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APRESENTAÇÃO 

As pesquisas registradas nestes anais são resultado do VI Encontro 

Nacional de Estudos da Imagem e do III Encontro Internacional de Estudos da 

Imagem, que no ano de 2017 somam uma década de trocas, disseminações e 

debates. São trabalhos de estudiosos das mais diferentes áreas, de instituições 

diversas do país e do exterior, que se reuniram no mês de maio para deixar à vista 

seus resultados e suas inquietações quanto à imagem, que foi tratada e debatida 

sob diferentes olhares, seja como artefato, objeto, fonte ou produto, real ou 

imaginário.  

A cada edição dos Encontros firma-se a necessidade da continuidade dos 

eventos, tanto no sentido de fazer com que pesquisadores divulguem o ineditismo 

de suas investigações, mas principalmente em discutir as diversas condições das 

imagens sob o olhar de quem as interroga, seja como conceito, expressão, narrativa 

ou técnica. “Fazer as imagens falarem” é o desafio que cresce a cada dia, pois na 

sua desmedida produção, poucos as vêem; é arrancar as palavras que se escondem 

sob o “mutismo” de sua condição, como se dissessem algo que escapa ao olhar.  

Necessário registrar que estes anais são parte das atividades dos 

Encontros que foram, este ano, inteiramente promovidos pelos participantes, isto é, 

ocorreram sem aportes financeiros de agências de pesquisa, seja federal ou 

estadual. Não se trata de mérito, mas do reflexo das dificuldades que as instituições 

públicas de ensino do Estado tem enfrentado, principalmente com os 

representantes dos poderes instituídos, que por meio de uma série de medidas vem 

desqualificando e prejudicando o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. 

Por isto, nesta edição, a auto-imagem do Eneimagem e Eieimagem foi fortalecida 

por todos que, presentes ou não, estiveram com os olhos abertos diante dos 

obstáculos.  

Nos vemos em breve. 

Prof. Dr. Rogério Ivano 
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O planejamento urbano da Praça Nishinomiya, na Cidade de Londrina, a 

partir do ponto de vista dos seus usuários 
 

Camila Lima Chechin Camacho ARREBOLA (Faculdade Pitágoras)
1
 

Talita Lima Chechin Camacho ARREBOLA (PUC SP)
2
 

Bruno Luiz Domingos DE ANGELIS (UEM)
3
 

 

Esta pesquisa consistiu na investigação da funcionalidade da Praça 

Nishinomiya, na Cidade de Londrina, Paraná. Com o objetivo de analisar o 

planejamento urbano, a partir do ponto de vista dos seus usuários. A pesquisa é 

composta por uma coleta de dados documentais e de campo a partir da aplicação do 

questionário De Angelis (2000). Estas ocorreram por meio de um recorte temporal, 

entre 27 e 31 de janeiro de 2014. A análise estatística utilizada foi o método de 

amostragem por conveniência não probabilística. A partir da análise dos dados 

pudemos identificar que a Praça Nishinomiya interfere no cotidiano da cidade, pois 

ela possibilita a melhora da qualidade de vida de seus usuários, por ser um espaço 

comunitário de acesso livre, ela apresenta características capazes de atrair as 

pessoas a utilizarem a sua estrutura. Desta maneira a Praça Nishinomiya entre 

outras da cidade são divisores de terras entre a história e a cultura. Namorados, 

prostitutas, mendigos, crianças, ambulantes, desempregados, traficantes, gatos, 

cães e todos os que democraticamente queiram usar do melhor que uma praça 

oferecer o direito de encontro e reunião. 

 

Palavras-chaves: Praça Histórica, Espaço Urbano, Londrina. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Mestre em Engenharia Urbana pela UEM; graduada em Arquitetura e Docente na Faculdade Pitágoras   

2
 Mestranda em Comunicação e Semiótica, na PUC SP; graduada em Comunicação Social - Jornalismo pela UEL e Licenciada 
em Educação Física pela UNOPAR.   
3
 Orientador do trabalho. Prof. Dr., Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá-UEM, Maringá- PR 
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INTRODUÇÃO 

 

As praças públicas são o coração das comunidades, onde se intensificam 

seus pulsares. Cada batimento fala sobre seus usuários, sobre suas histórias, as 

relações comerciais, religiosas, artísticas, simbólicas, políticas, permite o encontro 

entre pessoas, além de representar um espaço de sociabilidade, promove as 

relações sociais que se estabelecem nos momentos de lazer e até mesmo na 

simples informalidade dada ao transeunte.  

Sendo as praças públicas o espaço historicamente voltado para a vivência, 

principalmente aquelas onde ocorrem às práticas de lazer, comerciais; as 

manifestações artísticas, políticas e religiosas; mas especialmente as ligadas à 

sociabilização e ao registro da memória urbana.  

Assim selecionamos, em Londrina, a Praça Nishinomiya na região leste, 

próxima ao Aeroporto Governador José Richa, por suas características históricas. Os 

laços históricos de proximidades com Nishinomiya, no Japão; são os mais evidentes 

entre as cidades coirmãs de Londrina; destes surgiram eventos, campanhas, 

contatos e intercâmbios; fortalecidos com a construção desta praça.  

Assim o trabalho visa a partir de uma avaliação urbanística, conhecer e 

vivenciar a Praça Nishinomiya. Avaliando o contexto e a importância das praças para 

a cidade, apresentando suas histórias, seus papéis em relação ao entorno, sua 

dinâmica, sua vegetação e estruturas físicas, as quais foram qualificadas junto à 

população usuária, suas relações de usos e funções; os equipamentos presentes e 

seu estado de conservação e quais significados esta praça possuem.  

O método proposto consiste na avaliação do processo de reconstrução 

histórica deste espaço urbano, buscando por meio da análise de documentos oficiais 

do executivo e legislativo municipal, iconografias, jornais, revistas, livros, fatos e 

acontecimentos políticos da época, além de visitas a campo, entrevistas e aplicação 

de questionários junto aos usuários e moradores. 
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Como objetivo desse trabalho é de investigar a funcionalidade da Praça 

Nishinomiya e seus laços históricos, na Cidade de Londrina, com base no ponto de 

vista dos seus usuários, propondo uma reflexão sobre o planejamento urbano. 

  

Praça Nishinomiya  

 

Londrina na década 1940 encontrava-se no auge do crescimento da 

economia cafeeira. Na época foi considerada a segunda cidade mais importante do 

Estado do Paraná, com 130 mil habitantes. Com o objetivo de ordenar, planejar as 

ocupações e controlar a expansão urbana, o prefeito Milton Ribeiro de Menezes 

contratou o engenheiro e arquiteto Preste Maia para elaborar o primeiro Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano de Londrina (BORTOLOTTI, 2007). 

As transformações ocorridas na economia logo se estenderam para o 

espaço urbano. A Lei nº 133 de 1951 que é considerada o primeiro Plano Diretor do 

município, estabeleceu as primeiras regulamentações sobre os loteamentos e 

urbanização. O discurso encontrado nela está diretamente ligado com a concepção 

modernista (LONDRINA, 1951).  

Este período em que os traços modernos destacam-se na arquitetura das 

novas construções londrinense, como o edifício da Estação Rodoviária, os Edifícios 

do Centro Comercial, Júlio Fuganti e Autolon. Já no urbanismo encontramos os 

novos loteamentos, sendo os principais o Jardim Shangri-lá na região oeste, o 

Jardim Santos Dumont na zona leste (LOSNAK; IVANO, 2003). 

Segundo Schwartz (1988a), no projeto inicial da CTNP para Londrina não 

previa pistas para aviões, pois estimavam em média 20 mil habitantes por núcleo. 

Apenas projetavam estradas que interligavam as cidades. E em 1938 os cafezais da 

propriedade do senhor Mário Palhano, onde hoje é o Distrito do Espírito Santo a 

cinco quilômetros do centro da cidade, deu lugar ao primeiro aeroporto da cidade. 

Com o crescimento da cidade e o auge da aviação de Londrina, este local ficou 
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defasado. E em 1949 após a Segunda Guerra Mundial o novo local escolhido para a 

construção de um novo espaço para as aeronaves é a atual localidade na zona leste. 

A região foi desapropriada para a construção do novo aeroporto e para 

loteamentos de terrenos (Figura 01), era conhecida como uma colônia de imigrantes 

japoneses, atualmente denominada Jardim Santos Dumont (LOSNAK e IVANO, 

2003). 

 

Figura 01 – Vista aérea do Aeroporto, envolto por cafezais, década 1950. 

Fonte: CHOMA et al. (2012) Autor: Yutaka Yasunaka.  

 

Após a primeira sede construída de 1949, na Avenida Santos Dumont já 

ocorreram três grandes intervenções, uma em 1956 com a pavimentação da pista, a 

construção do terminal de passageiro substituindo a antiga instalação de madeira; 

outra no ano de 2000 com as obras de construção do novo terminal de passageiros; 

e a última que acontece nos dias hoje, a ampliação da pista e das salas de 

embarques e desembarque (Figura 02), (INFRAERO, 2014). 
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Figura 02 – Estação de Passageiros do Aeroporto de Londrina (1950/2014). 

Fonte: Acervo do Museu Histórico de Londrina (2014), modificado.  

 

A construção do aeroporto fez desenvolver a região leste. No início dos anos 

1980 foi projetada uma praça em frente ao Aeroporto, denomina-se Praça 

Nishinomiya. A Folha de Londrina de 16 de julho de 1985, afirma que a praça foi 

construída para celebrar a irmandade entre Londrina e a cidade de Nishinomiya no 

Japão (CEZAR, 1985).  

A cidade de Nishinomiya é localiza na província de Hyogo no Japão, com 

fundação em 1925, constitui um grande centro comercial e industrial, sua população 

é estimada em 480 mil habitantes. Destaca-se pela importante fonte de água 

mineral e com isso possibilita um polo de produção de uma bebida típica derivado 

do arroz, o saquê. Estruturalmente divide-se em duas, ao norte uma região 

montanhosa e ao sul a zona residencial e industrial (LONDRINA, 2014).  

Com a Lei nº 2.680 de 1976, Londrina e Nishinomiya tornaram-se cidades 

coirmãs, firmando uma relação coirmandade em 11 de maio de 1977, no qual visa 

unir as duas cidades por laços de amizade e intercâmbio socioeconômico e cultural, 

bem como fomentar atividades que permitam maior conhecimento entre ambos os 

povos; incentivar o ensino de ambos os idiomas oficiais (LONDRINA, 1976).  

A obra da construção da praça durou quatro anos a partir de 1983, iniciando 

com o lançamento da pedra fundamental. A Folha de Londrina de 28 de janeiro de 

1988 define o projeto como sendo uma praça com muita vegetação nativa do Japão, 
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a presença de água com uma cascata desaguando num lago artificial, campo de 

futebol, esculturas típicas, pontes e bangalôs (SCHWARTZ, 1988b).  

No entanto, o projeto idealizado pelo arquiteto Humberto Yamaki (Figura 

03), foi um jardim tipicamente japonês. Com a presença de jardim de pedras com 

estrias, um portal tradicional com traços contemporâneo, feito em pastilhas 

vermelhas, que contrasta com as pedras; uma cachoeira que jorra água, um morro 

com árvores, monumentos de Nishinomiya e da colonização das duas cidades.  

 

 

Figura 03 – Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 

 

Para quem chega a Londrina pelo aeroporto tem a praça como cartão 

postal; espaço marcado por profundas relações simbólicas. A simbologia aparece no 

morro, bosque e monumentos juntamente com os elementos significativos que são 

a água e a pedra. 

Segundo a Folha de Londrina de 28 de janeiro de 1988, a prefeitura de 

Nishinomiya ajudou a custear o início dos trabalhos da construção da Praça 

enviando oito milhões de dólares. Além desta verba a Secretaria de Obras do 

município de Londrina investiu mais seis milhões de dólares (SCHWARTZ, 1988b).  

Ainda para Schwartz (1988b), o projeto reinterpreta os Jardins de Pedra 

Zen, além de homenagear os imigrantes japoneses, o projeto tem como outro 

objetivo fomentar atividades que permitam maior conhecimento entre ambos os 
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povos, bem como promover o intercâmbio comercial e tecnológico. Sendo 

inaugurado em 02 de fevereiro de 1988, com a presença de diversos representantes 

da Liderança da Comunidade Nipo-Brasileira e demais autoridades. 

 

Coleta de Dados 

 

A coleta de dados se deu, através de pesquisa documental e de campo.  A 

pesquisa documental ocorreu através da coleta de dados cadastrais, mapas e 

documentos sobre a praça. As fontes pesquisadas foram a Secretária Municipal de 

Obras e Pavimentação da Prefeitura Municipal de Londrina, Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), Museu Histórico de Londrina Padre 

Carlos Weiss e Jornal Folha de Londrina. 

Já a pesquisa de campo constitui-se por visitas à praça, levantamento 

fotográfico, entrevistas e aplicação de questionários, com usuários e moradores das 

áreas próximas ao local, além da análise das formas e elementos presentes nas 

praças; além de realizar a elaboração de um levantamento físico de implantação da 

praça. 

As aplicações dos questionários ocorreram por meio de um recorte 

temporal, em cinco dias consecutivos, de 27 a 31 de janeiro de 2014; nos horários 

das 8 às 12 horas. Com intuito de obter o perfil do usuário e dos moradores do 

entorno da praça, quantificar os equipamentos e estruturas existentes e avaliar o 

estado de conservação destes, além de avaliar quesitos relativos às percepções do 

usuário sobre o ambiente. 

A escolha dos entrevistados apresentou um caráter aleatório, ocorrendo 

com os usuários presentes na praça e no entorno, e as participações aconteceram 

de acordo com a disponibilidade destes.  

A estratégia de abordagem dos usuários e moradores se deu pela 

aproximação e solicitação da realização da coleta de dados. Estes foram informados 
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do objetivo, do tempo de duração da entrevista e ao final foi realizado agradecimento 

pela participação.    

 

RESULTADOS  

 

A pesquisa foi realizada no ano de 2014 na Praça Nishinomiya, na cidade de 

Londrina, Estado do Paraná. A seguir estão apresentados os resultados obtidos na 

coleta de dados documentais, visitas à praça escolhida, levantamento fotográfico e 

da realização das entrevistas com a aplicação dos questionários a partir do ponto de 

vista dos seus usuários. Estruturados nos tópicos análise documental e 

Interpretação estatística dos resultados. 

A análise documental realizada na praça em estudo teve como objetivo 

levantar dados como o autor do projeto, símbolos existentes, a lei de criação da 

praça, as suas dimensões físicas, seu relevo, sua localização, tipo de uso, traçado 

físico, mobiliário urbano existente e acessibilidade. 

 

➢ Nome: Praça Nishinomiya;  

➢ Autor do Projeto: Arquiteto Humberto Tetsuya  Yamaki;  

➢ Lei de Criação: Decreto nº 673 de 24/09/1982 (LONDRINA,1982); 

➢ Dimensões: Totaliza uma área de 24 mil m²; 

➢ Relevo: Com um desnível de 4 metros da Avenida Santos Dumont, ao 

norte, em direção a Rua Tenente João Maurício de Medeiros, ao sul.  

➢ Ano do Projeto: 1988; 

➢ Localização: Situada entre a Avenida Santos Dummont e a Rua 

Tenente João Maurício de Medeiros (Figura 04); 
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                        Figura 04 – Localização da Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 

 

➢ Bairro: Aeroporto – região Leste; 

➢ Função/ Uso: Espaço de lazer, permanência, encontros manifestações 

urbanas e comércio; 

➢ Traçado: Traçado do projeto foi desenvolvido no módulo shaku; o piso 

com estrias nos remete ao jardim zen e a correnteza de rio (YAMAKI, 

2006);  

➢ Luminárias: Na praça há 4 modelos de postes de grande porte para 

iluminação geral (Figura 05). 
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                        Figura 05 – Luminária da Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 

➢ Lixeiras: Foram encontrados dois modelos de lixeiras, uma com cesto 

de ferro perfurado, pintadas na cor cinza, e a outra um modelo 

simples de estrutura de plástico rígido (Figura 06). 

                      

   Figura 06 – Lixeira da Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 

 

➢ Bancos: Existe na praça bancos curvilíneo de concreto sem encosto, 

em concreto armado, apresentam a cor natural da matéria prima. O 

desenho dos bancos acompanha o traçado do piso em estrias 

(Figura 07).  
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                        Figura 07 – Modelo do banco da Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 

 

➢ Entorno: A Praça encontra-se na região leste da cidade, rodeada por 

residências, comércios, Aeroclube de Londrina e Aeroporto 

Governador José Richa (Figura 08). 

 

                        Figura 08 – Entorno da Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 
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➢ Calçamento: Utilizou-se de piso de concreto e paralelepípedo nos 

caminhos internos (Figura 09); 

.  

                        Figura 09 – Calçamento da Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 

 

➢ Paisagismo: A composição cascata, piso estriado, os bancos 

curvilíneos, vegetação, os monumentos, o morro compõe a 

paisagem da praça. Esta possui um jardim aberto, com área 

arborizada na região dos bancos e do morro, onde o arquiteto 

denomina de montanha (Figura 09). 

 

 

                        Figura 09 – Paisagismo da Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 

➢ Acessibilidade: A maior extensão da praça é 335 metros e acompanha 

o desnível de 4 metros, proporcionando um relevo suave. No 

entanto, encontramos um trecho que se localiza no morro ou 
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montanha, no centro da praça e a sua declividade é mais acentuada 

devido ao encontro de várias curvas de nível (Figura 10).  

 

 

                        Figura 10 – Acessos e circulações da Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 

 

➢ Elemento de Destaque:  

• Piso e Cascata: O piso em curva que vira cascata, que atualmente 

encontra-se desativada (Figura 11).  
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                        Figura 11 – Piso e Cascata - Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 

 

Monumento – Pedra Fundamental: o monólito de granito na cor preta foi 

instalado sobre um piso de concreto, localizado próximo a menor extremidade da 

praça. Nele há uma placa com inscrições sobre a fundação da praça; (Figura 12 – A) 

Monumento – Placa de Inauguração: Placa de granito preto, símbolo que 

marca amizade entre Londrina e Nishinomiya; (Figura 12 - B) 

Monumento – Placa de registro de Doação: Placa de granito que fica ao lado 

do lanternin, apresenta a origem do lanternin. (Figura 12 - C) 

Monumento – Placa nome Nishinomiya: Placa com a nomenclatura da 

praça, escrito em japonês; (Figura 12 - D) 

Monumento – Lanternin Kasuga Toro: Elemento com inscritos dos zodíacos 

do calendário japonês, com mais de 400 anos idade, que a Londrina ganhou de 

Nishinomiya como símbolo de amizade. Para Yamaki (2006), é uma lanterna do 

templo Kagusa, que nomeia o elemento Lanternin Kagusa Toro; (Figura 12 - E) 
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Monumento – Torii: O portal é o elemento dominante na praça, com 6 m de 

altura por 8 m de largura, de concreto revestido de pastilhas cerâmicas vermelhas. 

Significa a intersecção entre o Ocidente e Oriente. Segundo Yamaki (2006), o torri é 

utilizado nos templos para referenciar um local sagrado, e representar o mundo 

humano e espiritual; (Figura 12 - F) 

  

 
 

A B 

C D 
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Figura 12 – Monumentos 

Fonte: Arrebola, 2014. 

 

➢ Outros Mobiliários: Quiosque, Telefone Público, Campo de Futebol, 

Parque Infantil, Placa de Sinalização (Figura 13). 

 

                        Figura 13 – Mobiliários da Praça Nishinomiya. 

Fonte: Arrebola, 2014. 

 

Resultados e discussões 

 

E 
F 
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Os resultados deste estudo têm como base as informações obtidas nas 

aplicações dos questionários.  

A média da idade dos entrevistados é de 41,33 anos com desvio padrão de 

15,11 anos. Essas pessoas trabalham em média 37 horas por semana e dedicam, 

em média, 2 horas semanais ao lazer.  

A renda familiar de aproximadamente 63% dos entrevistados é de no 

máximo três salários mínimos, sendo que 76% são trabalhadores, e 68% possuem no 

máximo o Ensino Médio. De acordo com o teste de Qui-Quadrado/ Exato de Fisher 

(MORETTIN, 2000), as variáveis não apresentaram diferença estatística significativa 

(p-valor > 0,05), sendo o perfil dos entrevistados, em relação a essas variáveis, são 

similar e independente.  

Por outro lado, 70% dos entrevistados dizem que no dia da folga, preferem 

ficar em casa. Sendo as atividades mais exercidas nesse dia ver TV e realizar os 

afazeres domésticos (79%). Apenas 5% dos entrevistados aproveitam o dia de folga 

para praticar esportes. E ainda, além de exercer as atividades citadas 

anteriormente, 45% dessas pessoas aproveitam para visitar os parentes, 24% para ir 

à praça e 22% ao shopping. Outras atividades como ir ao cinema, campo, parque, 

entre outras, tiveram um percentual irrelevante. 

Em torno de 60% dos entrevistados afirmam não frequentar nenhuma praça 

da cidade de Londrina. Sendo que 15% dos que frequentam, moram em cidades 

vizinhas, como Cambé e Ibiporã, ou nos distritos de Paiquerê, Irerê e Lerroville. Os 

outros 85% dos frequentadores são das mais diversas regiões do município  

De acordo com o teste de Qui-Quadrado (MORETTIN, 2000) a quantidade de 

pessoas que dizem frequentar alguma Praça de Londrina, não diferiu 

estatisticamente no local de estudo (p-valor > 0,05).  

Entre os frequentadores da praça, 64% preferem ir aos finais de semana e 

feriados. Quanto ao período de permanência, o vespertino é o de maior preferência 

46%, seguido do matutino 28%. Sendo que o tempo médio de permanência na praça, 

não diferiu estatisticamente, de acordo com o teste de Kruskal-Wallis 
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(MONTGOMERY et al., 2004), (p-valor > 0,05), pois o tempo médio de permanência 

dos usuários é de aproximadamente 2 horas e 30 minutos.  

Os motivos, mais citados, que levam as pessoas para este espaço foram: 

descansar, 26% e levar a criança/filho para brincar, 13%. Já tomar sol, caminhar, ler 

e praticar esporte somou 11%. Sendo o ambiente a principal preferência dos 

usuários. Os itens que foram apontados com maior frequência para a realização de 

manutenção/melhorias são a segurança, os sanitários, a limpeza e o chafariz. 

Já as pessoas pesquisadas que afirmaram freqüentar as praças de 

Londrina as classificaram 38% boas, 32% abandonadas, 11% inseguras, 8% sujas e o 

restante por vários outros motivos.   

O item espelho d’água foi conceituado como de péssima qualidade. Já como 

regular foram avaliados os itens telefone público, ponto de ônibus, caminho, quadra 

esportiva, bebedouro, quiosque para alimentação, manutenção e segurança. E os 

bancos, iluminação alta/baixa, lixeira, piso, monumento/estátua/busto, 

estacionamento, ponto de taxi, estrutura para terceira idade, vegetação, paisagismo, 

localização, conforto acústico e térmico, obtiveram conceito bom. O item conforto 

visual, anteriormente citados recebeu pontuação máxima, portanto foi avaliado 

como ótimo. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

As praças públicas possuem o poder de interferir no cotidiano das cidades, 

pois elas desempenham a relevante função de melhorar a qualidade de vida da 

população, por ser um espaço comunitário de acesso livre a todos, por suas 

características físicas de local de reuniões e encontros. A Praça Nishinomiya 

apresenta características capazes de atrair as pessoas a utilizarem a sua estrutura.  

Ela é uma praça contemporânea, pois apresenta a ruptura característica na 

sua linha projetual presentes os anos 1980 a 1990, época do seu projeto e 

construção, 1988, somada a sua história ligada à cidade coirmã Londrina, 
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Nishinomiya; além da origem nipônica do seu criador, o Dr. Humberto Yamaki. E 

desta forma, segundo Franco (2003), o paisagismo japonês nas estruturas 

construídas com a vegetação brasileira, apresenta os três principais elementos dos 

jardins japoneses, a água, as pedras e a vegetação. Assim a simbologia oriental 

ligada à natureza esta presente com a fonte de um rio, aos pés da montanha, 

rodeado por vegetação, o tamagaki; os portões pintados de vermelho, o torri; ainda o 

papel do Zen dos caminhos até a cascata, da mesma forma que ocorre na Praça 

Nishinomiya. 

Quanto às funções da praça, por meio dos resultados da coleta documental, 

concluiu-se que a Nishinomiya possuem as de permanência, encontros, 

manifestações urbana, comércio, serviço e lazer. Nos resultados das visitas a 

campo e levantamentos fotográficos, foi percebida a inexistência de edificações para 

estabelecimentos como bancas de revista ou quiosques de alimentação; embora 

exista a presença de ambulantes trabalhando no local. Este fato se justifica pelo 

Plano de Reurbanização do centro da cidade, implementado pela Lei nº 11.468, em 

29 de dezembro de 2011, que consiste na retirada dos quiosques na região central 

(LONDRINA, 2011b).  

No material fotográfico obtido pode ser observada a presença de 

mobiliários urbanos como bancos, luminárias, bebedouros e equipamentos de 

exercício físico, que apresentam traços de diferentes momentos da história, 

evidenciando a existência de intervenções no transcorrer do tempo. 

A contemporaneidade da Praça Nishinomiya esta espelhada em seu 

paisagismo japonês, apresentando os elementos dos jardins japoneses, a água, as 

pedras e a vegetação. Ela possui as funções características das praças, de 

permanência, encontros, manifestações urbana, comércio, serviço e lazer. 
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Edifício Alexandre Mackenzie: construção do cenário imagético da São 

Paulo do início do século XX.1 

 

Francine Soares BEZERRA (PPGHA - UNIFESP) 

Vanessa Oliveira dos SANTOS (PPGHA - UNIFESP)
2
 

 

A análise parte do Edifício Alexandre Mackenzie, antiga sede da companhia 

The São Paulo Traimway, Light & Power Company Ltd. e que, atualmente, abriga o 

Shopping Light. Objetivamos investigar a construção do cenário arquitetônico da 

cidade de São Paulo no início do século XX para além da forma, colocando em pauta 

as relações sociais entre os diversos agentes que participaram de sua produção. 

Dentre eles, a Light & Power Co., e sua importância na implementação de novas 

tecnologias e desenvolvimento da malha urbana; o Escritório Ramos de Azevedo, 

que além de assinar inúmeras edificações que hoje figuram como Patrimônio 

Cultural, contribuiu para a profissionalização nas áreas de engenharia e arquitetura; 

e os arquitetos responsáveis pelo projeto, Preston & Curtis, fundamentais para a 

compreensão do diálogo entre Brasil e Estados Unidos via University of 

Pennsylvania. Finalmente, dando destaque aos agentes e às relações do edifício 

com o entorno - o Vale do Anhangabaú -, comentaremos sobre sua 

patrimonialização, buscando compreender os significados atribuídos à obra em 

tempos recentes. 

 

Palavras-chaves: São Paulo: arquitetura, memória e patrimônio, Edifício 

Alexandre Mackenzie. 

 

 

                                                           
1
 Este artigo é resultado de reflexões surgidas a partir de um seminário realizado em novembro de 2016, sugerido pela Profa. 
Dra. Manoela Rossinetti Rufinoni através disciplina eletiva “Imagem, Memória e Circulações no Brasil do Século XIX”, no 
Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
2
 Ambas autoras são mestrandas do Programa de Pós-Graduação em História da Arte (PPGHA), na Escola de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
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Introdução 

 

Pouco é falado do cenário arquitetônico observado na cidade de São Paulo 

produzido entre fins do século XIX e o início do XX que respeite as escolhas 

realizadas pelos indivíduos que habitaram aquela época, que não seja uma redução 

da obra a questões de estilo.  Sônia Gomes Pereira chama atenção para este fato e 

comenta que o estilo arquitetônico no Brasil, bem como na Europa, ainda é um 

território complicado para os profissionais da área, ressaltando que tal dificuldade 

tem raízes nas origens da própria constituição da disciplina de História da Arte, e 

igualmente no valor dado ao estilo. 

 

Entender essa diversidade estilística da arquitetura do século XIX, tanto na 

Europa quanto no Brasil, tem sido um desafio para os historiadores da 

arte e da arquitetura. Na verdade, essa dificuldade tem raízes profundas, 

relativas à própria constituição da História da Arte e a importância 

primordial que a noção de estilo assumiu em sua definição como 

disciplina autônoma (PEREIRA, 2005, p.144). 

 

Compreendendo as complicações que envolvem os debates sobre o estilo e 

dos problemas que dele advêm, sobretudo, no caso da arquitetura dos séculos XIX e 

início do XX, procura-se desenvolver um estudo que trata o objeto, neste caso o 

Edifício Alexandre Mackenzie (1929), a partir de seus elementos visuais externos e 

internos, bem como suas possíveis relações imagéticas com outros edifícios, 

sobretudo, aqueles localizados nos Estados Unidos e Inglaterra, buscando valorizar 

questões outras do objeto em discussão, pois, 

 

[...] suspendendo, mesmo que temporariamente, a questão das 

atribuições ou as preocupações meramente estilísticas, é possível 

observar na prática arquitetônica do século XIX um conjunto muito mais 

complexo, em que vários elementos estão imbricados: a persistência de 

formas e técnicas coloniais; a necessidade de novos programas e funções; 

a incorporação de materiais importados; a diversificação dos agentes; os 

novos processos de formação profissional de arquitetos e engenheiros; 
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além da sincronicidade de várias linguagens formais – a recorrência aos 

estilos do passado (barroco e rococó) e a apreensão dos estilos então 

contemporâneos (neoclassicismo e outros revivalismos, além do 

ecletismo e do art nouveau) (PEREIRA, 2005, p.144).  

 

Assim, preocupa-se em entender a obra a partir das suas diferentes 

formas, volumes, composição, da mesma maneira que aliada aos estudos 

interessados em apreender as escolhas e não julgá-las. 

No caso específico deste edifício, alguns dos aspectos trazidos por Pereira 

podem colaborar para nosso estudo, do mesmo modo que aqueles notados por 

Fernando Atique (2010). Alguns deles seriam: a necessidade de novos programas e 

funções, considerando especialmente o crescimento acelerado da cidade de São 

Paulo bem como a atmosfera internacional notada na cidade, no período da 

construção da obra; a incorporação de materiais importados, mesmo sendo apenas 

alguns itens, como os elevadores neste caso específico; os novos processos de 

formação de engenheiros e arquitetos, aspecto muito caro a esta pesquisa, 

ponderando, de maneira acentuada a universidade de origem dos arquitetos-

projetistas William Curtis e John Pollock, uma vez que ambos estudaram na 

Universidade da Pensilvânia. 

 

O Prédio da Light 

 

O Edifício Alexandre Mackenzie, que desde 1999 abriga o Shopping Light, é 

exemplo das edificações que constituem o complexo do Anhangabaú, construções 

do início do século XX e representante dos progressos paulistanos, além de ser um 

dos seus cartões postais. 

Construído em bloco uno, avança pelo terreno sem recuo e, atualmente, 

ocupa meio quarteirão. Suas fachadas fazem frente a três ruas, sendo a oficialmente 

reconhecida à rua Xavier Toledo nº 23, a segunda fachada voltada para a Praça 
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Ramos de Azevedo, que desemboca no Viaduto do Chá e, a terceira, voltada para a 

rua Formosa (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Edifício Alexandre Mackenzie, vista do Vale do Anhangabaú.  

Fonte da Imagem: <http://shoppinglight.com.br/img/foto_institucional.jpg> 

 

Podemos notar certo caráter austero em sua aparência, que nos parece 

destoar das construções contemporâneas a ele nas imediações, exceto pelo Edifício 

Matarazzo (atual sede da Prefeitura de São Paulo), apesar deste último e parte de 

seu entorno terem sido construídos sob alcunha do mesmo escritório de engenharia 

e arquitetura, o Escritório Técnico Ramos de Azevedo, Severo & Villares, sobre o 

qual discorreremos mais adiante.  

As fachadas do Ed. A. Mackenzie são seccionadas em três segmentos, 

sendo eles: base, corpo e coroamento (Figura 2). Suas estruturas são construídas 

em concreto armado (Figura 3), grande evolução dos sistemas construtivos do início 

do século XX. A base apresenta desenhos como se fossem blocos, falseando 

fortificações em pedra. A seção que se denomina corpo, mescla grandes janelas 
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retangulares, de esquadrias de ferro trabalhadas em motivos geométricos com 

ínfimos detalhes, apresentando curvas, as balaustradas como balcões e as pilastras 

e colunas simulando ordem coríntia. Dessa maneira, equilibra tradição clássica com 

inovações do período, sobretudo no coroamento, que por sua vez, se realiza a partir 

de uma mansarda estilizada, encerrando-se no topo com despojamento de 

excessos em ornamentos.  
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Figura 2: Vista da esquina da Xavier de Toledo com o Viaduto do Chá  

Foto: Francine Soares Bezerra, 28 nov. 2016. 
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Figura 3: Ed. A. Mackenzie. Canteiro de obras, concretagem e revestimento externo dos pilares.  

Fonte da Imagem: LIRA, J. T. C. Warchavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 

 

O projeto original do edifício foi desenvolvido no intuito de abrigar a sede 

administrativa da empresa The São Paulo Trainway Light and Power CO. Ltda., 

responsável pelo abastecimento de energia e transporte viário na capital paulista e 

demais localidades do estado.  

Os arquitetos que desenvolveram este projeto, no ano de 1924, foram os 

norte-americanos Willian Prector Preston e John Pollock Curtis, e a construção ficou 
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sob responsabilidade do Escritório Técnico Ramos de Azevedo durante o período 

que abrange os anos entre 1925 a 1929, ocasião de sua inauguração, quando o 

edifício recebe seu nome em homenagem a Alexander Mackenzie, antigo presidente 

do grupo Light.  

O prédio foi ampliado no ano de 1941 por Severo, Villares & Cia. Ltda., nome 

adotado em 1928 pelo escritório de Ramos de Azevedo após sua morte, quando 

passa à direção de Ricardo Severo e Arnaldo Villares. Essa ampliação deu-se na 

frente que faz fachada com a rua Formosa, expandindo o prédio em formato de “L”. 

Posterior ao tombamento e à sua aquisição pela iniciativa privada, já nos anos de 

1990, o arquiteto Carlos Faggin apresentou projeto de “ampliação do edifício para 

circulação vertical e de serviços” (PRONIN; CARPIGIANI et al., 2007, p. 5), ainda que 

se comprometendo com o restauro tanto das fachadas originais como com a 

preservação de detalhes internos. Nessa segunda ampliação, aprovada em 1994, o 

edifício foi novamente cerrado em um grande bloco retangular, criando no centro 

uma espécie de vão para ventilação e iluminação natural (Figura 4). Na nova ala do 

edifício voltada para o interior do quarteirão e tomando parte da fachada na Xavier 

de Toledo compreendem-se as escadas rolantes e as áreas acimadas pela praça de 

alimentação, já se apresentando em aparência contemporânea. 
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Figura 4: Detalhe do vão central.  

Foto: Francine Soares Bezerra, 28 nov. 2016. 

 

The São Paulo Traimway, Light & Power Company Ltd. 

 

Ricardo Maranhão, em introdução à publicação História da Light3, nos conta 

que a riqueza do comércio cafeeiro, “ampliada pelos mecanismos de proteção dos 

governos da Primeira República, circulava e se diversificava em múltiplos 

empreendimentos comerciais e industriais” (MARANHÃO, 1982, p. 3), gerando rápido 

progresso urbano. Tal euforia progressista atinge também a cidade de São Paulo 

que, em relatório da Prefeitura de 1914, mostra-se estar “se aparelhando para ser 

um grande centro industrial, alguma coisa como Chicago e Manchester juntas” 

(idem). 

O espírito empreendedor e o progresso material difundiam-se como 

valores entre as novas elites urbanas de profissionais liberais e de pequenos 

                                                           
3
 SOUZA, Edgard. História da Light: primeiros 50 anos. São Paulo: Eletropaulo, 1982. 
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empresários em ascensão, em contrapartida aos valores ditos “tradicionais” e 

“agrários” ainda mantidos até 1930 pela oligarquia rural dominante. São Paulo  

 

[...] começava a adotar uma ética mais valorizadora do trabalho e do 

esforço individual, mais consentânea com o sistema capitalista, em 

oposição à velha moral colonial de desvalorização do trabalho e apologia 

da condição “aristocrática”. Embora a classe média tradicional ainda 

repudiasse o trabalho manual, as novas condições da vida urbana e a 

presença dos imigrantes tendiam a conceder ao indivíduo que progride 

pelo próprio trabalho, um papel de destaque em uma escala de valores 

mais acentuadamente capitalista (MARANHÃO, 1982, p. 4). 

 

É nesse cenário econômico e social que a empresa canadense, em 

sociedade com o Comendador Antônio Augusto de Souza (PRONIN et al., 2007), se 

estabelece na cidade de São Paulo em 1899, “em salas alugadas num prédio à rua 

São Bento” (SOUZA, 1982, p. 145). Transferiram-na repetidas vezes para novos 

endereços, devido ao crescimento da empresa, passando pela rua Direita, pela 

Praça Antônio Prado, até à compra do Teatro São José (Figura 5), “onde passou 

então a funcionar a Seção de Recebimento de contas de luz” (PRONIN et al., 2007, p. 

2). Com a necessidade de centralizar a administração em um único ponto, demoliu-

se o prédio do teatro para a construção da nova sede. 
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Figura 5: Teatro São José, 1923.  

Fonte da Imagem: SOUZA, Edgard. História da Light: primeiros 50 anos. São Paulo: Eletropaulo, 1982. 

 

Seu entorno, o Vale do Anhangabaú, foi transposto na última década do 

século XIX através do projeto do litógrafo francês Jules Martin (1832-1906) em 

parceria com Victor Nothmann (1859-1905)4, a partir da construção do Viaduto do 

Chá, cuja inauguração foi em 1892, “com cobrança de pedágio para sua travessia, 

estabelecendo o contato entre o Triângulo5 e a então não tão vazia Praça da 

República” (SEGAWA, 2004, p. 371). O interesse na compra do Teatro São José 

possivelmente se deu pela valorização da região do Vale do Anhangabaú, sobretudo 

com a construção do Theatro Municipal (1900-1911) sob a gestão do conselheiro 

Antônio da Silva Prado (1840-1910) – com o qual, é sabido, houveram relações de 

interesse entre público e privado com o grupo Light, parceiros na introdução dos 

bondes elétricos na cidade (SEGAWA, 2004) – e, posteriormente, da Praça Ramos 

de Azevedo, inaugurada em 1928. Com um fluxo de circulação cada vez mais 

crescente, ali se criava um novo centro de relações culturais e comerciais. 

                                                           
4 Victor Nothmann foi também investidor dos loteamentos de Campos Elíseos e Higienópolis (SEGAWA, 2004). 
5 “No testemunho de 1883, de Carl Von Koseritz (1830-1890): ‘A vida na capital se encontra no Triângulo, que é formado pelas 
ruas de São Bento, Direita e da Imperatriz’, esta, posteriormente, rua XV de Novembro” (SEGAWA, 2004, p. 341). 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

42 
 

 
 
 

 

Os Arquitetos Preston & Curtis 

 

Willian Proctor Preston (1877-1954) e John Pollock Curtis (1888-1954), 

colegas de universidade formados nos primeiros anos do curso de arquitetura da 

University of Pennsylvania, a Penn, são os primeiros estadunidenses a imigrarem e 

estabelecerem-se no Brasil para exercer o ofício de arquitetos. Fixaram-se no Rio 

de Janeiro em 1921, porém uma das primeiras referências de sua atuação no país é 

justamente o projeto da sede da então chamada The Rio de Janeiro Tranway, Light 

and Power Co. Ltd., em São Paulo. 

Segundo Fernando Atique,  

 

As referências espaciais do edifício são nitidamente americanas, 

sobretudo vinculadas às lojas de departamento em expansão nos Estados 

Unidos e na Europa naquele momento, além de edifícios institucionais 

vazados dentro do repertório Beaux-Arts praticado nas fine Art Schools 

americanas, e que Preston chamava de “French Reinassance” (ATIQUE, 

2010, p. 9). 

 

O curso de arquitetura da Penn criou ponte de via dupla entre Estados 

Unidos e Brasil, tendo Preston e Curtis vindos de lá, e também muitos brasileiros, 

como é o caso de George Henry Krug (1860-1919), quem fora estudar naquela 

instituição, devido às facilidades ofertadas aos ingressantes estrangeiros. Estes três 

arquitetos citados “figuram como fundadores da Sociedade Central de Arquitetos, 

organizada em 1921, no Rio” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1921, n.1, p. 24; apud. 

ATIQUE, 2010, p.9). 

Atique conta-nos que a School of Architecture passou por muitas 

remodelações ao longo de sua história e a mais expressiva foi a contratação de Paul 

Philippe Cret, arquiteto francês que se forma em 1901 pela École Nationale de 

Beaux-Arts de Lyon, e no mesmo ano é premiado com o Gran-Prix de Paris, 

ingressando, assim, na Penn para atender às novas tendências estadunidenses no 
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afrancesamento do ensino de arquitetura. Porém, nem todos os métodos deste 

ensino foram assimilados apesar da postura aproximar-se muito aos dogmas das 

Écoles francesas.  

 

Por força do pragmatismo americano, a formação artística foi simplificada 

e aliada ao caráter técnico que dominava a educação em engenharia, e da 

qual, não por acaso, a graduação da Penn havia saído há pouco. (ATIQUE, 

2010, p. 6) 

 

John P. Curtis estudou na Penn logo após a contratação de Cret, o que se 

torna algo bastante significativo quando olhamos para o Ed. Alexandre Mackenzie: 

parece-nos que um revivalismo do neoclássico francês se faz presente, mas por 

vias mais discretas ou, arriscar-se-ia dizer que, por vias estadunidenses. 

 

O Escritório Técnico Ramos de Azevedo, Severo & Villares 

 

Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928), engenheiro e arquiteto 

instruído na Bélgica, estabeleceu no ano de 1886, em São Paulo, o Escritório Técnico 

F. P. Ramos de Azevedo. Dirigiu-o até 1928, alternando sua gestão entre lecionar e 

dirigir a Escola Politécnica e o Liceu de Artes e Ofícios, instituições fundamentais na 

especialização de profissionais ligados à construção civil – artífices, mestres de 

obra, projetistas entre outros – também formadoras de grande parte do corpo de 

colaboradores de seu escritório pessoal. 

O escritório exerceu papel importante no desenvolvimento e transformação 

da malha urbana de São Paulo na virada do século XIX para o XX, tendo assinado 

projetos que hoje figuram como Patrimônio Cultural, a exemplo da própria Escola 

Politécnica (1912-1920), atualmente conhecido como Edifício Ramos de Azevedo, e o 

Liceu de Artes e Ofícios (1897-1900), que hoje abriga a Pinacoteca do Estado de São 

Paulo; além do Teatro Municipal (1903-1911); Edifício dos Correios e Telégrafos 

(1920-1922); Palácio das Indústrias (1911-1924); Mercado Municipal (1922-1933), 

entre outros (SIQUEIRA BUENO, 2015, p. 197). 
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Assim como o Edifício Matarazzo, o prédio da Light foi um dos projetos de 

terceiros assumidos pelo Escritório Técnico a fins de execução que, nas palavras de 

Carlos Lemos, se adequava àquilo “que o Liceu sabia fazer de melhor, tanto nas 

modelagens quanto na serralheria ou marcenaria”, pertencente “a corrente eclética 

norte-americana classicizante que atravessou incólume a [Primeira] Grande 

Guerra” (LEMOS, 1993, p. 96), tendo ainda sofrido resistência de técnicos municipais 

ao longo de sua construção por conta de sua aparência não acompanhar “a 

grandiloquência dos demais frontispícios” (idem) apesar de apresentar-se em estilo 

“French Renaissance”, com pilastras e colunas coríntias em contraposição ao ático e 

mansarda estilizada, “simples e despojado, que é o toque de ‘modernidade’ do 

projeto”, ainda tomando as palavras de Lemos. 

 

Heranças Visuais 

 

Após breve apresentação do histórico e agentes que circundam a 

construção do Edifício Alexandre Mackenzie, esse tópico contemplará algumas 

heranças visuais observadas na edificação. 

A visualidade percebida no projeto de Preston & Curtis para a sede da Light 

parece também sofrer grande impacto da Escola de Chicago, sobretudo da estética 

exercida por Henry Robson Richardson (1838-1886) em Marshal Field Wholesale 

Store6 (Figura 6), e amplificada por Louis Sullivan (1856-1924) e o engenheiro 

Dankmar Adler (1844-1900) a partir do Edifício Auditorium7 (Fugura 7). As 

construções buscavam enobrecer seu caráter cívico, posto serem destinados a 

                                                           
6 Construído em Chicago entre os anos de 1885 e 1887, é considerado por W. Curtis “a principal contribuição de Richardson à 
arquitetura comercial norte-americana”, descrevendo-o assim: “Aqui, o programa de necessidades utilitários de um armazém 
de vendas gigantesco foi submetido ao rigor de uma planta-baixa simétrica e hierarquizada e a uma idéia [sic] escultórica 
dominante. A construção interna seguia a de um edifício com elevador típico, com pilares de ferro fundido sustentando os 
pisos e o telhado e vigas de ferro batido aumentando os vãos de apoio estrutural, mas o exterior foi feito com paredes 
autoportantes de arenito sobre uma base de granito rusticada. O bloco como um todo foi tratado como um único monólito com 
uma imponente arcada esculpida. A combinação de uma armadura externa de alvenaria e de ‘bandejas’ internas como 
pavimentos foi habilmente expressa nos tímpanos e marcações horizontais da fenestração. Duas tecnologias e sistemas 
construtivos completamente diferentes, a construção de arcos e a estrutura de metal traveada – um antigo, o outro novo -, 
alcançaram um ponto tenso de coexistência e equilíbrio” (2008, p. 42). Importante notar que os princípios construtivos se 
assemelham aos do Ed. Alexandre Mackenzie. 
7 Também de Chicago, sua construção data entre 1886 e 1889. 
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funções comerciais, e atender as necessidades sem precedentes de uma nova 

civilização industrial. Sullivan descreverá o Marshal Field Store, de Richardson, da 

seguinte maneira: 

 

Quadrado e marrom, ele se apresenta fisicamente como um monumento 

ao comércio, aos espírito comercial organizado, à energia e ao progresso 

de seu tempo, à força e à resolução da individualidade e à firmeza de 

caráter; espiritualmente, ele se apresenta como o indicador de uma 

mente, suficientemente grande, suficientemente corajosa para lidar com 

tais coisas, para dominá-las, absorvê-las e, mais uma vez, lança-las para 

frente, impresso com a marca de uma personalidade enorme e poderosa; 

artisticamente, ele se apresenta como a oração de alguém que sabe como 

escolher suas palavras, que tem algo para dizer e o diz – e o diz como 

transbordar de uma mente fértil, direta, grandiosa e simples. (apud 

CURTIS, 2008, p. 42) 

 

 

Figura 6: Marshal Field Wholesale Store, 1885-1887, de Henry Richardson. 

Fonte da Imagem: CURTIS, W. Arquitetura moderna desde 1900. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
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Figura 7: Edifício Auditorium, 1886-1889, de Louis Sullivan e Dankmar Adler. 

Fonte da Imagem: CURTIS, W. Arquitetura moderna desde 1900. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

 

Nota-se que, por trás da imagem construída, havia a afirmação de uma 

nova elite industrial, comercial e tecnológica que se estabelecia ao longo do século 

XIX, similarmente ao caso do edifício analisado neste estudo. 

No Edifício Auditorium, trabalho de transição de Sullivan, o arquiteto busca 

“uma expressão tectônica adequada para o novo meio de construção; a divisão do 

bloco em base, meio e topo, e a acentuação das linhas de força verticais com 

ornamentos lineares seriam desenvolvidas e esclarecidas em projetos posteriores”, 

como no caso do Edifício Wainwright em Saint Louis, de 1890-91. Porém, tal divisão 

já se faz notar na fachada do Auditorium e assemelha-se ao modo com que Preston 

& Curtis desenham a fachada do Ed. Alexandre Mackenzie, bem como a unificação 

de séries de janelas em arco pleno, evocando construções clássicas, alternando às 

janelas retangulares andar sim, andar não, preenchidas por esquadrias de ferro 
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moldado, num jogo de cheio de vazio, o que cria um efeito de fluidez; além de suas 

pilastras e colunas de fuste estriado e capitéis decorados em folhas de acanto, como 

que de ordem coríntia. 

Em meio a um cenário de crescimento acelerado da cidade de São Paulo, 

tanto demográfico quanto econômico e tecnológico, compreende-se que as escolhas 

visuais para a sede da Light venham de encontro com tais ideias da Escola de 

Chicago. 

 

Patrimonialização e Memória 

 

Na década de 1970, uma nova empresa estatal, a Eletropaulo, substitui a 

Light, porém mantém a edificação como sua sede administrativa (PRONIN et al., 

2007, p. 2). 

O edifício entrou em processo de patrimonialização em instância estadual 

em 07 de outubro de 1983, requerido por Luiz Antônio Seráphico de Assis Carvalho, 

então Superintendente de Comunicação da Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo 

S.A., que ainda mantinha sua sede administrativa no local, como mencionamos, e foi 

tombado pelo CONDEPHAAT um ano depois, em 06 de outubro de 1984. Mediante 

burburinhos que corriam acerca da venda do prédio à iniciativa privada, foi 

requerido ao CONPRESP o tombamento em instancia municipal, sendo deferido em 

1991. 

