divulgação
- Ação de merchandising no evento de lançamento
- 10% da tiragem  - 300 exemplares - para distribuição 
institucional

PATROCÍNIO



Nascido em 1967, na Itália. Em 1987, decidiu viajar o mundo: foi 
de Milão até ao Cabo Norte, uma viagem que proporcionou sua 
primeira experiência com fotografia. Mudou-se para Londres 
em 1991 e a partir de então sua paixão pela fotografia veio 
à tona. Estudou e trabalhou como estagiário em um estúdio 
fotográfico, frequentou o curso de fotojornalismo em Hamlet 
College. Em 1999, lança seu primeiro trabalho como fotógrafo 
independente, focando em documentário social e retratos. 
Nesse período, iniciou um projeto de longa duração, viajando 
ao longo da rodovia Pan-América do México à Terra do Fogo, 
uma viagem em que aprendeu como se aproximar e fotografar o 
sujeito humano. 

Já teve seu trabalho publicado em veículos como World Street 
Journal (Europa), The Guardian, The Times, Sunday Times, 
Economist Intelligent Life, Riders Digest (Reino Unido), Le Monde 
(França), El País, Avanguardia (Espanha), Maxim Magazine 
(Alemanha), La Republica di dele Donne, Corriere della Sera, 
Grazia (Itália), Galileu, Globo Rural, Época, Caros Amigos (Brasil), 
entre outros.

Já retratou personalidades como Barak Obama, Cherie Blair, Evo 
Morales, Michael Howard, Rowan Willians, John Tavener, Bryn 
Terfel, Sir Randolph Fiennes, Sarah Brigthman, Siobhan Hewlett, 
Fernando Alonso, Ian Hart, Geoffrey Palmer, Walter Salles, 
Fernando Meirelles, Anya Hindmarchra, Neil Young, entre outros.

DOMENICO PUGLIESE



Escritor e jornalista internacionalmente reconhecido, formado 
pela Universidade de Harvard. É o maior autor “brasilianista” em 
língua inglesa. Publicou cinco livros com temáticas brasileiras, 
sendo três, especificamente, sobre a Amazônia. Além disso, 
diversos artigos e reportagens para revistas e jornais de todo o 
mundo. Desde 1986, é um dos mais importantes colaboradores 
da revista Vanity Fair. Também é editor do website, “Dispatches 
From The Vanishing Mundial”, dedicado a documentação e 
sensibilização sobre o rápido desaparececimento da diversidade 
natural e cultural do planeta”.

Doutor e Mestre em Antropologia Social pela USP e graduado em 
Ciências Sociais pela UFF, desenvolve pesquisa etnográfica junto 
aos  Awá-guajá. Foi pesquisador associado da University of 
Nevada (USA) e possui diversos trabalhos científicos publicados.

UIRÁ GARCIA

ALEX SHOUMATOFF



Atriz, autora e produtora, formada pelo Teatro Universitário da 
UFMG e graduada como roteirista pela Universidade Anhembi 
Morumbi. Com 24 anos de carreira, atriz premiada, produziu 
todos os seus espetáculos e possui vasta experiência em teatro, 
TV e cinema. Atualmente está no ar com a série “Trair e Coçar é 
só começar”, no canal Multishow.
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