Ao longo do processo de tombamento pelo Condephaat, fez-se muito em 

defender seu caráter de patrimônio da memória de São Paulo. No parecer de 05 de 

dezembro de 1983, assinado por Mario Savelli, exulta-se: 

 

[...] O belo prédio, desde 1929, constitue marco estético e histórico no 

conjunto do Parque do Anhangabau – o logradouro que alcançou no 

panorama citadino o previsto no plano do eng. Vitor da Silva Freire, 

encaminhado, em 1910, pelo Prefeito Antônio Prado da Silva Freire ao 

Governo do Estado, ao afastar-se do cargo que, com proficiência 
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exemplar, exercera por um decênio; o ser a mais originalmente 

“paulistana” das facetas urbanas da hoje estuante metrópole. E essa 

característica não foi destruida nem mesmo pelas exigências várias 

decorrentes do descomunal crescimento da população. [...] É, pois, 

culturalmente imperioso que seja conservado esse elemento 

marcadamente “paulistano” no complexo citadino reunindo: o Teatro 

Municipal, desde 12 de setembro de 1911, a mais nobre casa de 

espetáculos da imensa urbe; o edifício do antigo Hotel Esplanada, que já 

constitui o grande centro de reuniões sociais da cidade; o prédio que 

alojou a matriz administrativa das Indústrias Reunidas Francisco 

Matarazzo, relembrador da gesta de trabalho e capacidade empresarial 

que tem sido o célebre evolver da indústria paulista e, por fim, o edifício 

Alexandre Mackenzie que, ocupando, há mais de meio século, o local 

onde, por não longo período, existiu o segundo Teatro São José, é sede da 

empresa que, desde os últimos anos da centúria passada, tem sido a 

fornecedora de energia que é componente dinamizadora do progresso 

que transmudou, em pouco mais de um século, o modesto burgo de 

tropeiros estudantes, situado sobre o Trópico e todo construído com 

taipa:de:pilão, na maior das realizações urbanas de toda a História da 

Humanidade no Hemisfério Sul.
8
 

 

Entendendo a Light como um dos principais agentes do progresso de São 

Paulo, e toda a rede de relações que cerca o Edifício Alexandre Mackenzie, desde 

seu projeto e execução e toda sua trajetória, é possível compreender a fácil 

aceitação de seu tombamento. 

Mesmo com sua adaptação construtiva a fins de adequar a inserção de um 

shopping center em seu interior, preserva sua imponência na paisagem do Vale do 

Anhangabaú, compondo cartões-postais e assumindo função de ponto turístico ao 

oferecer, todo último domingo de mês, um city tour, cujo ponto de encontro é em 

seu Saguão Principal. 

 

 

                                                           
8 Trecho retirado do Processo de Tombamento CONDEPHAAT nº 22803-83, disponível em: 
<http://www.arquicultura.fau.usp.br/index.php/encontre-o-bem-tombado/uso-original/educacao-e-pesquisa/edificio-
alexandre-mackenzie> 
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Conclusão 

 

Questiona-se as razões da permanência de um edifício em estilo eclético 

norte americanizado diante das escolhas mais comuns na preservação de 

arquiteturas ditas neocoloniais pelos órgãos de patrimonialização desde o projeto 

modernista brasileiro, apontado por Aracy Amaral como sendo “um dos caminhos, 

através da fantasiosa, imitativa, artificial busca de um passado inexistente na 

construção de uma identidade que nos escapava, da expressão do ‘moderno’” 

(AMARAL, 1994, p. 94), ansiando assumir características de origens populares, afro-

brasileiras ou regionais e, assim, construir a partir dessa memória “nossa 

contribuição cultural em nível internacional” (idem). Para Meneses: 

 

[...] poder-se-ia partir do mais concreto: a cidade como forma. O espaço e 

as estruturas que o mobilizam têm uma realidade física que é preciso 

considerar. A cidade é um artefato, coisa feita, fabricada pelo homem, 

segmento do universo material socialmente apropriado. 

Todo artefato é, ao mesmo tempo, produto e vetor de relações sociais. 

Assim, a cidade é também lugar onde agem forças múltiplas: produtivas, 

territoriais, de formação e pressões sociais etc. (MENESES, 1985, p. 199). 

 

 

Após a observação das conexões acima descritas, as quais atuaram na 

história do Edifício Alexandre Mackenzie, é difícil não afirmar a existência de sua 

agência na construção da memória de São Paulo, figurando, por sua vez, como 

representante de interesses dos diversos poderes nele contidos – políticos, 

econômicos e sociais –, bem como o de caráter simbólico do progresso e 

desenvolvimento da cidade nos desvairados, assim nomeados por Mário de 

Andrade, primeiros anos do século XX. 
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TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM URBANA: A PRESENÇA NEGRA COMO 

AUXÍLIO DE MUDANÇA. 
 

Larissa Salgado CHICARELI JOSÉ 

(Universidade Estadual de Londrina)1 

Profa. Dra. Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez (Orientadora) 

 

Por meio deste ensaio pretende-se analisar as fotografias da coleção 

“Prefeitura Municipal de Londrina”, acervo do Museu Histórico de Londrina, a fim de 

problematizar algumas fotografias do acervo, tendo como foco observar as 

transformações das paisagens e do espaço urbano ocorridas com a vinda dos 

imigrantes para a cidade de Londrina, em especial a presença negra nas décadas de 

1950 e 1960. Assim, procura-se entender o processo de aquisição das coleções de 

fotografias, se ocorrem por compra, doação, empréstimo, e analisar ainda como são 

feito a seleção dessas coleções, a indexação em categorias e subcategorias. Não 

obstante, o foco principal será as transformações do espaço urbano, utilizando como 

método de análise a concepção de Peter Burke, na qual este entende que as 

imagens ocupam lugar como evidência histórica, não ‘apenas’ como registro da 

verdade, mas sim, como documento para entender todo um contexto social em que 

foram produzidas. Assim, a partir desta análise pudemos verificar que a presença 

negra em Londrina foi muito importante auxiliando na transformação da paisagem 

urbana. 

 

Palavras-chaves: Negros; Fotografia; Coleção.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Mestranda em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. 
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INTRODUÇÃO 

 

“O museu revela-se hoje como uma instituição central e incontestável de 

cultura ocidental” assim quando Dominique Poulot (2013, p. 11) afirma que o museu 

é um local da cultura ocidental entendemos que neste local poderemos encontrar a 

‘cultura’ de uma sociedade. Assim José Bittencourt, dialogando com Bucalle e 

Pesez, entende que a cultura material seria “a expressão material das relações 

humanas” (BITTENCOURT, 2003, p. 153). 

 

A cultura material plasma-se em três dimensões: uma espacial (a 

topologia das transformações naturais e seus resultados visíveis), uma 

cronológica (que se manifesta em termos de processos evolutivos) e uma 

terceira, social, que produz diferenças no interior de um mesmo conjunto 

humano, sendo possível observar níveis de cultura material que separam 

os grupos sociais. (BITTENCOURT, 2003, p. 153). 

 

Poulot ao escrever o livro Museu e Museologia nos proporciona uma viagem 

ao conceito de museu e as transformações que essa instituição sofreu ao longo da 

história. Nesse contexto, o autor começa introduzindo esse espaço com a 

representação do termo em sua “etimologia clássica”, na qual remete “a uma 

pequena colina, o lugar das Musas” e que é referência a um “duplo estereótipo: 

conservatório do patrimônio da civilização e escola das ciências e das 

humanidades”. Ou seja, neste local está reunido o patrimônio da civilização e é 

também uma escola para se apreender sobre a sociedade em que está inserido, um 

“lugar de acúmulo de riquezas intelectuais e lugar de sacralização do 

conhecimento”. (Poulot, 2013, p. 15-16). Dialoga ainda com a grande transformação 

que o museu sofreu com o surgimento do ICOM (Conselho Internacional de Museus) 

em 1946. Assim, por meio desse conselho, passa a incentivar uma utilidade social, 

adotando uma definição que abrange: 

 

[...] instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público, e que faz 
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pesquisas relacionadas com testemunhos materiais do ser humano e 

de seu ambiente, tendo em vista a aquisição, conservação, 

transmissão, principalmente, exposição desse acervo com a 

finalidade de estudo, educação e deleite. (apud POULOT 2013, p. 

18).  

 

Logo, ao longo dos anos o museu sofreu um grande crescimento, tanto no 

sentido de funções quanto na esfera de número de instituições voltadas a este perfil.  

 

[...] seu crescimento espetacular no último quartel do século XX é o 

resultado de consideráveis investimentos – público e privados – que 

permitiram a emergência ou a recomposição de coleções; a criação, a 

extensão ou a renovação de prédios; a multiplicação de exposições; e o 

surgimento de novos serviços. (POULOT, 2013, p. 11). 

 

Tomando como base o trecho “pesquisas relacionadas com testemunhos 

materiais do ser humano e de seu ambiente, tendo em vista a aquisição, 

conservação, transmissão” e o trecho “surgimento de novos serviços”, que 

pautamos nosso interesse. Principalmente levando-se em conta o estudo do Museu 

Histórico de Londrina e sua coleção de fotografias relacionadas à cidade 

londrinense. Não obstante, pretende-se problematizar algumas fotografias do 

acervo do Museu Histórico de Londrina a fim de observar as transformações das 

paisagens e do espaço urbano ocorridas com a vinda dos imigrantes para a cidade 

de Londrina, em especial o negro nas décadas de 1950 e 1960. 

Segundo Poulot pautando-se nas missões definidas pelo ICOM o museu tem 

como função “conservar, restaurar, estudar e enriquecer suas coleções” tornando-

as acessíveis aos diversos públicos. (POULOT, 2013, p. 19). Desta forma, busca-se 

fazer uma primeira explanação sobre essas coleções, por meio de estudos sobre a 

aquisição dessas fotografias, como ocorre a sua conservação - incluindo 

armazenamento, catalogação, indexação na base de dados e demais processos, até 

chegar à transmissão desse acervo. Por fim, selecionar uma dessas para a análise 

mais aprofundada, tentando problematizar as transformações das paisagens e do 

espaço urbano nas primeiras décadas da cidade.  
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UM POUCO DO MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA: ONDE SE 

ENCONTRA AS FOTOGRAFIAS  

 

O Museu Histórico de Londrina, também conhecido pela sigla MHL está 

localizado na Rua Benjamin Constant, 900. Fica ao lado do Terminal Central de 

Ônibus de Londrina, assim como da Praça Rocha Pombo e do Planetário Municipal 

de Londrina. E desde 1986 ocupa o prédio da antiga Estação Ferroviária de Londrina. 

Porém, seu início está vinculado à antiga Faculdade de Letras e Filosofia (sediada, à 

época, nos porões do Colégio “Hugo Simas”). Segundo Edson Leme (2013), o MHL foi 

idealizado por alunos e professores da antiga Faculdade Estadual de Filosofia, no 

final da década de 1960. O projeto da instituição museal em questão constituiu-se a 

partir da coleta de documentos e objetos bidimensionais e tridimensionais.  

 

O MHL foi fundado em 1970 no porão do Colégio Hugo Simas, antiga 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1974 se tornou órgão 

suplementar da UEL e em 1986 foi instalado na Antiga Estação Ferroviária 

em pleno centro da cidade. Administrado pela Universidade teve à frente 

professores do curso de História. (FERNANDES, 2014, p. 13). 

 

 Após a instalação no novo prédio, o MHL funcionou por alguns anos e 

foi fechado para uma reforma, abrindo as portas novamente em dezembro de 2000: 

 

O museu após passar quatro anos fechado visando um processo de 

revitalização e reformas em seus espaços internos e externos, bem como 

em sua concepção museal, reabriu suas portas para o público com novas 

galerias e modernos expositores. (LEME, 2013, p. 19).  

 

 A nova forma de exposição recebeu ajuda financeira de vários órgãos, 

até mesmo de famílias de posses de Londrina. Consequentemente essa ajuda 

proporcionou alguns benefícios aos doadores, que puderam ver suas famílias 

representadas em alguns espaços do museu. 
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[...] os cenários que compunham a exposição de longa duração, 

reafirmavam uma narrativa, a qual referendava a versão tradicional da 

história da cidade, omitindo e excluindo outros atores sociais, também 

partícipes desse processo histórico. Também ficamos surpresos e 

decepcionados, ao constatar a efetivação de um processo de apropriação 

de alguns cenários e espaços internos do museu, por empresas e 

famílias, vinculadas às chamadas elites da cidade. (LEME, 2013, p. 19-20). 

 

Fazendo um paralelo, José Bittencourt (2003) ao analisar o Museu Histórico 

Nacional da época de Gustavo Barroso traz observações importantes sobre o nome 

das salas e a composição da exposição: 

 

Em princípio, o Museu Histórico lhes fazia tal homenagem pelo fato de 

essas pessoas terem se constituído como grandes benfeitoras da 

instituição. Era, claramente, um recurso propagandístico que visava a 

atrair benfeitores, numa época de pouca ajuda governamental. Procurava 

chamar a atenção da sociedade para uma possibilidade, que envolvia, por 

sua vez, um regime de “trocas simbólicas” – os indivíduos podiam juntar a 

própria memória à memória nacional preservada pelo Museu. Este pacto, 

entretanto, não era selado com qualquer um. (BITTENCOURT, 2003, p. 

160). 

 

Diante dessas observações percebemos lacunas que permeiam o 

imaginário da população e da academia - a ausência das minorias, dentre elas, 

negros, nordestinos, mulheres, índios. Mas, será que essas pessoas não estão 

representadas? Ou como estão apresentadas na narrativa museal? A quais espaços 

estes negros estavam e estão destinados? Voltamos aqui à afirmação inicial do 

Poulot, na qual o museu é um local incontestável da cultura de uma sociedade. Mas 

que sociedade está representada no museu e porque estes foram escolhidos para 

estarem lá.  

Para Poulot (2013, p. 12) “O museu [...] exerce uma reflexão coletiva a 

propósito do patrimônio, do ponto de vista tanto da filiação e identidade, quanto da 

experiência relativamente à alteridade”. Ou seja, o indivíduo tanto pode reconhecer-
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se e identificar-se como pertencente, quanto negar-se ou até mesmo não se 

reconhecer nesse espaço. Desta forma, José Bittencourt discorre sobre a seleção 

dos objetos expostos no Museu: 

 

[...] comer, todo mundo come, e em pratos – quase todo mundo, pelo 

menos. Mas comer em pratos de “finíssima qualidade” é atributo apenas 

de alguns. Esta mensagem, mais do que uma etiqueta contendo um texto 

escrito, se constrói através de um jogo sutil de inclusão/exclusão, tornado 

possível na medida em que o receptor conhece os objetos como 

significantes de seu cotidiano e se remete o tempo todo a eles. (2001, p. 

162-163) 

 

Os museus são fundamentais quando se deseja estudar e ter acesso à 

memória coletiva em um só espaço. No entanto, devemos levar em consideração 

que o museu ou, mais precisamente, seu curador, museólogo e/ou organizador e 

grupos envolvidos, acabam por realizar uma seleção das memórias a serem 

preservadas. Dessa forma, pensar o museu como lugar de memória envolve todo 

um projeto político, pois muitas vezes suas exposições são pautadas por 

perspectivas que enaltecem uma determinada vertente da História, deixando ‘às 

escuras’ algumas hipóteses, versões, memórias e histórias. Paulo Knauss entende 

que a relação do “patrimônio cultural não se define como dado, mas como uma 

construção social e histórica que se se oferece a interpretação histórica” (2008, p. 

304). 

 

A apreensão do espetáculo museal passa pela relação que se estabelece 

entre sua grande “vitrina” institucional, que é a exposição, e o público que 

a consome. Ao contemplar uma narrativa histórica em um museu, nem 

sempre o público percebe que, nas entrelinhas da memória ali 

consagrada, além das que são evidenciadas, outras vozes permanecem 

silenciadas. Intencionais ou não, perceptíveis ou não, as escolhas 

efetuadas no espaço museal refletem uma relação de forças pela disputa 

de uma pretensa hegemonia na construção da memória pública. (LEME, 

2013, p. 219). 
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José Bittencourt discute a ideia de museu sem povo, ao analisar que o 

Museu, mais precisamente o Museu Histórico Nacional, é um museu de elite.  

 

O discurso museológico que analisamos deixa, em alguns momentos, 

forte impressão de que seus formuladores concebiam a Nação brasileira 

como uma formação histórica sem povo, apenas com uma elite política, 

econômica e intelectual. (BITTENCOURT, 2003, p. 163). 

 

Refutando essa concepção, Bittencourt traz uma crítica muito interessante, 

a partir do pensamento de Gustavo Barroso – diretor do Museu Histórico Nacional 

durante as décadas 1920 até 1950, salve alguns trechos que ficou afastado da 

direção – na qual Barroso discorre sobre um Museu Folclórico, em que estaria 

destinado o Museu do povo introduzindo assim a ideia de profissões rústicas e 

tradição popular. 

 

Entende-se por ergologia a parte da vida popular que envolve valores 

úteis ou artes de utilidade: cozinha, ofícios manuais, profissões rústicas, 

etc. Assim encontramos nesse capítulo folclórico brasileiro uma riqueza 

formidável, desde os alimentos [...] até as obras dos fazedores de balaios, 

dos oleiros, dos santeiros, [...] de cercas e de embarcações [...] 

(BITTENCOURT apud BARROSO, 2003, p. 163). 

 

Para Barroso: 

 

[...] o museu de história não é o lugar nem para a cultura popular nem 

para seus testemunhos, que deveriam ser instalados em repartições 

específicas, pois constituíam um campo de estudos particular, ocupado 

com fenômenos fora dos limites do intelecto e, por conseguinte, da 

história. (BITTENCOURT, 2003, p. 164). 

 

Então qual seria o lugar do povo? Fadados apenas aos museus de cultura 

popular? Por meio deste pensamento e pelo biônimo entre inclusão/exclusão que 

Bittencourt vai tentar entender a qual espaço está destinado os excluídos nos 
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museus. E, assim como José Bittencourt, também tentaremos entender o lugar do 

negro dentro do Museu Histórico de Londrina. 

Knauss afirma ainda que a partir do processo de redemocratização no 

Brasil na década de 1980 e a Constituição Federal os grupos até então 

marginalizados e discriminados passam a figurar em pauta, colocando em debate a 

diversidade e a desigualdade. No entanto, sabemos que toda essa questão de 

representação, do discurso presente no Museu envolve uma problemática muito 

maior. O que compete nesse momento e tentar entender onde podemos encontrar 

esse negro e sua representação dentro do museu, pois afinal acreditamos na 

existência da presença negra em Londrina nas primeiras décadas da colonização.  

Maria Nilza da Silva argumenta que “a presença do negro na cidade é 

lembrada apenas pela memória da própria população negra. Existe uma espécie de 

culto aos pioneiros da ‘Pequena Londres’.” (SILVA, 2008, p. 1). Segundo Cláudia 

Martinez (2016, p. 2) “o visitante ou o pesquisador que almejar estudar a cultura 

negra nessa instituição ficará surpreso (ou não?) com a falta de objetos 

tridimensionais – tanto na exposição de longa de duração, quanto no acervo da 

reserva técnica”. Porém a instituição tem um acervo audiovisual riquíssimo que 

possibilita então a pesquisa da presença negra em Londrina. Corroborando com 

essa ideia Maria Nilza elenca que a presença negra “pode ser constatada nos relatos 

dos descendentes dos primeiros negros que chegaram à cidade. A trajetória da 

população negra, desde a formação de Londrina, pode ser verificada também nas 

fotografias dos álbuns das famílias”. Assim: 

 

[...] se recorrermos ao acervo audiovisual, um leque de possibilidades 

descortina-se diante do pesquisador interessado. Com efeito, entre as 

palavras (entrevistas e depoimentos) e as imagens (fotografias originais, 

negativos e reproduções digitais), muitas questões podem ser 

problematizadas. (MARTINEZ, 2016, p. 2 – 3)   

 

O setor responsável pelo acervo audiovisual é o Setor de Imagem e Som – 

Eugênio Brugim. De acordo com os funcionários, o MHL conta com mais de 15200 
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fotos catalogadas e indexadas no sistema, aproximadamente 32 mil apenas 

catalogadas2, e a catalogar mais ou menos 50 mil. “Entre estes, há fotografias 

originais, negativos de vidro e flexíveis, filmes de 16 e 35mm, slides, discos, 

reproduções digitais, além de depoimentos e entrevistas”. (MARTINEZ, 2016. p. 11). 

No entanto o número de fotos inseridas na base aumenta a cada dia devido aos 

estagiários e funcionários estarem em processo de indexação.  

Logo, estudar a presença do negro ajuda a descortinar esse imaginário da 

inexistência na história de Londrina, e também possibilita cooperar com a instituição 

na categorização e mapeamento dessas imagens, uma vez que será necessário 

investigar, selecionar, separar essas fotografias para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

 

COLEÇÃO 

 

Para a análise dessa pesquisa é necessário entender alguns conceitos 

básicos, o primeiro é compreender o que é museu, para tanto foi utilizado já na 

introdução desse ensaio o livro Museu e museologia de Dominique Poulot, e a 

definição feita pelo ICOM. Assim para esse autor o museu têm três funções 

essenciais: a conservação, o estudo e a pesquisa, e a comunicação. Logo, estudar e 

mapear as fotografias enquadra-se nessas três categorias.  

Para Poulot (2013, p. 23) “alguns museus foram fundados para evitar 

dispersões, ou seja, para garantir uma conservação patrimonial”. Já o estudo e a 

pesquisa estão ligados com a documentação dessa coleção.  

 

A pesquisa erudita constitui, em princípio, a finalidade das aquisições, das 

exposições e de toda a atividade documental que lhes são inerentes. Os 

conhecimentos produzidos no museu estão associados tanto à coleção 

quanto à equipe de conservação [...] Na tradição de descrição de obras ou 

                                                           
2
 Quando uma foto está catalogada significa que ela passou pela higienização, foi dado um número de referência, separada em 
pasta de acordo com a coleção, as categorias, subcategorias e demais itens necessários.  
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de objetos em geral, a preocupação erudita culmina antes de tudo, na 

realização de catálogos. (POULOT, 2013 p. 24)  

 

E esses catálogos ou essa categorização que os funcionários do museu 

fazem servem de base organizacional para a instituição e também para facilitar a 

consulta dos pesquisadores. Assim, tanto a consulta como a própria exposição gera 

resultados, o que para Poulot vai denominar-se em comunicação. Todo museu 

comunica-se, portanto, a exposição gera uma transferência de conhecimentos.  

 

A pedagogia praticada pelo Museu baseia-se em um processo 

comunicativo no qual os visitantes são colocados diante de um texto no 

qual irão introduzir dados sensíveis, que são suas próprias emoções. É 

preciso, assim, que o texto não deixe dúvidas, e que todos quantos entrem 

nas salas tenham a certeza de que ali está a história, comprovada por 

intermédio de seus testemunhos. Desta maneira, o Museu ensina seus 

visitantes a ler e entender seu texto, composto por objetos materiais. 

Aquele deve, por conseguinte, ser suficientemente claro para que o ato 

comunicativo seja estabelecido e a mensagem transmitida. E, 

principalmente, para que o observador possa distorcê-lo sem modificar a 

mensagem essencial, ainda que o emissor não esteja presente para 

regular a relação comunicativa. (BITTENCOURT, 2003, p. 162). 

 

Assim, toda exposição procura estabelecer uma relação entre a sua 

exposição e o seu receptor. “Trata-se de um texto particularmente complexo, pois 

envolve uma relação entre fatos lingüísticos e extralinguísticos”. (BITTENCOURT, 

2003, p.162). 

Explanado de forma sintética a função de museu, outro conceito que deve 

estar em mente é o de coleção, pois as fotografias são em primeiro lugar 

denominadas e separadas em coleções. Utilizaremos o conceito de coleção 

abordado por Krzysztof Pomian na Enciclopédia Einaudi publicado em 1984. Desta 

forma, coleção é: 

 

[...] qualquer conjunto de objectos naturais ou artificiais, mantidos 

temporária ou definitivamente fora do circuito das actividades 
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económicas, sujeitos a uma protecção especial num local fechado 

preparado para esse fim, e expostos ao olhar do público. (POMIAN, 1984, 

p. 53)  

 

As fotografias são objetos produzidos pelo homem e que ao adentrarem no 

museu perdem seu valor de uso. Ganham um valor simbólico, podendo este ser 

semióforo, à medida que tal objeto é criador de sentido ou apenas representar 

significados diante das interpretações. Mas quantos objetos definem uma coleção? 

Como podemos definir que tal pertence a esta ou aquela coleção? Ainda de acordo 

com Pomian: 

 

Quando se fala de colecção, supõe-se tacitamente que esta é formada por 

um certo número de objectos. Por isso, na definição dada no início 

introduziu-se enquanto genus proximum «um conjunto de objectos». Mas 

quantos objectos são necessários para que exista uma colecção? É 

evidente que, em abstracto, uma tal questão não tem resposta. Por isso, 

salvo alguns casos particulares que não serão aqui examinados, não é 

necessário determinar quantidades. Porque, em geral, o número de 

objectos que formam a colecção depende do local em que se acumulam, 

do estado da sociedade, das suas técnicas e do modo de vida, da sua 

capacidade de produzir e acumular o excedente, da importância que se 

atribui à comunicação entre o visível e o invisível por intermédio dos 

objectos, etc. Este número é, portanto, necessariamente muito variável no 

tempo e no espaço e só excepcionalmente pode servir para distinguir uma 

colecção de um conjunto de objectos que o não é. O que realmente 

importa é a função e é esta que se exprime nos caracteres observáveis 

que definem a colecção. (1984, p. 67) 

 

Podemos encontrar também a definição de coleção apresentada no livro 

Conceitos Chaves de Museologia (2013), na qual denomina-se coleção: 

 

[...] conjunto de objetos materiais ou imateriais (obras, artefatos, 

mentefatos, espécimes, documentos arquivísticos, testemunhos, etc.) que 

um indivíduo, ou um estabelecimento, se responsabilizou por reunir, 

classificar, selecionar e conservar em um contexto seguro e que, com 
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frequência, é comunicada a um público mais ou menos vasto, seja esta 

uma coleção pública ou privada. (DESVALLÉE; MAIRESSE. 2013, p. 32) 

 

Vemos que tanto para Pomian quanto para os editores do livro o conceito 

engloba em sua essência objetos de natureza material ou imaterial, que estão à 

salvaguarda e disponíveis a fruição do olhar. Mas, coleção para Desvallée e 

Mairesse engloba outras conotações como ‘reunir, classificar selecionar e 

conservar’, ou seja, “é necessário que esses agrupamentos de objetos formem um 

conjunto (relativamente) coerente e significativo” (2013, p. 32).  

Quando chega uma nova coleção ao museu os funcionários as categorizam 

seguindo uma lógica, primeiramente verificam de quem são os objetos, no caso, as 

fotografias, e assim fazem um estudo biográfico dessa pessoa, o momento histórico 

e o contexto social, tanto da coleção quanto da vida do fotógrafo ou do doador.  E a 

coleção passa a receber um nome, geralmente com nome do seu doador. Por meio 

dessa pesquisa os funcionários tentam identificar se a ‘nova coleção’ já faz parte de 

alguma outra ou as fotos são exclusivas. Por exemplo, uma doação com fotos de 

família, o convívio familiar, etc, entram na categoria da coleção geral “famílias”, mas 

com o nome desta “nova coleção” na subcategoria. Feito essa etapa, os funcionários 

cadastram as fotografias dando um número para cada uma.  Atualmente há no 

museu 67 categorias disponíveis para catalogação, porém as categorias surgiram e 

continuam sendo criadas conforme o conteúdo da imagem.  

Outro conceito e este de grande relevância para essa pesquisa é entender o 

que é fotografia. Por muito tempo, o imaginário era que as fotografias reproduziam 

o real, constituindo uma veracidade sobre os fatos. No entanto, sabemos que muitas 

fotos às vezes são montadas para registrar apenas o momento. Desta forma 

“precisam ser contextualizadas. Isso nem sempre é fácil no caso de fotografias, uma 

vez que a identidade dos fotografados e dos fotógrafos é muitas vezes 

desconhecidas” (BURKE, 2004, p. 27).  

Peter Burke ao escrever o livro ‘Testemunha Ocular: História e Imagem’ nos 

insere nesse mundo da imagem desvendando e mostrando caminhos de como 

utilizá-la. Logo, as imagens ocupam lugar como evidência histórica, não ‘apenas’ 
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como registro da verdade, mas como documento para entender todo um contexto 

social em que foram produzidas. Uma vez que “imagens são feitas para comunicar”, 

mesmo “seus criadores tinham suas próprias preocupações, suas próprias 

mensagens” (BURKE, 2004, p. 43). 

Entender então a contextualização da foto é muito importante para 

compreender a mensagem que quis ser repassada. Peter Burke argumenta ainda 

que “a textura da foto também transmite uma mensagem”. A intensidade da luz, o 

ângulo, o enquadramento, tudo é escolhido para conseguir capturar e transmitir 

melhor a mensagem que se quer passar. “Uma fotografia em sépia suave pode 

produzir uma aura de ‘passado’, ao passo que uma imagem em preto e branco pode 

‘transmitir um sentido de dura realidade’”. (BURKE, 2004, p. 27, apud Graham-

Brown). 

Desta forma, esses três conceitos chaves nos auxiliaram a problematizar a 

presença negra em Londrina. 

 

 A PRESENÇA NEGRA E AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS 

 

Assim, como os funcionários do MHL procuram saber um pouco da 

biografia do fotógrafo, para nós essa informação é muito importante, pois ela ajuda 

a entender um pouco do objetivo do mesmo ao fazer as tomadas de cena.  

As fontes dessa pesquisa será a coleção de fotografia “Prefeitura Municipal 

de Londrina”, com um recorte temporal nas décadas de 50 e 60. As fotografias em 

questão foram tradas por Oswaldo Leite, fotógrafo da prefeitura nas décadas de 50 , 

60 e 70. 

Sobre Oswaldo Leite temos alguns trabalhos que contam um pouco da sua 

vida, e dos seus objetivos enquanto fotógrafo.  De acordo com Fernanda Cequalini 

Frozoni: 
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Seu primeiro trabalho em terras paranaenses foi como pedreiro, 

acompanhando seu sogro. Mas pouco tempo depois é convidado, pelo 

então prefeito Willie Davids, a trabalhar na Prefeitura Municipal, onde 

assume um cargo na Secretaria de Obras e Urbanismo. De acordo com 

Otacílio Leite, este convite teria sido feito porque Oswaldo era um bom 

jogador de futebol, e ajudaria a compor o time da Prefeitura Municipal. 

Sendo assim, ele ajudava o time de futebol local, e ganhava um emprego 

em troca. Segundo sua ficha funcional, ele foi admitido pela Prefeitura 

Municipal londrinense em 01/02/1942, portanto aos 21 anos, na função de 

fiscal de 3ª zona. (FROZONI, 2014, p. 56-57). 

 

Rosana Aparecida Reineri Unfried em sua dissertação de mestrado vai 

trabalhar com a fotografia e documentação urbana, tendo como foco as fotos 

desenvolvidas também por Oswaldo Leite. Na ocasião deste trabalho, Rosana 

entrevista um dos filhos de Oswaldo, e de acordo com esse relato seu pai: 

 

[...] acompanhava as obras que estavam em andamento e, 

despretensiosamente, fotografava-as para que servissem como registro 

realizado pela prefeitura e para que pudessem ser utilizadas para ilustrar 

relatórios de prestações de contas junto aos órgãos financiadores das 

obras e à Câmara de Vereadores.  (UNFRIED, 2016, p. 41-42).   

 

Desta forma, entendemos que Oswaldo Leite não foi contratado diretamente 

para ser fotógrafo da prefeitura, mas acaba exercendo essa função à medida que vai 

registrando o desenvolvimento da cidade por meio de suas lentes.  

E esse imaginário de registro da cidade sempre esteve presente. Segundo 

Paulo César Boni (2014) dois fatores ajudaram a construção deste grande acervo 

fotográfico de Londrina.  

 

O primeiro foi à necessidade da Companhia de Terras Norte do Paraná de 

fazer publicidade de seu empreendimento imobiliário, que deflagrou o 

processo de colonização na região. A mídia fotografia foi fartamente usada 

como estratégia de publicidade. Com esse intuito, foram contratados 

profissionais para a produção de fotografias que “vendessem” a seriedade 
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do empreendimento, transmitissem a sensação de segurança para o 

investidor e, principalmente, mostrassem a fertilidade do solo e sua 

pronta resposta ao plantio de lavouras, com altíssima produtividade. Da 

produção de fotografias com esse fim, ficaram centenas de registros que 

documentam todas as etapas dos primórdios de Londrina. (BONI, 2014, p. 

12 – 13). 

 

E o segundo fator, foi à vinda de imigrantes. Muitos deles estavam fugindo 

da pobreza, da guerra, entre outros motivos, e segundo Boni, esses imigrantes na 

sua maioria vinham com qualificações profissionais, e entre esta, a de fotógrafo. 

“Esses fotógrafos produziram registros familiares e sociais importantíssimos para a 

recuperação da memória e a construção da história da cidade e região” (BONI, 2014, 

p. 13). 

Diante disso, Paulo Boni argumenta que:  

 

Londrina, como tantas outras cidades, utiliza a fotografia para recuperar 

dados históricos, preservar a memória e democratizar os conhecimentos 

sobre sua história. No entanto, esses dois lances de sorte têm permitido 

que a fotografia se torne uma mídia cada vez mais importante para 

pesquisadores somarem conhecimentos no processo de construção 

histórica da cidade de Londrina e da região Norte do Estado do 

Paraná.(2014, p. 13).  

 

Voltando ao Oswaldo Leite, Boni afirma que sem dúvida ele foi “o maior 

fotógrafo documentador das transformações urbanas de Londrina nas décadas de 

1950, 1960 e 1970”. Décadas estas escolhidas para o estudo desta pesquisa.  

 

Assim, por mais de 30 anos, Oswaldo Leite registrou, em preto e branco, 

todas as obras públicas (e algumas privadas) da cidade, construindo um 

acervo imprescindível para a recuperação, documentação e preservação 

da história de Londrina, do momento da efervescência econômica (década 

de 1950, com a grande produção de café na região e sua valorização no 

mercado internacional), passando pelas ebulições políticas e sociais (Anos 

Dourados) dos anos 1960 e pelas transformações urbanas e 
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arquitetônicas da década de 1970 e parte da “década perdida”, como 

ficaram conhecidos os anos 1980. (BONI, 2014, p. 15). 

 

Feito essa pequena descrição do nosso fotógrafo, partiremos para análise 

de 4 (quatro) fotografias das décadas de 50 e 60. As fotos selecionadas visam 

apresentar o negro em momentos distintos, e tenta desmitificar que não temos 

negro na história de Londrina, ou que estes apenas vieram para servir como 

trabalhador braçal na modernização da cidade e seus aspectos da transformação 

urbana.  

 

[...] o contexto social do Brasil, em que a cidade foi fundada, era o da 

valorização da brancura e do desprezo por todos aqueles que não se 

enquadravam no imaginário social como símbolo de desenvolvimento e 

de riqueza nacional. Os mestiços e os negros eram considerados 

inferiores e com baixa potencialidade para contribuir com o 

desenvolvimento do país. (SILVA, 2014, p. 17). 

 

Maria Nilza da Silva elenca ainda que muitos negros começam a trabalhar 

ainda muito jovem, tendo assim pouca ou nenhuma oportunidade de estudar ou se 

aperfeiçoar, e isso se deve principalmente a necessidade de ajudar a família ou a 

própria discriminação sofrida. Contudo: 

 

A maioria não teve oportunidade de se qualificar profissionalmente, o que 

levou muitos a exercer profissões que não necessitam de qualificação 

profissional, como a de empregada doméstica, zeladora, cozinheira, 

serralheiro, saqueiro, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, pedreiro, 

entre outras. (SILVA, 2014, p. 26-27).   

 

Seguindo esse imaginário Boni também argumenta que antes da chegada 

dos imigrantes, a população era de poucas pessoas letradas. Em nenhum momento 

o autor afirma a presença do negro diretamente como personagem da construção 

da cidade. Boni enaltece o fato dos estrangeiros chegarem com qualificações que 

ajudariam a prosperar a cidade: 
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Até a chegada dos estrangeiros, o Norte do Paraná vinha recebendo 

pessoas pouco letradas, uma maioria de analfabetos contratada para 

trabalhos braçais no campo (derrubada de matas e preparo do solo para o 

plantio de lavouras) ou nos núcleos urbanos nascentes (construção civil). 

Os estrangeiros representaram um ganho educacional, cultural e 

profissional para a região, pois vinham de seus países de origem 

educacionalmente formados, culturalmente talhados e profissionalmente 

qualificados. (BONI, 2014, p. 38). 

 

Entendemos aqui que o estrangeiro é apenas o homem branco, cabendo ao 

restante da população o serviço braçal. “Como os estrangeiros chegavam 

profissionalmente qualificados, coube a eles o exercício de alguns ofícios do âmbito 

hoje chamado de prestação de serviços”. (BONI, 2014.p.38). 

Logo, as duas primeiras fotos selecionadas mostram dois trabalhadores 

negros em serviços mais relacionados a essa grande categoria, trabalhos com 

grande esforço físico, ou as ‘profissões rústicas’ de Gustavo Barroso. 

A primeira imagem foi retirada da subcategoria “Obras Públicas”. Nela 

vemos a imagem de alguns trabalhadores, e entre eles bem ao meio da fotografia 

vestido apenas com calça um potencial homem negro, (não podemos afirmar que 

este homem era negro, devido à falta de identificação na foto, mas trabalhamos com 

a hipótese de ser negro).  

Percebemos nessa foto, que todos os trabalhadores da foto utilizam de 

instrumentos que exigem força bruta para a realização do serviço, não apenas o 

homem negro. Acredita-se ainda, segundo os funcionários do MHL, que está obra 

seja a da construção da rede pluvial de Londrina. Percebemos também nesta foto 

como a paisagem de Londrina já está bem diferente dos primeiros anos da sua 

fundação, na década de 1930. Vemos já a pavimentação da rua, postes de iluminação 

no centro da imagem, fachada de lojas com portas de vidro à direita, prédios ao 

fundo. 
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A segunda imagem pertence à subcategoria “Estádio”. Podemos identificar 

nessa imagem quatro homens trabalhando, no entanto conseguimos ter um 

enfoque maior dos dois homens que estão na parte superior da fotografia, e ambos 

aparentemente são negros. E assim como na foto anterior, todos os trabalhadores 

estão exercendo um serviço braçal, reforçando o estereótipo de que essas 

profissões não necessitam de maiores qualificações profissionais. Vemos nesta 

imagem o desnivelamento do chão, e a mata ao fundo.  

Figura 8 - Foto da década de 1950. 
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Figura 9 - Foto da década de 1960 

 

Na terceira fotografia podemos notar um trabalhador manobrando uma 

escavadeira. Essa foto foi retirada da subcategoria “Saneamento”. Mas o importante 

ressaltar é que esse negro não está mais desempenhando um serviço braçal, pois 

operar com uma máquina exige ‘certo conhecimento técnico’, ainda mais para 

época. Nesta imagem vemos ao fundo o que acreditamos serem postes de 

iluminação.  
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Figura 10 - Foto da década de 1960. 

 

A última fotografia selecionada é uma foto do “alargamento da avenida no 

trecho entre a Avenida Juscelino Kubitscheck e o local onde mais tarde será 

construído o Lago Igapó” (BONI & SILVA, 2014, p. 72). Vemos nesta foto, homens 

trabalhando no alargamento da rua, e no canto esquerdo vestindo uma calça clara e 

provavelmente sem camisa um homem negro. Percebemos ainda ao fundo a mata 

em contraste com a pavimentação em execução.  
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Figura 11- Foto da década de 1950. 

 

Por meio destas quatro imagens tentamos demonstrar como o negro 

também teve papel importante para a construção e as transformações da cidade. 

Por muito tempo valorizou-se apenas o pioneiro branco, que veio em busca das 

terras férteis e do ouro verde, mas esquecemos de que outros personagens 

também fizeram e fazem parte da História de Londrina.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por muito tempo a ideia do Museu Histórico de Londrina foi atrelada a 

concepção de Museu de pioneiros e de elite, ficando nas escuras os marginalizados, 

os nordestinos, as mulheres, os negros... No entanto, os novos pesquisadores vêm 

tentando desmistificar e até mesmo encontrar a presença da ‘cultura popular’ aos 

moldes de Barroso dentro desta instituição.  

Assim esta pesquisa, tentou demonstrar um pouco do acervo que pode ser 

encontrado no MHL para se estudar a presença negra em Londrina e como estes 

indivíduos ajudaram na modificação da paisagem urbana da cidade.  
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Vimos que a principal ideia sobre os negros é que estes vieram para 

trabalhar nos serviços braçais, sabemos que isto sim ocorreu, mas acreditar que 

apenas tínhamos negros desempenhando estas funções é muita ingenuidade, pois 

como observamos na imagem 3, um negro desempenhava uma função que 

necessitava algum conhecimento técnico, e não mais apenas a sua força física para 

a realização de um serviço. Acreditamos ainda que aqui é um começo, muito ainda 

deve ser pesquisado e escrito sobre os outros personagens que ajudaram na 

construção de Londrina.  
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A (re) invenção da cidade: Santa Maria sob o Estado Novo  

(RS - 1937-1941) 
 

Roselâine Casanova CORRÊA1 

 

Resumo: Com a intenção de apontar as realizações em diferentes âmbitos 

da administração municipal de Antonio Xavier da Rocha (1937-1941), por meio das 

publicações do jornal Diário do Interior, inicialmente privilegiou-se a questão da 

modernização urbana segundo os pressupostos do Estado Novo. Porém, sem 

perder de vista sua intenção de divulgar uma imagem oficial da Intendência ora 

abordada, alargando uma visão positiva da mesma, ação necessária para a 

aceitação por parte da população santa-mariense, em relação ao Estado Novo. 

Propõe a verificar a forma como foi divulgada na imprensa escrita e em álbuns 

publicados no período proposto, a efetivação do processo modernizador realizado 

pelo Intendente citado. Ocorreu uma remodelou no centro da cidade, por meio de 

abertura e duplicação de ruas, construção de prédios públicos e reforma de praças. 

A imprensa local teve relativa significância, dando ênfase aos “feitos” do Intendente, 

corroborando com a política autoritária do Estado Novo, a qual tinha como 

pressupostos o desenvolvimento, a industrialização e a urbanização.  

 

Palavras-Chave: Remodelação Urbana, Estado Novo, Santa Maria.  

 

Introdução  

 

Em âmbito geral, a cidade é um espaço para a expressão e difusão de 

idéias e lutas. Em Santa Maria, no período proposto, essas alternativas foram 

limitadas, devido à política autoritária do Estado Novo (1937-1945).2 Então, as formas 

de expressão políticas adequaram-se ao poder das elites dirigentes. Quanto à 
                                                           
1
 Coordenadora do Curso de História do Centro Universitário Franciscano.  

2
 Entretanto, como a proposta é pensar a modernização conservadora possibilitada pelo Estado Novo, o autoritarismo não é 
limite para a sua concretização. Pelo contrário: pode ser limite para outros processos de transformações sócio-políticas que 
privilegiam as práticas democráticas. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

77 
 

 
 
 

imprensa - liderada pelo jornal Diário do Interior - exerceu relevante poder de 

persuasão junto à população, no sentido de referendar as obras levadas a efeito por 

Antonio Xavier da Rocha. 

Das fontes primárias, privilegiamos artigos, legendas e fotos do jornal local 

Diário do Interior (1911-1939), consultados no Arquivo Histórico Municipal de Santa 

Maria e a Coletânea da Legislação Municipal de Santa Maria, de Edmundo Cardoso 

[1940]. Estas fontes são complementadas com a obra Guia Ilustrado comercial, 

industrial e profissional do município de Santa Maria, de Sebastião de Navásques 

(1938). Para contextualizar o período proposto, utilizamo-nos de obras específicas 

acerca do Estado Novo (1937-1945) como o capítulo O Estado Getulista (1930-1945), 

constante na obra História do Brasil, de Boris Fausto (1996); O Estado Novo no Rio 

Grande do Sul, de René E. Gertz (2005) e Estado Novo: ideologia e poder, de Lúcia 

Lippi Oliveira, Mônica Pimenta Velloso e Ângela Maria Castro Gomes (1982). No 

sentido de compreender as fontes pesquisadas, nos reportamos ao suporte teórico 

da História Urbana, no que tange utilização do solo, verticalização das cidades e 

remodelação urbana, presente nos textos A cidade modernizada, de Angel Rama 

(1985); A questão urbana, de Manuel Castells (2000) e A cidade, de Marcel Roncayolo 

(1986). O conceito de autoritarismo que delineia a política do Estado Novo, foi 

entendido a partir de O feixe e o prisma: uma revisão do Estado Novo, obra 

organizada por José Luiz Werneck da Silva (1991).  

 O presente texto propõe-se a verificar a forma como foi divulgada na 

imprensa escrita e em álbuns publicados no período proposto, a efetivação do 

processo modernizador realizado pelo Intendente Antonio Xavier da Rocha (1937-

1941), na cidade de Santa Maria (RS).  

 

Antecedentes: preparando o cenário 

 

De acordo com Belém (2000), a situação econômica e social do município de 

Santa Maria no período de transição do sistema político monárquico para a 

República (1889) caracterizava-se pela extensão do comércio na zona urbana, devido 
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à movimentação produzida pela Viação Férrea, que ligava a cidade a Porto Alegre. 

Santa Maria tornava-se um entreposto de praças comerciais da fronteira e parte da 

região serrana com a capital. A abertura de hotéis surgia como perspectiva de lucro 

para seus donos, uma vez que a ferrovia propiciava (direta ou indiretamente) a 

prosperidade destes. Valendo-se dessa oportunidade, redes de hotelaria como a 

Leon Berthaud e Beck & Cia Ltda, exploraram este gênero de negócio com certo 

sucesso e expansão posterior para outras áreas. 

Ainda em 1889, a cidade de Santa Maria alcançou uma receita de 

15:649$840, sendo que 4:5454200 provinha das atividades comerciais, fixas e de 

mascates. Nove anos mais tarde, a cidade promovia a instalação da rede de luz, de 

modo que a iluminação pública dos lampiões a querosene era substituída pela de 

energia elétrica. Em 1898, fora registrado também um número de 30.185 habitantes 

no município. (BELÉM, 2000). 

 É considerado como primeiro intendente do município, Francisco Vale 

Machado, colocado no exercício do poder pela Junta do Governo do estado 

Provisória da República, em 1890. Vale Machado permaneceu na Intendência 

municipal por nomeação, até ser eleito por voto popular, em 1896. A partir daí, 

permaneceu no cargo até 1900. Na área da educação, durante os primeiros anos da 

República, a cidade contava com duas escolas que funcionavam com precariedade 

(BELTRÃO, 1958). 

Sobre os aspectos territoriais, em 1901 o município aumentou sua extensão 

com a incorporação de parte do extinto município de São Martinho3 e em 1926 

diminuiu esta mesma extensão, em decorrência da emancipação de São Pedro do 

Sul. (BELTRÃO). 

O significativo desenvolvimento municipal ocorreu durante a década de 

1920, por meio da efetiva atuação de Manoel Ribas, à frente da Cooperativa dos 

Empregados, que começou a funcionar em 1913 (LOPES SOBRINHO). Manoel Ribas 

também seria responsável pela criação da Escola de Artes e Ofícios (para 

estudantes masculinos) e a escola Santa Terezinha (internato feminino). Em 1928, 

                                                           
3
 A inviabilidade da autonomia de São Martinho deveu-se a seu difícil acesso. (BELTRÃO, 1958). 
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Ribas foi nomeado Intendente4 municipal, onde permaneceu até 1932. Sob sua 

administração aprimoraram-se as obras de saneamento da cidade, com a 

instalação da rede hidráulica e de esgotos, com a coordenação do Engenheiro Civil 

Saturnino de Brito. Os acordos para as obras efetivadas deram-se em 1929, com a 

empresa uruguaia Waiss e Freytag. (BELTRÃO).  Dito isso, delineamos o panorama 

geral do município, anterior a administração de Xavier da Rocha. Em aspectos 

específicos de saneamento básico, pode-se afirmar que a gestão de Manoel Ribas 

trilhou as bases que depois se efetivariam com Xavier da Rocha, por meio das 

diretrizes do Estado Novo. 

 

A administração municipal de Antonio Xavier da Rocha: escolas, 

incentivo a agricultura, estradas e abertura de ruas 

 

O papel exercido pela imprensa santa-mariense - sobretudo o jornal Diário 

do Interior - constitui-se de elemento fundamental para demonstrar o apoio 

incondicional da intelectualidade local ao Intendente Antonio Xavier da Rocha. Este 

órgão de imprensa fundamentava a política levada a efeito pelo então Intendente, 

incitando a população que tinha acesso à leitura, a aprovar as ações do Poder 

Executivo local e nacional. 

O Jornal Diário do Interior manteve a fidelidade e a divulgação da gestão de 

Xavier da Rocha, na mesma medida que os jornais Correio do Povo e Diário de 

Notícias manteve o apoio ao Interventor Osvaldo Cordeiro de Farias (1938-1943) e ao 

Estado Novo (1937-1945): 

 

No Rio Grande do Sul, como a emissoras de rádio porto-alegrenses, os 

dois maiores jornais diários da capital, o Correio do Povo e o Diário de 

Notícias, tiveram uma importante atuação na divulgação dos ideais 

estadonovistas e da Campanha de Nacionalização no Estado. O Correio do 

                                                           
4
 A nomenclatura do chefe do Podes Executivo Municipal foi alterada para prefeito, pelo interventor do Rio Grande do Sul, 
Flores da Cunha. 
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Povo, que já apoiava as medidas do governo de Getúlio Vargas, engajava-

se amplamente ao novo regime. (TORRES, 1999, p. 153-154). 

 

A literatura a serviço de informar a sociedade santa-mariense, através do 

jornal, não deixa de ser um meio de fixar mitos sociais, como se pode encontrar em 

qualquer cidade em processo de modernização. Para Angel Rama (1985), esses 

mitos centram-se na prerrogativa (nem sempre consistente) da figura do jornalista 

como um indivíduo sapiente, neutro e informativo que alimenta o imaginário 

popular.  

No âmbito da cidade, todo fato político torna-se onipresente, a cidade exerce 

funções políticas no território mais ou menos vasto, participa na sua organização, e 

gere também seu lado financeiro, ao mesmo tempo em que também é um espaço 

para a expressão, difusão de idéias e de lutas. No caso de Santa Maria, no período 

proposto, essas alternativas tornaram-se limitadas em virtude do Estado Novo, 

então a possibilidade seria exprimir-se politicamente, dentro dos limites, ao poder 

das classes dirigentes. Em última instância, o jornal Diário do Interior pode ser visto 

como um organismo enquadrado ao poder das classes dominantes. (RONCAYOLO, 

1986).  

Segundo afirmativa de Tavares (1991), até 1930 o Estado brasileiro era 

formado por oligarquias rurais e burguesias urbanas heterogêneas, sem uma 

consciência objetiva de sua importância no cenário político. Assim, o Estado Novo se 

fundamentava enquanto possibilidade de expressão desta classe burguesa em 

ascensão, acelerando “o processo de transformação burguesa da sociedade 

brasileira, especialmente no sentido de estabelecer certa articulação entre a 

sociedade civil e o Estado”. (p. 74). Como até 1937 os interesses das classes 

dominantes não estão refletidos no Estado, nem havia partidos políticos nacionais 

representativos das diversas classes sociais, a partir deste momento, a política 

autoritária do Estado Novo termina por atender à demanda da burguesia, por meio 

de um Estado “corporativo”.  

Entretanto, esse desenvolvimento capitalista, “esse ajustamento, essa 

modernização implicava na tomada de uma série de medidas que não eram 
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possibilitadas pelo regime vigente, criado pela Constituição de 1934”. (TAVARES, 

1991, p. 76). Havia também o fortalecimento das classes trabalhadoras urbanas. 

Nessa perspectiva, o Estado Novo assegurou  

 

a criação de um mercado nacional capitalista, a criação de um sistema 

político que assegurasse a soberania e assegurasse as normas gerais 

desse Estado e a repressão à classe operária como classe portadora de 

uma mensagem de transformações. (1991, p. 78).  

 

Mas o projeto estatal de modernização (político e cultural, diga-se) 

necessitava ser amplamente divulgado, o que ficou a cargo dos meios de 

comunicação, aqui exemplificada no jornal Diário do Interior. 

Fazia parte dessa modernização conservadora e desenvolvimentista, o 

remodelamento urbano, a que Castells (2000) compreende como uma produção 

social das formas espaciais. O desenvolvimento, nesse caso, estaria intimamente 

ligado à problemática da transformação qualitativa das estruturas sociais e a uma 

evolução lenta que organiza a perspectiva urbana.  

 

Ensino e educação 

 

A 25 de dezembro de 1937, é empossado o Intendente Antonio Xavier da 

Rocha na cidade de Santa Maria, por decreto da Interventoria Federal do Estado. 

Dentre os discursos feitos na cerimônia de posse de Xavier da Rocha, destaca-se 

significativamente o do secretário da Educação J. P. Coelho de Souza, afirmando que 

a sua geração política encontrava-se, antes do advento do Estado Novo (1937-1945), 

entre o caudilhismo regionalista e a senha bolchevista. Segundo o secretário, esta 

situação alteraria com o governo de Getúlio Dornelles Vargas, implantando a 

estabilidade política (DIARIO DO INTERIOR, 1938). 

Em seu primeiro dia à frente do Poder Executivo Municipal, Xavier da Rocha 

já demonstrava contentamento com a forma pela qual o Estado se dispunha a 
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resolver as dificuldades que poderiam prejudicar a administração municipal, 

apoiando-se em figuras de importância política no Rio Grande do Sul, como Maurício 

Cardoso e Walter Jobim5, nomeados por ele para a Secretaria de Agricultura e 

Secretaria de Obras Públicas, respectivamente. E também já comentava sobre a 

instalação de grupos escolares, com o aval do Interventor Cordeiro de Farias, nos 

distritos de Arroio Grande, São Martinho (criado em julho de 1938) e Silveira Martins 

(criado em 20 de julho de 1939), “cujos cargos de professores (...) aguardam 

unicamente a terminação do concurso de títulos para serem preenchidos”. (DIÁRIO 

DO INTERIOR, 1938, N°. 140). 

Parecia clara a intenção de canalizar forças para os setores agro-pastoris, 

para a urbanização e também para a educação, por meio da criação de escolas. 

Segundo podemos observar no jornal Diário do Interior de 01 de maio de 1938, parte 

do projeto da administração de Xavier da Rocha destinava-se a: realização de uma 

exposição pastoril (a futura Exposição Estadual de Animais e Derivados em Santa 

Maria, que, de fato, ocorreu em setembro de 1938); construção de estradas de 

rodagem; criação de escolas (grupos escolares, voltados ao Curso Primário); 

distribuição de sementes (fomento do cultivo do trigo) e saneamento das dívidas do 

município para possibilitar realização das obras públicas. 

Por esta razão, noticiam-se durante o ano de 1938 algumas inaugurações, 

como a da Escola Complementar, em 23 de julho e a Escola Normal Padrão “Olavo 

Bilac”, em 30 do mesmo mês, com a presença do secretário estadual de Educação e 

Saúde Pública, J. P. Coelho de Souza6. Inaugurações estas de grande divulgação, 

com ênfase ao caráter empreendedor do Intendente. As cerimônias contavam com 

os aplausos da maioria da população santa-mariense, segundo a expressividade 

dos jornais à época. Além é claro, dos grandes desfiles de alunos e ao culto à pátria 

com elevação da bandeira e canto do hino nacional, precedido por uma inspeção das 

autoridades às dependências das escolas recém inauguradas. (DIARIO DO 

INTERIOR, 1938). 

                                                           
5
 Walter Jobim viria a ser governador do Estado do Rio Grande do Sul entre 1947-1951. (KUHN, 2002). 

6
 “J.[osé] P.[ereira] Coelho de Souza (...) foi nomeado pelo interventor Daltro Filho, em 21 de outubro de 1937, e  mantido pelos 
interventores Cordeiro de Farias e Ernesto Dornelles, tendo deixado o cargo somente em 25 de abril de 1945. Assim, de fato, o 
período todo ficou marcado pela sua gestão”. (GERTZ, 2005, p. 94). 
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Ora, o fator ideológico estadonovista de caráter nacionalista abrangia 

também o ensino. Tanto que 

 

a obra desencadeada por Coelho de Souza no estado encarna a ação dos 

governos federal e estadual no sentido de conquistar aquela parcela da 

população imigrante do isolacionismo à brasilidade. (TORRES, 1999, p. 

140).  

 

Com efeito, o Governo Federal já havia realizado “nos primeiros anos que se 

seguiram à Constituição de 1937, uma obra de nacionalização do ensino primário 

nos estados de acentuada imigração de origem estrangeira” (TORRES, 1999, p. 155). 

Como foi o caso do Estado do Rio Grande do Sul, incluindo os locais próximos a 

Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul.  

A preocupação com as zonas coloniais ocorria principalmente em 

decorrência de existir no Rio Grande do Sul, “todo um sistema escolar estrangeiro, 

que organizava, administrava e fiscalizava a escola e formava os próprios 

professores”. (TORRES, 1999, p. 156). Tal prática certamente não coadunava com a 

campanha nacionalizadora de Vargas. O próprio chefe do Serviço de Nacionalização 

do Ensino da Secretaria de Educação, Ney Brito, dizia-se horrorizado em sua visita a 

uma escola particular em Arroio Grande (distrito de Cruz Alta), onde presenciou a 

“falta de assimilação, a excessiva germanização de um pedaço de nossa terra”. 

(Brito apud TORRES, 1999, p. 156). Na ocasião, Brito salientava a presença de um 

intérprete, para se fazer entender em tal escola. 

Não por acaso, no discurso dos festejos da inauguração da Escola Olavo 

Bilac, em Santa Maria, o secretário Coelho de Souza, alertou para os problemas que 

a Educação enfrentava, salientando para o uso de modernas conquistas de ciência 

de instruir e educar, no sentido de melhorar o ensino. (DIARIO DO INTERIOR, 1938). 

Coelho de Souza afirmara que o governo desejava o desenvolvimento 

cultural do Estado, abrangendo sua ação a todos os setores, e que por isso pretendia 

conhecer de perto todos os estabelecimentos de ensino de Santa Maria. De fato, o 

secretário realizou visita a Faculdade de Farmácia, obtendo boa impressão da 
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Instituição, o que não o surpreendia, por estar sob a direção de Francisco Mariano 

da Rocha. (DIARIO DO INTERIOR, 1938). Não por acaso, Mariano da Rocha era 

simpatizante da proposta ideológica estadonovista. 

 

Incentivo à agricultura 

 

O incentivo à agricultura, mais precisamente à distribuição de sementes de 

trigo aos agricultores, oriundo do governo do Estado, também foi divulgado pela 

imprensa. Sabe-se que o governo estadual incentivou a agricultura, sobretudo do 

trigo e do arroz, porém as estatísticas a respeito do aumento da produção desses 

produtos no Rio Grande Sul, durante o ano de 1938, são contrastantes. Segundo 

Gertz (2005), “a pecuária continuava sendo o setor considerado mais importante e 

mais favorecido da economia gaúcha por iniciativas governamentais”. (p. 51). Mesmo 

assim, quanto à cultura do trigo, Cordeiro de Farias “dedicou atenção especial a uma 

estação experimental de Bagé”. (p. 52).  

Porém, em maio de 1938 foram distribuídas sementes pela Inspetoria 

Agrícola Federal, em Silveira Martins e para “lavradores das zonas do campo”. Isto 

é, tanto para a região colonial quanto para a região da campanha destinava-se o 

incentivo à agricultura. Em Silveira Martins, a distribuição foi de 1800 quilos de 

sementes de trigo da variedade Rio Sulino e a cidade de Santa Maria também se 

beneficiou com a distribuição de sementes: 

  

O encarregado da Inspetoria Agrícola levará também grande número de 

formulários para a inscrição de agricultores no ministério da Agricultura, 

aos quais serão fornecidas as sementes em depósito nesta cidade. (...) 

Com a distribuição de hoje será oficialmente iniciado o fomento da 

produção do trigo no município de Santa Maria. Todos os interessados na 

triticultura entre nós deverão se dirigir à sede da Inspetoria, que funciona 

no Clube Caixeiral. (DIÁRIO DO INTERIOR, 1938, Nº. 107). 
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 De acordo com o Diário do Interior, o fomento à cultura do trigo em Santa 

Maria “ganhou novo impulso no final de junho de 1938, com a distribuição de mais 

54 sacas, totalizando 320 sacas em todo o Rio Grande do Sul”. (1938, Nº. 140). O 

jornal indica ainda que, após a colheita, os agricultores que desejassem vender seu 

trigo deveriam procurar a Inspetoria Agrícola levando amostras das sementes. O 

governo era o responsável por fixar o preço do quilo do grão em 600 réis. Acerca do 

valor do produto, sabemos que em 1938, Cordeiro de Farias “assinou decreto 

estabelecendo preço mínimo, superior ao trigo importado. Até se começou a festejar 

o ‘Dia do Trigo’, em Porto Alegre. As estatísticas registram efetivamente, aumento 

da produção em determinado momento”. (GERTZ, 2005, p. 52-53). Outras culturas, 

como a do milho, também foram estimuladas com a distribuição gratuita de 

sementes.  

 

Indústria incipiente 

 

Em relatório apresentado a Getúlio Vargas por Cordeiro de Farias em 1943, 

fica claro que 

 

a agricultura e a pecuária juntas produziram menos que a indústria 

sozinha. Esses dados, porém, refutariam as afirmações sobre a 

desatenção em relação à indústria e o favorecimento da tradicional 

produção agropastoril do Rio Grande do Sul. (apud GERTZ, 2005, p. 46).  

 

No entanto, pesquisadores do período apontam algum incentivo 

governamental somente às indústrias naturais. Mesmo que o relatório tenha 

demonstrado um relativo crescimento da indústria, é sabido que “circulavam 

notícias de que as estatísticas foram, oficialmente, consideradas ‘segredo militar’ e 

não podiam mais ser divulgadas”. (GERTZ, 2005, p. 46-47). 

Uma vez que não há consenso entre os relatórios oficiais e a produção de 

historiadores acerca do incremento à indústria entre 1938-1943, no Rio Grande do 

Sul, torna-se delicado afirmar que no mesmo período em Santa Maria houve tal 
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incremento por parte do poder público. O certo é que com relação à indústria, Santa 

Maria possuía na época indústrias de vinhos, guaranás, águas gasosas (dentre elas 

a Cyrilla), a água Diamantina, fábrica de artefatos de couro, produtos suínos, 

cerâmica, café, caramelos, massas alimentícias, gelatina, cola e fábrica de móveis. 

(DIARIO DO INTERIOR, 1938). 

 

Melhoramento de estradas 

 

Tanto os setores de energia quanto de transportes apresentavam 

fragilidades e causavam preocupação enquanto fator de contenção do 

desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul, no período abordado. O 

Interventor Cordeiro de Farias não estava alheio aos impedimentos da pretendida 

expansão econômica no Estado. Em seu relatório de final de governo apontava o 

“problema que se me afigura primordial, no estado presente de nosso 

desenvolvimento econômico, é o das forças elétricas”. E agregava a este, outro fator 

que exigia atenção: “lícito será afirmar que nenhum outro setor da administração 

era mais descurado, até 1938, do que o da rodoviação”.7 (Farias apud GERTZ, 2005, p. 

49). 

Não por acaso, a Secretaria de Obras e Viação constituiu sempre uma 

preocupação ao Intendente Xavier da Rocha, em Santa Maria. Tanto assim que, no 

que toca à construção de estradas, foram efetuados melhoramentos nas rodovias 

municipais. Reconstruiu-se a estrada que liga Santa Maria a São Pedro, por 

Canabarro. Esse melhoramento traria grandes vantagens para o trânsito entre os 

dois municípios, pois se tratava da única via de ligação com a então vila de 

Dilermando de Aguiar8. Em entrevista à imprensa, o diretor interino da Diretoria de 

Obras e Viação, Floriano Gonçalves Dias, relata o material utilizado em tal 

empreitada: 

                                                           
7
 Mesmo sendo a questão dos transportes uma preocupação real para Cordeiro de Farias, “a área ferroviária parece não ter 
recebido tratamento especial durante o período estadonovista”. (GERTZ, 2005, p. 69). 
8
 “Dilermando de Aguiar, estação ferroviária na linha de S. Maria a Cacequi; é a Sede do 2°. Distrito. De Dilermando de Aguiar 
segue outra ferrovia que vai a São Borja, na divisa com a Rep. Argentina”. (NAVÁSQUÉS, 1938, p. 73). 
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A Prefeitura Municipal embarcou ontem à tarde, para Canabarro, a maior 

quantidade de material já feita em Santa Maria para a reconstrução de 

estradas. [Este material consiste em] 30 tubos de cimento com 80 

centímetros de diâmetros e 36 de 60 centímetros e do madeiramento 

completo para a reconstrução de uma ponte sobre um sangradouro do rio 

Ibicuy. Já se encontram no local vinte (20) operários e seguirão um 

carpinteiro e diversos auxiliares da Prefeitura [de Santa Maria]. (DIÁRIO 

DO INTERIOR, 1938, N°. 107). 

 

Meses após, o mesmo secretário de Obras e Viação, divulgava a realização 

do projeto, em nota que refere outras conquistas da secretaria que coordenava, de 

forma a informar a população santa-mariense: 

 

Já se encontra em regulares condições do trânsito, a estrada Santa Maria 

– São Pedro. No trecho entre Canabarro e o rio Ibichuy foram construídos 

8 bueiros de cimento armado, 2 pontilhões de madeira e composta a ponte 

grande do Ibichuy. Para lá já foram remetidos 2 vagões de tubos de 

cimento e cinco mil tijolos para outros boeiros. Na picada do Canabarro 

estamos retificando a estrada, desprezando o leito antigo por ser muito 

alagadiço. (DIÁRIO DO INTERIOR, 1938, nº. 138). 

 

Os entendimentos para a construção da ponte que liga Santa Maria a São 

Gabriel foram negociados pessoalmente entre os Intendentes das duas cidades, 

Xavier da Rocha e Antonio Coimbra Gonçalves. No encontro ficou resolvido que os 

intendentes negociariam com os poderes competentes os trabalhos efetivados pelo 

Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (DAER) 9, que teriam início 

simultaneamente nas duas cidades. O objetivo de tal empreendimento era o de 

encurtar distâncias e já ficara na ocasião assentada a assinatura do contrato entre 

                                                           
9
 De fato, “o projeto para a criação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem havia sido apresentado na Assembléia 
Legislativa pelo deputado ‘classista’ Alexandre Martins Rosa, antes do Estado Novo”. Ainda assim, já estávamos sob o Governo 
Vargas, uma vez que tal projeto foi “sancionado pelo governador Flores da Cunha, em 11 de agosto de 1937, como lei nº. 750”. 
Porém, o órgão iniciou suas atividades somente em “21 de fevereiro de 1938”. (GERTZ, 2005, p. 69). José Antonio Flores da 
Cunha foi nomeado interventor do Estado do Rio Grande do Sul em 30 de novembro de 1930; em 1935 foi eleito governador do 

Estado e em 19 de outubro de 1937, renunciou ao cargo, exilando-se no Uruguai. Logo depois, em “10 de novembro, 

Getúlio deu o golpe, fechando o Congresso e instalando o chamado Estado Novo”. (KUNH, 2002, p. 129). (Grifo do autor). 
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as prefeituras com a firma construtora e as respectivas secretarias de obras 

iniciariam um orçamento da empreitada. (DIARIO DO INTERIOR, 1938, Nº. 107). 

Após o encontro entre os Intendentes e suas comitivas na Fazenda do 

Boqueirão, em São Gabriel, foi enviado um telegrama ao Interventor Cordeiro de 

Farias:  

 

Reunidos hoje fazenda coronel Ilo Bicca, município São Gabriel, afim 

combinarmos medida interesse comum municípios administramos, 

temos satisfação reiterar prezado amigo confiança colaboração vosso 

benemérito e patriótico governo, no sentido de que seja efetivado a 

construção em imediata da rodovia São Gabriel - Santa Maria, conforme 

projeto aprovado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. 

Para favorecimento dessa realização, já determinamos trabalhos 

preliminares construção ponte sobre o Passo da Barca, divisa municípios. 

Cordiais saudações. (DIÁRIO DO INTERIOR, 1938, Nº. 107). 

 

 

Não qualifica surpresa o telegrama enviado ao Interventor ter sido 

divulgado na imprensa, uma vez que a questão da precariedade das estradas no 

Estado constituía uma preocupação ao governo e o “DAER passou a ser um órgão de 

repercussão e de esperança para a população”. (GERTZ, 2005, p. 70). Embora ajam 

divergências quanto à efetiva execução de obras nas estradas de rodagem, órgãos 

oficiais do Estado divulgaram que em “1938, teriam sido executadas obras 

referentes a 2.625 km; em 1938 ter-se-ia chegado aos 4.131 km, mas dificuldades 

orçamentárias teriam sido responsáveis pelo fato de a expansão, no ano seguinte, 

crescer apenas até 4.500 km”. (GERTZ, 2005, p. 70). 

Já a estrada que liga Santa Maria a Pelotas, encontrou iniciativa na Liga 

Santa Mariense Pró-Construção, formada por interessados, inclusive um membro 

do jornal Diário do Interior. Segundo afirmativa de Getúlio Vargas, o início das obras 

deveria ser atacado nos dois extremos, ou seja, nas duas cidades (Santa Maria e 

Pelotas), ficando a cargo de um batalhão de engenharia do exército a construção do 

projeto. (DIÁRIO DO INTERIOR, 1938, Nº. 107). 
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Dessa forma, a Intendência equacionou os acessos à cidade, no que tange 

as vias de chegada e saída para as cidades de São Pedro, São Gabriel e Pelotas. 

Porém, Santa Maria, mesmo pretendendo tornar-se um pólo comercial no centro do 

Estado, ainda não possuía rodovias de acesso em boas condições para cidades de 

relevância no contexto regional, como Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e São 

Leopoldo. Essa dinâmica não era estranha, uma vez que parece ter sido pretensão 

do DAER privilegiar as estradas da metade norte do Estado, em detrimento daqueles 

caminhos estabelecidos nas zonas da metade sul do Estado. Essa mesma 

sistemática possui relevância, se observarmos o interesse do governo no 

desenvolvimento econômico próximo à zona “da metade norte colonial”, sobretudo 

no que tange as cidades de “Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo”. 

(GERTZ, 2005, p. 72). Essa região obteve maior investimento, em detrimento 

inclusive, da região da campanha sulina.10 

 

Planejamento urbano  

 

Os trabalhos de melhoramentos nas ruas da cidade efetivaram-se, segundo 

o diretor interino das Obras e Viação da Prefeitura, Engenheiro Floriano Gonçalves 

Dias, principalmente nas Avenidas Ipiranga, Rio Branco e Borges de Medeiros; além 

do embelezamento da Praça Saturnino de Brito e o Horto Municipal; o 

prolongamento e abertura da Rua Professor Braga entre a Avenida Ipiranga (atual 

Avenida Presidente Vargas) e a Rua Marquês de Maricá (atual Rua Astrogildo de 

Azevedo); e uma avenida com 25 metros de extensão entre as Avenidas 

Independência e Liberdade, ligando a Rua Venâncio Aires à Avenida Ipiranga; 

também a construção de pontes e pontilhões na área urbana e distritos; calçamento 

nas ruas Coronel Niederauer, Barão do Triunfo e Serafim Vallandro. (NAVÁSQUES, 

1938). 

                                                           
10
 Do ponto de vista de Love (1971), o Estado do Rio Grande do Sul divide-se em três regiões: o Litoral, a Campanha e a Serra. 

Para o autor, “o Litoral (...) consiste na faixa litorânea e nas áreas aluvionais banhadas pela Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim; 
estendendo-se desde Torres, (...) até Santa Vitória do Palmar. (...). A Campanha (...) é a área do Litoral até a confluência do 
Uruguai com o Rio Ibibuí. (...). Cima da Serra (...) compreende a área que vai de norte a oeste de Porto Alegre até o Rio Uruguai 
e tem seus limites ao sul com a linha formada pelo Jacuí e Ibicuí”. (p. 5-7). 
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Nessa perspectiva, o Diário do Interior publicou uma entrevista com 

Gonçalves Dias, diretor interino da Diretoria de Obras e Viação da Prefeitura, no dia 

22 de Junho de 1938, dando conta das obras concluídas, bem como daquelas em 

andamento:  

 

Em seis meses apenas de governo, o atual prefeito, Doutor Xavier da 

Rocha, transformou completamente a administração do município. 

Grandes são as reformas em todo os departamentos da Prefeitura, 

mas eu quero apenas me referir sobre as atividades da Diretoria de 

Obras e Viação. (...) Já organizamos (...) a planta completa da cidade, 

figurando todas as vilas já aprovadas pela Prefeitura, onde o Doutor 

Xavier da Rocha estuda as possibilidades de ampliação e 

remodelação da cidade, retificando ruas mal delineadas, prolongando 

umas e nivelando outras. No expediente interno da Diretoria de Obras 

e Viação, trabalhamos incessantemente, na elaboração de inúmeros 

projetos. Ainda ontem, o prefeito baixou instruções para fazermos 

orçamento e projetos de um aumento no prédio da Prefeitura, na 

parte correspondente ao seu gabinete, secretaria e esta diretoria.  

(DIÁRIO DO INTERIOR, 1938, Nº. 138). 

 

Os trabalhos na Avenida Rio Branco, em 1938, de acordo com Navásques 

(1938), estavam compreendendo a construção de duas faixas de rua de 10 metros, 

com um passeio central de 6 metros; as calçadas laterais alargadas para 4 metros e 

as demais também decoradas com desenhos artísticos; a arborização feita de 10 em 

10 metros, com arbustos próprios para o embelezamento de avenidas: o Lingustun 

Japônico. Os bancos seriam de cimento armado. Além disso, a Avenida contaria 

com um sistema de esgoto subterrâneo em que seriam captadas as águas pluviais. 

É importante lembrar que, na época, devido à importância da Estação Férrea nas 

proximidades da Avenida Rio Branco, esta passava a ser a principal entrada da 

cidade, justificando a necessidade de seu embelezamento. 

A Avenida Ipiranga foi alargada e prolongada com a construção de duas 

faixas de rua com 7 metros de largura e um abrigo central de 3 metros. A avenida 

era dotada de uma arborização central e outra lateral, com calçadas de passeio com 

4 metros de largura. Para isto, foram necessárias desapropriações na população 
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local, que custou à prefeitura uma elevada soma em dinheiro. Em 1938, a Avenida 

Ipiranga atingiu com os trabalhos efetivados, aproximadamente dois quilômetros, 

passando a ser uma das maiores do interior do estado, estando também 

pavimentada e possuindo em sua extensão três praças. (NAVÁSQUES, 1938). 

Para demonstrar as ótimas condições de um dos caminhos que levava ao 

Parque das Exposições do Bairro Prado, foram efetuados remodelamentos na 

Avenida Borges de Medeiros, nivelando o pavimento situado entre as ruas Doutor 

Bozano e Venâncio Aires, e, ainda,  

 

[...]. ao aproximar-se à avenida [Ipiranga] do Prado, onde está localizado o 

Parque das Exposições, foi construída uma ponte sobre a sanga ali 

existente, a fim de permitir o acesso de veículos que demandarem para 

aquele local. (NAVASQUÉS, 1938, p. 64). 

 

Na Praça Saturnino de Brito foi construída, em 1938, uma calçada com 

mosaicos em todo seu perímetro e instalados brinquedos e arborização. Já na Praça 

Roque Gonzales, foi implantada uma arborização com disposição de vários canteiros 

de “estilo moderno” (p. 64) tendo num dos extremos uma estrutura artística, 

chamada de “recinto romano” (p. 65) adornado por duas colunas para folhagens. 

Navásques salienta que anterior a este embelezamento, “a Praça Roque Gonzales 

não era mais do que um terreno triangular, abandonado, onde cresciam, ao acaso, 

as ervas daninhas" (1938, p. 65).  

Melhoramentos urbanos foram empregados também na rua Doutor 

Bozano, (à época consideravelmente movimentada ao entardecer e à noite) com um 

sistema de iluminação subterrânea e remodelamento de calçadas. Publicava-se que 

a administração municipal já havia construído mais de 6000 metros de calçamento e 

era comum ouvir-se nas ruas e em reuniões que Santa Maria havia progredido 

muito mais em poucos meses da atual administração do que em vinte anos 

passados, uma vez que, com tais iniciativas “do Governo do Município muito lucrou a 

cidade. Muros e calçadas surgindo por toda parte. É a cidade que se renova”. 

(NAVÁSQUES, 1938, p.65).  
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O Intendente Xavier da Rocha, por meio do Ato N°. 169, em 1938, 

determinou a recomposição de muros e calçadas em mau estado, dando aos 

proprietários um prazo para pôr em ação tal exigência. E principalmente nas ruas 

centrais, os moradores estavam sendo obrigados a remodelar suas calçadas e 

construir muros em terrenos em que não houvesse edificações, pois assim, a 

“contribuição do proprietário” contribuiria para o “embelezamento” por ele proposto.  

(NAVÁSQUES, 1938, p.65). 

No âmbito cultural, Xavier da Rocha tratou de assuntos referentes à ocasião 

do Centenário da Instrução na cidade, sendo tomadas decisões como a inauguração 

de um obelisco comemorativo e um concurso literário julgado por intelectuais 

santa-marienses, dentre eles Edmundo Cardoso. A fundação do Centro Cultural, à 

Rua do Acampamento, seria, de acordo com o Diário do Interior “o acolhedouro 

daqueles que dentro de suas esferas, literária ou artísticas, bem produzissem”. 

(1938. Nº. 199). 

Em relação à construção da Biblioteca Pública, a 1º. de junho de 1938 foram 

divulgadas as primeiras iniciativas a respeito, por Xavier da Rocha, aguardando a 

autorização dos estatutos das bibliotecas de Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Em 

17 de janeiro de 1939 Xavier da Rocha transferiu a biblioteca para o local de redação 

do Jornal Diário do Interior, na Praça Saldanha Marinho, mediante as condições de 

melhores adaptações. Àquela época, a biblioteca contava com aproximadamente 

3200 volumes de obras literárias e científicas em diversas línguas, além de uma 

seção infantil e um acervo de jornais da cidade e de outras localidades. A iniciativa 

de melhorias na biblioteca municipal levou o jornal Diário do Interior a publicar que 

“Santa Maria já estava sendo chamada de ‘Cidade das Bibliotecas’ como também 

‘Metrópole Educacional do País’ devido às melhorias educacionais” (1939, Nº. 14). 

O anúncio da difusão dos telefones da Companhia Telefônica Riograndense 

foram publicadas pelo Diário do Interior e os primeiros telefones automáticos 

seriam instalados durante o mês de março de 1939, na cidade. A rede de telefones 

abrangeria todo o primeiro distrito, permitindo aos seus assinantes se 

comunicarem diretamente com as principais cidades do Estado. O prédio com as 
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instalações da Companhia Telefônica Riograndense foi construído na Rua Venâncio 

Aires, compreendendo duas seções: o centro automático, onde eram operadas as 

ligações urbanas e o centro de longa distância, operando as ligações da parte 

suburbana da cidade (DIARIO DO INTERIOR, 1939). 

Em entrevista na solenidade de inauguração das instalações e das 

primeiras ligações, o gerente da Companhia Telefônica Riograndense na cidade, 

Ricardo Ferreira, afirmou já estarem adiantados os trabalhos de construção de 

linhas de longa distância que ligariam Santa Maria a Porto Alegre e outras cidades 

do estado (DIARIO DO INTERIOR, 1939). 

A construção de um prédio para abrigar a Delegacia de Polícia e a Coletoria 

Estadual, foi efetivada em 1939. No mesmo prédio da delegacia de polícia iriam 

funcionar a Sala do Júri, o cartório e a sub-seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB). O terreno escolhido para a edificação localizava-se na Praça Saldanha 

Marinho, ao lado do então Banco do Brasil. A Floriano Gonçalves Dias também foi 

atribuído mérito pela efetivação de tais obras, uma vez que muitas dessas foram 

projetadas e administradas por ele. (NAVÁSQUES, 1938). 

 

Eventos 

  

A Exposição Estadual de Animais e Derivados em Santa Maria gerou 

adesões entusiásticas da classe dos produtores, como a Casa Rural de Tupanciretã, 

a Agro-Pecuária da Fronteira, a Escola de Agronomia e Velerina de Pelotas e a 

Associação dos Criadores de Holandeses. O Centro Rural da Fronteira, de 

propriedade das famílias Alves e Schüller, de Livramento e a Casa Bayer, 

solicitaram que fossem exibidos os seus produtos. Isto demonstra a abrangência da 

Exposição, no Estado do Rio Grande do Sul. Esta notícia também registra os prêmios 

instituídos, como o do capitão Anápio Feio - prefeito de Julio de Castilhos – que 

consistia em um prêmio para “ser conferido aos produtos da excelente pecuária de 

seu município”. (DIÁRIO DO INTERIOR, 1938, Nº. 112). 
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Também houve reunião do Rotary Club de Santa Maria, no qual 

compareceram os técnicos da Secretaria da Agricultura (fruto dos acertos de Xavier 

da Rocha com Administração Estadual), os senhores Julio Paixão Cortes e Fortunato 

Pimentel. Esses técnicos vieram a Santa Maria para trabalhar no Comissariado da 

Exposição Estadual. Tal reunião ocorreu no Clube Comercial e os técnicos estiveram 

acompanhados pelo Intendente. As inscrições para o evento se efetivaram com 

adesões de várias associações rurais do Estado. Em 13 de julho de 1938, o 

Comissariado da Exposição recebeu um telegrama da Companhia Internacional de 

Viagens, avisando que estaria cogitando em organizar mais trens de excursão à 

Santa Maria na época da Exposição, e pede sugestões sobre possíveis passeios nos 

arredores da cidade e preços de automóveis de lotação, como também ônibus e 

diárias de hotéis. (DIARIO DO INTERIOR, 1938, Nº. 145). 

A 12 de novembro de 1938, efetiva-se uma das edições da Exposição 

Estadual de Animais e Produtos Derivados de Santa Maria, no Parque Imembuí, 

considerada pela imprensa escrita da cidade, um grande evento nacional. Chegaram 

comitivas oficiais, dentre as quais a do Interventor Federal Cordeiro de Farias, 

acompanhado do Secretário de Educação J. P. Coelho de Souza e do Secretário de 

Obras do Município, Walter Jobim. Também estiveram presentes o General Eduardo 

Alcoforado, representante do presidente Getúlio Vargas, acompanhado de Fernando 

Costa, Ministro da Agricultura. Após uma cerimônia oficial ocorreu um desfile de 

animais premiados, onde pôde ser vistos exemplares das raças Hereford, Charolês, 

Holandeses, dentre outros (DIARIO DO INTERIOR, 1938, Nº. 145). 

  

Considerações finais  

 

Com a intenção de apontar as realizações em diferentes âmbitos da 

administração municipal de Antonio Xavier da Rocha (1937-1941), através das 

publicações do jornal Diário do Interior, inicialmente privilegiamos a questão da 

Educação segundo os pressupostos do Estado Novo. Porém, sem perder de vista 

sua intenção de divulgar uma imagem oficial da Intendência ora abordada, 
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alargando uma visão positiva da mesma, ação necessária para a aceitação 

incondicional por parte da população santa-mariense, em relação ao Estado Novo. 

No caso do Jornal Diário do Interior em Santa Maria, podem-se perceber e 

comparar com o discurso dos redatores deste periódico vários aspectos apontados 

por Losnak (2004). O primeiro deles (e o mais explícito) é o da propagação de 

ideologias à sociedade. No caso em questão, a ideologia que dizia respeito à 

aceitação incondicional do Estado Novo na cidade, dando ênfase nas matérias, ao 

progresso material (direcionado basicamente às realizações do Intendente Antonio 

Xavier da Rocha). Também enfatizava o trabalho e o culto à pátria e à personalidade 

do presidente Getúlio Dornelles Alves.  

A referida Intendência remodelou o centro da cidade, por meio de abertura 

e duplicação de ruas, construção de prédios públicos e reforma de praças. Para 

referendar o projeto moderno que então se efetivava, a imprensa local teve relativa 

significância, dando ênfase, em suas publicações, aos “feitos” do Intendente, 

corroborando com a política autoritária do Estado Novo, a qual tinha como 

pressupostos básicos para o desenvolvimento a industrialização e a urbanização.  
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O “Atlas Fotográfico” e a catalogação do espaço urbano da cidade de São 

Paulo 

 

Camila da Silva DOMINGUES1 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

  

Ao analisarmos em retrospecto a fotografia brasileira desde o final do 

século XIX, é possível identificar a representação do espaço urbano como tema 

recorrente. Contudo, cada período possui peculiaridades; essas diferenciações se 

devem ao contexto histórico e social em que o fotógrafo se insere, assim como sua 

bagagem cultural, a tecnologia disponível e a abordagem por ele definida. Nesse 

contexto, torna-se fundamental explorar a arqueologia do documento para 

compreender a gênese de cada testemunho fotográfico. Atualmente, diversos 

fotógrafos têm registrado o espaço urbano brasileiro a partir de sua complexidade, 

de suas camadas de tempo sobrepostas e da arquitetura vernacular. Esta pesquisa 

tem como objetivo refletir sobre o atual paradigma de representação do espaço 

urbano brasileiro, utilizando como objeto de investigação a série Atlas Fotográfico da 

Cidade de São Paulo e Seus Arredores, de 2016, de Tuca Vieira. A partir da análise 

da metodologia do fotógrafo e da abordagem estética empregada nas imagens, 

serão problematizadas questões relacionadas à construção do imaginário da cidade. 

 

Palavras-chaves: Fotografia, Espaço urbano, Representação, Atlas 

fotográfico 

 

 

 

 

                                                           
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 
Orientador: César Bastos de Mattos Vieira, Doutor e professor do Programa de Pós-graduação em Urbanismo da UFRGS. 
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Introdução 

 

O presente artigo propõe analisar a série fotográfica “Atlas fotográfico da 

cidade de São Paulo e seus arredores”, do fotógrafo Tuca Vieira, como objeto de 

estudo para investigar o atual paradigma de representação do espaço urbano 

brasileiro no discurso da fotografia documental contemporânea2.  

O fotógrafo Tuca Vieira (1974) é bacharel em Letras e mestrando em 

História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo. Atua profissionalmente desde 

1991, tendo trabalhado no Museu da Imagem e do Som, na Agência N-Imagens e no 

jornal Folha de São Paulo, este último no período entre 2002 e 2009. Atualmente, é 

fotógrafo independente e desenvolve projetos fotográficos envolvendo temas como 

“cidade”, “paisagem urbana” e “arquitetura e urbanismo”. Tuca Vieira possui uma 

extensa produção fotográfica sobre as cidades brasileiras. Uma de suas fotografias 

mais emblemáticas é a fotografia da favela de Paraisópolis (Figura 1), que integrou a 

exposição “Cidades Globais”, em 2007, no museu Tate Modern, Londres.  

 

 

Figura 12 – “Paraisópolis” (2004) 

Fonte: Tuca Vieira – site do autor3 

                                                           
2 Segundo a pesquisadora Kátia Hallak Lombardi (2008), “a fotografia documental tem como proposta narrar uma história por 
meio de uma sequência de imagens. Com sua especificidade centrada na aliança do registro documental com a estética, ela 
assume a função de fazer a mediação entre o homem e o seu entorno. É, portanto, problematizadora da realidade social, e ao 
mesmo tempo, reivindicadora de um modo próprio de expressão. ”Na contemporaneidade, é possível perceber 
distanciamentos entre as formas de representação dos fotógrafos documentais atuais com os documentaristas do começo do 
século XX – como, por exemplo, a descrença na “verdade, objetividade e credibilidade” da fotografia –, embora a estrutura 
básica da atividade permaneça a mesma. 
3
 Disponível em www.tucavieira.com.br/Atlas-fotografico. Acesso em março de 2017. 
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O fotógrafo expôs seus trabalhos em exibições individuais e coletivas em 

diversas cidades brasileiras, assim como na Europa e Estados Unidos. Suas obras 

estão presentes em acervos de arte, como na Coleção Pirelli/Masp – Museu de Arte 

de São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Instituto Moreira Salles, Kiyosato 

Museum of Photographic Arts, Coleção SESC de Arte Brasileira e Instituto Itaú 

Cultural. 

Nos trabalhos mais recentes de Tuca Vieira, destaca-se a série fotográfica 

“Atlas fotográfico da cidade de São Paulo e seus arredores” (Figura 2), de 2016, 

realizada sob curadoria de Guilherme Wisnik. O trabalho é composto de 203 

fotografias capturadas em São Paulo e na região metropolitana, cada uma 

correspondente a um quadrante de um guia de ruas de São Paulo (Figura 3). 

Durante dois anos o fotógrafo percorreu as ruas da cidade registrando cenas com 

uma câmera analógica de grande formato (4x5 polegadas) a partir das coordenadas 

do mapa. O aparato técnico analógico, de grande porte, torna necessário o uso de 

tripé, fator que determina também a abordagem do fotógrafo em relação ao assunto 

capturado, pois exige tempo de preparo do equipamento para cada chapa 

registrada, ao contrário das câmeras digitais.    
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Figura 13 - Miniaturas da série fotográfica 

Fonte: Tuca Vieira - site do autor 

 

Figura 14: Guia de ruas de São Paulo 

Fonte: Tuca Vieira – site do autor 
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Todas as fotografias do trabalho são coloridas e contribuem para a 

impressão de heterogeneidade da malha urbana. As imagens apresentam, 

majoritariamente, a relação das edificações com o espaço público, extinguindo 

quase completamente a presença humana. Ao invés de voltar seu olhar para os 

prédios icônicos e os pontos turísticos, Tuca Vieira fotografa locais que demonstram 

de que forma a cidade se organiza, como as construções residenciais irregulares, os 

altos condomínios, o comércio, as empresas, paisagens urbanas e naturais. 

Diante desse conjunto de 203 imagens, é possível definir alguns padrões 

visuais que se repetem ao longo da série fotográfica, como vistas de esquina (Figura 

4), áreas em construção (Figura 5) e cenas urbanas com condomínios altos ao fundo 

(Figura 6).  

 

 

Figura 15: Vistas de esquina 

Fonte: Tuca Vieira - Site do autor 
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Figura 16: Áreas em construção 

Fonte: Tuca Vieira - site do autor 

 

Figura 17: Cenas urbanas com condomínios altos ao fundo 

Fonte: Tuca Vieira - site do autor 

 

Ao comentar sobre a série “Atlas fotográfico”, Wisnik analisa o 

procedimento catalográfico e a abordagem que Tuca Vieira realiza sobre a cidade de 

São Paulo:  

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

104 
 

 
 
 

 

Nesses enquadramentos acachapantes, Vieira parece deslocar para a 

metrópole do terceiro mundo, forjada no improviso, o extremo rigor da 

fotografia alemã, em especial a escola de Düsseldorf capitaneada pelo 

casal Bernd e Hilla Becher, que passou a vida retratando as velhas 

fábricas no interior do país europeu. Mas São Paulo, Osasco e o ABC estão 

longe da limpeza germânica. E Vieira deixa isso explícito no uso da cor, 

retratando os tons berrantes de postes, carros e orelhões que causam 

mais incômodo do que uma sensação de paz. (WISNIK, 2016) 

 

O discurso imagético do fotógrafo apresenta aproximações com o 

movimento New Topographics, denominado a partir da exposição New 

Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape4, de 1975, em Nova Iorque. 

A exposição, sob curadoria de William Jenkins, foi o marco inicial desse movimento, 

e apresentou trabalhos fotográficos que evidenciavam o impacto do ser humano no 

território americano. Nessas fotografias, ao contrário da fotografia de paisagem 

clássica – que reforçava a beleza e a imponência da natureza – os artistas 

representavam as paisagens do território americano sem glorificá-las. Fotógrafos 

como Robert Adams (Figura 7), Frank Gohlke, Stephen Shore, Lewis Baltz e outros, 

segundo Mark Klett (2014, p. 67), usavam a fotografia como instrumento de 

questionamento do espaço em rápida transformação. Nessas paisagens urbanas 

algumas características definiram o movimento, como a frontalidade em relação ao 

objeto fotografado, a ausência humana e a catalogação seriada, como as 

construções industriais capturadas pelo casal Bernd e Hilla Becher (Figura 8). 

                                                           
4 As características identificadas na nova fotografia de paisagem pelo curador da exposição, William Jenkins, foram trazidas a 
público anteriormente em duas ocasiões: na mostra organizada por Nathan Lyons, "Toward a Social Landscape" (1966), 
também na Eastman House, e por John Szarkowski, na exposição "New Documents" (1967), no Museum of Modern Art, em 
Nova Iorque. 
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Figura 7: “Mobile Homes”, foto de Robert Adams 

Fonte: National Gallery of Australia5 

 

 

Figura 8: Foto de Bernd e Hilla Becher 

Fonte: Site do Museu de Arte Moderna de São Francisco6 

 

Discussão teórica 

 

Ainda que Wisnik, curador do “Atlas fotográfico”, aponte semelhanças entre 

o trabalho de Tuca Vieira e o movimento New Topographics, é fundamental realizar 

uma análise técnica e iconográfica das imagens para compreender a gênese do 

documento e contextualizá-la também diante das fotografias produzidas nas 

décadas anteriores no cenário nacional.  

                                                           
5 Disponível em http://cs.nga.gov.au/Detail.cfm?IRN=59084. Acesso em março de 2017. 
6 Disponível em www.sfmoma.org/exhibition/new-topographics/. Acesso em março de 2017. 
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Boris Kossoy (2009) aponta a importância da investigação do registro 

fotográfico e de seus elementos constitutivos: o assunto abordado, o fotógrafo e a 

tecnologia do aparato técnico.  

 

As fontes fotográficas são uma possibilidade de investigação e descoberta 

que promete frutos na medida em que se tenta sistematizar suas 

informações, estabelecer metodologias adequadas de pesquisa e análise 

para a decifração de seus conteúdos e, por consequência, da realidade 

que os originou. (KOSSOY, 2009, p. 32) 

 

A recuperação dessas informações é sistematizada no método que Kossoy 

(2009) identifica como “arqueologia do documento fotográfico”, configurada a partir 

de duas análises: técnica e iconográfica. A primeira ocupa-se da reconstituição dos 

processos que geraram o artefato, o conjunto de informações de ordem técnica 

identificados na matéria, no documento. A segunda, examina os elementos icônicos 

representados na imagem, ou seja, o conteúdo do documento.  

Conforme Solange Ferraz de Lima (1997), a construção do sentido na 

imagem fotográfica não deve estar limitada à descrição dos elementos 

representados na imagem, mas estender-se ao modo de apresentação e o arranjo 

dos temas fotografados.  

 

Os modos de hierarquização da estrutura urbana, de caracterização e 

qualificação do elemento humano, os recursos de dinamização ou de 

estabilização da imagem, as abordagens descontextualizantes, 

monumentalizantes ou as opções de arranjo são alguns dos recursos da 

linguagem fotográfica indissociável dos temas aos quais foram aplicados 

e parte integrante dos sentidos que estas imagens suscitam. (LIMA, 1997, 

p. 31) 

 

O reconhecimento desses eixos analíticos é fundamental para a 

compreensão da natureza do fragmento fotográfico. A sistematização das 

informações contribui para o “exame crítico necessário para que possamos saber o 

que o documento de fato é, naquilo que aparenta e naquilo que oculta. A fotografia 
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nos apresenta o visível, mas nos remete ao imponderável dos fatos da vida histórica 

e social. (KOSSOY, 2009, p. 16) 

Susan Sontag comenta que a “presunção de veracidade que confere 

autoridade” às fotografias não evita que os registros estejam submetidos a fatores 

sociais aos quais estão inseridos os sujeitos que manipulam as câmeras 

fotográficas. “Mesmo quando os fotógrafos estão muito mais preocupados em 

espelhar a realidade, ainda são assediados por imperativos de gosto e de 

consciência.” (SONTAG, 2004, p. 18) 

 

Panorama histórico  

 

Ao analisar-se em retrospecto a fotografia brasileira desde o final do século 

XIX, é possível identificar a representação do espaço urbano como tema recorrente. 

A documentação das cidades em diferentes períodos históricos, contudo, possui 

peculiaridades que estão relacionadas a diversos fatores, sejam eles técnicos ou 

subjetivos. Segundo Lima, as imagens urbanas tendem a ser parcializadas, 

“comprometidas com os agentes diretos e indiretos da reprodução física e social da 

cidade” (LIMA, 1997, p. 218). 

No contexto brasileiro, a fotografia da paisagem urbana como recurso de 

representação da identidade nacional poderia ser representada a partir do olhar de 

quatro fotógrafos legitimados dentro dos seus contextos de atuação. Marc Ferrez 

retratou o Brasil no período do Império e o início da República, entre a segunda 

metade do século XIX e o começo do século XX. Registrou especialmente a 

urbanização do Rio de Janeiro, em cenas ainda muito marcadas pela presença da 

natureza. No mesmo período, em São Paulo, Militão Augusto de Azevedo capturou 

imagens da paisagem urbana com a intenção de definir um modelo de comparação 

entre épocas distintas. Em 1887, por exemplo, lançou o "Álbum Comparativo de 

Vistas da Cidade de São Paulo (1862-1887)”.  
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Na origem da utilização das fotografias enquanto documento histórico no 

Brasil, ressalta-se uma orientação ideológica voltada para a construção de 

uma história nacional baseada nos parâmetros da modernidade técnica, a 

exemplo das fotos que acompanharam as obras ferroviárias, portuárias, 

as reformas urbanas, as instalações industriais, e outras. (SILVA, 2001, p. 

173) 

 

A partir da segunda metade do século XX, outros dois fotógrafos brasileiros 

se destacaram na representação das cidades, voltando-se especialmente às formas 

da arquitetura moderna. Thomas Farkas, um dos pioneiros da fotografia moderna 

no Brasil, tem como ápice de sua trajetória a documentação da construção e da 

inauguração de Brasília. Mais recentemente, destaca-se o fotógrafo e arquiteto 

Cristiano Mascaro, que desde a década de 1960 fotografa sistematicamente a cidade 

de São Paulo.  

Na fotografia de Farkas e Mascaro é possível encontrar indícios da intenção 

de se criar uma memória romântica do patrimônio construído e exaltar a 

monumentalidade das formas modernas.  

 

As imagens que Mascaro registra destacam a grandiosidade da 

metrópole, o gigantismo da cidade que assusta, que oprime, mas, acima 

de tudo, que transforma o ser humano em criaturas diminutas ou 

fantasmagóricas. A representação de suas figuras humanas é quase 

sempre em contraluz; são sombras longilíneas que se estendem pelas 

ruas, calçadas e edifícios. (SILVA, 2010, p.74) 

 

Considerações finais 

 

O trabalho fotográfico de Tuca Vieira, como apresentado anteriormente, 

distingue-se dos registros produzidos por Farkas e Mascaro ao indicar em suas 

imagens o espaço urbano brasileiro a partir da identificação de sua 

heterogeneidade. Consciente da incapacidade de sintetizar nas suas imagens o 

retrato fiel da cidade, Tuca Vieira recorre à cartografia para trilhar sua rota 
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fotográfica a partir de regras e métodos científicos, “mas o tempera com um 

importante halo de ficcionalidade, próprio de quem sabe não haver respostas exatas 

nem muito menos únicas”. (WISNIK, 2016, p.41) 

A cidade, apresentada por Tuca Vieira a partir da sobreposição de camadas 

descoordenadas, da arquitetura vernacular, registrada como um organismo vivo, 

nos coloca a indagação sobre como o novo paradigma de representação do espaço 

urbano contribui para a construção do imaginário coletivo atual.    
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Os símbolos da cidade: o sentido gerativo das imagens nas ruas de 

Cascavel 

 

Sergio Marilson KULAK (Centro Universitário FAG) 

 

Resumo: As vias que compõe o espaço urbano apresentam infinitas 

imagens que passam despercebidas ao olhar de seus transeuntes, entretanto, 

algumas destas se destacam e adquirem um amplo poder de representação. A 

proposta desta comunicação tem como base avaliar a capacidade gerativa de 

sentido de determinadas imagens da cidade que alcançaram o status de símbolos 

do ambiente no município de Cascavel, Paraná. Para tanto, são analisados 

elementos arquitetônicos e artísticos presentes no espaço urbano de Cascavel 

aplicados sob a ótica da representação simbólica enquanto imagem da cidade de 

acordo com os estudos de Charles Peirce, Lucrécia Ferrara, Kevin Lynch e Massimo 

Canevacci, entre outros. Por meio da pesquisa é possível verificar como simples 

locais da cidade adquirem a qualidade de lugar por meio de elementos visuais que 

emanam diferentes tipos de representação. 

 

Palavras-chaves: Urbanidade, Representação, Espaço Urbano. 

 

Os espaços da cidade 

 

Viver em sociedade implica em estar inserido em um espaço em que 

ocorrem os mais variados tipos de trocas de informação, que variam desde as 

instâncias físicas/práticas até o consumo de bens simbólicos que perpassam noções 

de um amplo imaginário social, em alguns casos, ou situações específicas, como 

aquelas de tribos sociais que vivem nestes ambientes.  

Prédios, vias, calçadas, muros e monumentos, entre tantos outros, 

adquirem vozes em meio ao fluxo urbano que engloba os espaços da cidade. No 
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entanto, determinados elementos ganham conjunturas muito mais significativas e 

são enquadrados como verdadeiros símbolos do lugar.  

As qualidades impregnadas nos elementos urbanos fazem com que seus 

usuários e, consequentemente, suas produções sociais/culturais, projetem suas 

significações de caráter simbólico para os mais diversos contextos. Exemplos não 

faltam, como pensar Paris sem a associação direta com a Torre Eiffel ou a Avenida 

Champs-Élysées? Lembrar de Nova Iorque sem citar o Central Park ou Wall Street? 

Depois de Caetano Veloso, andar pela Av. São João, em São Paulo, na esquina com a 

Ipiranga, nunca mais foi a mesma coisa para a maioria dos brasileiros.  

O que ocorre, de fato, é que alguns ambientes adquirem significações 

simbólicas capazes de gerar amplos poderes conotativos, tão grandes ao ponto de 

qualquer indivíduo realizar um entendimento bastante elaborado acerca de 

determinado lugar apenas por meio de seus signos, ainda que esta pessoa não 

tenha realizado, necessariamente, uma interação presencial com eles. 

Neste sentido, este estudo pretende entender como estruturas urbanas da 

cidade de Cascavel, município com cerca de 300 mil habitantes, localizado no oeste 

do estado do Paraná, próximo à tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina, 

manifesta símbolos amplamente comunicativos. Para tanto, os elementos são 

aplicados sob a ótica da fenomenologia a partir dos estudos de Charles Peirce, Lúcia 

Santaella e Lucrécia Ferrara, e a antropologia da comunicação visual com Massimo 

Canevacci. 

 

Os sentidos urbanos 

 

A cidade é um amálgama de diferentes elementos: ruas, praças, imóveis, 

árvores, calçadas, entre tantos outros, são as fontes de seu entendimento enquanto 

fenômeno da urbanidade. Quando estes contextos se relacionam entre si, tem-se 

uma apreensão da cidade como unidade, uma percepção contínua em que, segundo 
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Ferrara (1993, p.119), a cidade deixa de ser um dado e torna-se “um processo 

contextual onde tudo é signo, linguagem”. 

No entanto, esses elementos também possuem sua capacidade gerativa de 

sentido individualizada, isto é, sozinhos eles também podem ser fortes sistemas 

signicos com ampla capacidade representativa. Na maioria das cidades existem 

monumentos, catedrais, casas ou, de um modo geral, contextos que são vistos como 

pontos de referência, seja pela sua história, por seu design ou simplesmente pela 

sua localização favorável, estes locais adquirem a noção de lugar: quando passam 

de uma simples visualidade a uma inteligibilidade que se configura enquanto 

visibilidade. Evolui de um dado processual do ambiente urbano para um símbolo 

daquele determinado espaço. 

Exemplos diversos são recorrentes: como não identificar os traços e as 

texturas da calçada da Praia de Copacabana, as linhas pertencentes ao orquidário do 

jardim Botânico de Curitiba, ou, ainda, as cúpulas do Congresso Nacional. Fato é que 

esses elementos necessitaram de uma experiência adquirida para tornarem-se os 

símbolos que são atualmente. Essa experiência, que se propaga pela interação – 

física ou imagética – e o desenvolvimento de seu entendimento, Peirce (2000) 

denominou hábito. Os hábitos seriam regras gerais às quais os organismos se 

submetem. “O hábito que o símbolo aciona na mente do intérprete implica em uma 

disposição para agir de um determinado modo sob certas circunstâncias” 

(SANTAELLA, 2007, p.135).  

Inscrito sob o nível do raciocínio lógico, representativo, o símbolo tem a 

ampla capacidade de evocar sentidos já consolidados aos espaços, isso ocorre por 

meio de sua face indicial, de ligação, no mesmo sentido, o signo necessita de seu 

invólucro, assim precisa ser ícone também a fim de tornar-se símbolo. Santaella 

(2007, p.139) explica que a “parte-símbolo, Peirce chamou de conceito; a parte ícone, 

ele chamou de ideia geral”. A partir deste entendimento, é possível estabelecer uma 

ligação com o conceito de Canevacci (1997) que argumenta que o objeto não pode 

ser representável a partir de si mesmo, mas a partir de uma passagem ao nível 

lógico, que se classificaria também como uma passagem de nível comunicativo. 
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De acordo com Kevin Lynch (1999, p.51), “a cidade é uma sobreposição de 

imagens individuais” e cada pessoa inserida nela irá desenvolver uma imagem do 

ambiente partindo de sua própria percepção, criando o que ele denomina como 

imaginabilidade do lugar, fato que atesta a seguinte afirmação de Canevacci (1997, 

p.35): “compreender a cidade significa colher fragmentos. E lançar sobre eles 

estranhas pontes, por intermédio das quais seja possível encontrar uma pluralidade 

de significados”.  

Ao viver no ambiente citadino, o indivíduo irá recolher as imagens que se 

apresentam sucessivamente em sua vivência do urbano, e as interpretá-las de 

acordo com uma série de regras próprias ou coletivas. Segundo Canevacci (1997), o 

cidadão não apenas vive na cidade como também é vivido por ela. A relação que se 

desenvolve com o ambiente ocorre a partir de suas manifestações, é desse modo 

que cada pessoa desenvolverá a sua representação do espaço. Assim, o indivíduo 

acessa a estrutura icônica dos elementos da cidade, acionando – indicialmente – os 

significados advindos dos hábitos aplicados por ele, constituindo, desse modo, o 

símbolo urbano. Neste sentido, poder-se-ia afirmar que o indivíduo vive a cidade em 

suas transformações e a consome por meio da experiência. 

De acordo com Ferrara (2002, p.105) “a passagem do puro conceito à 

exploração icônica nos leva ao próprio processo de reprodução do significado, que 

parte de uma visualidade para atingir a dinâmica cognitiva da visibilidade”. Para a 

autora, os elementos urbanos são mais desenvolvidos do que apenas visualidade, 

são formas que mantém uma significação potencial que depende de uma 

experiência de inteligibilidade dos cidadãos urbanos para se consolidar. Em 

seguida, o elemento da cidade adquire um significado e passa da visualidade, que é 

a simples constatação visual, para a visibilidade, tonando-se uma reflexão do dado 

visual, que se transforma em um fluxo cognitivo. 
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Os símbolos de Cascavel 

 

Cascavel é uma cidade em expansão, com pouco mais de 65 anos de idade, 

possui uma população de mais de 300 mil habitantes e é o principal município do 

oeste do Paraná, sendo o quinto maior do estado. A cidade apresenta uma ampla 

variedade de culturas e etnias, pessoas vindas de várias regiões do Brasil e do 

mundo vivem no município, o que afetou diretamente em sua história e nos traços 

que compõe a sua visualidade. 

Por entre suas grandes avenidas, com destaque para a Avenida Brasil que 

corta seu território de leste a oeste, se estabelecem dezenas de elementos que 

ganharam o imaginário coletivo e foram dotados de diferentes entendimentos ao 

ponto de se transformarem em signos urbanos com ampla capacidade de 

representação. 

A própria Avenida Brasil se destaca como um marco do município. Até 

meados de 2016, a via apresentava pequenas ondulações que foram criadas na 

década de 1980 com a finalidade de evitar os rachas, corridas de arrancada entre 

dois ou mais veículos, bastante comuns naquela via durante a época. Entretanto, 

essas curvas receberam outra significação da população, a forma da Avenida Brasil 

foi incorporada por grande parcela dos seus habitantes como a simulação do 

movimento de uma cobra cascavel, réptil que dá nome à cidade. As curvas 

acentuadas tornaram-se um dos signos mais representativos da cidade, mesmo 

que com seu significado flexionado, como acontece nos mitos barthesianos, 

penetraram no imaginário coletivo de tal forma que a associação se tornou 

inevitável. 
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Figura 1: Avenida Brasil, antes de sua reformulação. 

Fonte: Paraná TV. Disponível em: <https://goo.gl/ptj46v>. Acesso em 25 mar. 2017. 

 

A Avenida Brasil abriga importantes monumentos da cidade, como a Praça 

dos Imigrantes, por exemplo. A praça, imponente por sua estrutura, traz uma 

homenagem aos povos de diferentes lugares que vieram para construir suas vidas 

em Cascavel. O elemento apresenta um grande chafariz com uma estrutura em 

concreto armado que se projeta por entre as águas e a visualidade daquele espaço. 

Ao fundo se evidenciam as bandeiras de todos os estados brasileiros, com destaque 

para as bandeiras do Brasil e de Cascavel, localizadas ao centro do chafariz. 

 

 

Figura 2: Praça do imigrante, na Avenida Brasil, Centro de Cascavel. 

Fonte: Paraná TV. Disponível em: <https://goo.gl/ptj46v>. Acesso em 25 mar. 2017. 
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As características visuais da Praça do Imigrante garantem a ela uma 

intensa capacidade de projetar sentidos, o espaço, que é prontamente reconhecido 

pelos cascavelenses, é facilmente aplicado como um elemento que define a cidade a 

partir de seus sentidos visuais, adquirindo noções de símbolo. Como afirma 

Canevacci (1997, p.43), 

 

A cidade é o lugar do olhar. Por esse motivo a comunicação visual se 

torna o seu traço característico. [...] A comunicação é a viagem da 

diferença que contém o sentido da informação. A comunicação urbana 

exacerba essas diferenças, multiplica-as, fá-las coexistir, e entrar em 

conflito. 

 

Como espaço que aflora visualidade, diversos alunos do curso de 

Publicidade e Propaganda do Centro Universitário FAG utilizaram o elemento como 

âncora representativa da cidade e, portanto, símbolo, em um concurso realizado 

para a identidade visual do congresso de estudos da comunicação Intercom Sul 

2018, que será realizado em Cascavel na mesma instituição. A busca desse 

elemento como um símbolo de Cascavel se evidenciou ao passo que os acadêmicos 

intentavam mostrar a identidade do município na peça gráfica. 

 

 

Figura 3: Logotipos produzidos a partir da praça do Imigrante como signo representativo. 

Fonte: Acervo do curso de Publicidade e Propaganda - Centro Universitário da FAG.  

 

O monumento, enquanto obra arquitetônica, serve como alicerce para a 

promessa básica do design, de projetar sentidos por meio da visualidade. Sobre a 

noção de representatividade a partir da exploração estética de elementos 
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arquitetônicos, Diana Agrest e Mario Gandelsonas (2006, p.136), afirmam que “um 

objeto arquitetônico é percebido como tal não porque tenha determinado significado 

inerente que é “natural”, mas porque o sentido que lhe foi atribuído é fruto de uma 

convenção cultural”. O contexto do símbolo se intensifica neste aspecto, pois, o signo 

simbólico, de acordo com Peirce (2000), é um signo convencionado, que não é 

natural do mundo das coisas, mas adquire seu significado a partir de uma 

exploração de sentido artificial, isto é, estabelecida de modo voluntário ao signo. 

Charles Jencks também trata desta noção quando traz a seguinte 

passagem: “esta talvez seja a ideia mais fundamental da semiologia e do significado 

na arquitetura: que toda forma num ambiente, ou todo signo numa linguagem, é 

motivada, ou suscetível de ser motivada” (apud AGREST; GANDELSONAS, 2006, 

p.136).  

Desse modo, nota-se como a arquitetura opera com a significação em suas 

estruturações. As obras são elaboradas enquanto signos simbólicos que tendem a 

emanar determinados sentidos pré-concebidos. A visualidade de cada uma dessas 

construções poderá produzir maiores ou menores potencialidades de significação, o 

que irá ditar esse processo são os usos e hábitos feitos dos elementos 

arquitetônicos. 

A Catedral Metropolitana de Cascavel se enquadra neste panorama. A partir 

de sua arquitetura nada convencional, seus traços se tornam marcantes na história 

e na memória dos cidadãos cascavelenses, mas sua capacidade gerativa de sentido 

vai além do visual, o símbolo está impregnado, neste caso, da história que o edifício 

carrega consigo “no caso da representação simbólica, o objeto é uma referência do 

símbolo e está temporariamente delimitado pelo significado que a História lhe 

concedeu” (FERRARA, 2002, p.106). 
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Figura 4: Catedral Nossa Senhora Aparecida, Cascavel, Paraná. 

Fonte: https://www.panoramio.com/user/7132897?photo_page=29. 

 

A partir dos usos e hábitos que os indivíduos desenvolvem com os 

elementos citadinos, as noções de sentido se proliferam e o processo simbólico de 

instaura em um solo extremamente fértil que a semiose proporciona. Os traços em 

ziguezague da cobertura da Catedral são signos que ganham espaço cada vez 

maiores nas explorações imagéticas da publicidade, da fotografia, do grafite, entre 

outros.  

Essa exploração é tão intensa que, em alguns casos, o casamento entre os 

ângulos retilíneos da Catedral se associam ao formato dos prédios mais 

representativos de Cascavel: as Torres Gêmeas, que abrigam o Hotel Bourbon e o 

Shopping Central Park. A relação se acentua de modo mais intenso ao ver que os 

traços são comuns ao mesmo espaço, pois ambas as construções se localizam na 

Avenida Brasil com poucos metros de distância uma da outra. 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

120 
 

 
 
 

 

Figura 5: Edifícios das Torres Gêmeas, na Avenida Brasil. 

Fonte: http://s890.photobucket.com/user/ducaticba/media/jk788.jpg.html 

 

Assim como no caso da Praça do Imigrante, estes dois elementos foram 

amplamente utilizados nos logotipos que visavam explorar a cidade de Cascavel por 

meio de suas imagens mais representativas. A seguir, pode-se notar como esses 

dois elementos foram explorados por três concorrentes distintos. 

 

  

Figura 6: Logotipos produzidos a partir das Torres Gêmeas e da Catedral, em alguns casos de modo associado. 

Fonte: Acervo do curso de Publicidade e Propaganda - Centro Universitário da FAG.  

 

Do mesmo modo que os elementos arquitetônicos, Cascavel apresenta um 

grande número de artes urbanas, em especial o grafite. Diversos artistas deixam 

suas marcas pelas vias do município, muitas delas, inclusive, na região central de 

Cascavel, fazendo com que essa arte seja incorporada na assimilação das imagens 

urbanas pelos transeuntes do espaço. 
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Figura 7: Grafite no Centro de Cascavel. 

Fonte: Arquivo pessoal do Autor. 

 

O grafite ganhou tamanho espaço no imaginário cascavelense que 

diferentes empresas de segmentos variados passaram a explorar esse recurso 

como produtor de sentido em suas sedes e nos espaços que utilizam, casos como o 

da Construtora JL, do Celeiro Nacional e da FZ Madeiras, entre tantas outras. 

 

  

Figura 8: Grafites em espaços pertencentes a empresas de Cascavel. 

Fonte: www.facebook.com/du2neacm 

 

A arte de rua também age, neste caso, como um elemento representativo 

da cidade, com noções tão enraizadas que passa a ser explorada até mesmo com 

finalidade comercial ao ser incorporada na publicidade de identificação em vários 

espaços privados. 
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Por meio dos diferentes exemplos, evidencia-se como elementos presentes 

nas ruas da cidade ganham sentidos bastante superiores aos que apresentam 

inicialmente, tornando-se símbolos urbanos. Por meio da incorporação no 

imaginário social de Cascavel, conquistada por meio de seus usos e hábitos, os 

símbolos do espaço ganham significações cada vez mais desenvolvidas e, 

consequentemente, mais fortes nas mentes interpretantes de uma ampla 

coletividade. 

Seja no traçado característico de uma via, na plenitude das formas de um 

monumento, nas linhas e no design de prédios e construções e, até mesmo nas 

cores e traços do grafite, entre diversos outros elementos que possam povoar o 

ambiente de uma cidade, os signos adquirem um potencial de representação 

perante os indivíduos e conquistam o seu espaço como elementos símbolos daquele 

ambiente. 

 

Considerações finais 

 

A cidade fala por meio dos seus signos que se espalham por entre suas 

vias, parques, edifícios, entre outros elementos do ambiente urbano. A cidade é “um 

processo contextual onde tudo é signo” (D’ALESSIO FERRARA, 1986, p.120). Ela é um 

“sistema comunicativo” (CANEVACCI, 1997, p.81). Seus signos se expressam de 

todos os modos, muitos deles, de uma forma especial, de modo simbólico. 

Os símbolos urbanos possuem meios distintos de representar, se 

observados pacientemente, se forem vividos de modo intenso, os símbolos urbanos 

passam a significar muito mais do que a priori, saindo do status de lugar e 

ganhando a qualidade de local. Alguns destes símbolos destacam-se diante dos 

demais elementos que os envolvem, isso acontece devido às qualidades 

apresentadas por eles, sobretudo, as visuais.  

Os casos avaliados neste estudo são parte dos símbolos do ambiente 

urbano de Cascavel. Por meio deles, nota-se que os signos exprimem diferentes 
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contextos formas variadas de significação e que são geradas a partir dos usos e 

hábitos aplicados a eles pelas pessoas em geral. 

A visualidade dos signos urbanos têm muito a contar. Ela cria sentidos, 

transforma o contexto urbano. O ambiente adquire interpretações novas e variadas, 

faz de um simples espaço, um local repleto de conteúdos, sentidos, qualidades, 

transformando o ambiente na qualidade de um lugar. As imagens da cidade, a partir 

de seus símbolos, auxilia o homem no processo de domínio da linguagem urbana. 

Através dele o ser humano capta os sinais do ambiente para poder habitá-lo de 

forma plena, ou seja, com representações bem elaboradas e de significações 

categóricas.  

Os símbolos da cidade afirmam a importância do design em nossa 

sociedade contemporânea, uma vez que ilustram a forma como vivemos, enquanto 

nos conduz a vivermos de determinadas formas.  
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O grafitti como intervenção no vazio urbano. Estudo de caso do mural do 

Viaduto da Av. Brasília 

 

Amanda Mendes de LIMA 

(Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA) 1 

Arildo CAMARGO 

(Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA) 2 

 

A cidade contemporânea possui em seu meio urbano a grande evidência 

para as vias automotivas, com isso, as construções de viadutos tornam-se cada vez 

mais frequentes. Com a edificação dessas grandes estruturas, acaba-se por ocorrer, 

o que pode ser chamado de vazio urbano – espaços que não possuem um fim 

específico destinado a ele. Para intervir nesses espaços, há o uso de murais em 

graffiti, que colorem e dão vida a essas estruturas. O objetivo deste trabalho é 

discutir e compreender a relação existente entre essa produção artística e os 

passantes que transitam diariamente nos baixios do viaduto, tendo como objeto de 

estudo, o mural do viaduto da Av. Brasília com a BR 476, em Curitiba/PR. Outro 

ponto refere-se à nova dinâmica que este espaço assume, ao ser contemplado com 

tal intervenção urbana. Para isso, foi utilizado de entrevistas com os pedestres e 

artistas que executaram as obras, além de bibliografias que discutem o conceito de 

não cidade. Obteve-se como resultado, dados que indicam uma mudança na 

percepção do trajeto dos transeuntes por conta da existência da intervenção pela 

arte mural.  

 

Palavras-chaves: vazio urbano, graffiti, arte mural. 

 

                                                           
1
 Acadêmica do 5° período do Curso de Arquitetura e Urbanismo e Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Arte Mural e 
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O conceito de vazio urbano: um olhar para os baixios dos 

viadutos. 

 

O vazio urbano pode ser definido inicialmente por sua tradução literal 

encontrada no dicionário de língua portuguesa. Segundo Aurélio, o vazio significa 

um espaço vazio, ausência de conteúdo, que não é habitado e frequentado, que tem 

falta de algo, que tem preocupações ou interesse de pouca utilidade ou importância, 

entre outros. Já o urbano significa relativo à cidade. Esse espaço vago que será aqui 

tratado refere-se aos lugares inutilizados nos baixios dos viadutos, especificamente 

do Viaduto da Av. Brasília, em Curitiba/PR. Para adentrar a essa discussão e seus 

pontos de interesses, é necessário primeiramente conceituar o que seriam os vazios 

urbanos. 

Segundo VEIGA, VEIGA, MATTA (2010), os vazios urbanos podem ser 

definidos como espaços não construídos e não qualificados como áreas livres no 

interior do perímetro urbano de uma cidade. Os autores citam também a definição 

de Villaça (1998), que aponta a existência de várias outras definições que ocorrem de 

acordo com cada teórico, estes podem considerar como vazios, tanto praças e 

parques, quanto grandes espaços inutilizados em áreas urbanas densamente 

construídas. 

Os principais marcos teóricos para a análise do processo de formação e 

transformação dos vazios urbanos, de acordo com BORDE (2006), foram Solà-

Morales (1996, 1998) e Chaline (1999). Solà-Morales, ao analisar os diferentes pontos 

da cidade contemporânea, observou que as recentes mudanças no sistema 

urbanístico teriam produzido um avanço no processo de formação dos vazios 

urbanos, isso traria por consequência, uma transformação na sua significação 

simbólica, deixaria de ser nomeado por vazio urbano, e passaria a ser terrain vague, 

ausência e oportunidade, memória e transformação. O terrain vague foi uma das 

cinco categorias de análise da cultura urbana contemporânea propostas por Solà-

Morales no Congresso da UIA (BORDE, 2006). E não possui uma tradução literal, 

deve-se levar em conta o seu significado que já está associado ao termo, que seria 
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lugares aparentemente esquecidos, obsoletos, nos quais apenas certos valores 

residuais parecem manter-se, são lugares estranhos ao sistema urbano. (SOUSA, 

2010 apud SOLÀ-MORALES, 2002) 

Segundo VEIGA, VEIGA, MATTA (2010), os vazios urbanos podem ser 

resultados da transformação de usos urbanos: 

 

Grandes espaços efetivamente vazios também podem ser resultado da 

transformação de usos urbanos, como os de antigas áreas ferroviárias, 

portuárias e fabris. Em cidades que passaram por alteração do perfil 

econômico nas últimas décadas do século XX (especialmente naquelas de 

perfil industrial que passaram a apresentar caráter predominantemente 

terciário), notam-se normalmente grandes espaços abandonados e 

estruturas vazias, como galpões, páteos de manobra de logística, docas, 

entre outros, que agora não mais possuem função e encontram-se 

ociosos.  

 

Além do conceito de vazio urbano, outro termo que pode ser utilizado 

quando se trata desses espaços vagos, seria o termo criado por Marc Augé, o não-

lugar. Esse termo significa lugar nenhum, um lugar desenraizado, 

desterritorializado, que segundo o autor, não cria nem identidade singular, nem 

relação, mas solidão. Além disso, cria uma proximidade sem troca e sem relação. 

Com a conceituação desses dois termos por diversos teóricos e 

pesquisadores, pode-se considerar que esses lugares vagos tem um ponto em 

comum, eles acontecem em muitos locais por todas as cidades, possuindo 

características diferentes. Os autores discutem o leque de definições que o termo de 

vazio urbano pode ter e quais as consequências desses espaços inutilizados, ou não 

planejados, podem ter no contexto urbano geral das cidades. A evolução e o 

crescimento dos assentamentos urbanos necessitam de um constante 

planejamento, pois o crescimento demográfico e a necessidade de ampliação do 

sistema viário são dois fatores que norteiam esses avanços. 

Esses avanços são decorrentes da revolução industrial, onde a cidade 

começou a ser dividida em setores, segundo o arquiteto e urbanista João Valente, as 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

127 
 

 
 
 

cidades assumiram a seguinte organização: área de produção, área de vestiário, 

área de descanso e área de administração. Então trabalha-se, estuda-se, mora-se e 

faz-se atividades de lazer em diferentes pontos da cidade, isso causa um grande 

congestionamento em diversos horários do dia, pelo deslocamento dos indivíduos 

entre esses setores, que hoje causam uma crise muito grande. (CARUSO, 2010, p. 

50) 

Em decorrência da necessidade de projetar sistemas viários, que atendam 

o crescimento das cidades, sendo estes o subsistema que mais está vinculado aos 

usuários, pelo que os acertos e erros de projeto e execução são mais evidentes para 

quem dele faz uso, há o surgimento dos elevados e viadutos. (MASCARÓ, 2016, p. 10) 

Segundo ÁVILA (2013), a importância dada às vias automotivas na malha 

urbana gerou espaços sobrantes, que afastam cada vez mais a relação entre 

indivíduo e cidade. 

 

A preocupação era criar as melhores condições para as vias automóveis, 

de assumir a cidade como uma infra-estrutura determinante no desenho 

e expansão da cidade, de atravessar os seus limites, sempre 

acompanhada pelo automóvel. A flexibilidade destas redes viárias deu 

origem à dispersão urbana, distanciando o convívio e a relação com a 

cidade, obrigando as actividades urbanas a adaptar-se a estas, no modo 

de circulação e de vivência na cidade. Considera-se que o carácter 

mutante da paisagem urbana mais perpetuado foi o movimento dos 

residentes para o exterior, resultando na expansão do vazio urbano. 

(ÁVILA, 2013, p. 12) 

 

O autor ainda complementa que esses avanços geraram uma grande 

mobilidade nas cidades, por outro lado, fragmentou esse meio urbano, fazendo com 

que os transeuntes perdessem o seu papel e contribuísse para que o isolamento 

entre os cidadãos fosse maior.  

Essas consequências podem ser vistas a partir das construções de grandes 

estruturas como os viadutos. João Valente, afirma que, “numa cidade, uma ponte é 
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tão importante por cima como por baixo, e às vezes é mais valioso o que acontece 

em baixo do que em cima” (CARUSO, 2010, p. 56 – 57) 

Esses espaços residuais que os viadutos geram em seus baixios acabam se 

tornando além de vazios urbanos, também não-lugares, por serem inutilizados, 

sem identidade e relação com os passantes, e serem realmente a sobra de uma 

construção com caráter automotivo. Os vazios projetuais que são inacabados e 

inconclusos confrontariam a estática e a funcionalidade do espaço construído e se 

constituiriam então, em uma descontinuidade, um vazio a preencher de informação 

e de novos usos. Estes que se fazem necessários nos baixios dos viadutos, pois 

como dito anteriormente pelo arquiteto João Valente, muitas vezes os espaços em 

baixo dessas estruturas são mais importantes e merecem devida atenção, ainda 

mais por serem perceptíveis aos habitantes que circulam diariamente por esses 

espaços. (BORDE, 2006, p. 47 apud FERRARA, 2000) 

 

O graffiti como mural contemporâneo e a sua relação com o 

espaço circundante. 

 

A arte mural reflete o anseio do ser humano em se manifestar e se 

comunicar com o seu meio, isso ocorreu e ainda ocorre por meio de sinais, rabiscos 

e imagens. Muitos destes traços, marcas, desenhos e pinturas transformaram-se 

no decorrer da história em símbolos e letras, constituindo a escrita. (PROSSER, 

2010, p. 41) 

Na segunda metade do século XX, diversos artistas se lançaram em busca 

de alternativas contemporâneas para exprimir sua realidade. As técnicas do 

passado não foram, e nem poderiam ser, totalmente abandonadas, mas, juntamente 

com elas, na medida em que se multiplicavam as descobertas no campo da ciência 

e da tecnologia, o artista assistiu a abertura de um imenso leque de possibilidades 

para o desenvolvimento de seus trabalhos. Passou a hibridizar sua arte, destruindo 

qualquer vestígio de essência artística, já que agora ela era resultado de 
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miscigenações estéticas e não mais composta uma por única técnica ou estilo. 

Obviamente, toda esta mutação nas tendências artísticas pós-modernas fará com 

que a própria existência do museu seja repensada, e de certa forma, isso fortalecerá 

a arte muralista.  

 

A inovação estética interessa cada vez menos nos museus, nas editoras e 

no cinema; foi deslocada para as tecnologias eletrônicas, para o 

entretenimento musical e para a moda. Onde havia pintores ou músicos, 

há designers e discjockeys. A hibridação, de certo modo, tornou-se mais 

fácil e multiplicou-se quando não depende dos tempos longos, da 

paciência artesanal ou erudita e, sim, da habilidade para gerar hipertextos 

e rápidas edições audiovisuais e eletrônicas (CANCLINI, 2001, p. XXVI). 

 

É possível que, ao tratar-se especificamente da pintura mural 

contemporânea, encontrar-se-á como melhores representantes desta forma de 

arte, as produções de artistas voltados para aquilo que conceituamos como 

interferências urbanas, sendo que podemos localizar suas origens no surgimento 

do próprio Graffiti. Modalidade artística cuja origem está diretamente associada às 

inscrições realizadas nas paredes da Roma antiga, mais particularmente na cidade 

de Pompéia, onde foram encontradas diversas inscrições parietais dotadas de 

conteúdo significativo para uma maior compreensão do estilo de vida das camadas 

populares desta civilização. 

Os escritos dos muros pompeianos já traziam referências bastante 

similares àquelas encontradas nas inscrições de muros contemporâneos. Seus 

assuntos giravam em torno de suas atividades cotidianas, seus dissabores 

amorosos, suas paixões, rivalidades esportivas, suas preferências por este ou 

aquele gladiador, além da crítica e até ridicularização de determinados políticos. 

Não é por acaso que, com base nessas peculiaridades, AZEVEDO (2003, p. 48), em 

seu texto: “Grafites revelam como amavam os romanos” afirma que “os grafites de 

Pompéia eram o jornal da cidade”.  

No que concerne à sua procedência contemporânea, vimos ressurgir o 

graffiti na década de 60, quando jovens do Bronx, em Nova Iorque, passaram a 
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colorir as paredes degradadas dos bairros da cidade fazendo uso da técnica do 

spray. Apesar de comumente estar vinculado à cultura hip hop, cultura dos guetos 

nova iorquinos que une o RAP, o break e o próprio graffiti, é importante lembrar que 

nem todos os países, cuja tradição do graffiti se fez presente, respeitou a mesma 

ideia existente nos Estados Unidos. Em comum, mantém-se um certo apego à 

rebeldia, a busca pela liberdade de expressão desapegada dos valores estéticos 

vigentes. 

Dessa forma, o graffiti encontrou na cultura Underground as bases 

referenciais perfeitas para se impor como contracultura, ou seja, diferentes modos 

de pensar e de se relacionar com o mundo. Assim, a crítica burlesca de diversas 

autoridades, a apropriação de personagens da cultura de massa, além de 

expressões de protesto, passaram a fazer parte do seu universo figurativo. É válido 

lembrar que o período histórico em que o graffiti se instala como arte 

contemporânea, é fortemente marcado pelo movimento de contracultura americano, 

quando a ideia de oposição à cultura vigente e oficializada pelas instituições 

ocidentais se mostra bastante intensa, de diferentes maneiras.  

Para PEREIRA (1983, p. 20), o movimento de contracultura pode ser 

entendido de duas formas, até certo ponto diferentes: 

 

De um lado, o termo contracultura pode se referir ao conjunto de 

movimentos de rebelião da juventude (...) que marcaram os anos 60: o 

movimento hippie, a música rock, uma cera movimentação das 

universidades, viagens de mochilas, drogas, orientalismo e assim por 

diante. E tudo isso levado à frente com um forte espírito de contestação, 

de insatisfação, de experiência, de busca de uma outra realidade, de um 

outro modo de vida. Tratava-se, então, de um fenômeno datado e situado 

historicamente e que, embora muito próximo de nós, já faz parte do 

passado (...). De outro lado o mesmo termo pode também se referir a 

alguma coisa mais geral, mais abstrata, um certo espírito, um certo modo 

de contestação, de enfrentamento diante da ordem vigente, de caráter 

profundamente radical e bastante estranho às formas mais tradicionais 

de oposição esta mesma ordem dominante. Um tipo de crítica anárquica – 

esta parece ser a palavra chave – que, de certa maneira, “rompe com as 
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regras do jogo” em termos de se fazer oposição a uma determinada 

situação. Uma contracultura, entendida assim, reaparece de tempos em 

tempos, em diferentes épocas e situações, e costuma ter um papel 

fortemente revigorador da crítica social. 

 

Cumpre ainda ressaltarmos que a produção do graffiti nos diferentes países 

em que se faz presente, não é homogênea, sendo dividida em estilos distintos, com 

técnicas próprias, muitas vezes compostos por códigos grupais e ideográficos 

complexos.  

Ao analisar a expansão do graffiti na década de 60, Gitahy (1999) expõe que 

esta técnica se mostra como uma das primeiras manifestações muralistas pós-

modernas, trazendo consigo preocupações estéticas e conceituais que ainda hoje 

chocam o público por seu teor ousado e provocativo. No seu artigo "O graffiti 

ocupando os primeiros passos" (2006), o autor traça os caminhos percorridos por 

esta arte no Brasil, bem como seus principais precursores, entre eles, Alex Vallauri, 

Carlos Matuck, Waldemar Zaidler, Maurício Villaça, Hudnilson Jr, Vado do Cachimbo, 

Júlio Barreto, Tupinâodá, Ivan Viana, Arthur Lara, Eduardo Castro, entre tantos 

outros, todos artistas que fizeram da cidade seu ateliê a céu aberto, criando imagens 

que compõem aquilo que "não seria somente a inflamação que apresenta o sintoma 

de uma urbanidade corrompida, mas também o próprio bálsamo curativo 

apresentado à própria arte nas ruas, e para todos" (GITAHY, 2006, p. 48-49). 

Os artistas do graffiti, ao focarem suas estéticas na identidade do homem 

contemporâneo, expõem suas crises identitárias refletidas em uma arte púbica, 

despida a todos que a desejam observar. Estes parecem ser os muralistas 

mexicanos da contemporaneidade, se mostrando diferentes destes por não 

pertencerem a nenhum projeto de cunho nacionalista patrocinado pelo governo. Os 

“novos” muralistas apropriam-se dos muros e prédios das grandes cidades ainda 

evidenciando o conteúdo de protesto que marcou o seu surgimento na década de 60, 

sendo vistos por muitos como artistas marginais.  

A obra graffiti é tida como antiarte, subversiva e dessacralizadora, fazendo 

uso de elementos icônicos da cultura urbana globalizada no intuito de provocar o 
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olhar do espectador. Para tanto suas armas são múltiplas e podem se materializar 

através de cores intensamente vibrantes em imagens vorticistas, que ferem os 

olhos do espectador, ou ainda reproduções de imagens consagradas pela história da 

arte convertidas à cultura de massa, ícones cinematográficos estampados por meio 

da técnica do estêncil, apropriações de personagens dos quadrinhos, além de 

personagens fantásticos que satirizam políticos, criticam o modo de vida capitalista 

ou ridicularizam o próprio transeunte ao expor sua estaticidade em meio ao caos 

urbano.  

Para Canclini (2003, p. 336), o graffiti representa um gênero 

constitucionalmente híbrido, evidenciando uma prática que desde seu nascimento 

abandona o conceito de coleção patrimonial, “lugares de intersecção entre visual e o 

literário, o culto e o popular, aproximam o artesanal da produção industrial e da 

circulação massiva” e ainda salienta que:   

 

O grafite é para os mestiços da fronteira, para as tribos urbanas da Cidade 

do México, para os grupos equivalente de Buenos ires ou Caracas, uma 

escritura territorial da cidade, destinada a afirmar a presença e até a 

posse sobre um bairro. As lutas pelo controle do espaço se estabelecem 

através de marcas próprias e modificações gráficas de outros. Suas 

referências sexuais, políticas ou estéticas são maneiras de enunciar o 

modo de vida e pensamento de um grupo que não dispõe de circuitos 

comerciais, políticos ou do mass media para expressar-se, mas que 

através do grafite afirma seu estilo. Seu traço manual, espontâneo, opõe-

se estruturalmente às legendas políticas ou publicitárias “bem” pintadas 

ou impressas e desafia essas linguagens institucionalizadas quando as 

altera. O grafite afirma o território, mas desestrutura as coleções de bens 

materiais e simbólicos (CANCLINI, 2003, p. 336-337). 

 

Assim, o que se nota é que dentre as produções artísticas que mais 

traduzem a hibridação pós-moderna, o Graffiti surge como um excelente foco de 

estudos, uma vez que também não se restringe apenas a se mesclar com outros 

elementos visuais, massivos ou não, está ligado à música e à dança, extrapolando 

os limites das artes plásticas.  
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No Brasil, como representantes contemporâneos dessa produção específica 

de arte, podemos destacar os “Os Gêmeos”, dois irmãos grafiteiros da cidade de São 

Paulo que há anos vêm espalhando seus murais por diversas cidades do mundo. 

Como temas, optam por discutirem a violência e o abandono do homem urbano, 

fadado ao esquecimento, que segundo BAUMAN (2005, p. 47), são: “pessoas não 

mais necessárias ao perfeito andamento do ciclo econômico e, portanto de 

acomodação impossível numa estrutura social compatível com a economia 

capitalista”. Ao mesmo tempo em que suas pinturas mostram personagens que 

também remetem ao folclore brasileiro, onde figuram danças populares, jogos de 

capoeira e vestes regionalistas.  

Dessa forma, o “graffiti (in) surge negando qualquer circuito cultural que 

não seja a própria cidade, seu cotidiano, suas pessoas, seus fluxos maquínicos, 

financeiros, comerciais e, acima de tudo, sociais. O graffiti é a metáfora do 

abandono...” (ESTRELLA, 2006, p. 21). 

Tal como os Gêmeos, outros artistas tomarão a cidade e seus atores sociais 

como fonte de inspiração, sendo que muitos mostrarão uma outra maneira de se 

relacionar com o graffiti, seja criando espaços performáticos que o insira em outro 

contexto, ou ainda, desconstruindo a lógica contemporânea deste gênero artístico.  

É o caso do artista Alexandre Orion, que por volta de 2002, inicia um 

trabalho denominado de “Metabiótica”, onde mistura a linguagem do graffiti com a 

linguagem da performance e da fotografia. Segundo o próprio artista, seu objetivo 

nesse projeto “era provocar um conflito entre fotografia e pintura para alcançar dois 

objetivos principais: questionar os limites da fotografia e o grau de veracidade das 

imagens fotográficas e, ao mesmo tempo, sugerir um processo de intervenção 

pública que interagisse com as pessoas, discutindo o cotidiano da cidade” (ORION 

Apud GITAHY, 2006, p. 70).  

Nota-se aqui, que tanto os Gêmeos, quanto Orion têm seguido a tradição da 

arte graffiti ao demarcarem a cidade como um território democrático, passível e 

possível de discutir sua própria época. Tais artistas mostram que esta arte é um 

meio transcultural, onde se funde a palavra e imagem com motivos descontínuos 
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(CANCLINI, 2003, p. 238). Expressa uma aglomeração de signos de diversos autores 

em uma mesma parede criando um todo polifônico onde ecoam diversas vozes, 

sendo que estas se multiplicam e se reproduzem em contato com seu público. 

Segundo Prosser (2010), a arte de rua atual é registrada por assinaturas de 

seus autores, que demarcam a sua passagem por aquele local, marcando ou 

tomando posse de um território urbano. Os graffitis criados por eles exprimem 

sentimentos contundentes, além de, como dito anteriormente, a arte urbana pode 

exprimir as realidades sociais e ideais políticos, conscientes ou inconscientes, 

explícitas ou implícitas. A autora ainda complementa que “Sobre a intencionalidade, 

percebe-se, ao lado do protesto, da provocação, da resistência, da crítica e da 

indignação, muito de lúdico, de liberdade, de criação artística, de sociabilidade e de 

comunicação”. (PROSSER, 2010, p. 47) 

Gitahy (1999), ainda discute a relação entre arte marginal e graffiti, já que a 

sua proibição ainda povoam os debates sobre arte, principalmente quando 

relacionados a propriedades privadas, já que muitos ainda consideram o graffiti 

como poluição visual e vandalismo. Por outro lado, há quem incentive a propagação 

dessa arte, permitindo a existência dela em muros residenciais e corporativos, em 

propriedades privadas ou locais públicos, como os baixios de viadutos que será 

analisado a seguir. 

 

O grafitti como intervenção no vazio urbano: arte mural do 

Viaduto da Av. Brasília 

 

O viaduto que é estudo de caso deste trabalho está localizado no 

cruzamento da Av. Brasília/Rua Francisco Derosso com a BR 476, faz umas das 

divisas entre o bairro Xaxim e o Novo Mundo, na cidade de Curitiba, capital do 

Paraná. 
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O espaço urbano em que ele está inserido possui diversos comércios que 

alimentam os moradores da região, além de estar próximo das estações tubos que 

complementam as vias expressas de ônibus da Linha Verde. 

O viaduto, como já comentado anteriormente, é o resultado do crescimento 

do sistema viário urbano, que muitas vezes prioriza os meios automotivos de 

locomoção, gerando os vazios urbanos e não-lugares em seus baixios. A estrutura 

que fará parte desta análise, não foge desse caso, a construção do viaduto gerou em 

seu baixio, espaços vagos que não recebem nenhuma utilidade, são grandes vazios 

que incomodam os passantes da região. 

Como forma de ocupar os grandes planos de cimento nas laterais e nos 

baixios desse viaduto, houve em 2008, uma intervenção artística realizada por vários 

grafiteiros, sendo eles, BUMA, CIMPLS, CAFÉ, DOSE, HEAL e THSY. Ao que tudo 

indica, receberam parceria para executar tal arte, da Prefeitura Municipal de 

Curitiba e da Fundação Cultural de Curitiba. 

 

 

Fig. 1: Assinaturas dos artistas, mural do Viaduto Av. Brasília. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

136 
 

 
 
 

O mural criado por eles acontece em uma progressão, como se estivesse se 

espalhando pela extensão do viaduto, eles trabalham com cores – que um dia já 

foram – vivas e quentes, e também com padronagens em algumas partes da obra. 

Cada artista representou a sua arte de modo particular, o que pode ser observado 

claramente pela divisão de temas e também por suas representações quanto à 

figura humana. 

 

Fig. 2: Lateral do viaduto, lado da Rua Francisco Derosso. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Fig 3: Outra lateral do viaduto, lado da Rua Francisco Derosso. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Fig. 4: Detalhe da lateral. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Fig. 5: Lateral do viaduto, lado da Av. Brasília. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Nas figuras 2, 3 e 4, pode-se perceber que acontece essa progressão da 

obra e que também pertencem ao mesmo artista. Pode-se observar também a 

intervenção natural que ocorre através do crescimento de samambaias sobre a 

pintura. 

Na outra lateral, paralela a esta que já foi comentada, pode-se ser 

observado a presença mais constante de intervenções de picho sobre as pinturas, 

por ser o local mais retirado do viaduto e de pouca circulação de pedestres. 
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Fig. 6: Outra lateral do viaduto com intervenção de picho, lado da Av. Brasília. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Os murais que ficam propriamente no baixio do viaduto recebem a 

intervenção de artistas diferentes do que os das laterais. Esses murais fazem parte 

da travessia dos passantes que utilizam o baixio do viaduto como forma de travessia 

pela via BR 476. Os veículos que passam por ali, dificilmente conseguem analisar a 

obra existente, por conta da velocidade em que se encontram, passam reto por 

grandes obras da arte de rua. 
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Fig. 7: Mural do baixio do viaduto. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Fig. 8: Outro mural do baixio do viaduto. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Fig. 9: Mural com a presença de veículos. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Em relação aos passantes que transitam próximo aos murais, ao analisá-

los caminhando pelo local, percebe-se que a existência das pinturas já não é vista 

como novidade pelos pedestres, todos passam reto pelos grandes murais em 

grafitti, isso acaba sendo comprovado através de entrevistas que foram feitas com 

os transeuntes daqueles espaços. Os entrevistados alegaram que claramente 

percebem a existência das obras, porém, nunca pararam para analisá-la e talvez até 

refletir a respeito dos ícones retratados pelos artistas. Um passante, de mais idade, 

disse a seguinte frase: “se o povo come até carne com papelão, quem que vai 

reparar se tem pintura ou não”, quando questionado se o graffiti interferia de 

alguma forma em sua visão com relação ao viaduto e se notaria alguma diferença 

caso a estrutura nunca tivesse recebido tal intervenção, esse discurso se repete por 

outros entrevistados, que não consideram a arte de rua algo consideravelmente 

importante. 

Por outro lado, há os entrevistados que notam a diferença que a intervenção 

urbana causa, apesar de nunca terem analisado as obras, afirmam que as pinturas 

deixam o local mais alegre. 
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Os questionamentos que foram feitos aos entrevistados a respeito dos 

murais, remetia a essa intervenção que o graffiti poderia ter sobre o vazio urbano. 

Os passantes disseram que a ausência das pinturas traria ao lugar um breu, uma 

sensação escura, o que inferiorizaria o ambiente, já que consideram o não-lugar ali 

existente, inseguro e realmente vago. 

O graffiti e a pichação são manifestações visuais, que deixam marcas 

residuais na cidade, essas marcas podem valorizar ou deteriorar os espaços 

urbanos. O que ocorre nesse caso é a valorização desse ambiente urbano, que deixa 

de ter características negativas e passa a transmitir sensações agradáveis aos 

passantes que ali transitam. (VALDECIMPLES, 2014, p. 52) 
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Sons e imageabilidade: experiências cotidianas no calçadão de 

Londrina, Paraná 

 

Lawrence Mayer MALANSKI 

(IFPR campus Londrina)1 

 

Resumo. O calçadão da cidade de Londrina, Paraná, destaca-se como um 

espaço de elevada imageabilidade no contexto londrinense. Esse espaço envolve 

múltiplas formas de usos e apropriações e nele se reúnem sujeitos e grupos no 

exercício da vida pública. Já a dimensão sonora do calçadão é formada por sons que 

pertencem a alguém e que são utilizados, em sua maioria, para atrair a atenção dos 

transeuntes, sobretudo, no período diurno. Assim, eles marcam locus de ações, 

refletem os ritmos do cotidiano e revelam traços culturais. A partir de pesquisas de 

campo com a realização de caminhadas sonoras, gravações e entrevistas, 

constatou-se, a elevada imageabilidade dos sons antropofônicos, como os emitidos 

pelos equipamentos sonoros instalados nas portas das lojas, pelas atividades de 

músicos e demais artistas de ruas, bem como pelo trânsito de veículos e pessoas. 

Os resultados indicaram, ainda, o uso de sons como forma de marcar e identificar 

espaços do calçadão apropriados por sujeitos e grupos, ultrapassando as fronteiras 

tradicionais que opõem espaços públicos e privados.  

 

Palavras-chaves: Imageabilidade, sons, calçadão. 

 

 

 

 

                                                           
1 Mestre em Geografia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), docente do Instituto Federal do Paraná (IFPR) campus 
Londrina. Pesquisador vinculado ao Centro de Ensino Pesquisa e Extensão em Ciências Humanas (CEPECH-IFPR) e ao 
Laboratório Território, Cultura e Representações (LATECRE-UFPR). Apoio: CAPES/CNPq.  
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Introdução 

 

As ruas e calçadas conformam o centro e o quadro da vida cotidiana das 

cidades, pois nelas, as pessoas são passantes, trabalhadoras e habitantes (DARDEL, 

2011). Dentre os espaços públicos, as ruas e calçadas são, quantitativamente, os 

elementos mais presentes e visíveis (ROSANELI, 2013). Quando se pensa em 

alguma cidade, imagens de suas ruas e calçadas são, geralmente, os primeiros 

elementos vindos à mente e se relacionam, sobretudo, ao trânsito de pessoas, 

coisas, bens, serviços, veículos e multidões (LYNCH, 2011, URIARTE, 2013).  

Nas cidades brasileiras, é comum a concentração de estabelecimentos 

comerciais e de serviços economicamente importantes em uma rua central, 

popularmente denominada “avenida principal” (ROSANELI, 2013). Em Londrina, 

município com cerca de 550 mil habitantes localizado na região Norte do Paraná, a 

Avenida Paraná, localizada no Centro Histórico da cidade, configurou-se 

historicamente como uma “avenida principal”. Essa concentração, aliada à 

infraestrutura física da avenida, significados sociais e história tende a destacar a 

avenida nas imagens da cidade.  

No ano de 1977, um trecho dessa avenida passou por uma drástica 

mudança com o intuito de “revitalizar” parte do Centro Histórico, estabelecer novas 

identidades urbanas e criar locais que proporcionassem intercâmbios sociais, 

culturais e sentimentais (JANUZZI, 2006). Com ela, o trânsito de veículos foi barrado 

e o espaço se tornou dedicado à circulação de pedestres, popularmente conhecido 

como calçadão. Em 1991 o calçadão foi ampliado, envolvendo mais duas quadras da 

avenida, totalizando, assim, 650 metros de extensão. Desde então, ele vem sendo 

constantemente transformado e reformado, pois o espaço é tido como possibilidade 

de materializar e marcar ações de gestões da prefeitura do município. 

Nas cidades, a vida cotidiana proporciona formas participativas de 

apropriações e ocupações dos espaços (LA BARRE, 2014; 2012). Dentre as formas 

possíveis de apropriações e ocupações, os sons podem fornecer segurança aos 

sujeitos e grupos, compondo, assim, uma das dimensões dos territórios. Contudo, 
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por não reconhecer os limites regulares dos espaços, a difusão dos sons cria 

tensões e disputas entre diferentes sujeitos e grupos (GUIU, 2007).  

Logo, mais do que um “burburinho cacofônico” (LOWENTHAL, 1976, p.21), 

os sons das cidades estão envoltos por subjetividades e podem indicar e 

caracterizar espaços, sujeitos e sociedades (CASALEIRO; QUINTELA, 2008). É nesse 

contexto que este trabalho objetiva expor elementos que compõem e caracterizam a 

dimensão sonora do calçadão de Londrina e que possuem capacidade de 

imageabilidade a partir da perspectiva do pesquisador e de outros sujeitos 

entrevistados. Para tanto, ele se encontra organizado em quatro partes, que incluem 

uma breve fundamentação teórica sobre o assunto, a apresentação dos métodos e 

recursos utilizados em campo, exposição e análise dos resultados obtidos e as 

considerações finais.     

 

Marco teórico 

 

O conceito de imageabilidade desenvolvido, sobretudo, por Kevin Lynch 

(2011) faz referência às características de um determinado objeto que lhe conferem 

alta probabilidade de evocar uma imagem mental forte em qualquer pessoa. Em 

estudos sobre algumas cidades norte-americanas, o autor avaliou a capacidade que 

determinadas formas urbanas visuais têm de atrair ou repelir a atenção, facilitar ou 

dificultar a estruturação da experiência. Além disso, sugeriu a possibilidade de 

estudos de imageabilidade a partir de outros elementos não visuais, como os sons. 

Dentre as conclusões obtidas com esses estudos, Lynch (2011) afirma que o 

estabelecimento de relações harmoniosas entre os sujeitos e os espaços urbanos 

seria capaz de oferecer sentimentos de segurança emocional.  

Sabe-se que, apesar das abordagens científicas que insistem em separar 

os sentidos perceptivos humanos como se existissem, por exemplo, paisagens 

visuais, sonoras, táteis entre outras, as experiências humanas ocorrem de modo 

ativo e integrado em espaços diversos e ricamente estruturados (INGOLD, 2008). 
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Essa condição existencial dos sujeitos de ser / estar no mundo supera as qualidades 

de ver, ouvir e tocar como um observador externo (PALLASMAA, 2013). É o que 

Maurice Merleau-Ponty (2011) denomina polifonia dos sentidos, isto é, os sentidos 

da percepção como forma de acesso a um mesmo mundo, tornando-o um lugar 

familiar da existência. 

Dessa experiência existencial contínua surge, de acordo com Juhanni 

Pallasmaa (2013), o imaginário mental como forma de estruturação das 

experiências em um todo coerente, significativo e memorável. Logo, a imagem 

mental se configura como orientação única da intencionalidade, define a 

interpretação da experiência perceptiva e orienta as ações dos sujeitos.  

Contudo, a experiência dos espaços envolve diferentes dimensões. De 

acordo com Tim Ingold (2008), olhando e escutando o sujeito recebe um conjunto de 

sensações através dos olhos e outro, bem diferente, através dos ouvidos. O que ele 

escuta como som é causado por vibrações em meios e superfícies circundantes, aos 

quais, os ouvidos não respondem sozinhos. Logo, diferentemente da visão, os 

objetos da audição não são coisas, mas sons ou fontes de sons que marcam locus 

de ações e movimentos. Por conseguinte, a experiência da dimensão sonora dos 

espaços é essencialmente participativa e de imersão em uma totalidade. 

De acordo com Bernie Krause (2013), a dimensão sonora dos espaços pode 

conter sons produzidos pela ação de três tipos de fontes: assim, a geofonia 

corresponde aos sons emitidos por fontes naturais não biológicas, como o vento e a 

água; a biofonia por animais não humanos, como aves e mamíferos; e a 

antropofonia, emitidos pelos sujeitos e sociedades, suas técnicas e tecnologias, 

como vozes, motores a combustão e do tráfego de veículos. 

No entanto, independentes das fontes emissoras, os sons, ao serem 

percebidos, confiam aos ouvidos mensagens que devem ser conduzidas e depois 

decifradas pela consciência de modo a reproduzir um pensamento de mundo 

(MERLEAU-PONTY, 2011). Assim como na relação entre figura e fundo proposta 

pelos teóricos da Gestalt, conforme Murray Schafer (2011), a organização dos sons 

percebidos ocorre mentalmente a partir desse mesmo modo. Logo, de acordo com o 
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autor, os sons de figura podem ser entendidos como signos, sinais ou símbolos, 

enquanto os de fundo como sons fundamentais.  

Para Schafer (2011), ao possuírem significados referenciais e adicionarem 

sistemas de valores culturais, os sons se tornam signos. Já, os sons que se 

destacam por terem significados específicos e por comumente atraírem a atenção 

dos ouvintes correspondem a sinais. De outro modo, para o autor, os símbolos 

sonoros possuem conotações mais ricas se comparados aos sinais, pois são 

capazes de despertar emoções e pensamentos nos ouvintes.  Ainda, quando um 

símbolo possui importância histórica, características únicas em um contexto social e 

cultural de uma comunidade ou delimita espaços, pode ser considerado um marco 

sonoro (SCHAFER, 2011). 

Conforme Pallasmaa (2013), a compreensão da existência humana ocorre, 

sobretudo, por meio de um mundo construído representado pelas cidades. Nos 

espaços urbanos acontecem experiências, relações e interações de todos os sujeitos 

que neles estão. Tais experiências produzem sentimentos, conhecimentos e 

emoções que dão características e identidade aos lugares e que, se consideradas 

marcantes por algum motivo, fazem com que as cidades permaneçam na memória 

como imagens. 

Ao mesmo tempo em que as cidades são espaços de experiências, 

enquanto realidade geográfica são também espaços construídos, constantemente 

criados, esculpidos e recriados por comunidades definidas por perfis econômicos, 

culturais, políticos, étnicos e religiosos, além das interações cotidianas, intenções e 

possibilidades humanas (ARKETTE, 2004; DARDEL, 2011; LYNCH, 2011). 

Também, os sujeitos e grupos se apropriam dos espaços públicos através 

da conformação de barreiras simbólicas e códigos comuns estabelecidos entre os 

sujeitos e membros dos grupos (SERPA, 2016). Na perspectiva de Angelo Serpa 

(2004), isso divide os espaços em uma justaposição de espaços apropriados / 

privatizados.  

Essas relações que os sujeitos e grupos estabelecem com uma trama de 

lugares e itinerários caracteriza a territorialidade (HOLZER, 1997). De acordo com 
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Marcelo Lopes de Souza (2000), algumas territorialidades têm caráter cíclico e 

periódico, existindo em alguns momentos, devido, sobretudo, a alternância de usos 

e apropriações de um mesmo espaço. Já outras podem se constituir e se dissipar 

rapidamente, sendo, portanto instáveis. Ainda, a diversidade de territorialidades em 

um certo espaço e tempo é capaz de ocasionar instabilidade e, mesmo, a 

superposição de territórios. 

Nesse sentido, os sons compõem uma das dimensões do território e são 

capazes de fornecer segurança diante da ameaça de invasão e ocupação por 

qualquer som alheio (LA BARRE, 2012). Assim, o medo do silêncio faz com que o 

território precise ter sua trilha sonora correspondente. No entanto, por não 

reconhecer os limites regulares dos espaços, a difusão sonora cria tensões e 

disputas entre diferentes sujeitos e grupos (GUIU, 2007). De tal modo, por exemplo, o 

“imperialismo” de determinados sons, comumente reproduzidos com volumes 

excessivos por aparelhos eletrônicos, pode instalar uma “guerra” na qual vence o 

mais potente (SCHAFER, 2011). 

 

Métodos e recursos utilizados em campo 

 

Os resultados desta pesquisa foram obtidos a partir da realização de um 

trabalho de campo no calçadão de Londrina no dia 15 de abril de 2016, sexta-feira, 

nos períodos da manhã tarde e noite. Nele, desenvolveram-se os métodos de 

caminhadas sonoras e de entrevistas de preferências sonoras, com apoio do 

recurso de gravações. No total, foram realizadas três caminhadas sonoras e seis 

entrevistas. 

As caminhadas sonoras se caracterizaram como excursões exploratórias 

realizadas pelo pesquisador com o objetivo de ouvir com atenção os sons do 

calçadão de Londrina em diferentes contextos do cotidiano (WESTERKAMP, 2007). 

Nesse sentido, o pesquisador, enquanto caminhante, atribuiu sentido àquilo que 

percebeu, agindo, assim, de modo intencional.  
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As caminhadas foram acompanhadas de gravações móveis e estacionárias 

feitas a partir do uso de um aparelho gravador digital equipado com paravento e 

fone de ouvido. Nas gravações móveis, o pesquisador percorreu toda a extensão do 

calçadão gravando continuamente; enquanto nas gravações estacionárias, também 

denominadas panoramas sonoros, foram selecionados locais de interesse nos quais 

o pesquisador permaneceu gravando por cerca de um a três minutos (FELD, 2014). 

Essas gravações configuram-se como registros sonoros obtidos em determinados 

contextos históricos, culturais e sociais. Os arquivos digitais resultantes das 

gravações foram editados por meio do software Audacity e carregados no perfil do 

pesquisador na plataforma online SoundCloud2.  

Já as entrevistas de preferências sonoras foram feitas a partir de um 

questionário semiestruturado. Para ser respondido, os entrevistados necessitaram 

ouvir com atenção os sons presentes no calçadão por alguns minutos para, então, 

citarem os sons considerados agradáveis, desagradáveis e o que mais chamaram 

atenção (BERNAT, 2014).  

 

Resultados 

 

A realização das caminhadas sonoras e a posterior escuta das gravações de 

campo evidenciaram as diferentes composições da dimensão sonora do calçadão de 

Londrina nos períodos da manhã, tarde e noite. Em todos os períodos do dia, 

destacaram-se os sons de origem antropofônica. No entanto, pela manhã e tarde os 

sons relacionados às ações desempenhadas nas lojas e por músicos de rua, o 

trânsito constante de veículos e uma diversidade de alarmes e campainhas se 

destacaram e se sobrepuseram constantemente. Essa sobreposição dificultou a 

clara identificação das fontes emissoras dos sons pelo pesquisador, o que indicou 

uma baixa fidelidade acústica do calçadão nesses períodos do dia.  

                                                           
2
 As gravações obtidas com o trabalho de campo encontram-se disponíveis em <https://goo.gl/WT8cwP>. Acesso em: 29 mar. 
2017. 
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À noite, com as lojas fechadas e com a ausência de músicos de rua, a 

dimensão sonora do calçadão apresentou significativa mudança. No entanto, os 

sons dos motores dos veículos e o burburinho das pessoas continuaram a ser 

percebidos com frequência, mas com menores intensidades. Com isso, a fidelidade 

acústica do calçadão aumentou e sons encobertos durante os períodos da manhã e 

tarde, como os de passos, da água em um chafariz e de portas e portões dos 

condomínios e apartamentos sendo abertos e fechados, puderam ser percebidos. 

De todo modo, as diferenças na composição da dimensão sonora do 

calçadão refletiram os ritmos dos lugares e o cotidiano urbano. As sonoridades do 

cotidiano urbano demonstraram, ainda, formas de apropriações dos espaços do 

calçadão por diferentes sujeitos e grupos. Essas apropriações sugerem, 

principalmente, a existência de um embate entre os sons provenientes do espaço 

público e os emitidos pelos espaços privados, sobretudo, pelas lojas de 

eletrodomésticos, roupas e calçados, e que ultrapassa as fronteiras tradicionais que 

opõem esses dois tipos de espaços. Nesse sentido, as lojas buscam expandir sobre 

o espaço público suas áreas de influência e, com isso, atrair atenção do máximo 

possível de pedestres3.  

Um exemplo desse embate envolvendo sons provenientes do espaço 

público e privado pode ser ouvido neste panorama sonoro gravado no período da 

manhã e disponível em <https://goo.gl/xPdQvk>. Nele, nota-se sons de uma rádio 

popular emitidos por uma potente caixa acústica localizada na porta de uma 

farmácia e rock’n rol anos 1970 emitido por um pequeno aparelho portátil em uma 

barraca de comerciantes de artesanato (popularmente chamados de hippies) 

instalada no calçadão. Compõe esse panorama, também, vozes de religiosos que 

passavam próximos à barraca, os sons de fundo dos motores dos veículos e o 

burburinho dos pedestres.  

Já as entrevistas de preferências sonoras revelaram treze sons 

considerados agradáveis pelos entrevistados, sendo desses um de origem geofônica 

(vento), dois de origem biofônica (canto de pássaros e latidos) e dez como de origem 
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antropofônica (vozes, dos aparelhos de som instalados nas entradas das lojas e 

silêncio). Revelaram, também, quinze sons considerados desagradáveis, sendo 

todos eles de origem antropofônica, relacionados, sobretudo, ao trânsito de veículos, 

vozes, sons de obras e reformas e aos emitidos pelos aparelhos de som instalados 

nas entradas das lojas. O quadro a seguir sintetiza as respostas dadas: 

 

Quadro 1: preferências sonoras dos entrevistados 

 

* Entrevistado. “Homem acústico” é como se conhece o rapaz comumente observado ouvindo músicas em um 

fone de ouvido, cantando-as em volume elevado e dançando-as nas ruas, considerado um personagem típico de 

Londrina. 

FONTE: O autor (2017). 
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Uma análise possível do quadro revela, dentre outros aspectos possíveis, o 

predomínio de sons de origem antropofônica dentre os percebidos pelos 

entrevistados, os quais atribuíram a eles sentimentos tanto agradáveis quanto 

desagradáveis. Sobretudo, os sons relacionados ao trânsito de veículos 

demonstraram maior imageabilidade dentre os entrevistados por suas qualidades 

negativas e desagradáveis em todos os períodos do dia. Destacaram-se, ainda, os 

sons originados dos comércios, no período diurno, aos quais foram atribuídos 

sentimentos distintos pelos entrevistados e o das vozes, tanto no período diurno 

quanto noturno, relacionados, sobretudo, ao grande fluxo diário de pedestres e a 

diversidade de ações.  

 

Considerações finais 

 

As caminhadas sonoras realizadas no calçadão de Londrina em diferentes 

horários possibilitaram explorar a dimensão sonora desse espaço em contextos 

diverso e compreender que a composição dessa dimensão refletiu ritmos do 

cotidiano urbano, variando, assim, em relação aos períodos do dia.  

Além disso, o cotidiano urbano fez com que diferentes sujeitos e grupos 

com interesses diversos se apropriassem de espaços do calçadão e que utilizassem 

para tanto, inclusive, sons. Essa variedade de formas de apropriação, por vezes, 

admitiu que houvesse sobreposições de territórios e, até mesmo, disputas sonoras 

entre sujeitos e grupos distintos.  

Por fim, a análise das entrevistas realizadas possibilitou verificar a elevada 

imageabilidade dos sons antropofônicos, sobretudo, originados pelo trânsito de 

veículos e pelas atividades do comércio popular nos períodos da manhã e tarde. 

Esses sons se destacaram entre os entrevistados tanto por seus aspectos 

agradáveis quanto desagradáveis.   
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Medo e transformação: a reconstrução da identidade urbana em Inside 
Chernobyl 

 

Jéssica MARTINS  

Universidade Estadual de Londrina – UEL
1
 

 

RESUMO: O desastre nuclear da usina de Chernobyl, ocorrido no dia 26 de 

abril de 1986, é considerado a maior tragédia radioativa da história. A radiação 

atingiu toda a região da atual Ucrânia – que até então integrava a União Soviética -, 

além de países próximos. Esta pesquisa analisa a forma como o diretor Adrian 

Musto recolheu elementos da paisagem urbana de 1986 em Chernobyl e Pripyat 

para compor o documentário Inside Chernobyl (2012). Para melhor compreender a 

obra, utilizamos os métodos de pesquisa bibliográfica e análise fílmica. A partir 

disso, pela perspectiva de Kevin Lynch (1996), observamos que os elementos 

marcantes da paisagem urbana foram fundamentais para uma reconstrução da 

identidade das cidades atingidas pela radiação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Documentário; Urbanidade; Chernobyl. 

 

Introdução 

 

O dia 26 de abril de 1986 foi marcado pela tragédia radioativa de maior 

impacto na história mundial. O acidente foi provocado por um dos técnicos 

responsáveis pela usina nuclear de Chernobyl e ocasionou a dispersão de partículas 

radioativas em enorme quantidade no território da atual Ucrânia – que até então 

integrava a União Soviética. A radiação também atingiu países próximos, em menor 

proporção. Cerca de 500 mil trabalhadores, civis e soldados foram recrutados para o 

                                                           
1 Graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina. Mestranda em Comunicação pela 
Universidade Estadual de Londrina. Bolsista CAPES. Orientador: Prof. Dr. André Azevedo da Fonseca (UEL). E-mail: 
jessic.martins@hotmail.com 
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controle da radiação, que só foi possível após sete meses de trabalho e construções 

ao redor da usina. “Eles estão vivos. Os trabalhadores sabem que não morreram. 

Mas não sabem como sobreviveram”, explicou um bioquímico em Kiev, cerca de dez 

anos depois do desastre (PETRYNA, 2013, p.13). 

Diante do acidente, medidas de segurança precisaram ser tomadas com o 

objetivo de evitar novos desastres nucleares. A publicidade em torno dos 

procedimentos de segurança realizados pelos soviéticos também foi necessária 

como forma de tranquilizar a população após o temor que aquela energia, até então 

pouco conhecida, havia causado a nível global. O evento ocasionou grande impacto 

na União Soviética, que também diminuiu os investimentos em energia nuclear 

durante anos.  

Nas áreas atingidas pela radiação, um grande número de crianças 

desenvolveram deformidades pelo corpo, câncer de tireoide e diversos outros 

efeitos que ainda se manifestam nos dias atuais. Yuri Nikiforov e Douglas R. Gnepp 

(1994) se dedicaram a um estudo que analisa os sintomas apresentados. 

 

The association between radiation to the thyroid gland and subsequent 

development of thyroid cancer in children was first reported by Duff and 

Fitzgerald in 1950. Since then, numerous confirmatory reports have 

documented the increase in incident of childhood thyroid neoplasms in 

patients, most of whom had a history of prior irradiation. (NIKIFOROV; 

GNEPP; 1994, p.757)
2
 

 

A lembrança do cenário de horror e preconceito diante dos fetos atingidos 

pela carga enérgica aliada às perdas humanas que o acidente causou é comum 

entre os habitantes de Chernobyl e Pripyat até os dias atuais. Os sobreviventes da 

região foram afastados de suas casas e transportados para áreas de segurança 

próximas, nas quais tiveram de permanecer durante anos até que pudessem 

retornar às suas habitações. 

                                                           
2  Tradução livre: A associação entre a radiação e a glândula da tireoide e subsequente o câncer da tireoide em crianças foi 
primeiramente reportado por Duff e Fitzgerald, em 1950. Desde então, numerosos casos confirmados têm documentado o 
crescimento da incidência de neoplasias em pacientes na infância, a maioria dos quais tinha uma história de irradiação prévia.  
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Entretanto, a área mais próxima da usina se manteve estruturalmente 

inalterada desde o dia da catástrofe, como vemos no documentário Inside 

Chernobyl, lançado em 2012 e dirigido por Adrian Musto. A presente pesquisa 

analisa os elementos utilizados neste conteúdo audiovisual para, a partir do estudo 

de Kevin Lynch (1996), verificar a ideia de identidade e caracterização do espaço com 

o que ele representa.  

Como demonstra Lynch (1996), elementos marcantes podem servir como 

ícones de caracterização na paisagem urbana para conferirem aspecto de 

identidade a um espaço em determinado contexto social. No documentário de 

Musto, diversos locais atingidos pela radiação são apresentados ao telespectador e, 

diante da paisagem vista na tela, é possível perceber as noções de urbanidade 

discutidas por Lynch.  

Os métodos utilizados para a realização deste estudo consistem na 

pesquisa bibliográfica e na análise fílmica, por meio da qual Vanoye e Goliot-Lété 

(1994) explicam a necessidade de decompor os elementos do filme com o propósito 

de absorver um conjunto de dados que não seria possível ser captado apenas pelo 

telespectador comum, mas que é de grande interesse aos críticos e pesquisadores. 

O objetivo desta desconstrução é a reconstrução dos elementos da obra para a 

formulação de uma interpretação original. 

A proposta metodológica de Vanoye e Goliot-Lété (1994) prevê a análise de 

documentários a partir da contextualização histórica realizada entre a narrativa e o 

cenário da época que a ilustra. Além disso, também utilizamos informações e 

depoimentos encontrados no próprio documentário como elemento explicativo da 

maneira como os indivíduos que aparecem no filme se relacionam com o cenário 

que os rodeia.  

O trabalho com um filme, para Vanoye e Goliot-Lété (1994), deve superar a 

observação da literalidade das imagens. É necessário que o telespectador seja 

capaz de inferir o objetivo com que as imagens e textos empregados no aparato 

foram utilizados e quais sensações buscavam despertar em que os visualizasse. 
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Com isso, é possível concluir que o uso de determinados recursos de linguagem 

buscam evocar a presença de algo que nem sempre se faz presente na tela.  

Na perspectiva de Bill Nichols (2001), todo filme pode ser considerado um 

documentário visto que a produção desta obra já consiste em um processo cultural 

caracterizador de determinado grupo de indivíduos inserido em um contexto social. 

Entretanto, enquanto os “documentários de ficção” são chamados pelo autor de 

documentaries of wish-fulfillment, os documentários que retratam explicitamente 

um contexto não ficcional, como é o caso de Inside Chernobyl (2012), são nomeados 

como documentaries of social representation.  

A partir deste conceito de “documentário de representação social”, também 

foi possível extrair dados de Inside Chernobyl (2012) para afirmar a reconstrução da 

identidade e da memória presente nos locais e indivíduos de Chernobyl e Pripyat 

que se apresenta na obra de Musto, que também faz uso de recursos estéticos para 

propor ideias a cerca do ambiente retratado.  

Portanto, o estudo deste uso de imagens no documentário contribui para a 

identificação da preservação e reconstrução de identidade e memória de um local 

atingido por uma catástrofe e para a observação de como isso causou impacto, tanto 

aos indivíduos que estavam diretamente relacionados à área que sofreu os efeitos 

da radiação quanto àqueles que, assim como Musto, não conheciam o local antes 

que este fosse atingido.  

  

A linguagem do documentário 

 

Em nossa análise, um dos aspectos considerados com ênfase são os 

recursos estéticos utilizados pelo documentário, por meio dos quais é possível a 

evocação de ideias que não são colocadas de forma explícita ao telespectador. É 

bastante visível que a produção de Musto, muito além de apresentar os dados sobre 

a região de Chernobyl e Pripyat atualmente, buscava gerar encantamento ao 

telespectador diante de recursos sonoros e visuais.  
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O estilo cinematográfico que busca cativar o telespectador diante da 

independência do pensamento e das imagens utilizadas pelo documentarista é 

nomeado por Bill Nichols (2001) como poetic mode. Este foi o principal meio utilizado 

por Musto para gerar a ideia de beleza e nostalgia ao telespectador ao filmar objetos 

que remetem ao período anterior à catástrofe inseridos no ambiente devastado pela 

radiação. 

Entretanto, este não foi o único recurso da linguagem documental utilizado 

na obra. Para retratar a sua própria proximidade com o ambiente exibido, o 

documentarista apresenta também um estilo narrativo que Nichols (2001) nomeia 

como participatory mode, e que consiste na presença do diretor diante da câmera de 

forma explícita e na exposição do processo de produção fílmica ao telespectador.  

Além disso, um terceiro estilo documental mencionado por Nichols (2001) 

também foi utilizado por Musto ao longo do processo de edição de Inside Chernobyl 

(2012). Este, utilizado de forma menos presente que os demais, é o que inicia o 

documentário, e consiste no que o autor chama de expository mode, que busca 

agrupar fragmentos históricos e relatá-los ao telespectador de forma objetiva, com 

o propósito de conduzir o pensamento a uma ideia bastante determinada.  

A construção do documentário a partir da utilização destes estilos de 

narrativa foi fator decisivo para a tradução do ideal de identidade e memória que a 

obra busca expressar. Outro recurso bastante utilizado também para compor o 

cenário foi a trilha sonora, com vozes de crianças em momentos capazes de 

remeter a cenários de um passado distante em uma escola atingida pela radiação 

ou músicas que provocam a tensão no telespectador diante da imagem de locais 

que escondem a ameaça radioativa e sua capacidade de destruição.  

A partir destes recursos adotados por Musto é que se torna possível a 

assimilação do filme não apenas como uma junção de imagens em movimento, mas 

como um objeto atuante no psicológico do telespectador, capaz de transmitir-lhe 

uma mensagem que vai além daquilo que foi objetivamente produzido como filme, 

como explica J. Dudley Andrew.  
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A história, em resumo, descreveu um objeto que chamamos de cinema, e 

a psicologia mostrou como aquele objeto externo cria o objeto interno, que 

é na realidade o filme. Juntas, estas análises explicam os aspectos 

“fenomênicos” do cinema. (ANDREW, 2002, pg.30). 

 

De diversas formas, Inside Chernobyl (2012) apresenta ao telespectador a 

lembrança e a identidade do espaço presente nas paisagens mostradas na tela, 

como um contraste diante daquilo que deveria estar presente e não está devido à 

tragédia. Este procedimento pode ser visto como uma forma de gerar a ideia de 

reconstrução do tempo passado, uma característica que, como afirma Jacques 

Aumont (2004), é constantemente utilizada no processo cinematográfico.  

 

É que, evidentemente, ainda existe uma dimensão a ser incluída de modo 

mais explícito, a da variabilidade mais essencial: o tempo. Qualquer 

representação, mesmo imóvel, lida, com efeito, com o tempo, e de 

diversas maneiras (AUMONT, 2004, pg. 79). 

 

Ao se referir a muitas maneiras de representação do tempo, o autor explica 

os conceitos de tempo de representação e de tempo representado, no qual apenas o 

segundo se faz necessário em nossa análise, pois ele expressa o período que as 

imagens buscaram remeter ao telespectador e, no caso do documentário analisado, 

este período não era correspondente ao tempo de representação. Afinal, o que 

Musto queria apresentar aos telespectadores não era apenas a paisagem de 

Chernobyl e Pripyat observada em 2012, mas o contexto social daquela região em 

1986, antes do acidente nuclear.  

A narrativa do documentarista segue uma sequência cronológica de fatos, 

indicando quais são os lugares por onde Musto e sua equipe passam de acordo com 

a ordem em que percorrem este trajeto. A opção por uma narrativa desta forma 

torna o conteúdo mais acessível a quem o vê, como afirma Jean Claude Carrière 

(2006) sobre a sequência utilizada em filmes.  

  

Interpretamos, corretamente e sem esforço, essas imagens justapostas, 

essa linguagem. Nem percebemos mais a conexão elementar, 
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automática, reflexiva; como uma espécie de sentido extra, essa 

capacidade já faz parte do nosso sistema de percepção. (CARRIÈRE, 2006, 

pg. 15). 

 

O discurso imagético presente no documentário é acompanhado pelo 

discurso oral, que consiste na voz de Musto interagindo com os personagens que 

surgem ao longo do caminho. É possível notar a presença do intérprete que 

acompanha o diretor durante todo o trajeto, explicando elementos históricos dos 

lugares por onde passam e agindo como mediador para as perguntas que Musto 

direciona em inglês a pessoas que utilizam o idioma ucraniano.  

Essa junção de idiomas distintos que são manifestados em um 

documentário confere ainda maior significado à obra, atestando a sua diversidade 

de visões inseridas e a variedade cultural presente na narração. Como explica Peter 

Pál Pelbart (2000), este recurso é capaz de gerar grande impacto ao telespectador 

quando a temática do documentário é referente a situações de catástrofe mundial. 

  

Por um lado, as palavras e narrativas que evoluem em uma cascata de 

precisões, hesitações, buracos, recusas, contradições, gagueiras; somos 

tomados pelas vozes nos vários idiomas (hebraico, polonês, inglês, 

francês, alemão etc.) e elevados, como por uma Babel do espírito para um 

plano de afecções indizíveis, onde a linguagem atinge seu limite. Por outro 

lado está a Terra que vemos na tela, e a Terra é a massa pesada que 

enterrou os cadáveres, o sangue, os vestígios, as colheres, as 

lembranças, o passado. (PELBART, 2000, pg. 175). 

 

Entretanto, apesar da “terra” presente na tela ser descrita como capaz de 

enterrar todo o passado do que algum dia existiu naquela região, Musto foi capaz de 

“desenterrar” algumas amostras do que um dia compôs a identidade de Chernobyl e 

Pripyat. 
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Figura 1 – Ivan Ivanovic, um antigo morador da área atingida em Inside Chernobyl 

 

Reconstrução de identidade 

 

Após sofrer com a tragédia na usina nuclear, a maioria dos habitantes de 

Chernobyl e Pripyat foi removida às pressas das áreas contaminadas e reinstalada 

em áreas de segurança próximas de onde moravam, fazendo com que os territórios 

das duas cidades se tornassem praticamente abandonados durante longos anos 

devido à alta radioatividade presente no ar. 

Embora com menor impacto, os danos sofridos pela população das cidades 

atingidas também se manifestaram no próprio território físico que as mantinha. Ao 

retornar aos locais que apresentavam grande significado aos cidadãos locais e 

mostrar o quanto estes ganharam novos elementos de identidade, Musto parece 

reafirmar a importância dos elementos da cidade ressaltados por Lynch (1996) na 

construção da identidade do espaço urbano.  

 

Os bairros contêm cruzamentos na sua estrutura, são demarcados por 

limites, cruzados por vias e salpicados por elementos marcantes. Os 

elementos sobrepõem-se e interligam-se constantemente. Se esta 

análise começa com a diferenciação dos elementos em categorias, tem de 

terminar com a sua reintegração no todo que é a imagem. (LYNCH, 1996, 

pg. 60). 
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Desta forma, a roda gigante que compõe o fantasmagórico parque de 

diversões abandonado em Pripyat ilustra o que Lynch (1996) refere-se como 

elemento marcante, algo que confere identidade a um espaço que deveria ser 

divertido, como é remetido pela memória dos brinquedos, mas que teve sua 

identidade reconstruída a partir da tragédia nuclear.  

 

 

                Figura 2 – Parque de diversões abandonado em Inside Chernobyl 

 

Entre os itens que compõem a paisagem urbana descritos por Lynch (1996), 

os elementos marcantes são os que apresentam principal papel ao longo do 

documentário. O autor os classifica como pontos de referência com os quais o 

observador não pode compartilhar o mesmo espaço, são restritos às experiências 

do olhar e externos àqueles que estão diante deles.  

Além da roda gigante do parque de diversões, outro elemento que 

reconstrói a identidade do espaço ao qual pertence é o monumento construído em 

homenagem aos 28 bombeiros que se dedicaram a conter a radiação da usina 

quando esta foi detectada. Entre eles, nenhum sobreviveu, mas foram imortalizados 

na paisagem urbana como heróis. “Sacrificaram suas próprias vidas para salvar 

milhões de outras” (INSIDE CHERNOBYL, 2012). 
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Figura 3 – Monumento em homenagem aos bombeiros em Inside Chernobyl 

 

Assim como as identidades dos elementos marcantes citados por Lynch 

(1996), a própria arquitetura da cidade é modificada não apenas por meio do 

trabalho humano, mas também devido ao desgaste que sofre com o passar do 

tempo e, neste caso, também pelos efeitos ocasionados pela radiação dispersa na 

região. Como demonstra Benedito Lima de Toledo (2006), o tempo e os elementos da 

natureza são importantes fatores responsáveis pela modificação da paisagem 

urbana.  

 

O tempo, este grande escultor, trabalha sem que nos demos conta. Até o 

relógio nos ilude: os dois ponteiros parecem estáticos embora estejam em 

permanente movimento. A paisagem, sob a luz cambiante do sol e de 

todos os agentes da natureza, é mais explícita. A cidade não é a mesma 

ao longo do dia. (TOLEDO, 2006, pg. 115). 

 

Por fim, esta mudança referida pelo autor pode ser constatada quando, ao 

visitar uma das escolas em Pripyat, Musto se dedica a mostrar como o passar dos 

anos provocou danos àquela estrutura escolar. Este também é o momento em que, 

ao fazer uso do que Nichols (2001) nomeou como poetic mode, o documentarista 

permite ao telespectador que deixe o próprio pensamento vagar pelas imagens que 

fazem alusão à infância e à destruição presentes no local.  
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Figura 4 – Máscaras de oxigênio em brinquedos de 1986 em Inside Chernobyl 

 

Neste trecho, Musto chega a uma sala da escola onde há muitas máscaras 

de oxigênio espalhadas pelo chão e algumas delas misturadas a brinquedos da 

época. “Como era um período de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, 

toda escola tinha um depósito de máscaras de gás. Tinham de todos os tamanhos, 

para as crianças” (INSIDE CHERNOBYL, 2012).  

A sensação de que a radiação estava tão próxima de atingir as crianças, 

proposta pela imagem das máscaras, é constante no telespectador e bastante visível 

como forma de aproximação do tempo em que ocorreu o desastre. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do documentário Inside Chernobyl (2012) possibilitou a 

identificação dos recursos utilizados pelo documentarista para transmitir ao 

telespectador uma ilustração da identidade da área atingida pela radiação nuclear. 

Também foi possível observar que, a partir do conceito de elementos marcantes 

proposto por Lynch (1996) como objetos da paisagem urbana, as cidades de 

Chernobyl e Pripyat vivenciaram uma reconstrução da própria identidade a partir da 

catástrofe nuclear.  
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Diante desta reconstrução, as cidades passaram a carregar um contexto 

histórico e social que reúne tanto o estilo de vida tranquilo da população que 

habitava a região em 1986, quanto o temor e a devastação originados pelo acidente 

na usina nuclear, assim como também o cenário praticamente desértico que se 

tornaram ambas as cidades após a tragédia.  
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Uma caminhada através das expressões da cultura visual e das 

relações de poder na iconosfera da arquitetura colonial                         da 

Cidade de Goiás 
 

Gledson R. NASCIMENTO1 

Thiago F. SANT'ANNA2 

(Universidade Federal de Goiás - UFG) 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar as imagens da 

Cidade de Goiás, por meio de fotografias da arquitetura colonial presente nos 

edifícios históricos residências e no desenho urbano da cidade, assim como as 

relações de poder passíveis de serem emanadas e operadas pelos indivíduos - 

moradores e transeuntes - que ali circulam e ocupam espaços. Tais interfaces entre 

as imagens e o poder possibilita perceber como a imagem pode produzir efeitos nos 

corpos, nos comportamentos e nas relações sociais, bem como fazer emergir 

processos de produção de sentido e de subjetividades. Dessa maneira, buscar-se-á 

pesquisar as expressões de uma cultura visual que se manifesta em exemplares da 

Arquitetura Colonial que compreende desde as formas estruturais até os adereços 

dos edifícios históricos da Cidade de Goiás. Metodologicamente, o trabalho se ancora 

em perspectivas de análise de imagem baseada em autores dos estudos sobre 

cultura visual, articulado às teorizações de Michel Foucault sobre o poder 

compreendido nas dimensões molecular e micropolítica.  

 

Palavras-chaves: Cultura Visual, Cidade de Goiás, Poder, Arquitetura. 
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Um Pouco dos Estudos de Cultura Visual 

 

Visitar e escrever sobre a Cidade de Goiás, sempre, é um fato que nos 

apetece, pois, enquanto moradores do Estado de Goiás, temos este hábito na vida 

escolar desde a adolescência. No entanto nos recordamos bem quando ocorreram 

os primeiros contatos com esta cidade, durante as viagens programadas por 

escolas em que frequentamos no ensino médio, ainda na década de 1990, afim de 

atender a programas de disciplinas como literatura. O objetivo final desta viagem 

orientada, seria conhecer as obras do artista pintor e escultor Veiga Vale que se 

encontravam no interior do museu de Arte Sacra, mais conhecido como Museu da 

Boa Morte, situado no centro histórico da cidade, mais precisamente em uma das 

localidades da praça do Coreto. A praça do Coreto! Inesquecível aquele lugar, tão 

quando o momento em que a professora da disciplina que conduziu todos os 

estudantes, iniciou o percurso da visita por vias que se encontravam ainda fora do 

centro histórico da cidade.  

Assim que iniciou-se o trecho que nos conduziria ao centro histórico, não 

nos esquecemos de sensações de deslumbramentos com aquelas cenas 

encontradas no local. Segundo Cleomar Rocha (2009), o deslumbramento “é um 

efeito momentâneo, de rápida obsolescência”, ao passo que o encantamento está 

“mais assentado na cultura ou nos padrões de gosto”. Deslumbrados, portanto, por 

termos vivenciado uma espécie de processo de imersão atrelado a um verdadeiro 

mergulho no passado e uma viagem no tempo. Visitas escolares como essas, às 

quais se misturam contatos diretos e pessoais com o patrimônio, associados às 

narrativas dos professores e, quando possível, intervenções dos discentes, 

proporciona uma sensação de mergulho no passado, conduz-nos a vivenciar 

processos pensados por Grau (2007) próximos ao conceito de imersão, ao se referir 

ao ligeiro processo de ilusão que por alguns segundos rouba a cena em um 

processo imersivo. Nessa experiência, podemos dizer que há uma espécie de 

submissão do consciente à aparência e ao prazer estético da ilusão. Por outro lado, 

Grau (2007) ainda reforça afirmando haver outro processo que seria a inibição 

temporária, em que se manifesta a intensificação dos efeitos das imagens 
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sugestivas e pela aparência da percepção de diferenças entre a realidade e o espaço 

imagético, (GRAU, 2007, p.35-36). Diante dessas observações iniciais, podemos 

considerar que a experiência de imersão e os processos de compreensão 

resultantes desta experiência, podem ser a chave para a um entendimento do que 

esteja ao redor, causando sensações de fatos novos, relativo à informações 

multifacetadas e estreitamente interligadas, dialéticas, por vezes também 

contraditórias em parte, e talvez dependentes em alto grau, diante de quem observa 

o que vê neste processo. As definições de submissão do consciente e de inibição 

temporária defendidas por Grau (2007), podem ser experimentadas durante ações 

de visitas escolares à Cidade de Goiás, sobretudo quando uma turma de colégio tem 

a oportunidade de adentrar o interior do museu de Arte Sacra, bem como a 

experiência de passar por um emaranhado de outras informações discursivas e 

visuais novas para os olhares como aqueles que empreendíamos naquele 

momento.           

 Essas lembranças justificam a motivação em pesquisar as particularidades, 

sobretudo visuais da Cidade de Goiás, uma vez que as memórias e as percepções 

desse lugar, tanto em visitas escolares como individuais, são registradas em formas 

de narrativas e registros fotográficos com intuito de rever e/ou reviver por meio dos 

aparelhos que resgatam a memória, as sensações vividas durante a visita aos 

monumentos históricos da Cidade de Goiás.        

 Essa caminhada pelas expressões imagéticas locais, pertinentes as 

pesquisas em cultura visual existentes na cidade, tiveram como início, uma proposta 

de atividade escolar que não se resumia apenas nas considerações em relatar uma 

viagem juvenil mas também, a de considerar que desde então, na realidade, 

tratavam-se de um contato inicial, com um turbilhão de sensações não identificadas 

na época de escola secundaria, pois ainda não eram possíveis de serem 

cartografadas, com a finalidade de desenvolver estudos com um olhar científico, 

sobretudo em um contexto de grandes desdobramentos, construído desde muito 

antes da Cidade de Goiás ter sido a antiga capital do estado.     

 Ao observarmos as referências aos antecedentes históricos que datam desde 

a formação do lugar, como núcleo urbano, e toda uma estrutura de poder construída 

in loco, nos possibilita crer que os registros iconográficos, expressos na arquitetura 
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existente na cidade, nos remeta a produção de sentidos, marcados pelos elementos 

significantes nos diferentes trajetos durante a prática de caminhar pelas ruas da 

Cidade de Goiás. 

Essa experiência de aproximação com a cidade no passado, enquanto 

estudantes de escola secundária e no presente enquanto mestrando e orientador, 

em parceria no Programa de Pós-Graduação Arte e Cultura Visual da Universidade 

Federal de Goiás, baseada no olhar, bem como no escutar ao que dizia os 

professores, ancorados, nos dias de hoje pela memória e com as leituras da 

bibliografia especializada sobre o assunto, nos permitiram pensar sobre a 

visualidade do patrimônio na cidade à luz das relações de poder, segundo Michel 

Foucault (1987). Relações que atravessam as memórias e as imagens emergidas na 

memória, uma vez que algumas imagens são lembradas e outras esquecidas. De 

certa maneira, o nosso olhar seguia o que Berger (1999) quis dizer.  

  

Nunca olhamos para uma coisa apenas; estamos sempre olhando para a 

relação entre as coisas e nós mesmos. Nossa visão está continuamente 

ativa, continuamente em movimento, continuamente captando coisas num 

círculo à sua própria volta, constituindo aquilo presente para nós do modo 

como estamos situados, (BERGER, 1999 p.11) 

 

Considerando a citação acima, há um resgate da memória voltado para a 

caminhada pelas expressões visuais da cidade visitada ainda como estudantes 

secundarias, em que foi possível traçar as relações entre as imagens e perceber o 

contínuo movimento em torno desse espaço segundo nosso olhar. Sendo assim, 

podemos perceber que foram notórias as diferenças, inclusive imagéticas, 

observadas no espaço urbano histórico da Cidade de Goiás, que vão desde aspectos 

pertinentes ao urbanismo característico do lugar, com um traçado que resulta de 

uma morfologia urbana irregular, sem os parâmetros urbanísticos. A preocupação 

que não existia na época da implantação do centro histórico, revela uma particular 

arquitetura vernacular existente neste contexto. E assim, as construções foram se 

estabelecendo, e formando um núcleo urbano ainda iniciado pela exploração do 

ouro de aluvião no século XVIII.  
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 Portanto, utilizar da produção arquitetônica decorrente de um determinado 

período histórico, bem como de suas visualidades, afim de buscar iconografias que 

remetem à práticas sociais e às relação de poder, não é tarefa muito simples. 

Porém, mesmo acreditando que existem outras possibilidades, todo este trabalho só 

se torna possível, quando tomamos um sentido no rumo dos percursos que 

abrangem os múltiplos trajetos, entre os diversos caminhos possíveis trilhados pela 

cultura visual. Essa ciência é classificada como uma área de conhecimento 

relativamente nova, porém com variadas possibilidades de investigação sobre a 

cultura e o social.     

Nesse sentido, é preciso reconhecer que os estudos em cultural visual, 

abrangem outras áreas de conhecimento, logo pode ser considerada como campo 

de pesquisa transdisciplinar, conforme descreve Hernandez (2011) pelo fato de ser 

permeados por outros âmbitos científicos em seus percursos como prática de 

pesquisa. Essas correlações e avanços investigativos vão se incorporando e tomam 

forma a medida em que encontra-se com o campo de atuação das artes, inclusive 

ao realizar interfaces com assuntos que se relacionam a temáticas correlatas ao 

poder como prática social. As pesquisas que envolvem estudos em cultura visual, 

também podem ser consideradas com uma atuação multidisciplinar, à luz de 

olhares ancorados em múltiplas informações de outras áreas do saber científico, 

assim fazendo da prática do olhar, e dos efeitos desse olhar sobre o que se vê e 

todas as prováveis e improváveis ocorrências e situações aplicáveis, a demanda 

cognitiva da produção de sentidos. 

Diante das possibilidades apresentadas, Lanier (apud Tavin 2008), aponta 

como a atuação dos estudos desenvolvidos em arte e cultura visual, revelam-nos 

um novo movimento formado por ideias sobre o passado, contudo com diferenças 

entre antigas práticas e teorias. Esse olhar considera que a cultura visual poder ser 

compreendida como um inventário de imagens e tecnologias associadas, bem como 

as novas relações entre o homem e suas experiências como sujeitos, e as novas 

teorizações sobre as visualidades. Nessa direção, os estudos que envolvem o já 

mencionado campo de pesquisa, se aproximam de conceitos que envolvem as 

diversidades existentes no mundo das imagens, e apresenta-se como uma trama 
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entre teorias e metodologias ligadas as questões pós-estruturalistas surgidas na 

França ainda após a Segunda Guerra Mundial.       

 Nessa perspectiva, não há como negar que tal campo de estudos emergiram 

com as contribuições dos Estudos Culturais, da Nova História da Arte, dos Estudos 

Feministas, da Psicanálise e de outros campos de investigações contemporâneas, 

que analisam a subjetividade e o ato de ver e sermos vistos. São estudos portanto, 

ancorados nos paradigmas da pós-modernidade, e dos quais possuem também, 

aspectos característicos da modernidade (HUTCHEON, 1991), pois promovem uma 

ligação direta com as propostas estabelecidas pela democracia. Como o próprio 

capitalismo, os processos de industrialização, o desenvolvimento científico, a 

urbanização das cidades, ou as principais bandeiras, como a liberdade e a 

individualidade da sociedade moderna (BARRET, 2014).      

 Portanto, ao trabalhar com as imagens que abrangem arquitetura colonial da 

Cidade de Goiás e toda a iconografia pertinente encontrada durante o 

desenvolvimento desta pesquisa que remetem à produção de sentidos, é necessário 

seguir o fluxo dos caminhos demonstrados pelos estudos da cultura visual, de 

forma a explorar as temáticas existentes no conjunto arquitetônico local, tomando 

partido das visualidades identificáveis que também exprimem relações de poder, 

sobretudo como práticas sociais que ocorrem nesse lugar. Sendo assim, cartografar 

a maneira de como estas práticas operam entre si, é também uma tarefa que deriva 

das visualidades encontradas nas imagens existentes, no recorte territorial e 

cultural do objeto de estudo em questão.  

 

A História e as Experiências com a Cultura Visual na Cidade de 

Goiás 

 

A Cidade de Goiás segundo IBGE (2016) tem aproximadamente 24.269 

habitantes, com extensão territorial segundo IBGE (2016) de 3.108,19 Km
2
, está 

localizada em uma região com topografia bastante variada que resulta em um 

terreno acidentado, onde se destacam a Serra Dourada, o Morro de São Francisco, 
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Lages e Canta Galo. Está situada a aproximadamente a 145 km da cidade de Goiânia, 

a atual capital do estado de Goiás. É constituída de uma vegetação em sua grande 

maioria típica do cerrado, por isso dispõem de diversos frutos próprios e 

característicos da região, como cajuzinho do cerrado, a mangaba, o próprio pequi, o 

cajazinho, entre diversos outros que são de certo modo um diferencial e atrativo 

turístico. É cortada pelo Rio Vermelho que passa ao lado da casa da poetiza Cora 

Coralina. Ademais da vegetação a topografia local atrai visitantes porque trata-se de 

um espaço que oferece diversas áreas de lazer dentre cachoeiras e riachos, que 

formam o cenário do Largo da Carioca, da Área de Preservação Ambiental (APA) 

tanto da Serra Dourada como da própria Cidade de Goiás. Outros atrativos 

ambientais encontram-se situados em Águas de São João e a reserva Biológica da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) que desenvolve estudos nas áreas de 

preservação do patrimônio ambiental.   

Por contar com um patrimônio ambiental e histórico de interesse 

econômico, político e cultural em 2001, a Cidade de Goiás foi reconhecida pela 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como 

Patrimônio Histórico da Humanidade, título que trouxe extensa divulgação das 

particularidades históricas, artísticas e culturais para todos os continentes. Esse 

reconhecimento tem atraído centenas de turistas todos os anos a fim de visitar e 

conhecer os atrativos da cidade onde também ocorrem a tradicional procissão do 

Fogaréu, o FICA - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Evento esse 

com participação tanto de público como de produtores e cineastas de vários lugares 

do mundo. Além desses aspectos, a grande importância para a região se dá 

também como valor histórico, já que essa cidade foi a antiga capital do Estado de 

Goiás. 

A dimensão da importância histórica, política e cultural da cidade, data 

desde o século XVI, antes mesmo de ser ocupada com seu primeiro Arraial. Foi 

neste período que iniciaram-se as descobertas de metais preciosos nas regiões, 

conhecidas hoje como os estados de Minas Gerais e Mato Grosso. Essa busca por 

metais preciosos foi impulsionada pelas ideias renascentistas da época, em que 

acreditava-se que os filões do ouro estavam paralelos à disposição da linha do 
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Equador. Assim em nome da coroa portuguesa, foram intensificadas as expedições 

dos bandeirantes nos territórios goianos que se encontravam exatamente entre 

essas duas regiões dos estados citados. É nesse contexto que surgem então as 

primeiras ocupações provenientes das intenções de explorações europeias, tendo 

em vista que no,  

 

século XVI, o território goiano passa a ser oficialmente incorporado à 

colônia portuguesa americana a partir de 1727, quando, tendo em mãos 

um regimento assinado pelo governo de São Paulo, Rodrigo Cezar 

Menezes, e aprovado pelo rei de Portugal, Bartolomeu Bueno e seus 

sócios, Domingos Rodrigues Prado, João Leite da Silva Ortiz e o irmão 

deste último, Bartolomeu Paes, pai do historiador Pedro Tacques, 

encontraram ouro nas proximidades da Serra Dourada, no leito do Rio 

Vermelho, provavelmente no local onde havia acampado, cerca de 

quarenta anos antes, em companhia de seu pai, Bartolomeu Bueno da 

Silva, o primeiro anhanguera. (COELHO, 2001, p. 145). 

 

Como mencionado é por volta do ano de 1727 que é fundado o primeiro 

núcleo urbano de Goiás, então Arraial de Sant´Anna, ainda ligada a Capitania de São 

Paulo. Em em 1736 é reconhecida como sede administrativa porém só em 1748 é 

criada a Capitania de Goiás.  Com o fim do ciclo de exploração do ouro no final do 

sec. XVIII, houve por necessidade de subsistência a mudança de atividade 

econômica, passando então para a agropecuária. Todo esse histórico fez com que a 

Cidade de Goiás tivesse uma tênue ligação social e cultural com a cidade do Rio de 

Janeiro, pelo fato de ter sido sede do governo do Império Português, conjuntura da 

época que revelou-se no modo de vida e na cultura local dos moradores da cidade.  

Tais aspectos sócio históricos fizeram com que a Cidade de Goiás passasse 

a ser reconhecida como um lugar de informações bem particulares e passíveis de 

investigações histórico-científicas, uma vez que também há neste contexto, um 

universo de potenciais imagéticos que expressos na arquitetura dos edifícios locais, 

bem como nas práticas comportamentais de alguns hábitos no modo de vida das 

pessoas que por ali transitam e que se mostram a disposição para serem 

investigados. É perceptível que esse potencial está distribuído por todo o sítio 
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histórico do município, porém há uma maior concentração dessas possibilidades de 

investigações imagéticas nos exemplares variados dos edifícios coloniais, inclusive 

com uma maior concentração do acervo imagético, no centro histórico da cidade. 

Nosso argumento de pesquisa enquanto potencial imagético, perpassa pela 

hipótese de que existe imerso nessa arquitetura colonial elementos visuais 

envolvidos na estrutura de poder existente. Isso ocorre não só nas edificações mas 

também na forma como foram implantadas durante o processo de urbanização da 

cidade, datadas ainda no século XVIII. Nesse processo de busca de fatos concretos, 

sobretudo arquitetônicos que se revelassem como modelos de potencial visual 

foram encontrados alguns exemplos distribuídos no arruamento da cidade. Como 

resultado desta busca, encontramos as igrejas existentes no centro histórico da 

Cidade de Goiás, que na sua grande maioria estão e foram implantadas em locais 

com visibilidade privilegiada, pois se instalam em cruzamentos de ruas que são e 

foram de importante fluxo de pessoas que circulam e circularam por entre essas 

ruas e esquinas diariamente        

 Nesse movimento entre passado e presente o aspecto visual dos edifícios 

históricos nos remete às relações de poder que são baseado em diferentes 

características, fato que nos levou a inferir um importante achado em alguns 

edifícios religiosos, como o de terem sido instalados, em pontos mais altos da 

cidade, e assim tornando-se privilegiados por usufruírem de uma visibilidade mais 

ampla e consequentemente proporcionando um maior ângulo de visão à partir do 

interior. Essa característica não é gratuita e tem com finalidade estratégica de tornar 

visível tudo em volta, além de possibilitar a contemplação à distância por quem os 

observa. Entre esses edifícios religiosos que se apropriam dessas considerações 

estão, a Igreja da Abadia, a Igreja do Largo do Rosário, a própria Igreja da Santa 

Bárbara, a Igreja e de São Francisco e até mesmo a Igreja da Praça da Matriz de 

Sant’Anna em frente à praça do Coreto. Essa última, representada na ilustração 

abaixo.  

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

179 
 

 
 
 

 

 

 

As considerações sobre as relações de poder observadas nas construções 

das igrejas na Cidade de Goiás pautam-se por considerar que essa tipologia 

perceptível nos edifícios assemelha-se às características da arquitetura do poder 

que se identificam com estudos realizados por Michel Foucault (1987), remetendo-

nos sobre tudo a vigilância e o controle, ocorrida no século XVIII na maneira como o 

Arraial de Sant´Anna foi surgindo ainda como núcleo urbano, sobretudo a partir de 

um controle visual orientado, também, pela religiosidade.      

 Na figura 1, observamos que há no centro histórico da cidade de Goiás, uma 

construção particular que detém características semelhantes também descritas por 

Foucault (1987), como um modelo arquitetônico de controle visual que nos remete a 

uma produção de sentido, a partir do “o olho do poder”. Conforme a figura 1, a 

construção existente na Praça do Coreto, nos leva a inferir que se trata de uma 

arquitetura cuja uma das finalidades é a de observação total a sua volta. A partir 

deste espaço, supomos estar diante de um notório exemplo do modelo panóptico 

que também consiste em uma torre central, o que nos remete a prática de vigilância 

e controle. As discussões proposta pelo estudos do autor supracitado, sobre as 

relações de poder local e suas imbricações emanadas da arquitetura colonial, 

podem ser identificadas em situações distintas em pontos diferentes no centro 

histórico da cidade em questão.  Embora, neste caso específico (da figura 1), o 

Figura 1: Modelo panóptico, praça do Coreto, Cidade de Goiás 

Fonte: Arquivo pessoal 
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contorno externo dessa praça tenha um formato irregular, diferente ao de uma 

circunferência como nos estudos de Foucault (1987), em que não deixa de haver 

uma sistemática de observação em todos os sentidos, sendo assim não podemos 

negar que o olhar, ali operado, pode partir de um ponto central e ver tudo ao seu 

redor. No espaço da pesquisa observamos que a tentativa da igreja em controlar a 

visão do indivíduo, fato que não se difere do olhar disciplinador presente na 

arquitetura das clínicas de controle de saúde como pode ser visto abaixo na figura 2.  

 

 

A estrutura arquitetônica exerce um tipo de controle que foi utilizado em 

hospitais e clínicas, assim como nas enfermarias prisão (figura 2). Tanto nas clinicas 

como nas enfermarias prisão, havia a necessidade de um controle contínuo e diário 

de pacientes, em seus respectivos quadros clínicos, assim tal arquitetura permitia o 

acompanhamento visual de qualquer ângulo pelos funcionários locais e 

consequentemente acompanhá-los em suas patologias individuais, possibilitando 

um auxílio aos médicos a fim de tomarem suas devidas providencias clinicas.  

Diante desta realidade, não podemos deixar de ressaltar que o conceito de 

panóptico que se refere a ideia de dispositivo de controle estudado por Michel 

Figura 2: Pavilhão de Segurança do Hospital Miguel Bombarda   

Fonte: Pedra & Cal. 
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Foucault (1987) foi descoberto por um jurista de nome Jeremy Benthan3. Portanto, 

neste modelo de arquitetura circular, Benthan deixava claro que a ideia de poder e 

controle através do panóptico estavam no ar demonstrando o efeito de visibilidade à 

partir da existência de um ponto central, ou seja o local do exercício de poder e ao 

mesmo tempo, o lugar do registro do saber. Esses dois parâmetros, o saber e o 

poder, se relacionam e operam como dispositivos de controle, utilizados pela 

medicina e pelo sistema penal, descrito com base no sistema de vigilância e de 

punição dos condenado.  

 

O efeito importante do panóptico, induzir no detento um estado consciente 

e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático 

do poder. Esta solução arquitetônica, faz criar uma relação de poder que 

os detentos se encontrem presos numa situação de poder que eles 

mesmos são os portadores. (FOUCAULT, 1987 p. 166) 

 

Na busca por entrelaçar a imagem do panóptico da arquitetura da praça, 

podemos sinalizar que existe uma semelhança formal e funcional, quando 

consideramos que em ambos os casos há a aplicabilidade de um controle visual. 

Podemos desconfiar, sob essa perspectiva, que a arquitetura desenvolvida ainda no 

início do século XVIII, encaminhada nas construções da cidade histórica, revelam-

nos um sistema mais eficaz e menos dispendioso no controle, uma vez que a 

própria disposição das construções permitia tudo ver e consequentemente observar 

a cidade. Foucault (1987) investigou um sistema de vigilância nas penitenciárias, 

publicado em “Vigiar e Punir” (1987). Nesse livro são descritos os lugares em que se 

operava uma maior aplicabilidade dessa técnica enquanto dispositivo de controle, 

utilizado em cidades europeias, onde ressonâncias desses sistema cruzaram os 

mares e os sertões do Brasil alcançando as imagens da arquitetura colonial goiana. 

Este fato projetou para o sec.XIX uma arquitetura circunferencial provida de uma 

torre central, onde tudo poderia ser controlado visivelmente e permanentemente por 

                                                           
3 Segundo Jeremy Benthan, um dos primeiros modelos deste dispositivo de controle visual ocorreu em 1751 ainda na Escola 
Militar de Paris, utilizado para cada um de seus alunos que tinham uma cela envidraçada onde podiam ser observados por 
toda a noite sem ter nenhum contato com seus colegas nem mesmo com empregados do local.  
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todo o interior da edificação - conforme no modelo que segue na figura 3 - O 

panóptico erigia-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

Em situações físicas e espaciais diferentes, o conceito panóptico desloca-se 

para vários outras possibilidades encontradas na Cidade de Goiás, de forma ainda 

embrionária foi se estabelecendo no centro histórico, sobretudo durante a ocupação 

territorial motivada pela busca de metais preciosos no séculos (XVI-XVIII). Nesse 

sentido a terra ocupada nos sertões dos goyazes não poderia prescindir de um 

sistema de vigilância e controle. A partir do século XVIII, podemos dizer que houve 

uma ligação entre a experiência de controle visual e as habitações na Cidade de 

Goiás, experiências que podem ser vistas se observarmos as construções iniciais 

que vão se estabelecendo nos arraias, principalmente no Arraial de Sant´Anna4.  

 A disposição das casas, de forma a ficarem sempre de frente para os 

                                                           
4
 O núcleo urbano do arraial de Sant´Anna, levou todo o século XVII para estruturar-se, na formação dos espaços habitados, 
hora por ocupações empírica hora por necessidade imediatista de seus primeiros moradores, iniciando assim os primeiros 
passos rumo a uma modesta organização espacial como núcleo urbano. Assim ia direcionando as primeiras ruas, becos, com 
um lento e rudimentar processo de urbanização, bem como as suas primeiras edificações e consequentemente com suas 
respectivas características arquitetônicas do período colonial brasileiro. O procedimento de ocupação proveniente do interesse 
minerador, teve primeiramente a ocupação de seus terrenos cedidos as quadras mineradoras em praticamente todas as 
regiões ocupadas pela mineração no século XVIII, porém nas décadas seguintes por questões de controle e interesse em 
reorganização do espaço urbano, acenavam a possibilidade de distribuição de terras urbanas para a construção de 
residências, entre outros interesses no sentido de reordenação e do crescimento da vila. (COELHO, 2001. p.185) 

 

Figura 3: Modelo Panóptico, presídios do século XIX. 

Fonte: peramblogando v2.0 
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arruamentos e geminadas umas às outras, formaram um alinhamento de 

construções residenciais que permitiam observar e escutar o que ocorria nas 

proximidades e naturalmente quando fosse conveniente, deixar passar algumas 

destas observações, fatos que sugere-nos a emergência de um sistema de controle. 

Assim, observar o espaço público e não serem percebidos do lado de dentro destas 

construções na maioria residenciais, era um princípio operado naquela experiência.  

 É com essa formatação ocorrida entre o Arraial de Sant´Anna, Vila Boa e 

posteriormente Cidade de Goiás que percebemos desenvolver ao longo dos anos, 

uma identidade visual e suas respectivas características visuais. Sendo assim, no 

processo de construção da cidade, vai se estabelecendo um conjunto imagético 

particular do local, fato que avança na medida que se desenvolvendo a ocupação do 

território da cidade, como o que inclui a imagem da Praça do Coreto e todo o seu 

entorno (COELHO, 2001). Nesse processo a construção da cidade marcada pela 

exploração aurífera, sustentou um discurso de importância atribuída ao local como o 

mais importante de toda a região mineradora, passando a ser a referência 

administrativa para o governo de São Paulo, a quem se subordinava as minas 

descobertas pelos sertões de Goiás (COELHO, 2001).  De acordo com esse estudioso, 

a existência de maciça ocupação local, envolveu uma região compreendida entre o 

Largo da Matriz onde se encontra a Praça do Coreto, e o Largo do Rosário, através 

de imagens que mostram a vila de sul para o norte. O potencial imagético do centro 

histórico, especificamente, pode também ser atribuído a todo um conjunto visual da 

cidade, com uma particularidade local diferente, quando comparada a cidades de 

outras regiões mineradoras do Brasil. O fato é que a topografia do centro histórico, 

apresenta uma suave conformação, o que permite que as construções, 

mantivessem os telhados alinhados em sua grande maioria, fato que não ocorreu 

em outros núcleos mineradores, como ocorre na Cidade de Goiás.    

 Esta particularidade que faz do edifício residencial o elemento principal de 

formação do espaço da cidade, também proporcionou uma paisagem urbana bem 

particular, caracterizada não só pela estética da arquitetura colonial, mas também 

pela segregação social que já existia, pois era possível encontrar esta diferença de 

classes tanto na tipologia dos edifícios residenciais, quanto em sua distribuição 

pelas ruas, por meio de uma hierarquização das vias. Essa divisão na maioria das 
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vezes mantinham as construções mais imponentes em ruas de melhor localização, 

e as construções mais simples encontravam-se em localidades sem a mesma 

notoriedade. Eram estas entre outras particularidades que compunham os espaços 

deste núcleo urbano que já apresentava uma diferenciação de poder expresso pelas 

edificações, onde moradores que possuíam uma posição mais privilegiada na época, 

não residiam em becos ou em casas de plantas reduzidas, logo já havia uma 

questão de diferenças sociais que se expressava também pelo tamanho e tipologia 

na arquitetura do lugar. É nesse contexto histórico, arquitetônico colonial que 

proporciona uma iconosfera bem particular encontrada na cidade objeto de 

pesquisa, que instigam a produção de sentidos a cada vez que se lança o olhar em 

direção às possíveis visualidades latentes no espaço urbano da cidade.   

 

Caminhando Pela Iconografia do Objeto de Pesquisa.   

  

Em buscar de incorporar visualidades à partir da iconosfera da arquitetura 

colonial da Cidade de Goiás, nada melhor que uma caminhada pelo universo 

imagético do centro histórico da cidade, com possibilidades de exploração de fontes 

materiais e visuais. Para realizar essa caminhada nos apoiamos em “O grande jogo 

do caminhar” de Careri, 2013. Esse estudioso relata que no ato de caminhar há uma 

forma de interação com o espaço urbano por meio da integração com a paisagem 

urbana e como forma de arte e de prática estética.     

      O percurso que liga a Praça do Coreto à 

praça do Chafariz revela-nos um segmento em que a iconosfera se mostra logo no 

início deste percurso, onde deparamos com as informações visuais do Palácio 

Conde dos Arcos e a Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte. A partir dessa imagem, 

é possível observar outros monumentos históricos ao redor como a própria Praça 

do Coreto e a Igreja da Matriz. Essa visualização atrai outras representações que nos 

remete aos símbolos do imaginário que a identidade da Cidade de Goiás contém, 

percebido com os pés, ao caminhar por entre o calçamento das vias em pedras 

irregulares. Essa experiência nos proporciona a sensação de vivenciar a 

materialidade dos monumentos do passado, nos levando ao inevitável sentimento 
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de estar vivendo uma experiência imersiva. Esse processo sensitivo é discutido por 

MURRAY ao afirmar que: 

 

Imersão é um termo metafórico derivado da experiência física de estar 

submerso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente 

imersiva a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou 

numa piscina: a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade 

completamente estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se 

apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial. 

(MURRAY, 2003, p. 102)    

 

Tal experiência imersiva de fato toma toda a nossa atenção, ao 

observarmos as edificações a nossa volta que são formadas por características 

variadas de um mesmo estilo arquitetônico de um modelo vernacular. Esse tom 

urbanístico medieval no traçado urbano da cidade, no trecho entre a Praça do Coroto 

e a Praça do Chafariz, nos apresenta as fachadas das edificações que na sua grande 

maioria são residenciais e vão até o limite do arruamento. Com uma leve 

sinuosidade percebemos o deslocamento linear permitido pela implantação das 

residências. Ao continuar a caminhar pelas ruas, observamos que não há a 

costumeira ortogonalidade dos arruamentos que separam as quadras das cidades 

contemporâneas que existem hoje. Parte dessas características podem ser 

visualizadas nas figuras abaixo.  
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Nas visualidades representadas pelas figuras 5 e 6, notamos também que 

as construções residenciais possuem como distribuição de acesso um calçamento 

com pedras extraídas da região e que ali se encontram à tempos, provavelmente 

estruturaram a construção do ainda Arraial de Sant´Anna, uma vez que era a única 

alternativa que existia para tal calçamento. Tratava-se de uma pavimentação com 

pedras de formatos irregulares, montando um mosaico de formas que se espalham 

por esse arruamento que cobre todo o centro histórico. Logo supomos que foi, tanto 

no passado quanto no presente, sobre essas pedras que transitaram pessoas de 

diferentes castas sociais, inclusive as que por ali “pisaram descalços”5.   

 Nesta experiência de caminhar e observar, podermos sinalizar que a 

pavimentação de pedras é também vernacular e resulta em um desenho 

particularmente interessante ao perceber que as imagens formadas por entre as 

pedras nos causam provocações, pois produzem imagens encontradas nos vãos dos 

blocos rochosos e naturais. Essas percepções construídas com base na reunião de 

memórias individuais e coletivas discutidas por Meneses (2005).  

 

Não se pode tomar a iconosfera, obviamente, apenas como o elenco de 

imagens disponíveis [...]; trata-se, sim, de identificar as imagens de 

referência, recorrentes, catalisadoras, identitárias – ou aquelas que, em 

linguagem não técnica, são conhecidas como emblemáticas ou ícones e 

integram aquelas redes de imagens [...] (MENESES, 2005, p. 35).   

                                                           
5 Referência ao período de escravidão, onde os escravos e os mais pobres andavam sem calçados. 

  
Figura 6: Processo Imersivo ao Caminhas Fonte: 

Acervo dos Autores 

 

Figura 5: Residências, Cidade de Goiás Fonte: 

Acervo dos Autores 
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Nessa perspectiva, a iconosfera local somatiza as inúmeras possibilidades 

de produção de sentidos, quando observamos tudo o que está ao nosso redor em 

pleno centro histórico da cidade. Assim, durante essa caminhada, ao passar de 

frente de cada uma destas residências distribuídas ao longo da rua, é inevitável não 

fixarmos os olhos por alguns instantes nas aberturas, sejam portas ou janelas. 

Notamos que estão sempre fechadas, como se não houvessem proprietários ou 

sequer moradores. No caso das janelas, ora se mostram como quadrículas, ora por 

eficientes muxarabis como definição entre o privado e o público e a sensação de 

estar sendo observado durante alguns segundos de contemplação.   

  Tanto nas janelas quadriculadas, como nas que são contidas de muxarabis, 

pairam sensações de incertezas no fato de haver ou não alguém observando-nos, 

vigiando nossos passos e nossas atitudes. Dessa maneira, prevalece sempre a 

sensação de estar sendo observado o tempo todo, fazendo da janela um dispositivo 

do poder do olhar e consequentemente das tecnologias de controle panópticos. 

 Adicionado a todos esses reconhecimentos e constatações do lugar, 

observamos que as construções locais vão se descortinando e nos permite 

visualizar um pouco mais adiante, até chegar o momento de depararmos com um 

vazio urbano conhecido como Largo do Chafariz, e ao fundo do mesmo, em um 

segundo plano, avistamos o Museu das Bandeiras. Após vários passos a sensação 

de estar sendo vigiado continua, já quase no centro da praça, o museu, aos poucos 

vai se mostrando, até o momento de não parecer tão pequeno. Sua significância 

começa a se apresentar como um marco, um ponto focal, valorizando o vazio 

existente, entre o mesmo e a praça onde se encontra. Ainda no processo de 

caminhar, como uma experiência estética conforme afirma (Careri 2013), o 

caminhar nos permite estar mais próximo, a retangular fachada do Museu das 

Bandeiras que vai se mostrando e se destacando entre as demais construções 

localizadas a margem da praça. É indiscutível a diferença entre os outros edifícios 

do local, em relação a suntuosidade que é comprovada pela diferença de escala de 

alguns elementos em volta, como vegetação da paisagem local, ou das luminárias 

instaladas nas proximidades do entorno e até mesmo pela figura humana que no 

momento dessa caminhada, nos permite observá-la, a se deparar e contemplar o 
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museu. A posição do observador quando de frente para o monumento, o leva a 

perceber a grandiosidade volumétrica do edifício do museu. Perdemos nesse 

momento a noção de sua simetria enquanto composição arquitetônica. Não sendo 

mais tão bem definida, fato que não ocorre quando observado de longe, logo 

notamos que o azul do céu que antes coroava a sua privilegiada posição na praça, já 

não compõem mais a mesma cortina de fundo, pois todo o volume edificado, visto de 

perto, cobre totalmente esta noção do observador. Cria-se então uma posição do 

sujeito imerso com uma criticidade discursiva, abstraída de um recorte histórico. A 

posição de criticidade emanada da dualidade existente entre o que se vê e o que se 

diz (HERNANDES, 2011).  

Essas percepções são experiências em que o passado e o presente não são 

mais tomados como dois tempos distantes, mas sim em constante convivência. Para 

tanto, aquela tarefa solicitada pela professora de literatura sobre a visita realizada 

ao museu de arte sacra, ainda está latente, porém com a retina mais atenta e 

direcionada. Por conseguinte, contamos com uma sensibilidade de um olhar mais 

ativo aos registros edificados pelas ruas da Cidade de Goiás e cada um dos seus 

segredos que ainda se escondem entre as brechas e as possíveis rasgaduras 

realizadas por incisões (Didi-HUBERMAN, 2014), que revelam provocações e olhares 

diversos, sejam justificados pela ação da natureza, pelo homem no passado ou no 

presente.  Essas variadas perspectivas imagéticas requerem atenção do 

observador, sobretudo quando as imagens do lugar se tornam objeto de 

investigação.  O vivo acervo iconográfico existente na Cidade de Goiás, é um desafio 

instigador para fazer leituras das imagens, disponíveis ou não com grandes 

revelações ainda a serem desvendadas. Assim, é possível constatar visualmente ou 

construir hipóteses de que no espaço pesquisado há algumas cicatrizes provocadas 

pelo tempo que são observadas ou mostradas quando a própria imagem deseja 

mostrá-las. Movimento esse que é resultante dos diferentes processos de relações 

de poder pertencentes ao nosso ambiente de pesquisa.     

 Nessa perspectiva, a caminhada pelo sítio urbano do Patrimônio Cultural e 

edificado existente na Cidade de Goiás, nos proporcionou uma imersão na 

iconografia local. Essa experiência, nos despertou para o importante papel de 
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mostrar que as cicatrizes impostas pelo tempo e presas a arquitetura colonial, 

assim como os modos de vida da antiga capital do Estado de Goiás, estão inseridas 

dentro da ótica das teorias de Foucult (1987), o que nos estimula a investigar as 

informações imagéticas.  
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Resumo. Este artigo intenciona tecer uma reflexão acerca das relações 

estabelecidas entre o sujeito e a cidade. Partimos do pressuposto de que a cidade 

abriga muitas outras, são múltiplas. De um espaço indistinto as cidades se tornam 

lugares/paisagens por meio das relações íntimas que seus habitantes para com ela 

estabelecem. Tomamos os conceitos e reflexões de Espaço e Lugar (Yu Fu Tuan), 

Paisagem (Milton Santos) e a relação sujeito/cidade de Maria Rita Kehl. Enquanto 

exemplo, o artigo toma uma experiência artística desenvolvida com crianças onde 

priorizou o (re) estabelecer de vínculos por vezes perdidos ou não desenvolvidos 

para com o espaço. Assim, ao buscar desvelar patrimônios no espaço, 

reencontramos o “lugar” aquilo que aqui chamamos de paisagens íntimas que mora 

em cada um de nós. 
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Introdução: Do Espaço ao Lugar 

 

Existe uma cidade/paisagem íntima que habita cada um de nós. Que vive 

em nós. Somos, ao mesmo tempo, moradores e construtores dessas 

cidades/paisagens. Cidades que revelam as nossas histórias, marcas, testemunhos. 

Cidades/paisagens íntimas, que foram sendo construídas em nós e por nós ao longo 

dos tempos por meio de justaposições, sobreposições. Cidades/paisagens: camadas 

que os diferentes tempos de cada um foi e vai sedimentando; elas vão sendo 

construídas lentamente, mesmo hoje, na fugacidade e rapidez destes tempos em 

que vivemos, essas construções persistem em seus tempos distintos.  

Existem paisagens / cidades em nós que nos acompanham e estas vêm em 

detrimento dos nossos convívios, das nossas escolhas, das nossas intenções, ações, 

razões para com elas e com elas. Somos os encantos e desencantos que os espaços 

dos quais também somos co-constutores, foram deixando em nós. Afetamos e 

somos afetados. Nesse sentido, o presente texto propõe tecer uma reflexão acerca 

daquilo que acreditamos poder vir-a-ser essas paisagens/cidades íntimas. Espaços 

que, a partir das relações da experiência do sujeito vão se transformando em Lugar. 

De espaços indistintos, transformam-se em espaços singulares, carregados de 

marcas dos nossos passos, gestos, intimidades, cicatrizes que vamos deixando e 

também levando em nós, como tatuagens em nossos corpos e almas. Para tanto, 

num primeiro momento, nos valendo das ideias e conceitos de Espaço e Lugar (Yu 

Fu Tuan), de Paisagem (Milton Santos), somando a estes as ideias de Maria Rita 

Kehl, adentraremos nesse território conceitual a fim de ver o quanto as concepções 

de espaço/lugar /paisagem/cidade se mesclam e nos mostram o quanto são 

construções culturais que vão sendo tecidas ao longo dos tempos a partir das 

relações que com o espaço estabelecemos.   

Num segundo momento, a reflexão toma como exemplo uma experiência 

intervenção artístico/pedagógica desenvolvida com 25 crianças com faixa etária 

compreendida entre 10 a 12 anos de idade na Escola Municipal Professora Aracy 

Soares dos Santos, no distrito de Irerê, pertencente ao Município de 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

193 
 

 
 
 

Londrina/Paraná/Brasil. O trabalho priorizou o (re) estabelecimento, nessas 

crianças, de vínculos por vezes perdidos ou não desenvolvidos para com o lugar, 

assim como tentando desvelar os patrimônios / paisagens íntimas que moram em 

cada um e faz com que cada um seja aquilo que estas paisagens / espaços / lugares 

os constituam. 

 

Desenvolvimento 

 

Buscar por essas paisagens íntimas, próximas, que habitam cada um de 

nós, talvez seja um modo de reestabelecer laços, por vezes perdidos, entre o 

cidadão comum e a cidade, as suas cidades / paisagens. O fluxo da vida, - os 

diferentes ritmos, a especulação imobiliária, as migrações do campo para a cidade, 

as questões sociais, anunciadas muitas vezes enquanto problemas que degradam 

os espaços e as pessoas -, vai diminuindo cada vez mais a percepção destas 

paisagens, tornando-as distantes, impossibilitando vivenciá-las, coabitá-las.  De 

acordo com o pensamento de Maria Rita Kehl, acreditamos que é na 

cidade/paisagem que nos reconhecemos enquanto um sujeito comum, mas é nela 

também que encontramos com as nossas singularidades, pois é ali que vamos 

construir relações com o espaço, com as pessoas, medidas pelos nossos passos, 

pelas nossas histórias, constituindo assim um sentido de lugar.  Segundo Maria Rita 

Kehl: [...] O homem comum é o homem da cidade. Só existe porque existe a cidade. 

É na cidade que ele é “comum”, anônimo, parte da multidão. É na cidade que ele é 

“qualquer um”: um fulano de tal (KEHL, 2008, p.293).  

À primeira vista, esse homem comum, anônimo, citado por Kehl como parte 

da multidão é o que nos interessa e é este “anonimato” que possibilita o 

estabelecimento de vínculos singulares com o espaço/cidade. É esse cidadão que se 

perde, mas que se reencontra nos lugares ímpares que elege para seus 

reconfortos, seus espaços inundados muitas vezes de história, de memória, de 

relações profundas que estabelece entre essas camadas que cada um irá construir 
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desse mesmo espaço, dessa mesma cidade. Kehl, discorrendo sobre este homem 

comum, anônimo, continua a nos guiar, contribuindo com a construção da nossa 

reflexão, para ela:  

 

[...] É na cidade que o homem comum se reconhece. A cidade é sua 

história, sua testemunha, sua referência cotidiana. A cada um desses 

anônimos, aparentemente iguais, circulando pelos mesmos espaços, 

corresponde uma cidade íntima, particular. [...] Cada homem comum tem 

a cidade que seus passos percorreram e que sua imaginação inventou. 

Cada homem possui secretamente, na imensidão esmagadora da cidade, 

os nichos que acolhem suas lembranças: memórias do vivido, fragmentos 

da precária identidade que o homem urbano consegue constituir (KEHL, 

2008, p.293) 

 

Essa reflexão de Kehl nos interessa, pois são essas observações que nos 

faz pensar o quanto o processo educacional pode contribuir para que não percamos 

a dimensão “dessas” cidades íntimas que habitam cada um que  ela percorre. Como 

não deixar que as lembranças, os passos de cada um se tornem banais, sem 

sentido, fazendo com que a cidade se transforme a mesma para todos? Nesse 

sentido evocamos Milton Santos quando em sua publicação “A Natureza do Espaço”, 

ele irá distinguir aquilo que estamos trabalhando aqui no sentido de pensar a cidade 

enquanto um espaço que dotado de intimidades vai se transformar nesses 

Lugares/paisagens. Para Santos: Paisagem e espaço não são sinônimos. A 

paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças 

que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O 

espaço são essas formas mais a vida que as anima.  (SANTOS, 2006, pp.66-67). 

Interessa-nos aqui, o que Santos nos diz sobre ser o espaço formas 

entrelaçadas com a vida daquele que nele habita, pulsa, dinamiza. Pensar nesse 

espaço habitado, vivido, é poder perceber as relações que estabelecemos e o quanto 

vamos criando vínculos de muitos modos, sejam eles afetivos, de passagem, de 

necessidade e assim os transformamos em lugares. A paisagem enquanto esse 

espaço vivido, habitado, é a construção de sobreposições, de camadas muitas vezes 
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longínquas sedimentadas no tempo.  Pensemos aqui numa ancestralidade da terra; 

nas camadas que envolvem a natureza, o homem e o tempo. De acordo com Santos:  

 

A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos 

históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. No espaço, as 

formas de que se compõe a paisagem preenchem, no momento atual, 

uma função atual, como resposta às necessidades atuais da sociedade. 

Tais formas nasceram sob diferentes necessidades, emanaram de 

sociedades sucessivas, mas só as formas mais recentes correspondem a 

determinações da sociedade atual (SANTOS, 2006, p.67). 

 

Assim, como nos mostra Santos, acreditamos nessa construção na qual 

passado/presente estão amalgamados. Formações de camadas sobrepostas não 

somente daquilo que o homem transformou na sua fisicalidade, mas também deste 

amalgamar afetivo, íntimo, cujas camadas contém o sujeito “vivente” que passou por 

aquela experiência de viver o espaço. Percebemos o quanto na vida, na arte, e na 

educação, esse modo de pensar e de se posicionar diante do mundo faz diferença, 

traz o aspecto singular a este homem comum do que referimos ainda há pouco. 

Quando nos reportamos a esse modo de viver a experiência, não nos referimos 

somente a estas camadas que vão sendo sobrepostas e sedimentadas por meio de 

um apaziguamento, falamos também de camadas díspares, antagônicas, nas quais 

existem ficções, diferentes texturas, muitas vezes contrastantes e que a princípio 

parecem difíceis de serem amalgamadas. Reportando-nos novamente a Kehl, ela 

nos lembra que a cidade, essas que estamos chamando de cidades/paisagens, 

também se fazem de formas traiçoeiras, nos decepcionamos com o formar destas 

camadas/paisagens. Segundo Kehl:  

 

[...] Verdade que a cidade é traiçoeira. A casa da infância caiu, construíram 

um prédio no lugar; o colégio fechou, o campinho onde em criança ele 

jogava bola virou um estacionamento cimentado, e a prefeitura derrubou a 

árvore da esquina, comida pelos cupins. O homem comum mudou de 

bairro uma, duas, dez vezes. A cada vez teve de reaprender as rotas dos 

ônibus, recalcular o tempo e as distâncias para o trabalho, descobrir a 

melhor padaria onde comprar pão quentinho ou tomar o pingado da 
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manhã. A cada vez teve de se readaptar aos vizinhos, anônimos como ele, 

na tentativa de fazer novos amigos [...] (KEHL, 2008, p.294). 

 

De acordo com Kehl é essa percepção que o homem tem quando se 

desloca, muda de endereço, e que faz com ele reencontre outra cidade/ naquela 

outra parte agora habitada. É um anônimo que chega nessa nova cidade, que antes 

não se reconhecia e não se reconhece de imediato. Ainda segundo Kehl, [...] Sua 

condição insignificante e cem por cento urbana: é a condição do cidadão substituível, 

diluído entre pares, humilde, pedestre. A cidade é mais forte que ele, existe por 

intermédio dele, é sua extensão [...] (KEHL, 2008, p.293). 

Em reflexões anteriores, num artigo que intitulamos A cidade como espaço 

de possibilidades educativas (Guimarães e Oliveira, 2010), também referimos as 

cidades dentro de uma mesma que muitas vezes não vemos, e que cai no 

esquecimento, numa invisibilidade.  Nele mencionamos uma cidade invisibilizada 

pois, muitas vezes, trabalhamos ou buscamos acreditar numa dimensão idealizada 

da cidade e no fundo esquecemos que somos múltiplos, diversos. Naquele estudo, 

construído de modo a imaginar um deslocamento pela cidade, íamos conduzindo 

um possível leitor / andante numa trajetória em que ele ia se deparando com as 

muitas faces da cidade. Por essas andanças, não precisávamos nos esforçar para 

fazer esse leitor / andante notar a violência circulando pelas ruas. Convidávamos o 

leitor a ver “uma cidade” que muitas vezes queremos ocultar, a cidade e seus 

problemas, fosse ele do centro ou mesmo dos grupos que vivem e se fazem à 

margem, fora da centralidade das cidades. Apontávamos e fazíamos com que o 

leitor se deparasse com uma cidade também fragilizada nas suas relações sociais, a 

cidade e o tráfico, as gangues formadas por pessoas tão jovens. Estes grupos, que 

tanto afetam a cidade, são também parte da cultura do lugar, existindo inclusive a 

possibilidade de que um de nossos estudantes pudessem fazer parte de um desses 

grupos. Não podemos fechar os olhos quando caminhamos pela cidade. Nas nossas 

reflexões, Maria Rita Kehl não nos deixa esquecer de que as cidades também nos 

mostram suas mazelas, suas traições, não é um campo apaziguado a todo tempo, 

existem contrastes. Portanto, os problemas / traições com os quais nos deparamos 

em suas calçadas, nas suas ruas, na falta do seu saneamento básico, nos esgotos a 
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céu aberto, na violência, nos pedintes, nos mendigos, aqueles que vivem sob os 

viadutos da cidade, que não têm para onde ir, também fazem parte destas camadas 

de cidade. Milton Santos também nos alerta de que nas camadas da cidade 

coexistem diferentes tempos, passado/presente e apontamentos de futuro, pois, os 

tempos coexistem por meio das relações.  

Não falamos somente dos espaços e situações líricas ou belas, falamos 

também do quanto habita em nós, humanos, a diversidade e muitas vezes vamos 

marginalizando processos, pessoas, situações e ações, tratando tudo e todos de 

forma homogênea, como se na constituição da cultura do lugar pudéssemos 

escolher aquilo que quiséssemos. Isso é escamotear os processos culturais e eleger 

aquilo que é “digno” e “não digno”. Mas uma cidade não se identifica por esse olhar 

seletivo e fragmentado. Os becos imundos, as vielas sujas, os botecos muitas vezes 

povoados por aqueles que estão à margem, “os marginais e prostitutas” são sempre 

imagens construídas por nossas próprias interpretações. Tais imagens carregam 

consigo um conteúdo cultural, porque dizem muito a respeito das relações ali 

contidas. Ao mesmo tempo, são representações culturais elaboradas 

cotidianamente, que muitas vezes, dizem respeito a falsas ideias sobre a própria 

cidade e seus habitantes. 

Nesse processo de percepção urbana, nossa prática cultural pode valorizar 

ou apagar qualidades de uma cidade. O modo como percebemos o urbano pode 

enaltecer algumas faces da cidade, e obscurecer outras. Deste modo, muitas de 

suas riquezas podem permanecer esquecidas ou não percebidas, na medida em 

que nosso olhar, como prática cultural, deixa de ser um olhar justo e investigativo. 

Nesta perspectiva, a percepção urbana precisa ser cuidadosa e atenta, e precisa, em 

sua prática, apreender a cultura de maneira que esteja livre de preconceitos. 

É nesse sentido que ressaltamos aqui a experiência artístico- pedagógica 

desenvolvida numa escola pública no distrito de Irerê / Paraná no decorrer do ano 

de 2014. Ali, a falta de vínculos, o abandono, a falta de pertencimento ou mesmo as 

conotações e adjetivos depreciativos atribuídos ao distrito eram causados pela 

pouca intimidade ou pelo esquecimento dos valores que as crianças tinham com o 
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lugar e deixavam ressaltar, principalmente, aquilo que aqui chamamos das 

“traições” da cidade. 

 

A EXPERIÊNCIA EM IRERÊ  

  

A experiência / intervenção artístico / pedagógica foi desenvolvida com 25 

crianças com faixa a etária compreendida entre 10 a 12 anos de idade na Escola 

Municipal Professora Aracy Soares dos Santos, no distrito de Irerê, pertencente ao 

Município de Londrina, Paraná, Brasil. Com informações já previamente sabidas 

desta falta de vínculo, mas ainda incipiente, partimos para desenvolver o trabalho 

com essas crianças que priorizou o (re) estabelecer de vínculos perdidos ou talvez 

nunca desenvolvidos. 

O distrito, em outros tempos/camadas com a lavoura cafeeira no norte do 

Paraná e numa determinada concepção de “desenvolvimento”, se mostrava 

próspero. Naquela época atendia, além das necessidades básicas da sua população, 

também aquelas de entretenimento, convívio social, espaços de recreação e lazer. 

Com o declínio do café, as pessoas migraram, o distrito se esvaziou e talvez, desse 

tempo em diante, tenha começado a se dar a baixa relação de afeto das crianças 

com esse espaço. 

 Com a intervenção artístico-pedagógica, queríamos saber sobre as 

imagens que as crianças tinham e têm do lugar, sobre como andava o sentimento 

de pertencimento, sobre aquilo que guardariam para futuras gerações enquanto 

valor daquilo que fazia parte de uma memória / valor coletivo e sobre o desejo de 

estabelecer laços pensar/trabalhar nos valores íntimos, pessoais.  

Quando da primeira conversa que com elas, queríamos saber o sentido da 

palavra Irerê que, etimologicamente, significa o nome de uma determinada ave. 

Para muitas das crianças o espaço, para além do nome de uma ave, significava 

também “o fim do mundo, um buraco, e um mundo de loucos. A partir dessas 

impressões das crianças e com tantos sentimentos depreciativos a respeito do 
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Distrito, nos parecia, as relações tidas até então, corresponder a um vazio, a uma 

falta de correspondência às necessidades básicas do indivíduo local, o que coaduna 

com uma outra questão levantada, que dizia respeito a uma “saudade” que ia além 

de elementos estruturais da cidade, das ruas asfaltadas, de estabelecimentos 

comerciais que promovem socialização de grupos de sujeitos (festa, restaurante, 

pizzaria).   

Ao se referirem ao distrito com estas expressões, percebemos imagens 

muitos fortes e categóricas, principalmente vindo de crianças com idades entre 10 e 

12 anos. Muitas vezes, no terreno da educação, esquecemos o quanto os vínculos 

afetivos para com os espaços pelos quais transitamos, vivemos, estabelecemos 

relações, são determinantes no processo de ensino e aprendizagem. Esquecemos 

muitas vezes que a escola se encontra nestes espaços e se não os transformarmos 

em “lugares” fica difícil estabelecermos relações mais ricas e afetivas com a 

construção do conhecimento. 

A partir dessas questões, pensamos a intervenção partindo do meio 

ambiente, e da apreciação estética, trazendo experiências que pudessem contribuir 

com uma visão mais afetiva para com o espaço em que vivem, na perspectiva de 

compreender como o espaço físico contribui para a construção da visão do meio, 

que muitas vezes, se apresenta de modo tão depreciativo. 

A partir destas sondagens, a intervenção artístico pedagógica, foi pensada 

primeiramente a partir do exercício do registro fotográfico.  Queríamos que eles se 

deparassem, por meio de outro olhar, com “aquele lugar”. Propomos uma saída a 

partir da escola, o que chamamos de “Saída Fotográfica”. Para essa saída 

combinamos algumas coisas: uma câmera para cada duas crianças (o que 

acreditávamos que possibilitaria o diálogo, a troca, impressões que seriam 

compartilhadas ao longo da aula/passeio); outro combinado foi o número de 

imagens que registrariam - 30 imagens para cada dupla, pois queríamos que 

pensassem naquilo que estavam escolhendo para fotografar.  
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Fig. 1 – Imagens fotográficas da experiência pedagógica desenvolvida no distrito de Irerê / Paraná/Brasil – 2014 

– Fonte dos autores 

 

Foram mais de 500 imagens geradas nessa saída fotográfica, esse conjunto 

que tomamos aqui enquanto exemplo (Fig. 1) evidencia muitas questões que nos 

interessa, nessa redescoberta do lugar. Ao fazermos a proposição de rever o 

mesmo espaço com outros olhos, foi possível redescobrir a paisagem, aquela 

apontada a partir de Milton Santos que considera o espaço e a experiência que para 

com ele temos. Nesse sentido, foram redescobertas as árvores, as ruas, os prédios 

históricos abandonados, o pequeno terminal rodoviário - ponto de chegada e partida 

-, as construções históricas, os arranjos estéticos organizados pelos donos dos 

estabelecimentos comerciais.  

Essa capacidade de ver diferente, por outro ângulo, nos faz pensar no 

desejo de junto com estas crianças ressignificar seus olhares e pensamentos. Ao 

repensarmos o espaço, repensamos também as relações e (re)ligações, entre arte, 
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educação e vida. Entendemos aqui a arte, a educação e a vida nas suas mais amplas 

relações; um registro e um olhar que pode desencadear outros vínculos, outros 

modos de operar no mundo e assim contribuir a partir destas paisagens íntimas 

redescobertas, outro sentido de pertencimento. 

Percebemos, com muita evidência, essa possibilidade de ressignificação, de 

transformar esses espaços indistintos em lugares, em paisagens íntimas – aquelas 

que foram sendo construídas ao deslocarem pelo espaço com a proposta de ver por 

outro ângulo e também as que vieram posteriormente a esse caminhar. Aqui 

pensamos e trazemos Yi-Fu Tuan, quando ele nos aponta o quanto o espaço difere 

de lugar, pois, segundo o autor:  

 

Na experiência, o significado de espaço frequentemente se funde com o 

de lugar. “Espaço” é mais abstrato do que “lugar”. O que começa como 

espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o 

conhecemos melhor e o dotamos de valor [...]. As Ideias de ‘espaço’ e 

‘lugar’ não podem ser definidas uma sem a outra. A partir da segurança e 

estabilidade do lugar estamos cientes da amplidão, da liberdade e da 

ameaça do espaço, e vice-versa. Além disso, se pensarmos no espaço 

como algo que permite movimento, então lugar é pausa; cada pausa no 

movimento torna possível que localização de transforme em lugar (TUAN, 

1983, p.14). 

 

Percebemos que essa abstração do lugar da qual nos fala Tuan não é um 

dado pronto, ele é construído, são as camadas, são as cidades muitas vezes 

traiçoeiras das quais nos falava Kehl, pois nelas residem as sobreposições das 

camadas culturais, sociais, econômicas que vão se estabelecendo nos modos de nos 

relacionarmos com os espaços. 

Para Tuan, muitas vezes a palavra “espaço” apresenta um local inabitável, 

inexistente ou algo simulado. É definido como tempo, distância, vazio, sendo ele um 

lugar sem qualificação emocional, social ou funcional; ao contrário de “lugar” que 

apresenta um esquema particular de valores a cada indivíduo, baseado em 

experiências, expectativas e satisfações, que vão além das necessidades básicas do 
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ser humano. Essas ligações experienciais e afetivas com o lugar são apresentadas 

também por Tuan como Topofilia, que é definida como um sentimento positivo a 

respeito do lugar e a ligação afetiva entre ambos. É o espaço dotado de valores 

simbólicos para o homem, construídos através de seus sentidos experienciados: 

 

A palavra ‘topofilia’ é um neologismo, útil quando pode ser definida em 

seu sentido mais amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres 

humanos com o meio ambiente material, estas diferem profundamente 

em intensidade, sutileza e modo de expressão. A resposta ao meio 

ambiente pode ser basicamente estética: em seguida, pode variar do 

efêmero prazer que se tem uma vista, até a sensação de beleza, 

igualmente fugaz, mas muito mais intensa, que é subitamente revelada. A 

resposta pode ser tátil: O deleite em sentir o ar, a água, a terra. Mais 

permanentes e mais difíceis de expressar são sentimentos que temos 

para com o lugar, por ser o lar, o locus de reminiscências e o meio de se 

ganhar a vida (TUAN, 1980, p. 135). 

 

Num dado momento da intervenção, no qual já tínhamos buscado estimular 

esses elos entre os sujeitos e o espaço, perguntamos sobre aquilo que guardariam 

do Irerê, aquilo que preservariam para mostrar aos outros daqui a muitos anos, 

podendo ser algo, inclusive de ordem familiar, da casa, do íntimo. Interessante que 

obtivemos respostas em forma verbal e por imagens que iam desde a imagem da 

casa, eternizada pela fotografia, a foto da família, uma casa antiga do distrito, o 

campo de futebol, a praça, o rio marrequinho e sua mata ciliar, o pé de acerola 

frutificado, os pássaros. Algumas imagens nos reporta àquilo que Tuan se refere 

como o deleite de sentir e guardar algo que é quase impossível de se guardar, como 

por exemplo, “o pé de acerola frutificado”. Essa resposta nos faz pensar nesse 

deleite, nessa sensação que será eternizada, muito menos pela ideia de um 

patrimônio material, mas por aquilo que é possível reconhecer enquanto um 

patrimônio imaterial, íntimo, afetivo, que se constrói pela intensidade das relações 

que são possíveis que se construam entre esses sujeitos e o espaço. 
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Fig. 2 – Imagens fotográficas da experiência pedagógica desenvolvida no distrito de Irerê / Paraná/Brasil – 2014 

– Fonte dos autores 
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Essas são imagens de crianças acerca da sua cidade/paisagem percebida 

enquanto patrimônio cultural. São árvores, casas, patrimônios históricos que vão se 

reconstituindo enquanto possibilidade de recriar vínculos, elos perdidos ou não 

construídos. Aqui o fazer criador, a arte, é o caminho que nos guia para essa 

reconstrução. Para Maria Rita Kehl (2008), que nos acompanha nessa reflexão, é o 

imaginário urbano, a música, a literatura, a poesia que unifica a cidade entorno dos 

seus habitantes. Aqui tomamos às visualidades, as existentes, mas, principalmente, 

aquelas ressignificadas que nos interessa enquanto paisagem próxima, pequena, 

capaz de trazer de volta a esse cidadão comum, apontada por Kehl enquanto 

potência de habitar o espaço enquanto lugar. 

 

Considerações finais 

 

As relações entre o sujeito e a cidade são dialógicas e homeostáticas: a 

cidade apreende o indivíduo, e esse sujeito é conformado e conformador. Não é uma 

relação hierárquica: não existe uma cidade, mas sim muitas camadas de cidade, de 

complexidade relacional quase infinita e em constante desequilíbio e ajustamento. O 

relacionamento está obrigado a uma intimidade, seja em instâncias de exclusão, 

seja em instâncias de diferenciação. As diferentes paisagens humanas, culturais, 

dimensionais, funcionais, de necessidade e excesso, de pertinência e de desapego, 

todas modulam possibilidades de relacionamento, conformam identidades que se 

constroem sempre em relação com o outro. Aqui há um espaço para uma retórica 

na paisagem, que será uma manifestação de consenso, ou de poder. Não um poder 

hierraquizado, mas um poder disseminado, reproduzido, atomizado, um poder que 

se explica na divisão e na anomia do particular. Este pode ser um caminho de 

alienação, mas também pode ser um caminho de oportunidade de construir, de 

gerar discursos, de fazer cidade. A cidade quer ser construída, espera pelos seus 

intérpretes, a cidade é feita pelos seus agentes, a cidade é significante dos seus 
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corpos. A paisagem exerce a sua mediação através da singularização, da separação 

do ser. Conforme foi pontuado por Yu Fu Tuan (1980; 1983) o espaço transforma-se 

no seu correlato económico, o tempo: o espaço passa a corresponder a diferenetes 

camadas de experiência, diferentes para cada incidência individual, cada ocorrência 

humana. São então espaços inabitáveis onde há uma coerção feita de distâncias e de 

vazios, em oposição ao conceito de "lugar", que pressupõe uma ocupação, uma 

"Topofilia" (TUAN, 1980). 

A nossa intervenção debruça-se sobre esta apropriação afectiva e cognitiva 

dos espaços da cidade, uma assimilição afectiva que transforma os "espaços" em 

"lugares". A intervenção artística e pedagógica, desenvolvida junto do grupo de 

crianças da Escola Municipal Professora Aracy Soares dos Santos, no distrito de 

Irerê, Londrina, Paraná, Brasil, permitiu a apropriação cultural e significativa, uma 

operação tática de significação afectiva, de transformação do espaço em lugares, de 

provocação estética e de inclusão. Falamos de cidadania, de qualidade de vida, de 

expansão cognitiva, de reencontrar a identidade no seu “lugar” através da 

constituição de paisagens íntimas que passaram a incorporar uma morada, 

diferente em cada sujeito interventivo. 
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Que bonita vizinhança: Projetos urbanos em disputa no seriado Chaves 

 

Priscila de Andrade RODRIGUES (PPGH-UDESC)
1
 

 

Resumo: O presente artigo consiste em um fragmento da dissertação que 

desenvolvo e possui como objetivo problematizar posicionamentos e debates 

presentes na série Chaves (Televisa S.A) sobre o espaço urbano, costumes e 

resistências de modelos de sociabilidades. Para tal, mobilizo como parte do acervo 

documental desta pesquisa um conjunto de episódios da série e a autobiografia de 

seu criador, diretor e intérprete, Roberto Gomez Bolanos (1929 – 2014). As 

discussões que se seguem serão desenvolvidas a partir das contribuições dos 

historiadores Carlo Ginzburg, Marcos Napolitano e do antropólogo Guillermo Bonfil 

Batalla, visando abarcar: as tensões entre a situação socioeconômica frágil da 

Vizinhança do Chaves e o discurso de que esta seria linda de verdade; os critérios 

utilizados para se justificar esta exemplar beleza; e qual mensagem está sendo 

transmitida ao público por meio do referido discurso a respeito deste delimitado 

espaço urbano. 

 

Palavras-chaves: Chaves; espaços urbanos; México Imaginário 

 

Que bonita vizinhança 

Que bonita vizinhança 

É a vizinhança do Chaves 

Não vale meio centavo 

Mas é linda de verdade 

- Trecho da canção “Que bonita vencidad”2 

 

                                                           
1
 Mestranda no curso de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e bolsista CAPES-
DS. 
2
 Livre tradução da autora do seguinte trecho: “Que bonita vencidad/ Que bonita vencidad/ Es la vencidad del Chavo/ No valdrá 
médio centavo/ Pero es linda de verdad”. Composta por Robert Gómez Bolaños, a canção Que bonita vencidad integra um 
número musical que encerra o episódio La classe de Música, o último da quinta temporada da série, sendo exibido 
originalmente em dezembro de 1977. Cf: La classe de (EL CHAVO. Episódio 189, 05/12/1977). Disponível on-line em: 
https://www.youtube.com/watch?v=qvLyrJjq24U. Acessado em: 29/10/2016.  
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Introdução 

 

 A série televisiva mexicana El Chavo – em português intitulada Chaves – 

consolidou-se como uma das produções do gênero humorístico de maior sucesso 

comercial na América Latina. Composta por 310 episódios que foram exibidos ao 

longo de 7 temporadas entre os anos de 1973 e 1980 no conglomerado televisivo 

Telesiva S.A., as narrativas da série giram em torno de acontecimentos do cotidiano 

de uma fictícia vila no subúrbio da Cidade do México. Assim, o conjunto de 

personagens centrais que compõe a série são os habitantes desta vila, sendo estes 

personificações de indivíduos e/ou grupos típicos de muitos centros urbanos da 

América Latina no século XX, tais como: o capitalista dono do conjunto habitacional 

(Seu Barriga); pessoas de baixa renda que passam por situações de privação, como 

o desemprego e a constante dificuldade para se pagar o aluguel (Don Rámon/Seu 

Madruga e sua filha Chilindriña/Chiquinha); uma classe média decadente e 

preconceituosa que busca diferenciar-se culturalmente dos demais moradores 

(Dona Clotilde, Dona Florinda e seu filho Quico); um professor de ensino básico 

possuidor de uma educação formal que o distingue no corpo social (profesor 

Jirafales); e uma criança órfã, maltrapilha, que dorme em um barril situado no meio 

da vila - ou a vila em torno dele? - e encontra-se constantemente com fome (Chavo/ 

Chaves).  

Todavia, ao remontarmos à epigrafe deste artigo, podemos encontrar um 

discurso que apresenta-se como recorrente ao longo da série: embora a vizinhança 

e seus habitantes enfrentem uma situação socioeconômica frágil (não vale meio 

centavo), esta possuiria a particularidade de ser linda de verdade. Mas, afinal, quais 

critérios são mobilizados para se justificar a exemplar beleza deste espaço social 

urbano? Quais estratégias e artifícios narrativos que são articulados para se 

valorizar e distinguir um fictício conjunto habitacional, precário em sua estrutura, 

mas possuidor de elementos que o tornam verdadeiramente belo? E, 

principalmente, ao se entender a Vizinhança do Chaves como uma construção 

fictícia e sociocultural, ao se destrinchar os elementos que a compõe como estrutura 
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narrativa e analisar os significados que lhe são atribuídos, podemos encontrar nas 

diversas pistas, sinais e indícios presentes na obra uma mensagem a ser 

transmitida ao seu público? O presente artigo tem por princípio uma hipótese 

afirmativa para este ultimo questionamento. 

Para se realizar um estudo deste arquétipo idealizado de espaço urbano 

das classes populares, parto da proposta de paradigma indiciário de Carlo Ginzburg, 

o qual é consubstanciado pela ideia de que “a partir de dados aparentemente 

negligenciáveis”, sinais, pistas e indícios, a pesquisa histórica pode “remontar a uma 

realidade complexa não experimentável diretamente”. Assim, ao se analisar este 

espaço urbano fictício, há uma preocupação especial em se pensar os detalhes 

como zonas privilegiadas para a análise da realidade, partindo-se do pressuposto 

de que “alguns indícios mínimos” podem ser “assumidos como elementos 

reveladores de fenômenos mais gerais: a visão de mundo de uma classe social, de 

um escritor ou de toda uma sociedade” (GINZBURG, 1989, p.152 e 178). Desta forma, 

este trabalho propõe refletir a respeito da operacionalização de determinadas 

associações e construções de significados na obra em questão que muitas vezes 

podem passar despercebidos ao seu público, embora demonstrem-se deveras 

reveladores da mensagem intrínseca à mesma.  

Ao se propor um estudo de caso da obra, seguirei os passos de Marcos 

Napolitano quando este propõe a necessidade de “articular a linguagem técnico-

estética das fontes audiovisuais e musicais (ou seja, seus códigos internos de 

funcionamento) e as representações da realidade histórica ou social nela contidas 

(ou seja, seu conteúdo narrativo propriamente dito)” (NAPOLITANO, 2008, p.237). 

Assim, ainda segundo o autor, a crítica destas fontes deve levar em conta a 

decodificação da sua natureza técnico-estética e a decodificação de natureza 

representacional, para que o pesquisador não trate o seu objeto como repleto de 

subjetividades (por ser uma criação artística), ou tente mesurar o quanto ele 

objetivamente reflete ou não a realidade. Por fim, entende-se que mediante um 

cruzamento entre os seus elementos internos (lógica estrutural obra) e externos 

(contexto histórico de produção) é possível perceber características da sociedade 

mexicana dentro da obra. Assim, a série televisiva não somente faz parte, em 
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alguma medida, da história da sociedade mexicana, mas nela, elementos desta 

sociedade também são incorporados e delimitados, atribuindo-lhes novos 

significados e sentidos. Em termos mais precisos: ao se observar e analisar El 

Chavo, também observa-se e analisa-se o México Contemporâneo.  

Antes de se iniciar as reflexões deste trabalho, convém frisar que este 

artigo faz parte de uma pesquisa de maior fôlego, cabendo aqui apenas uma parte 

da mesma. Doravante, será realizada uma análise dos episódios A venda da vila 

(1976) e O despejo do grande campeão (1974), bem como do remake deste último, 

intitulado O despejo do Seu Madruga (1977). Ambos possuem como temática central 

a tentativa de remoção dos moradores da Vizinhança do local em que residem. No 

primeiro, a Vila é ofertada pelo seu proprietário (Seu Barriga) à um empresário do 

ramo de construção civil que irá erguer um edifício de luxo em seu lugar. Já o 

segundo possuí como eixo principal de sua narrativa o despejo de um dos 

moradores da Vila, Seu Madruga, após completar 15 meses sem pagar o aluguel. 

Assim, sugere-se analisar como certos debates que perpassam os espaços urbanos 

contemporâneos foram incorporados nestas tramas, tais como o direito à moradia e 

a resistência à inovações capitalistas por meio do costume. 

  

Costumes e memórias coletivas em Chaves  

 

Mas, afinal de contas, o que há de bonito de verdade na Vizinhança do 

Chaves? Penso que o discurso fomentado pela série tem por princípio valorizar e 

defender a Vizinhança como um local onde as relações sociais ainda são pautadas 

pelos ‘bons valores’ da fraternidade, caridade e cuidado com o próximo, bem como 

há um senso de coletividade construído pelo contato interpessoal cotidiano, pelo 

partilhar de experiências em comum e por um sentimento de pertencimento e 

identificação com o espaço em que vivem. Assim, o que parece se legitimar na série 

por meio de tal discurso é que a Vizinhança pode ser entendida como um 

contraponto às novas formas de sociabilidade e de configuração do espaço público 
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experimentadas pelos processos de urbanização implementados pelo 

desenvolvimento capitalista ao longo do século XX. Como destaca Zygmunt Bauman 

em sua obra Em busca da política, neste movimento de inovação do capitalismo a 

sociabilidade se torna flutuante, sem um “terreno firme onde ancorar (...) sem um 

alvo visível para mirar”, caracterizando uma ausência de espaços de sociabilidade e 

resumindo as possibilidades disponíveis à “espaços de prazeres narcisistas e 

exibição pública” (BAUMAN, 2000, p.9). Todavia, tal acepção do autor não parece 

servir como uma descrição apropriada da Vizinhança e seu cotidiano, mas, é 

justamente em tal incompatibilidade que parece residir um elemento que perpassa 

a obra: a resistência das classes populares às inovações capitalistas por meio dos 

costumes.  

Em seus estudos a respeito das culturas populares dos trabalhadores 

ingleses no século XVIII e parte do XIX, Edward Palmer Thompson sugere que os 

costumes partilhados por tais grupos tiveram uma importância crucial na 

elaboração de movimentos de resistência contra às difíceis condições de trabalho 

oferecidas pela Revolução Industrial, bem como este delimitava um vocabulário 

completo de discurso, de legitimação e de expectativa que era próprio da cultura 

plebeia inglesa, e que, de forma defensiva, buscava ir de encontro aos limites e 

controles impostos pelos governantes patrícios, bem como visava se diferenciar da 

‘alta cultura’ destes últimos. Nos termos de Thompson, “a hegemonia suprema da 

gentry pode definir os limites dentro dos quais a cultura plebeia tem liberdade para 

atuar e crescer; mas como essa hegemonia é laica, e não religiosa ou mágica, pouco 

pode fazer para determinar o caráter dessa cultura plebeia” (THOMPSON, 1998, 

p.19). Portanto, na esteira desta argumentação, o autor destaca da seguinte forma o 

caráter ambíguo de tal cultura plebeia: 

 

Temos assim um paradoxo característico daquele século: uma cultura 

tradicional que é, ao mesmo tempo, rebelde. A cultura conservadora da 

plebe quase sempre resiste, em nome do costume, às racionalizações e 

inovações da economia (tais como os cercamentos, a disciplina de 

trabalho, os livres mercados não regulamentados de cereais) que os 

governantes, os comerciantes ou os empregadores querem impor. A 
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inovação é mais evidente na camada superior da sociedade, mas como ela 

não é um processo tecnológico/social neutro e sem normas 

(modernização, racionalização), mas sim a inovação do processo 

capitalista, é quase sempre experimentada pela plebe como uma 

exploração, a expropriação de direitos de uso costumeiros, ou a 

destruição violenta de padrões valorizados de trabalho e lazer. Por isso a 

cultura popular é rebelde, mas o é em defesa dos costumes. (Idem, 

Ibidem, p.20) 

 

Ao se propor operacionalizar tais contribuições de Thompson neste artigo, 

julgo ser necessário apontar as seguintes ressalvas como uma defesa prévia de 

possíveis críticas: 1) embora os estudos do autor possuam um recorte temporal e 

geográfico específico (a Inglaterra da Revolução Industrial do século XVIII e parte do 

XIX), a sua leitura dos costumes das classes populares como elemento de 

resistência à inovações do modo de produção capitalista pode ser utilizada como um 

aporte teórico profícuo para se lançar um olhar diferenciado para fenômenos típicos 

do século XX, como a relação entre os moradores de periferias das grandes cidades 

e os processos de industrialização e urbanização; 2) o fato da série ser uma obra 

fictícia que pode apenas simular, dramatizar ou representar a realidade das classes 

populares em um grande centro urbano como a Cidade do México não impede uma 

íntima conexão entre a mesma e a experiência concreta nas periferias mexicanas. 

Afinal, os eventos que constituem a narrativa da série possuem forte ancoragem 

com as referidas experiências, não sendo estas isentas de influências do contexto 

histórico de sua época. Entretanto, deve-se ter o constante cuidado de se entender 

que, embora tais representações possuam relação com as referidas experiências, 

estas são constituídas mediante os critérios e as perspectivas de membros da elite 

mexicana, como o seu diretor e roteirista Roberto Gómez Bolaños, também cabendo 

esta ser aprovada pelos executivos de uma das maiores conglomerados midiáticos 

do mundo, a Televisa S.A.3 

Deste modo, vamos ao encontro das contribuições do antropólogo mexicano 

Guillermo Bonfil Batalla quando este propõe que “o processo de descolonização do 

                                                           
3 Para uma história deste grande conglomerado midiático Cf: (DELARBRE, 1989) 
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México foi incompleto” (BATALLA, 1990, p.11). Partindo destas premissas, Batalla 

identifica um conflito civilizacional que remonta aos tempos coloniais e que é 

travado por dois grandes projetos de México. O primeiro deles, o autor denomina de 

México imaginário, sendo este um projeto civilizacional de longa duração, ocidental, 

urbano, cristão, compartilhado pelas classes dominantes mexicanas e que 

estabeleceu-se como hegemônico no país até os dias atuais. Todavia, o argumento 

central de sua tese sugere que este amplo domínio político, social e cultural 

somente foi possível por meio da exclusão de outro projeto, o do México profundo, 

composto por povos de origem mesoamericana, rural e indígena que foram 

historicamente negados pelos mais distintos projetos nacionais mexicanos. Nos 

termos do autor:  

 

A coincidência de poder e civilização ocidental, em um polo, e sujeição e 

civilização mesoamericana no outro, não é uma condiência fortuita, senão 

o resultado necessário de uma história colonial que até o momento não foi 

cancelada no interior da sociedade mexicana. (Idem, Ibidem, p.10) 

     

Na esteira destas reflexões, o autor ainda afirma que a programação 

televisiva teve papel fundamental para a difusão e concretude do projeto Imaginário. 

Concessões exclusivamente urbanas e uma programação que, frequentemente, 

trata o México não urbano como pitoresco (Idem, Ibidem, p.10). Assim, no caso do 

estudo em questão, também buscou-se disseminar por meio da televisão um 

programa que fala a respeito de um modelo de sociedade urbana, escrito por um 

cidadão urbano (Roberto Gómez Bolaños) e que era assistido por outros cidadãos 

que viviam em centros urbanos, visto que o aparelho televisivo ainda era muito 

pouco difundido no âmbito rural do México.4 Tais apontamentos demonstram-se 

valiosos para as análises dos episódios que dão continuidade a este trabalho, pois 

nos permitem observar o delimitado recorte da múltipla realidade social mexicana 

que é apresentada em Chaves. 

 

                                                           
4 A respeito do desenvolvimento das redes de televisão no México Cf: (RICOY, 2002) 
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A venda da Vila (1976) 

 

Sinopse: o proprietário da Vila, Seu Barriga, tenta vender a mesma para um 

empresário do ramo da construção civil, Senhor Calvino. A transação é justificada 

pelo fato de Seu Barriga ter sido diagnosticado com problemas cardíacos, tendo este 

resolvido livrar-se de preocupações administrativas para repousar em sua casa em 

Acapulco à nível do mar. Ao tomarem conhecimento da negociação por meio das 

crianças, os moradores da Vizinhança reúnem-se para discutir o caso e 

organizarem estratégias para tentar reverter o processo. Mesmo com grande 

resistência por parte dos moradores – inclusive com as crianças agredindo Calvino 

– e atitudes condenáveis de Calvino – como assediar fisicamente Dona Clotilde - Seu 

Barriga demonstra-se inflexível em assinar o contrato da venda. Todavia, o episódio 

encerra-se com o proprietário descobrindo que o seu cardiograma estava errado e 

que sua saúde não estava comprometida, cancelando assim o negócio e permitindo 

a permanência de todos na Vizinhança.     

O episódio inicia com Seu Barriga e Seu Calvino chegando à Vila. O primeiro 

passa a apresentar o local para o segundo, com vistas de destacar as suas 

qualidades para que o negócio entre ambos seja efetuado. Em um primeiro 

momento, Calvino demonstra-se minimamente interessado, afirmando que “o pátio 

não é feio”, o que leva a este questionar por qual razão Seu Barriga estaria 

vendendo a Vila por um preço tão baixo. É neste momento que a condição de saúde 

do proprietário é revelada, sendo o baixo preço atribuído à necessidade de se vender 

rapidamente o espaço. A partir deste momento, temos uma sequencia de cenas 

baseadas em uma lógica muito semelhante: primeiro Calvino faz um 

questionamento a respeito da Vila ou de seus moradores (os inquilinos são pontuais 

no pagamento do aluguel?; as instalações da Vila funcionam bem?; Os inquilinos são 

gente tranquila?; E as crianças do local?) para em seguida Seu Barriga oferecer um 

discurso edulcorado e deliberadamente distorcido a respeito do tema (Os inquilinos 

são pontualíssimos!; as instalações funcionam bem; os moradores são gente 

tranquilíssima!) e ser prontamente desmentido por algum evento típico do cotidiano 

do local (Seu Madruga foge para não pagar o aluguel ao avistar Seu Barriga; Dona 
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Clotilde tenta em vão obter água da torneira que está seca; Dona Florinda adentra ao 

centro da Vila para agredir fisicamente Seu Madruga; as crianças passam correndo 

e gritando por entre Barriga e Calvino, quase derrubando-os). Como desfecho destas 

situações, Seu Barriga readapta o seu discurso e enfatiza que pelo preço que está 

vendendo a Vila, o comprador não deveria esperar que as crianças fossem monges. 

A sequencia de cenas termina com as crianças ouvindo de forma sorrateira a 

conversa entre Barriga e Calvino enquanto ambos saem de cena para ver o outro 

pátio. 

Este primeiro momento do episódio demonstra-se caro para os interesses 

deste artigo por algumas razões. Em primeiro lugar por apresentar a carência de 

infraestrutura do espaço (a falta de água, bem como Calvino destaca que “há 

rachaduras e falta de telhas”) e apresentar um cotidiano dinâmico e contraditório 

que contradiz, por exemplo, o discurso idealizado por Seu Barriga. Assim, o que 

parece se apresentar é que a beleza da vizinhança não é medida por seus atributos 

estéticos, suas relações interpessoais harmoniosas, por serviços de infraestrutura 

impecáveis ou pelo comportamento das crianças, tal como exposto pelo proprietário, 

mas sim que a sua beleza está em outro lugar. Em segundo lugar, as crianças são 

inseridas como atores sociais de importância central na comunicação social da Vila, 

pois os demais moradores apenas tomam conhecimento da negociação que está 

sendo realizada por meio das crianças – cabendo ressaltar tal característica como 

um padrão em outros episódios da série. A respeito do papel das crianças nas redes 

comunicacionais da Vila cabe um comentário mais aprofundado. 

Ao analisar a infância nas periferias urbanas, Sandra Maria Sawaya sugere 

que se empregue uma preocupação especial com as formas com que tais crianças 

constituem e utilizam a linguagem. De acordo com a autora, nestes espaços 

urbanos as crianças desempenham uma função determinante na circulação de 

informações a respeito dos eventos cotidianos, pois estas “são testemunhas, foram 

lá ver, conhecem os detalhes e fazem circular as histórias” (SAWAYA, 2001). 

Inseridas em uma rede de relações sociais onde o contato interpessoal ainda é 

preponderante, as crianças circulam pelos mais diversos espaços (nas escolas, nos 

locais de trabalho, nas igrejas, nas casas de outras crianças, nos pátios, nas ruas, 
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etc.) e presenciam acontecimentos distintos, sendo a sua história pessoal, tanto 

quanto a história narrada por elas, também a história do bairro. Portanto, para 

Sawaya: 

 

A palavra das crianças, levada pelos seus movimentos itinerantes, acaba 

portanto, por traçar também o percurso existencial, simbólico e concreto 

desse bairro, que assim se conhece e reconhece através da fala delas, o 

que acaba por atribuir às crianças um lugar especial: o de porta-vozes e 

de informantes do bairro. (...) Reunindo as várias histórias e percepções 

do mundo quase invisível dessas vidas e desse bairro - marcado pela alta 

rotatividade de seus moradores e pela provisoriedade dos agrupamentos 

familiares - são as crianças que noticiam a vida pulsante e em constante 

mudança dessas famílias e desse bairro. São elas que, ao compilarem as 

histórias da vida dessas pessoas, fazem das suas falas vínculos 

aglutinadores das famílias e do bairro (Idem, Ibidem). 

 

Este papel social que a autora atribui às crianças pode ser percebido como 

central na rede de relações sociais que foram constituídas para a série. Elas estão 

no cerne da circulação de informação da Vila, pois são elas que frequentemente 

estão brincando e/ou interagindo entre si no pátio central da Vila, por conversarem a 

respeito da vida dos adultos, ou mesmo por possuírem um acesso mais facilitado à 

residência das famílias que compõe a Vizinhança - embora a presença de Chaves e 

Chiquinha não seja sempre bem quista por Dona Florinda. E por não estarem à 

margem, mas no centro das relações sociais do bairro, as crianças internalizam 

também os seus costumes e valores, e, se necessário, partem para a violência para 

defender os seus direitos – como veremos no término deste episódio. 

Na sequencia dos eventos do episódio, ao passo que vão tomando 

conhecimento da intenção de Seu Barriga de vender a Vila, os moradores passam a 

articular estratégias para impedir o ato, e é neste momento que os costumes são 

invocados. Assim que sua filha Chiquinha lhe informa a respeito da negociação, Seu 

Madruga questiona, de modo que esboça um sentimento de irritação: “E ficar 

devendo à um senhor que eu se quer conheço? À um estranho que não sabemos 

que costume tem? Isso, jamais!” (EL CHAVO, episódio 125 e 126, 12/07/1976 e 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

217 
 

 
 
 

19/07/1976). Vale destacar que em outro momento, Dona Florinda também enfatiza 

argumento semelhante ao comentar com Jirafales que suas suspeitas com Calvino 

residem na preocupação de que “não nos acostumamos em tratar com certas 

pessoas” e que “Seu Barriga é uma boa pessoa que pouco à pouco conquistou a 

nossa confiança e a estima de toda a vizinhança" (Idem, Ibidem) O uso do senso 

coletivo na linguagem utilizada por ambos (“não sabemos que costumes tem”; 

conquistou a nossa confiança e estima”) busca reforçar uma associação da presença 

de Calvino – um estranho à Vila – como uma ameaça comum a todos, tal qual visa 

reforçar os vínculos com o atual proprietário, aquele que já passou pela aprovação 

dos moradores, pois compreende e sabe interagir com os costumes e o modo de 

vida destas pessoas. 

Os moradores da Vila se reúnem na residência de Dona Florinda para 

discutir o caso e articular soluções que os possibilitem permanecer na Vila. Neste 

momento, Dona Clotilde afirma que Seu Barriga não pode os tratar assim, pois após 

tantos anos como inquilinos, estes teriam “direito de antiguidade”. Percebe-se aqui 

uma invocação do que Thompson denomina de direito consuetudinário, ou o direito 

pelo costume, pela tradição.5 Desta forma, remete-se ao sentimento de 

pertencimento destes moradores ao local que habitam, à uma conexão de anos de 

suas vidas com este espaço e às redes de sociabilidades e de amparo que ali foram 

constituídas, para resistirem a esta transação, à esta mudança imposta por 

indivíduos detentores de grande capital econômico e que jamais esteve sob o 

controle de seus habitantes. A relação entre espaço social e pertencimento será 

realizada de forma mais detalhada na análise do próximo episódio, porém, convém 

destacar aqui como certas temáticas perpassam a série como um todo. 

Ao longo da discussão a respeito da negociação, demonstram-se diferentes 

formas de se interpretar e perceber a situação. Se para Jirafales não há problema 

na Vila ter um novo dono, Madruga afirma “ser pobre, mas honrado” e que não vai 

dever 14 meses à um estranho, o que leva a Dona Florinda a caracterizá-lo como 

                                                           
5 A respeito do que entende por direito consuetudinário Thompson coloca que “se, de um lado, o costume incorporava muitos 
dos sentidos que atribuímos hoje à cultura, de outro, apresentava muitas afinidades com o direito consuetudinário. Esse 
derivava dos costumes, dos usos habituais do país: usos que podiam ser reduzidos a regras e precedentes, que em certas 
circunstâncias eram codificados e podiam ter força de lei”. Cf: (op.cit., p.15). 
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cínico, argumentando que Seu Madruga seria a razão pela qual Barriga estaria 

vendendo a Vila e que este seria um ato com vistas de suprir os 14 meses de 

aluguel que o inquilino deve ao proprietário. Todavia, novamente cabe a uma criança 

– Chiquinha – informar aos adultos que a razão de Seu Barriga estar vendendo a 

Vila possuí relação com a sua saúde. Mesmo ciente da nova informação, Florinda 

insiste em acusar Madruga mais uma vez, agora por ter deixado Barriga doente 

devido a falta de pagamento dos aluguéis. O gesto de responsabilizar Seu Madruga - 

o inquilino com maiores dificuldades financeiras da Vizinhança – por uma 

negociação comercial da qual este não fez parte em momento algum parece 

coadunar perfeitamente com a lógica da personagem de Dona Florinda: uma 

representante de uma classe média decadente e preconceituosa que busca se 

diferenciar do restante dos moradores, adjetivando-os como gentalha e os 

responsabilizando por todos os problemas do local. A última proposta parte de 

Clotilde, que propõe uma vaquinha para pagar as dívidas de Madruga, mas a 

proposta não é um consenso e enquanto os moradores debatem o caso, Barriga e 

Calvino passam pelos personagens e entre si comentam que a proposta está 

fechada, restando apenas assinar o contrato semana seguinte. 

O término do episódio concentra-se nas últimas tentativas dos moradores 

de tentarem reverter a negociação e no aumento da tensão entre estes e Calvino. Os 

maiores momentos de conflitos são quando os moradores encontram Calvino 

assediando Dona Clotilde na residência de Seu Madruga, sendo o comprador 

expulso do local aos berros por Madruga. Após este evento, as crianças chegam à 

conclusão de que se nenhum dos moradores fizer alguma coisa, a Vila será vendida 

ao Cuca lisinha – o emprego de apelidos pejorativos é um recurso comum na 

linguagem das crianças – e decidem atacá-lo fisicamente com a bola do Quico. Após 

os outros personagens entrarem em cena para separar a briga, Calvino revela – 

para o espanto generalizado dos moradores - que possuí o plano de comprar a Vila 

para derrubá-la e erguer um edifício de luxo no local. Todavia, Seu Barriga informa 

a todos que não irá mais vender a Vila, pois o seu médico, Dr. Chapatin6, lhe 

                                                           
6 Cabe aqui destacar um interessante uso de metalinguagem por parte da série, na qual a mesma referencia um personagem 
de todo o universo da obra de Roberto Gómez Bolaños. Afinal, Doutor Chapatin é um dos vários personagens criados pelo 
autor, e que durante muitos anos integrou os seus esquetes em programas humorísticos. 
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informou que os seus exames estavam errados e que o mesmo estava bem de 

saúde. Por fim, os moradores comemoram por poderem permanecer na Vila, 

inclusive com Seu Barriga permitindo que Madruga continue não pagando o aluguel. 

Em relação ao desfecho da narrativa, podemos salientar dois elementos 

que julgamos muito significativos e que podem contribuir para responder a 

pergunta inicial desta pesquisa, tornando mais explícito o modelo defendido no 

discurso sobre a Vila por meio do que esta não é, ou parece se opor. Deste modo, 

em primeiro lugar, a resistência por meio da violência e o conflito direto – tal como 

proposto pelas crianças – é ridicularizada e associada à um comportamento infantil. 

Neste caso, não somente ficam evidentes os limites impostos pelas políticas da 

emissora – convém explicitar que o programa fazia parte do horário nobre da 

mesma – mas também de seu próprio idealizador, Roberto Gómez Bolaños, que em 

sua autobiografia, intitulada Sin querir queriendo (2006), demonstra-se 

especialmente crítico à movimentos que utilizaram-se de tal recurso, como a 

Revolução Mexicana (1910), a Cristiada (1924-1929) e a Revolução Russa (1917).7  

Já em um segundo momento, temos a revelação do plano de Calvino de 

derrubar a Vila e em seu lugar constituir um edifício de luxo. O caráter simbólico de 

tal empreitada parece apontar para uma construção de um significado mais amplo 

para a derrocada de tal espaço: ao destituir os moradores da Vila de seu espaço 

habitual, Calvino estaria os destituindo de um dos seus maiores referenciais para os 

seus costumes, suas memórias e seu modo de vida. O desfecho do episódio parece 

possuir um significado ainda mais profundo, pois neste propõe-se uma distinção 

entre o bom e o mal capitalista. Enquanto Calvino simbolizaria o mal capitalista, por 

suas ações pautadas pelo individualismo, sua predileção pela destituição dos 

espaços públicos e por priorizar o lucro em detrimento das pessoas, Seu Barriga é 

apresentado como bom capitalista, pois respeita o senso de coletividade, permite 

                                                           
7 Tendo sido criado em uma família de classe média alta composta por antigos aristocratas e funcionários públicos, Bolaños 
registra em sua autobiografia como a família de aristocratas de seu pai perdeu muito do seu prestígio econômico e político 
com a Revolução Mexicana de 1910 e a família de sua mãe teve que fugir do país e rumar para Nova Iorque devido aos perigos 
do movimento revolucionário. Em seu texto, o autor também alega que o conflito entre católicos e laicos na Cristiada possuía 
as suas origens nos fanatismos de ambos os lados que se enfrentaram durante a referida revolta popular. Já em relação ao 
regime comunista implementado pela Revolução Russa, Bolaños adjetiva-os de ditatoriais e os responsabiliza por ter 
implementado um regime de terror, tal como nas passagens em que o mesmo define o governo de Joseph Stalin como um 
“pântano de podredumbre, crueldade, truculência, bestialidade, loucura, inclemência, etc”, ou quando entende o muro de 
Berlim como uma grade que “separava o prisioneiro do homem livre”. Cf: (BOLAÑOS, 2006). 
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que Seu Madruga não pague o aluguel, valoriza as inter-relações pessoais da Vila – 

da qual este faz parte, pois pessoalmente cobra os alugueis dos inquilinos - e não 

coloca suas ambições financeiras à frente do bem-estar dos indivíduos. Ao 

celebrarem com Seu Barriga a derrota de Calvino, pode-se interpretar que os 

moradores optaram por um destes modelos. 

 

O despejo do grande campeão (1974) e O despejo do Seu 

madruga (1977)  

 

Sinopse do original de 1974: após Seu Madruga completar 15 meses sem 

pagar o aluguel, Seu Barriga finalmente decide despejá-lo da Vizinhança. As 

tentativas de negociação de Seu Madruga não surtem efeito e o mesmo aceita a 

situação. Mesmo com os demais moradores da Vizinhança demonstrando-se 

emocionados com a situação de Seu Madruga, Senhor Barriga mantém-se firme na 

decisão, inclusive acompanhando a organização da mudança. Ao ajudar Seu 

Madruga empacotar seus pertences, Quico descobre um álbum com fotografias de 

Madruga em sua carreira como pugilista no passado. Ao tomar conhecimento de 

tais fotos, Seu Barriga revela ter ficado rico com uma das lutas de Madruga, ao 

apostar justamente no adversário. O episódios encerra-se com Barriga agradecendo 

Madruga por ter perdido a luta, permitindo assim que o mesmo siga morando na 

Vizinhança. 

 

Sinopse do remake de 1977: o episódio segue a mesma estrutura de enredo 

do anterior, porém com uma duração estendida, alguns acréscimos de eventos ao 

longo do mesmo e um final alternativo. Assim, no álbum de fotografias de Seu 

Madruga temos, para além de sua foto como pugilista, uma fotografia de Chiquinha 

quando bebê e outra do primeiro dia de Chaves na Vizinhança. Já no final do 

episódio, o professor Jirafales ouve o relato contado por Seu Barriga de como ficou 

rico com a luta de Seu Madruga, todavia ao questioná-lo se a mesma história era 
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verdadeira, Barriga nega, afirmando que jamais foi a uma luta de boxe em sua vida 

e que o caso narrado foi um artifício para justificar sua mudança de ideia, 

permitindo que Seu Madruga e sua filha permanecessem na casa.   

  

Os referidos episódios iniciam da mesma maneira, com Chaves e Quico 

brincando no pátio central da Vila e Seu Barriga entrando em cena em busca de Seu 

Madruga, todavia as crianças não sabem onde ele se encontra. Após Barriga retirar-

se para o outro pátio, Madruga aparece e é informado por Chaves de que o 

proprietário da Vila está à sua procura. Embora Madruga esboce uma tentativa de 

fugir da cobrança do aluguel de Seu Barriga, o mesmo é encontrado pelo 

proprietário da Vila. Todavia, desta vez Madruga é informado de que será despejado 

da Vila após ter completado 15 meses sem pagar o aluguel. Em um primeiro 

momento o inquilino tenta argumentar com o proprietário, mas Barriga demonstra-

se inflexível às propostas de Madruga, o que leva este último a afirmar: “sou pobre, 

mas honrado. Então, irei embora!” (EL CHAVO, episódio 60, 19/08/1974). Escondidos 

e observando esta cena pela janela da residência de Seu Madruga, Chaves e Quico 

são apresentados chorando, sensibilizados com o despejo. 

Após a sequência de cenas narrada acima, os episódios começam a tomar 

rumos ligeiramente diferenciados, especialmente ao que tange o remake de 1977 

em comparação ao original de 1974, levando-nos a refletir a respeito das razões 

para que certas mudanças tenham sido incorporadas. Por exemplo, em ambos os 

episódios, enquanto as crianças auxiliam Seu Madruga a empacotar os seus 

pertences para realizar sua mudança, Quico encontra um álbum de fotografias com 

um registro fotográfico de um jovem Madruga atuando como pugilista. Esta 

informação demonstra-se crucial para o desfecho da narrativa do episódio, pois ao 

se deparar com tal fotografia, Seu Barriga perdoa as dívidas de Seu Madruga, pois 

alega ter ficado rico ao apostar na luta em que o inquilino participou – embora tenha 

apostado no adversário de Madruga. Todavia, a forma como o enredo dos dois 

episódios são estruturados para se chegar a esta conclusão, bem como o desfecho 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

222 
 

 
 
 

alternativo do remake de 1977, sugere também um sentido distinto para a sua 

narrativa. 

O grande diferencial reside na sequencia de cenas inserida no remake de 

1977 em que Seu Madruga e as crianças folheiam o álbum de fotografias e por meio 

destas passam a rememorar acontecimentos passados. Ao entrar em contato com 

este material, Madruga demonstra-se absorto pelas memórias que o mesmo lhe 

suscita, e assim, para cada fotografia há um corte para um flashback, uma espécie 

de rememoração de determinado evento passado. Assim, ao observar uma 

fotografia segurando Chiquinha quando era um bebe, Madruga recorda do quanto a 

mesma chorava por seu alimento e por meio de uma fotografia de Chiquinha e 

Chaves, recorda-se o dia da chegada do menino à Vila. Este exercício realizado por 

Madruga e pelas crianças demonstra não somente a íntima ligação que há entre os 

registros fotográficos e o passado, mas também remete ao processo de constituição 

de memória categorizado por Michael Pollak em três critérios básicos: 

acontecimentos, pessoas/personagens e lugares, conhecidos direta ou 

indiretamente (POLLAK, 1992). Portanto, tais fotografias suscitam não somente 

lembranças de um determinado momento no passado, mas delineiam também as 

fortes conexões entre um indivíduo ou grupo com acontecimentos (registrados nas 

fotografias), pessoas (Chaves, Chiquinha, etc.) e – e no caso aqui apresentado este 

último fator é de suma importância – com um lugar (a Vila). Sugere-se então que ao 

se inserir a referida sequencia de cenas no remake de 1977, forneceu-se subsídios 

ainda mais concretos para se pensar a Vila como um lugar de memória para os 

seus moradores e reforçar as conexões que as vidas de tais personagens teriam 

com este espaço. 

Para Pierre Nora, os lugares de memória são estes espaços em que 

história e memória se entrecruzam, bem como esta última “se cristaliza e se 

refugia” (NORA, 1993, p.7). Ao configurarem-se como tais, os lugares de memória 

possuem um sentido material, simbólico e funcional. Todavia, seria possível 

encaixar a Vila nestes termos? Não há muito o que se questionar a respeito de sua 

materialidade, pois a Vila é facilmente vista como um espaço físico, bem como há 

uma relação simbólica criada por seus moradores entre tal espaço e as suas vidas, 
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suas relações sociais e seus costumes. Todavia, existiria um sentido funcional da 

Vila como um espaço de cristalização e transmissão de memória? Acredito que 

mediante as reflexões até aqui expostas, temos subsídios para configurar uma 

resposta afirmativa, pois embora não exista uma funcionalidade de cunho 

institucional neste espaço (a Vila não é um museu ou um acervo público), a Vila é 

constantemente representada como um espaço exemplar em que deve-se 

preservar as relações sociais e os costumes que ali foram constituídos. 

O desfecho deste episódio fornece indícios para se pensar a força dos laços 

que ligam os personagens e a Vila. Se no episódio de 1974 não encontram-se 

presentes as cenas em que Madruga rememora o seu passado por meio do álbum 

de fotografias, encerrando o mesmo com uma piada baseada no fato de que Seu 

Barriga apostou no adversário de Seu Madruga na luta de boxe por não acreditar na 

possibilidade deste último vencer, no remake de 1977 temos uma considerável 

alteração de sentido neste final. O elemento novo desta narrativa encontra-se na 

inserção de Jirafales observando discretamente pela janela da residência de Seu 

Madruga a conversa em que Seu Barriga dispensa Madruga de pagar as dívidas dos 

alugueis atrasados devido a já citada aposta do proprietário na luta de boxe. Todavia, 

ao estar se dirigindo para fora da Vila, Jirafales o interpela e temos o seguinte 

diálogo: 

 

- Jirafales: Seu Barriga, me desculpe, mas não pude evitar de ouvir o que 

disse lá dentro. E se bem me lembro, o senhor me disse uma vez que 

nunca na vida havia assistido à uma luta de boxe. 

- Seu Barriga: Efetivamente, eu nunca assisti à uma luta de boxe. 

- Jirafales: Mas, então... 

- Seu Barriga: Professor, se esta gente sair daqui, onde vão viver? (EL 

CHAVO, episódio 180 e 181, 11/11/1977 e 14/11/1977) 

 

Portanto, o que podemos concluir a respeito destes novos elementos 

agregados no remake de 1977 e na alteração de sentido da mensagem a ser 

passado por este último em relação ao original de 1974? Em grande medida, o que 

mais se percebe é a valorização dos vínculos entre os personagens e a Vila, bem 
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como reforça-se a ideia de que Seu Barriga é um bom capitalista, pois teria 

consciência de que não existem mais lugares como este para que estas pessoas 

possam viver; onde as relações e contratos informais entre as pessoas sobrepõem a 

as relações burocráticos e a formalidade. O capitalista neste caso negocia 

pessoalmente os termos com os inquilinos e busca entender a sua condição, 

enquanto um banco ou uma imobiliária agiriam de forma distinta, e possivelmente 

teria despejado Seu Madruga. Deve-se ressaltar que a fala final de Seu Barriga, ao 

ser inserida após uma sequencia de cenas que reforçam o vínculo entre as 

moradores e o espaço que estes habitam reforçam que tanto o capitalista quando 

inquilinos entendem que a Vila não é somente como um conjunto de residências 

domiciliares, mas um espaço de constituição de interações interpessoais, 

memórias, costumes, compartilhamento de história de vida, de dificuldades vividas 

e amparo em prol da sobrevivência mútua, sendo todos estes elementos 

constituintes de um caro valor simbólico e funcional a mesma que lhe atribui um 

sentido e uma funcionalidade, bem como lhe configura no discurso da série como 

bela de verdade. 

 

Considerações finais 

 

Após as análises dos referidos episódios podemos destacar algo em 

comum a respeito destes: a Vizinhança é bela pois resiste à mudança. O uso de um 

termo como resistência pode parecer inapropriado para configurar uma obra escrita 

por autor declaradamente católico e anticomunista, contra pautas progressistas 

como o aborto e que nos últimos anos de sua vida apoiou publicamente campanhas 

eleitorais de políticos neoliberais como Vincent Fox (2000-2006). Ressalvas muito 

semelhantes podem ser feitas a respeito da famílias Azcarraga, donos do 

conglomerado Televisa S.A até os dias atuais. Todavia, penso que é mediante os 

detalhes que compõe as contradições que encontram-se respostas interessantes 

para muitas das perguntas. O que pôde se observar ao longo da análise dos 

episódios é um contraponto, uma desconfiança em relação a determinadas 
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características do processo de urbanização e novas relações capitalistas que 

passavam a cada vez mais fazer parte da realidade mexicana que abria o seu 

mercado para a intervenção estrangeira na década de 1970.  

Embora estas novas configurações socioeconômicas viessem a alterar a 

realidade urbana mexicana, elas não passaram incólumes à críticas nem mesmo 

em setores mais conservadores politicamente. Deste modo, ao se empregar o termo 

resistência, não busca-se vincular a obra como uma crítica ao sistema capitalista, 

pois como observado em ambos os episódios, temos passagens que reforçam os 

elementos mais basilares de tal ordem político-econômica: exaltação à propriedade 

privada e os mitos do bom e do mal capitalista. Quando Seu Madruga afirma para 

Seu Barriga que deixará a casa por ser pobre, porém honrado, temos uma 

associação entre valores como honra e dignidade ao respeito pela decisão do 

proprietário, ou seja, um reconhecimento da legitimidade da propriedade privada. O 

falso mito do bom e do mal capitalista também devem ser relativizadas, afinal, 

enquanto estava doente – um problema de estrita ordem pessoal - Seu Barriga iria 

vender a Vila sem consultar nenhum de seus moradores, desvinculando-os de um 

processo decisório tão importante em suas vidas. 

Em suma, o que a obra parece propor é uma valorização e conservação de 

formas de sociabilidade que estão paulatinamente se perdendo no México da década 

de 1970. Assim, a Vila, como um espaço urbano fictício, simboliza uma repulsa à 

mudança por razões morais e pautadas pelos costumes, não necessariamente por 

julgar que o futuro será mais ou menos justo com os mais pobres. Ao questionar 

Jirafales a respeito de onde viverá essa gente, Senhor Barriga demonstra 

reconhecer que espaços passíveis de comportar estes modelos de sociabilidade 

presentes na Vila já não existem ou são escassos, invocando seu papel de protetor 

deste lugar. Por outro lado, o personagem Calvino, possível comprador, afirma que 

utilizaria o mesmo espaço para se construir um prédio de luxo e derrubaria a Vila, 

apresentando uma atitude de indiferença com as relações sociais constituídas 

naquele espaço. Portanto, Calvino e seu projeto de urbanidade invocam uma ampla 

indiferença ao passado da Vila, encarnando um moderno futuro que nega suas 

raízes históricas e seus vínculos de memória, um lugar onde a tradição e o costume 
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não possuem voz ou espaço. Em contraponto, Seu Barriga parece entender a 

importância de tais referenciais, o que lhe permite perceber no passado elementos 

que valem a pena ser conservados, valorizados e que sirvam de exemplo para as 

futuras gerações, e por saber disso, compreende – de forma conjunta com os 

demais moradores - a beleza de verdade da Vila. 
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A valorização do patrimônio edificado em uma cidade nova: o caso da 

demolição do Paço Municipal de Londrina 
 

Taiane Vanessa da SILVA (UEL)1 

 

O culto que se faz ao patrimônio histórico pode revelar condições e 

questões de uma sociedade (CHOAY, 2005). Dessa forma, esse artigo tem como 

objeto de estudo a valorização do patrimônio histórico local edificado, presente em 

duas entrevistas produzidas pelo Museu Histórico de Londrina, em 1979. Nestes 

depoimentos foi criticada a demolição do Paço Municipal de Londrina, no final da 

década de 1970. Além das entrevistas, serão utilizadas fotografias de edifícios em 

que a prefeitura de Londrina funcionou entre as décadas de 1930 e 1970. A 

metodologia de análise se pauta em considerar as intencionalidades por trás da 

produção das entrevistas. Acerca das fotografias, estas serão analisadas como 

portadoras de significados não explícitos (KOSSOY, 2002) e comparadas por meio 

das transformações das paisagens que a prefeitura se instalou em temporalidades 

diferentes, a fim de estabelecer relações com os depoimentos. Os resultados obtidos 

demonstram que o patrimônio edificado e a cidade são produzidos no interior de 

relações sociais e são artefatos humanos moldados dentro de conflitos e interesses. 

 

Palavras-chaves: Londrina, patrimônio edificado, Paço Municipal. 

 

Introdução 

 

A reforma urbana feita em Paris, na segunda metade do século XIX, por 

Haussmann, de acordo com Françoise Choay (2005), não se importou em preservar 

a malha urbana da cidade, mas sim monumentos específicos que não fossem 

                                                           
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. Bolsista CAPES. 
Orientadora: Profa. Dra. Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez, docente do departamento de História e do Programa de 
Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. 
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“obstáculos” para a modernização. Entretanto, alguns intelectuais, preocupados em 

preservar os aspectos pré-industriais, devido às rápidas transformações trazidas 

pela revolução industrial, saíram em defesa da velha Paris, com perspectivas que 

iam além da preservação de monumentos específicos. A partir de então, surge a 

noção de patrimônio urbanístico. Um dos exemplos distintos, citados pela autora, 

sobre a preservação da malha urbana de forma mais ampla, é do arquiteto e 

restaurador italiano Giovanni. Conforme este intelectual, a malha urbana é tudo o 

que dita reconfigurações espaciais, portanto, vestígios urbanos antigos devem ser 

articulados à historicidade da cidade, para então afirmar suas relações com o tempo 

presente. Em outras palavras, segundo Choay (2005), essa ideia mostra que é 

necessário respeitar a morfologia da malha urbana a partir das relações originais 

que deram origem ao formato que encontramos no presente. O respeito a essa 

morfologia permite restauros e destruições, gerando um estado de equilíbrio entre o 

antigo e o moderno. 

Para que se possa melhor compreender a historicidade presente na malha 

urbana, podemos relacionar as ideias de Choay (2005) com o que pensa Ulpiano 

Toledo Bezerra de Meneses (2003) acerca de uma cidade ser um artefato. De acordo 

com o autor, artefato se refere à natureza física apropriada socialmente de acordo 

com padrões sociais, formas, funções e sentidos, pois este não é constituído em 

uma atmosfera abstrata, mas sim “[...] produzido no interior de relações que os 

homens estabelecem uns com os outros [...]” (2003, p.262), movidas por tensões, 

conflitos e interesses.  

Ainda sobre esse assunto, a cidade, além de artefato, também é 

representação social, pois reflete a prática social global dos habitantes no espaço 

urbano e as condições de sua formação. A cidade “representada” demonstra “[...] 

signos e significações no interior de uma experiência humana [...]” (MENESES, 2003, 

p.264). Assim, ao abordar a cidade como artefato e representação social, é possível 

entender sob quais relações sociais as formas arquitetônicas, por exemplos, foram 

constituídas e compreender a importância de respeitar a morfologia da malha 

urbana e o estado de equilíbrio abordados por Choay (2005). 
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Levando em consideração essas perspectivas, visamos problematizar o(s) 

tipo(s) de valorização do patrimônio edificado, presente em duas entrevistas 

produzidas pelo Museu Histórico de Londrina. Em alguns momentos desses 

depoimentos, um dos entrevistadores e os depoentes, levantaram críticas à 

demolição do edifício do Paço Municipal da cidade de Londrina no final da década de 

1970. Dessa forma, buscamos entender o contexto que levou á esses 

posicionamentos e se estas opiniões estão relacionadas ao respeito pela morfologia 

da malha urbana e ao estado de equilíbrio entre o antigo e o novo. Após a 

problematização dessas questões, utilizaremos duas fotografias de espaços e 

temporalidades diferentes em que a prefeitura de Londrina se instalou, com o 

intuito de identificar as relações e representações sociais que as formas 

arquitetônicas e as transformações da paisagem podem comunicar e até que ponto 

isto dialoga com a valorização do patrimônio edificado presente nas entrevistas. 

Acerca da análise de depoimentos orais, de acordo com Verena Alberti é 

preciso “[...] saber ‘ouvir’ o que a entrevista tem a dizer, tanto no que diz respeito às 

condições da sua produção quanto no que diz respeito à narrativa do entrevistado 

[...]” (2008, p.185). Ainda, de acordo com Alessandro Portelli (1997), os depoimentos 

são frutos da intencionalidade de quem os produz, portanto, o conteúdo das fontes 

orais é dependente do que os entrevistadores colocam em termos das questões, 

diálogos e relações pessoais. Sendo assim, a concepção de Portelli (1997) e de 

Alberti (2008), indica o cuidado ao analisar uma entrevista, levando em consideração 

não só a narrativa de experiência, mas as perguntas e contexto que levaram àquele 

relato. 

No que diz respeito às fotografias, estas serão analisadas de acordo com as 

orientações de Peter Burke (2004). Conforme o autor, a imagem não é uma cópia da 

realidade, pois, por trás das lentes da câmera, existe o ponto de vista de um 

fotógrafo, uma intenção de produção que nos permite acessar uma visão de mundo, 

influenciada pelo lugar social de quem fotografa. Ao analisar uma fotografia também 

é necessário considerar o contexto geral da produção (cultural, social, político e etc.) 

e as circunstâncias que podem ter desencadeado a produção da imagem. Além 

disso, Burke (2004) orienta uma leitura atenta da fotografia, visando enxergar, nas 
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entrelinhas, elementos significativos, pois a imagem é portadora de significados não 

explícitos (KOSSOY, 2002). 

 

A valorização do patrimônio edificado de Londrina em relatos 

orais 

 

As entrevistas foram produzidas por César Augusto e George Craig Smith, 

colaboradores do MHL e entrevistadores de vários outros depoimentos produzidos 

em nome do Museu. Não há muitas informações sobre o primeiro depoente, 

entretanto a presença de Smith reflete vários significados, assim como a seleção 

dos entrevistados. Primeiramente, nos dois depoimentos, Smith é apresentado 

como o entrevistador principal, devido a sua proximidade com os depoentes. A 

característica em comum do entrevistador e dos entrevistados esta relacionada ao 

pioneirismo deles em Londrina. Smith foi funcionário da Companhia de Terras Norte 

do Paraná (CTNP), empresa que impulsionou a colonização desta região, e chegou a 

Londrina no final da década de 1920, enquanto os depoentes chegaram todos entre 

os anos de 1930. Para ser mais claro, os primeiros habitantes que migraram e 

imigraram para a cidade de Londrina, entre os anos 1929 e 1939, ficaram 

conhecidos como pioneiros, os quais, de acordo com Edson José Holtz Leme, 

consolidam o mito fundador acerca da epopeia dos primeiros habitantes da cidade, 

aqueles que enfrentaram “[...] as adversidades dos primeiros anos de colonização 

[...]” (2013, p. 91) e superaram os tempos difíceis e os problemas impostos pela 

mata, mostrando o progresso do homem sobre a natureza (HILDEBRANDO, 2010). 

Além da escolha do entrevistador e dos depoentes, o contexto em que as 

entrevistas foram feitas deixa ainda mais claro a intencionalidade do MHL ao coletar 

o relato de pioneiros e a proximidade disto com o mito fundador acerca de uma 

epopeia dos primeiros habitantes. Logo, os depoimentos foram produzidos durante 

a exposição temporária “Comemoração do Cinquentenário da 1ª Expedição ao local 

onde surgiu Londrina”. 
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A comemoração tomou como marco temporal a data do início da 

colonização da cidade, 21 de agosto de 1929, efetivada pela CTNP. [...] Ao 

solicitar recursos para um órgão estadual, justificou a importância da 

exposição ao enaltecer o papel da CTNP no processo civilizatório da 

região. [...] Realizada no saguão de entrada do Cine Ouro Verde a 

exposição apresentou várias fotografias dos primeiros anos da 

colonização e é claro da caravana, tema principal da mostra, assim como 

objetos do período.  Evidenciou-se a participação do pioneiro George Craig 

Smith, que chefiou a famosa caravana, tanto na organização com pela sua 

presença durante a exposição. (LEME, 2013, p.181) 

 

Assim, percebe-se que a exposição priorizou a epopeia dos pioneiros, 

citada anteriormente, focando apenas em aspectos positivos da colonização, 

principalmente no que diz respeito aos feitos da CTNP e a atuação dos pioneiros, em 

especial, de Smith. Portanto, a produção das entrevistas nas dependências da 

exposição privilegiou discursos que dialogassem com a narrativa e o saudosismo do 

acervo exposto. Porém, o mais importante para nossa pesquisa, diz respeito à 

valorização do patrimônio histórico edificado, que aparece em momentos das 

entrevistas, a qual se mostra ligada, entre outras questões, ao saudosismo dos 

“primeiros tempos” da cidade de Londrina. 

O primeiro entrevistado foi Waldemar Gewer. Entre as perguntas de Smith e 

as repostas do depoente sobre como era à vida nos primeiros tempos da cidade, 

César Augusto questiona: 

 

César Augusto: Como o senhor sente a destruição desses monumentos 

antigos, que relembram aquele passado que nos é tão caro? Como o 

senhor entende essa destruição? Como é que o senhor esta sentindo? A 

prefeitura foi destruída e tal. 

 

A pergunta do entrevistador secundário revela seu próprio posicionamento 

sobre o assunto. Para contextualizar, ele está se referindo ao prédio do Paço 

Municipal de Londrina, o qual abrigou a prefeitura até a década de 1970, foi demolido 

no final da mesma década e o terreno foi vendido para a construção de uma agência 
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do Banco Bradesco (BONI, 2013). Ao falar do edifício, o entrevistador o coloca como 

mediador de um passado estimado, na opinião dele, por todos. Portanto, percebe-se 

sua insatisfação com a destruição do prédio que abrigou a prefeitura. O entrevistado 

compartilha de uma opinião semelhante:  

 

Waldemar Gewer: Isso ai pra mim é um crime, desmoronar um troço 

desses, né? Isso deveria ficar na história de Londrina. Fazer tudo, menos 

demolir um negócio histórico. [...] Deviam zelar, melhorar a situação e não 

vender. Sou contra isso. Todo artigo que conta a história deveria 

continuar. 

 

Ao afirmar que todo monumento que conta a história não deve ser 

demolido, Gewer estimula uma militância no entrevistador: César Augusto: “[...] é 

necessário que se conjugue forças, para que se lute contra esse tipo de 

procedimento, um tanto quanto bárbaro, que as sociedades modernas inserem no 

seu comportamento”. Este raciocínio sobre as consequências da lógica das 

sociedades modernas para com a preservação do patrimônio edificado reflete a 

preocupação do entrevistador e do depoente com a transformação urbana que 

Londrina vinha sofrendo desde a década de 1950, com o auge da produção cafeeira 

que impulsionou a modernização da cidade. Essa questão fica ainda mais clara na 

segunda entrevista, na qual foram entrevistados os pioneiros Ângelo Ferrari e 

Rodolfo Francovig: 

 

César Augusto: [...] o senhor gostou de terem acabado com os edifícios? 

Ângelo Ferrari: Não, eu não gostei não. Desmanchar a prefeitura que eu 

fiz ali, pra fazer os dois andares como está ai. Só porque é mais bonita, 

[...] é mais moderna, o material é melhor e tal. Naquele tempo a escada da 

prefeitura tinha que mandar fazer em Ourinhos [...] não tinha pedra 

britada [...]. 

César Augusto: E o senhor [Francovig], é contra a derrubada desses 

monumentos históricos? 

Rodolfo Francovig: Eu estou muito admirado. Tenho muita saudade 

daquela época, que era tudo muito novo, não havia trem que viesse aqui, 

não havia estrada [...]. Aquela época era muito boa. 
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César Augusto: O senhor acha uma atitude, então, criminosa? Essa de 

derrubar os edifícios?[...]. 

Rodolfo Francovig: A sensação daquele tempo era de que tudo iria ficar, 

né? [...] hoje derrubaram tudo, não tem nenhuma lembrança daquela 

época. Hoje acabaram com tudo. É tudo novo, é tudo modificado. Se eu 

viesse aqui, daqui dez anos, já estaria tudo modificado [...]. 

 

Ferrari questiona a troca do edifício do Paço Municipal, o qual ele ajudou a 

construir, pelo novo, marcado por uma arquitetura mais moderna que a anterior e 

parece não entender a necessidade desta troca. Francovig enxerga nessa demolição 

o comportamento da sociedade moderna – percebido também por César Augusto ao 

entrevistar Gewer –, a aceleração das transformações urbanas e sente saudade das 

características que Londrina tinha em períodos anteriores. 

A partir das entrevistas, é possível perceber uma valorização do patrimônio 

edificado marcada por duas características. O entrevistador e os entrevistados 

visam o respeito à morfologia da malha urbana, pois enxergam a historicidade 

presente nas formas arquitetônicas e a importância de mantê-la. Entretanto, eles 

não apontam, em nenhum momento do depoimento, a necessidade de buscar um 

estado de equilíbrio entre o antigo e o novo. Portanto, da mesma forma que a 

modernização londrinense estava descartando edifícios “antigos”, os depoentes e o 

entrevistador desconsideravam a importância e um possível diálogo com o novo. 

É válido ressaltar, que Londrina até hoje e, principalmente, na década de 

1970, é considerada uma cidade nova, pois foi planejada na primeira metade do 

século XX. Se referir a prédios da década de 1940, como é o caso do Paço Municipal, 

como antigos, evidencia a forma como os responsáveis pelas transformações 

urbanas de Londrina enxergavam o passado. Mais uma vez a lógica da sociedade 

moderna entra em cena. De acordo com Zygmunt Bauman (2001), desde o período 

pós Segunda Guerra Mundial o mundo é marcado pela liquidez, insegurança, 

volatilidade e incerteza, características traçadas pela lógica do consumo e da 

artificialidade, por impulsos momentâneos e ações à curto prazo. Logo, sob a 
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dinâmica da liquidez, passados recentes são rememorados como passados 

longínquos, devido à rápida transformação da malha urbana. 

A mesma dinâmica da sociedade moderna também influenciou a forma 

com o entrevistador e os depoentes enxergam o novo. O que foi colocado em termos 

na produção do depoimento pode ser relacionado com a definição de patrimônio 

como espelho narcisista, desenvolvida por Françoise Choay (2005). De acordo com a 

autora, o patrimônio serve para reafirmar e cultuar identidades que estão 

ameaçadas pela aceleração do tempo. Para tanto, busca-se a acumulação de 

fragmentos de passados longínquos e recentes, que legitimem a identidade que se 

quer manter. 

Desta forma, na década de 1970, em Londrina, a vida dos tempos difíceis 

dos anos de 1930 já não fazia mais parte do cotidiano dos “pioneiros” e de nenhum 

outro habitante da cidade. Londrina cresceu em um ritmo acelerado. Desenvolveu-

se e se modernizou em pouco tempo. Esta modernização foi apropriada pelos 

escritos históricos como consequência positiva da atuação dos pioneiros e da CTNP 

(ARIAS NETO, 2008). Entretanto, a população cresceu de forma desenfreada, tanto 

que a cidade idealizada dos “primeiros tempos” saiu do eixo, a periferia cresceu e 

invadiu o centro (BENATTE, 1996); o tipo de trabalho, os costumes e as formas 

arquitetônicas mudaram.  

 

Os contextos de transformações urbanas londrinenses por meio 

da análise de fotografias 
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Figura 18: Prefeitura Municipal de Londrina. 1935. Autor: José Juliani. Acervo: MHL. 

 

Conforme a legenda da fotografia, o autor é José Juliani, um fotógrafo 

publicitário, contratado pela Companhia de Terra Norte do Paraná (CTNP) entre as 

décadas de 1930 e 1940 (VISALLI, 2011). A partir da característica principal das 

fotografias de Juliani, a publicidade, de seu vínculo empregatício com a empresa 

colonizadora de Londrina e dos elementos que compõem a fotografia, é possível 

enxergar na imagem tanto as representações do autor como a cidade como 

representação social e artefato. 

Dessa forma, Juliani enquadra, no centro da imagem, o primeiro edifício 

onde se instalou a Prefeitura Municipal de Londrina, no ano de 1934, na esquina das 

ruas Maranhão e Minas Gerais. Como já vimos, a década de 1930 é conhecida como 

o início da colonização de Londrina, momento no qual a Companhia investiu em 

propaganda para atrair moradores, visando, além do desenvolvimento da cidade, 

resultados lucrativos para seu investimento no norte do Paraná. Na mesma década, 
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Londrina se tornou um município e, consequentemente, passou a ter uma 

prefeitura. 

 Logo, as fotografias de Juliani foram mediadoras dos negócios da CTNP. 

Entretanto, as intenções do fotografo jamais podem ser alcançadas em sua 

essência, restando ao pesquisador interpretações criteriosas (JOLY, 2007), que 

levem em consideração o contexto da produção. Visto as intenções lucrativas da 

Companhia e o vínculo de Juliani com a mesma, registrar a imagem do edifício da 

prefeitura pode estar relacionado à intenção de divulgar uma cidade recente, que já 

possuía uma administração definida por pessoas e espaços, á época gerenciada por 

Willie Davids, prefeito do recém-município e diretor da CTNP. Portanto, registrar 

este edifício pode ser uma forma de convencer possíveis moradores a comprar 

terras e trabalhar em Londrina, um município em rápido desenvolvimento, com 

uma infraestrutura atraente aos olhos de um comprador, tornando a cidade, por 

meio da imagem, uma representação social. 

Além disso, os elementos que compõem a fotografia podem deixar mais 

claro o entendimento de cidade como artefato. O edifício que abriga a prefeitura é 

constituído de madeira e o entorno por poucas casas, árvores e matagais. Como já 

foi apontado, nesse período Londrina era uma cidade recém-formada, portanto, 

mesmo que em desenvolvimento, não era composta por elementos modernos ou 

grandes estruturas de alvenaria. Soma-se a isso o uso de madeiras de lei para a 

construção de edifícios e móveis. Assim, a forma como os habitantes e a companhia 

lidavam com a natureza, principalmente no que diz respeito à derrubada de árvores, 

era refletida nas construções.  

De acordo com Zani (1989 apud ARIAS NETO, 2008), a arquitetura de 

Londrina, principalmente na década de 1930, era constituída por casas de madeiras, 

com características semelhantes às do edifício que abrigava a prefeitura. A cidade 

também se destacava por suas serrarias e venda de madeiras para outros lugares. 

Assim, “[...] de fins da década de 1930 até o final da década de 1950, treze serrarias 

atuaram na cidade, produzindo, anualmente, em média, de 40 a 50 mil metros 

cúbicos de madeira [...]” (ZANI, 1989 apud ARIAS NETO, 2008). Em outras palavras, 
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as formas arquitetônicas dizem sobre as relações sociais caracteríscas de certos 

períodos e a domesticação da natureza pelo homem. Por isso a importância em 

encontrar um estado de equilíbrio que não desfigure a historicidade e a morfologia 

da malha urbana. 

 

Figura 19 Paço Municipal de Londrina. Década de 1940. Autor desconhecido. Acervo: MHL. 

 

Seguindo o desenvolvimento e crescimento da cidade, a arquitetura 

também é modificada. O antigo edifício que abrigava a prefeitura, marcado pela 

arquitetura das casas de madeira e pelo tamanho compacto, é trocada por um 

prédio de alvenaria espaçoso, projetado pelo engenheiro Harry B. Bottmann, 

construído com o incentivo do Governo do Estado, localizado na esquina da Rua 

Minas Gerais, ao encontro da Rua Santa Catarina, que abrigou, além da prefeitura, o 

Fórum, a Delegacia de Polícia, o Distrito Sanitário e a Câmara Municipal (BONI, 

2013). Este prédio foi construído entre o final da década de 1930 e início da década de 

1940, sendo inaugurado no ano de 1942. A imagem que registra esta segunda 

localização da prefeitura, que também faz parte do acervo do Museu Histórico de 

Londrina, não tem a identificação do fotógrafo, dificultando, mas não 

impossibilitando, interpretações sobre as intencionalidades da produção. Assim 
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como Juliani, o autor enquadrou o prédio da prefeitura, provavelmente a fim de 

mostrar sua grandeza, já que o mesmo ocupa o centro e boa parte da fotografia. Não 

podemos, porém, afirmar se existe ou não alguma intencionalidade propagandística. 

Ainda, a arquitetura do prédio diz sobre a forma como a cidade passou a 

lidar com seu próprio crescimento e modernização. Assim, o estilo arquitetônico do 

Paço Municipal de Londrina se enquadra nos princípios art déco, arquitetura 

representativa da primeira fase da modernidade brasileira, durante o governo de 

Getúlio Vargas, mas ainda com vestígios característicos do ecletismo (PERALTA, 

2005). De acordo com Oliveira (2008 apud SILVA, 2013), o estilo art decó simplifica os 

ornamentos com o uso de formas geométricas e de volumes – geralmente em 

esquinas, harmonizando o encontro de ruas em um arco de círculo. Este tipo de 

arquitetura passou a ser comum nos edifícios públicos das décadas de 1930 e 1940. 

Entretanto,  

 

[...] se entende por arquitetura art déco englobar uma diversidade de 

formas; e de que prédios que podem ser vinculados a essa tendência 

terem sempre aspectos relevantes que podem ser associados a outras 

vertentes arquitetônicas (neoclássica, eclética, moderna etc.). [...] Às 

vezes, como é o caso de casas urbanas, construções absolutamente 

tributárias de modelos que remetem à arquitetura colonial e do século XIX 

– em termos de materiais, técnicas construtivas, implantação, programa e 

organização dos espaços internos – têm uma fachada com ornamentação 

de viés art déco. Em outros casos, uma construção quase totalmente 

vinculada à arquitetura moderna – em termos de programa, materiais, 

técnicas e forma – apresenta na fachada um (ou vários) elemento de 

destaque claramente vinculado à ornamentação déco. (CORREIA, 2008) 

 

Assim, percebe-se que a arquitetura do Paço Municipal de Londrina vai 

além das características art déco, pois mistura a arquitetura moderna, que tem 

como uma de suas características a recusa de ornamentos. Como pode ser visto na 

fotografia, as diversas janelas das laterais do edifício, dialogam com os princípios 

modernos, porém, a fachada apresenta ornamentação déco.  
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Segundo Fábio Luiz da Silva (2013), o uso dessa forma arquitetônica em 

Londrina, anunciava a modernidade e a racionalização dos espaços da cidade até 

então delineados pela hegemonia das construções de madeira. Soma-se a isso o 

fato da construção de residências de madeira ter sido proibida pela prefeitura de 

Londrina no ano de 1939. Conforme o mesmo autor, a arquitetura art déco, por ser 

construída em alvenaria e racionalizar a ornamentação geométrica, materializava os 

desejos de modernidade em Londrina. 

De acordo com Edson José Holtz Leme (2013), o espaço urbano londrinense 

foi modificado pelo dinheiro adquirido nas safras de café, principalmente na década 

de 1950, auge da plantação cafeeira. Entretanto, desde a década de 1940, já era 

possível ver reflexos desse desenvolvimento econômico em um processo de 

modernização arquitetônica, como é o caso do prédio da segunda fotografia. Esse 

movimento moderno, em ritmo acelerado, gerou a construção do edifício do Paço 

Municipal, porém, o mesmo processo de modernização resultou na sua demolição 

no final dos anos de 1970, para dar lugar a uma construção de características 

apenas modernas, sem vestígios da arquitetura art déco. 

 

A modernização urbana provocou outras mudanças no cotidiano da 

população. As antigas carroças e charretes deram lugar aos automóveis; 

prédios antigos e casas de madeira foram demolidos para dar lugar aos 

prédios modernos, causando perdas irreversíveis ao patrimônio histórico 

da cidade. (LEME, 2013, p.80) 

 

Dessa forma, a busca pela modernização londrinense, legitimada e 

apropriada pelos discursos da história oficial da cidade, consequência do auge do 

desenvolvimento econômico cafeeiro, não priorizou o respeito à malha urbana de 

Londrina, optando pela demolição de prédios que passam a ser considerados 

“antigos”. Entretanto, isso mostra, mais uma vez, a cidade como artefato, fruto de 

relações sociais, e representação social de um contexto geral marcado pela busca 

da modernização urbana londrinense. 
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Considerações finais: a cidade como artefato e representação 

social 

 

Respeitar a morfologia da malha urbana garante que a historicidade 

presente nas formas arquitetônicas de uma cidade permaneça. Para isso, como 

vimos, segundo Choay (2005), o ideal seria encontrar um estado de equilíbrio entre o 

antigo e o novo – e também entre o popular e o elitista, o artístico e o técnico. Isto 

posto, a análise das entrevistas mostra que a lógica da modernidade não permitiu, 

em Londrina, na década de 1970, um equilíbrio idealizado, pois existiam os que se 

beneficiavam das rápidas transformações da malha urbana e os que sentiam a 

perda de sua identidade e do contato com o espaço e o tempo orgânicos. As 

fotografias de edifícios que já foram demolidos ajudam, porém, a historicizar as 

relações e representações sociais que existem nas transformações urbanas. A 

união dos resultados das duas fontes permite compreender os interesses por trás 

tanto da valorização do patrimônio edificado como da sua transformação, mostrando 

que a cidade de Londrina é um artefato constituído no interior de relações sociais, 

marcadas por interesses e conflitos. 
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Uma análise da produção imagética do grupo Instagramers Porto Alegre 

 

José Daniel Craidy SIMÕES,  

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e 

Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

Este artigo tem como objetivo analisar os tipos de imagens que se vem 

produzindo da cidade de Porto Alegre. Em tempos de espacialização do ambiente 

virtual, onde as comunicações sobre os espaços urbanos acontecem em vários 

níveis de profundidade, grupos com interesses comuns se formam nas redes 

sociais virtuais. Um deles é o Instagramers Porto Alegre (Igerspoa). Como em 

muitas cidades do Brasil e também do mundo, em Porto Alegre há uma exploração 

da sua imagem por meio deste tipo de coletivo virtual que se forma dentro do 

aplicativo para aparelhos celulares Instagram.  

Analisando-se esta modalidade produzida por um coletivo virtual, seria 

possível aceitar que essas produções correspondem à realidade dos espaços da 

Cidade, reconhecendo-se uma identidade da mesma ao nível do observador? Busca-

se, assim, compreender a produção de um grupo numeroso de fotógrafos, com uma 

temática comum, por meio de reflexões oferecidas por autores teóricos da 

fotografia. 

 

Palavras-chave: Imagem urbana, Fotografia, Instagram. 

 

Apresentação 

 

O “Igerspoa” ou “Instagramers Porto Alegre” é um grupo de 

compartilhamento de fotografias da cidade de Porto Alegre dentro do aplicativo 

“Instagram”, que é uma rede social de compartilhamento de fotografias para 
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usuários de celulares. São as “fotografias mobile”, ou as “mobgrafias”, conforme o 

conceito de Nettie Edwards. Recentemente foi divulgado, pelos idealizadores do 

aplicativo, que o número de usuários ultrapassou 500 milhões, sendo 35 milhões de 

brasileiros. Segundo relatos de seus criadores, os engenheiros de programação 

Kevin Systrom e Mike Krieger, o aplicativo Instagram surgiu com a intenção de 

resgatar a nostalgia das imagens instantâneas popularizadas pelas antigas 

máquinas Polaroid, cujas fotos se revelavam na sequência do disparo.  

 O grupo Igerspoa surgiu em 2012 e é um coletivo virtual que reúne dentro 

de sua página do aplicativo Instagram pouco mais de 5400 fotos selecionadas e 

publicadas. O grupo é “seguido1” por quase 35 mil membros usuários. As 

publicações são ‘sugeridas’ pelo usuário quando se menciona o termo #Igerspoa na 

descrição de uma fotografia publicada no Instagram. Podem ser feitas por 

seguidores do grupo ou por pessoas que façam publicações esporádicas 

simplesmente acompanhadas do termo “#igerspoa”. A fotografia marcada passa por 

uma triagem dos moderadores do grupo e, se selecionada, é publicada, fazendo 

então, parte da galeria dos “Instagramers de Porto Alegre”. 

Quase a totalidade das fotografias foi clicada dentro da cidade de Porto 

Alegre. O acervo é formado por imagens aéreas, ruas, bairros e lugares com 

potencial turísticos da Cidade.  

Algumas publicações contêm um trabalho investigativo sobre espaços 

pouco conhecidos da Cidade. Atualmente, não se encontra, por parte dos Órgãos 

Públicos, uma exploração de um conjunto de imagens simbólicas de Porto Alegre, 

nos ambientes virtuais. As iniciativas, neste sentido, ocorrem de forma 

fragmentada. 

A seguir é reunida uma amostragem de algumas imagens fotográficas 

representativa daquelas selecionadas ao longo do tempo de existência do grupo 

“Instagramers Porto Alegre” (Igerspoa). O critério de seleção utilizado foi o número 

de “curtidas” ou a simples representatividade do todo: 

 

                                                           
1
 Seguido – ato daqueles que seguem as postagens do grupo – os seguidores 
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Foto 1                                Foto 2                                 Foto 3                                Foto 4 

 

 

       

 Foto 5                                Foto 6                                 Foto 7                                Foto 8 

 

        

 Foto 9                                Foto 10                                Foto 11                              Foto 12 

 

       

 Foto 13                               Foto 14                             Foto 15                               Foto 16 

 

       

 Foto 17                              Foto 18                              Foto 19                              Foto 20 
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 Foto 21                               Foto 22                              Foto 23                              Foto 24 

 

       

 Foto 25                              Foto 26                              Foto 27                              Foto 28 

 

       

 Foto 29                              Foto 30                              Foto 31                             Foto 32 

 

       

 Foto 33                              Foto 34                              Foto 35                               Foto 36 

 

         Análise reflexiva 

 

A coleção é composta, quase na sua totalidade, por produções de fotógrafos 

amadores. Como acontece normalmente nas redes sociais, é possível afirmar que 

existe, na maioria dos registros fotográficos selecionados, uma preocupação em 

exaltar a “estética” dos lugares e temas fotografados. A partir de uma rápida análise 

das imagens reunidas no acervo do grupo nota-se que essa população de fotógrafos 
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apresenta fotografias muito diversificadas em tema e técnica, outras arrojadas, ou 

mesmo descompromissadas. 

O equipamento fotográfico utilizado pelos usuários do aplicativo Instagram 

são câmeras de celulares. Os formatos sugeridos são o quadrado (padrão) e o 

retangular (opção de ajuste). As fotografias são coloridas ou em preto e branco. São 

clicadas com diferentes lentes e medidas de resolução. Podem sofrer ajustes de luz, 

brilho, contraste, temperatura, saturação, cor e/ou ajustes por filtros pré-

configurados. Todos os recursos de edição são oferecidos, de forma simples, pelo 

aplicativo.  

Apesar disso, em uma análise técnica sobre as fotografias, é possível 

reconhecer imagens feitas com equipamentos fotográficos diferentes da proposta do 

Instagram. Algumas imagens mostram recursos que aparelhos celulares não 

oferecem, como por exemplo, grandes tempos de exposição em fotos noturnas (foto 

28). Dessa forma, identifica-se um caminho percorrido até a publicação que foge da 

proposta original do aplicativo. 

Algumas localidades servem de tema com muita frequência, como: o Cais 

do Porto, o Pôr do sol no Guaíba, o Museu da Fundação Iberê Camargo, Parques 

Moinho de Vento e Marinha do Brasil, o Bairro Centro Histórico (Centro Cultural 

Usina do Gasômetro, Viaduto da Avenida Borges de Medeiros, Praça da Alfândega, 

Praça da Matriz, Prefeitura Municipal de Porto Alegre), entre outros. 

Das fotos selecionadas pelo grupo e destinadas a integrar a página, cerca 

de 930 têm como tema principal ou pano de fundo os edifícios classificados pelo 

PDDUA de Porto Alegre (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 

Porto Alegre) como sendo de “edificações de interesse cultural2” do bairro Centro 

Histórico. Outras 201 fotografias têm temas semelhantes, mas foram realizadas em 

bairros como Cidade Baixa e Bom Fim, além do Parque Farroupilha. Este patrimônio 

arquitetônico reúne um número muito significativo de fotografias. 

                                                           
2
 Edificações classificadas pelo PDDUA como sendo imóveis de valor histórico, arquitetônico, urbanístico e/ou ambiental. 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

249 
 

 
 
 

Percebe-se um interesse recorrente do coletivo em retratar a arquitetura 

de caráter histórico e patrimonial da cidade de Porto Alegre. Se o fenômeno da 

fotografia surgiu como um democratizador da memória, no século XIX, como afirma 

Le Goff: “uma precisão e uma verdade visuais, nunca antes atingidas, permitindo, 

assim, guardar a memória do tempo e da evolução cronológica” (LE GOFF, 2012, p. 

446), por meio da história visual de uma sociedade, as fotografias permitem o 

conhecimento de sua cultura material. Uma fotografia é por si só um “objeto-

imagem: um artefato no qual se podem detectar, em sua estrutura, as 

características técnicas típicas da época em que foi produzido” (KOSSOY, 2012, p. 42).  

Dependendo da relação existente, um mesmo espaço público é capaz de 

transmitir imagens mentais diferentes no imaginário da população do grupo que o 

vivencia.  Joly fala sobre este tema: 

 

A imagem mental corresponde à impressão que temos quando, por 

exemplo, lemos ou ouvimos a descrição de um lugar, a impressão de o 

ver quase como se lá estivéssemos. Uma representação mental é 

elaborada de um modo quase alucinatório e parece pedir emprestadas as 

suas características à visão. (Joly, 2005, p.20). 

 

A prática do registro fotográfico durante a utilização do espaço público por 

uma população, como a de porto Alegre, revela certa preocupação com o registro na 

construção da aparência de suas vidas. Antes da ampla difusão deste fenômeno, 

Kossoy, em “Os tempos da fotografia”, já refletia sobre este sentido:  

 

“Fotografia é sempre memória enquanto registro da aparência dos 

cenários, personagens, objetos, fatos; documentando vivos ou mortos, é 

sempre memória daquele preciso tema, num dado instante de sua 

existência/ocorrência”. (Kossoy, 2007, p. 131). 

 

Fuão entende que a presença da fotografia na rede de computadores 

retoma de alguma forma, a apropriação da população sobre os espaços públicos.  
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Agora podemos ver as fotografias de arquitetura não só como parte de 

uma cidade fantasma, abandonada, como uma metáfora do abandono da 

cidade tradicional moderna, conforme sugeriu Flusser, mas podemos 

também imaginar que as pessoas não abandonaram a cidade, continuam 

lá, só que dentro de suas casas, dentro das fotografias, metidos e 

entretidos dentro da “rede”. (Fuão, 2002). 

 

A partir do momento em que o mundo para ao ser fotografado, para fazer 

uma pose para o registro fotográfico, modifica-se a intenção espontânea do registro. 

Nas postagens do grupo Igerspoa também se tem este desdobramento. Sobre essa 

transformação no enfoque da fotografia, refletiu Fuão em seu Blog: 

 

Hoje tudo quer ser fotografado. Como disse Flusser, “qualquer ato 

científico, artístico e político (incluindo arquitetura), visa eternizar em 

imagem técnica”. As “câmeras se instalaram, e ensinaram-nos uma 

maneira diferente de ver, representar e construir o mundo do mesmo”. 

Criaram uma sociedade da representação. Agora olhamos a realidade 

através do orifício da câmera, dos seus desejos e intenções, aprendemos 

e apreendemos o mundo através das representações. Pensamos 

fotograficamente, somos eternos espectadores na sociedade do 

espetáculo. (Fuão, 2012). 

 

Os registros fotográficos  

 

 Os registros fotográficos mostram diferentes olhares sobre temas 

recorrentes. A cidade é apresentada pelo que se passa em seus espaços públicos: 

seus edifícios, o trânsito, as ruas, as praças e a população dando vida a ela. Sobre 

este realismo do valor documental da imagem fotográfica, Dubois afirma: 

 

[...] a terceira maneira de abordar a questão do realismo em foto marca 

um certo retorno ao referente, mas livre de obsessão do ilusionismo 

mimético. Essa referencialização da fotografia inscreve o meio do campo 

de uma pragmática irredutível: a imagem foto torna-se inseparável de sua 
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experiência referencial, do ato que o funda. Sua realidade primordial nada 

diz além de uma afirmação existente. (Dubois, 1993, p.53). 

 

Os lugares retratados são ocupados por diferentes pessoas, em horas 

diversificadas. Um único espaço é capaz de difundir diferentes recortes imagéticos. 

As imagens mentais formadas em momentos específicos da vida desses espaços 

são capazes de transmitir variações de sentido. Kossoy fala sobre a criação de 

novas realidades e ficções por meio de um registro fotográfico: 

 

[...] Através da fotografia aprendemos, recordamos e sempre criamos 

novas realidades. Imagens técnicas e imagens mentais interagem entre si 

e fluem ininterruptamente num fascinante processo de 

criação/construção de realidades – e de ficções.  (Kossoy, 2007, p. 147). 

 

Observa-se que existe no grupo uma preocupação pela publicação de 

imagens espetaculares. Os recursos de edição, ofertados pelo aplicativo, 

proporcionam para o fotógrafo, que dispõe material técnico limitado, opções de 

produção de imagens muito sedutoras. Mesmo imagens em preto e branco 

aparecem com brilhos acentuados, altos contrastes, vinhetas. Dentre os filtros 

prontos oferecidos, existem muitos com o formato PB. 

 

       

 Foto 37                                                   Foto 38                                                  Foto 39                               

 

Se ao analisarmos as fotografias publicadas pelo grupo Igerspoa tivermos 

como intenção a busca de imagens representativas da cidade de Porto Alegre, 
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devemos ler, com acuidade a mensagem que se pretende transmitir em cada 

registro. 

Embora os temas se repitam, é raro identificar imagens que transmitam o 

processo de construção da identitas3 da cidade.  Os significados, as memórias, as 

posturas e práticas culturais são dispersos. É necessário um cuidadoso exame de 

sua intenção. O conceito de Philipe Dubois, no que define como “O segundo tempo da 

fotografia”, pode ser identificado, em muitas fotografias publicadas pelo grupo: A 

imagem fotográfica aparece como uma transformação do real: “A fotografia deixa de 

aparecer como transparente, inocente e realista por essência. Não é mais o veículo 

incontestável de uma verdade empírica”. (Dubois, 1993, p.42). Vilem Flusser 

esclarece a necessidade de decifrar suas intenções e conceitos: “Quanto ao 

problema da crítica da fotografia, eis o ponto crítico: ao contrário da pintura, onde se 

procura decifrar ideias, o crítico de fotografia deve decifrar, além disso, conceitos”. 

(Flusser, p. 38, 1983). 

 

Breve análise sobre alguns temas: objetos recorrentes 

 

Alguns temas predominam nas fotografias do grupo. Espaços exteriores, 

que normalmente proporcionam alguma forma de lazer, ou de rotina, motivam a 

concepção das imagens. Kossoy define que toda e qualquer fotografia tem sua 

gênese num específico espaço e tempo, que são suas coordenadas de situação. 

 

O processo de criação do fotografo engloba a aventura estética, cultural e 

técnica que irá originar a representação fotográfica, tornar material a 

imagem fugaz das coisas do mundo, torná-la enfim, um documento. Seja 

durante o processo em que é criada, seja após a sua materialização, 

conforme o destino ou uso que a aguarda, a representação está envolvida 

por uma verdadeira trama. Para compreendê-la deveríamos desmontá-la 

em seus elementos constitutivos. (Kossoy, 2009, p. 26). 

                                                           
3
 Do latim identĭtas, a identidade é o conjunto das características e dos traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. 
Esses traços caracterizam o sujeito ou a coletividade perante os demais. 
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 Analisando os temas fotografados, podemos interpretar que existem 

lugares da Cidade que são naturalmente fotografáveis e outros que embora muito 

explorados, mostram um grau elevado de dificuldades para serem registrados. 

Vieira defende que para uma boa fotografia de cidade, é necessário o preenchimento 

de requisitos como luz, distância e ordenamento. Seriam estes três itens as 

demandas fundamentais do registro fotográfico. 

 

Desta forma colocado, pode-se afirmar que para que a fotografia aconteça 

é fundamental que três condições sejam satisfeitas: que exista luz 

favorável iluminando os objetos a serem fotografados; que eles estejam a 

uma distância tal que os coloque dentro do cone de visão; e, por fim, que 

se apresentem uma certa ordenação do ponto de vista escolhido para a 

obtenção do registro fotográfico (composição). De nada adiantaria ter os 

objetos que se quer fotografar à disposição, sem que esses três requisitos 

sejam satisfeitos. (VIEIRA, 2012, p.105). 

 

Muitas vezes são selecionadas para a publicação do grupo Igerspoa fotos 

coloridas por luzes do pôr do sol sobre o Rio Guaíba, que é reconhecido pelos 

cidadãos porto-alegrenses como um dos maiores símbolos da cidade. Ele acontece 

durante todos os períodos do ano à margem oposta onde se localiza a Cidade. Desta 

forma estão presente a luz - do sol no momento poente, a distância - centena de 

metros de uma margem a outra, e o ordenamento - do ambiente natural com 

presença da água, vegetação e o perfil do horizonte. Cumprem-se, assim, os 

requisitos para a realização de uma boa fotografia, em conformidade com o conceito 

de Vieira, e se constata a criação de uma significativa imagem símbolo para a 

Cidade. 

Outro tema muito recorrente são as fotografias realizadas no Bairro Centro 

Histórico. Embora haja um interesse forte em registrar esta parte da cidade, muitas 

vezes o resultado das fotografias mostra fragmentos de edificações. Pode-se 

afirmar que tal fator ocorra pela dificuldade de enquadramentos, resultantes de 

distâncias insuficientes para o bom registro fotográfico. Por vezes a solução se dá 

por meio do emprego de ângulos diagonais ao objeto fotografado. A recorrência de 
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fotos com este tema, edificações do patrimônio, mostra um interesse especial da 

população por esta região, mesmo que haja dificuldades na realização dos seus 

registros. Com os obstáculos de distância e ordenamento, requisitos básicos para a 

realização da fotografia, descritos por Vieira, muitas imagens transmitem 

informações sobre os objetos por meio de recortes. No entanto, a compreensão 

clara sobre a leitura da imagem e a identificação do lugar na cidade se faz difícil. 

Kossoy esclarece este processo: 

 

 As possibilidades de o fotografo interferir na imagem - e, portanto, na 

configuração própria do assunto no contexto da realidade – existem desde 

a invenção da fotografia. Dramatizando ou valorizando esteticamente os 

cenários, deformando a aparência de seus retratados, alterando o 

realismo físico da natureza das coisas, omitindo ou introduzindo detalhes, 

o fotografo sempre manipulou seus temas de alguma forma. [...] entre o 

assunto e sua representação ocorrem uma sucessão de interferências, ao 

nível da expressão, que alteram a informação primeira. (Kossoy, 2009, p. 

30)  

 

No entanto, a exploração e o exercício na geração de imagens fotográficas, 

mesmo que de forma não consciente, permitem uma oportunidade para reflexão. É, 

sem dúvida, uma forma de expressão que transmite muitos significantes. Martine 

Joly classifica, em seu livro “Introdução à análise da imagem”, que a categoria ícone 

da imagem/signo mantém uma relação de analogia qualitativa entre o significante e 

seu o referente. Joly reflete que para a compreensão da imagem é importante o 

entendimento de alguns fatores: 

 

Apercebemo-nos, todavia, de que a imagem, longe de ser um flagelo 

contemporâneo ameaçador, é um meio de expressão e de comunicação 

que nos liga às tradições mais antigas e mais ricas da nossa cultura. A 

sua leitura, mesmo a mais ingênua e quotidiana, mantém em nós uma 

memória que apenas exige ser um pouco estimulada para se tornar num 

utensílio mais de autonomia do que de passividade. Vimos, com efeito, 

que a sua compreensão necessita que seja tomado em linha de conta o 
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contexto da comunicação, da historicidade da sua interpretação, assim 

como as suas especificidades culturais. (Joly, 2007, p. 155). 

 

Considerações Finais 

 

As diferentes imagens de um mesmo espaço, produzidas por diferentes 

olhares, transmite diferentes histórias. Neste sentido, para que se possa entendê-

las é necessário identificar a intenção, no processo de sua construção. 

O grupo de Instagramers Porto Alegre estimula seus membros e 

seguidores a praticarem a criatividade na produção de fotografias “publicáveis”. O 

aplicativo permite uma construção de fotografias com significado artístico.  Os 

usuários compartilham as experiências nos espaços públicos, estimulando, assim, a 

vida da Cidade. Observa-se uma quantidade significativa de fotografias sobre os 

mesmos edifícios, ou os mesmos temas, mas com intenções muitas vezes 

diferentes, que comunicam informações não necessariamente condizentes com o 

que se vivencia no lugar. Como se trata de uma comunidade em ambiente virtual, 

onde o que acontece é uma simples interação entre os membros em busca de fotos 

“curtidas”, tem-se muito forte a questão da intencionalidade dentro da fotografia. 

Exploram o espetáculo imagético que esta rede social proporciona. As imagens do 

grupo são cheias de possibilidades de interpretação. São produzidas para se 

destacarem entre outras do acervo. Se busca aquilo que proporciona alguma 

satisfação. 

Não há um compromisso no sentido de estimular a construção da 

identidade da cidade por imagens. A dinâmica no processo de construção da 

imagem da cidade de Porto Alegre e a fotografia dos Instagramers Porto Alegre não 

são diretamente correspondentes. Embora aconteçam apropriações de espaços 

urbanos, não se reconhecem enquanto produtos de relações sociais. O objetivo 

alcançado não é a identidade associada aos espaços. A imagem identitária da cidade 

de Porto Alegre ainda é uma pergunta sem resposta.  Existe um campo a ser 

explorado nesse sentido.  
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Paisagens da Ilha de Santa Catarina: Vistas de Fora, de Dentro, de 

Ontem e de Hoje 
 

Maryella Gonçalves SOBRINHO  

Doutoranda na Universidade do Estado de Santa Catarina 

Profª Drª Rosângela Miranda Cherem (orientadora) 

 

Resumo: A obra dos artistas viajantes frequentemente é vista com 

admiração por pesquisadores de diversas áreas. Além de representarem um 

frutífero enlace entre Arte e Ciência, constituem-se como documento a fornecer 

dados a respeito do passado, acompanhado de sensibilidade poética. O que se 

propõe neste texto é a análise de uma imagem tomando-a como documento 

histórico e estético, que nos permita avaliar também os modos de produção artística 

antiga e atual. Assim, tomamos como ponto de partida a obra Vue dans l’interieur de 

i’le de Ste Catherine  (Louis Choris), para estabelecer um paralelo com outras 

imagens: Vista da Ilha de Santa Catarina (Charles Darwin) e Janela para Serra do 

Mar (Ana Elisa Egreja). Desenvolvemos uma reflexão que combina uma descrição 

iconográfica à um método anacrônico, permitindo-nos justapor diferentes tempos e 

espaços, conforme propõe o historiador Didi-Huberman. A expectativa é que por 

meio dessa análise, possamos encontrar um elo entre uma produção paisagística 

do passado à uma que nos é contemporânea.  

 

Palavras-chave: Paisagem, Imagem, Artistas Viajantes 

 

Abstract: The work of traveling artists is often viewed with admiration by 

researchers from various fields. In addition to representing a fruitful link between 

Art and Science, they constitute a document to provide data about the past, 

accompanied by poetic sensitivity. What is proposed in this text is the analysis of an 

image taking it as a historical and aesthetic document, which allows us to evaluate 

also the modes of artistic production, both ancient and current. Thus, we take as a 
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starting point the work Vue dans l'interieur de i'le de Ste Catherine (Louis Choris), to 

establish a parallel with other images: View of the Island of Santa Catarina (Charles 

Darwin) and Window to Serra do Mar (Ana Elisa Egreja). We develop a reflection that 

combines an iconographic description with an anachronistic method, allowing us to 

juxtapose different times and spaces, as proposed by the historian Didi-Huberman. 

The expectation is that through this analysis, we can find a link between a landscape 

production from the past to one that is contemporary to us. 

 

Key-Words: Landscape, Image, Travelling Artists. 

 

 

A História da Arte pode ser considerada uma disciplina que reúne registros 

documentais, fragmentos da memória  e análises de obras a partir de um método 

que se coloca como científico, independentemente do tipo de abordagem teórica. O 

que permite a variedade de abordagens da obra é a sua autonomia; não importa as 

interpretações que se façam a seu respeito, ela constitui-se enquanto uma 

realidade, sendo fato histórico e estético ao mesmo tempo. (ARGAN, 1994, p.17) O 

que se propõe nesse texto, é a análise de uma imagem tomando-a como documento 

histórico e estético. Assim, buscamos desenvolver uma reflexão que combina uma 

descrição de forma e conteúdo, sem nos restringir à uma pura descrição 

iconográfica, à uma contextualização que justaponha diferentes tempos. 

 

Paisagem brasileira a partir do outro 

 

Muito da historiografia brasileira foi escrita com base em uma iconografia 

produzida por artistas, que ora serve como simples ilustração de fatos ocorridos, 
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ora serve como ponto de partida para a construção de narrativas
1
. Enquanto 

estudiosos de imagens, essa última opção é a que nos interessa. Exemplos de 

histórias construídas a partir de imagens são os álbuns de viagens, que combinam 

texto e representações paisagísticas, especialmente aquelas realizadas por artistas 

que visitaram o Brasil entre os séculos XVI e XIX, os artistas viajantes de expedições 

científicas. Desde a chegada dos portugueses em solo brasileiro, são produzidas 

imagens que retratam nossa paisagem e seus elementos: fauna, flora e povo. 

Utilizando técnicas variadas, como desenho, gravura e pintura, os viajantes 

mostraram suas próprias visões e concepções da natureza tropical e do povo 

brasileiro. Por meio dessa produção, além de conhecermos um Brasil representado 

pela visão do estrangeiro, conhecemos um passado visual de nosso país. 

Dentre as várias expedições que passaram pelo país, chamamos a atenção 

para Rurick
2
, realizada entre os anos de 1815 e 1818, que trouxe para solo tropical o 

artista Louis Choris
3
 (1795 - 1828), quando teve a oportunidade de conhecer a ilha de 

Santa Catarina. Naquele período, o artista permaneceu na ilha por volta de duas 

semanas, tempo suficiente para produção de desenhos  que viriam a ser publicados 

como gravuras, posteriormente publicadas em Vues et paysages de regions 

équinoxiales recueillis dans un Voyage autour du monde, em Paris. Entre elas, 

temos Vue dans l´interieur de l´Ile de Ste Catherine (Brèsil), objeto de análise na 

presente reflexão. (ver figura 1) 

De acordo com o título da obra, trata-se de uma vista do interior da ilha de 

Santa Catarina, local onde se encontrava Louis Choris enquanto retratava a 

paisagem. Em primeiro plano à esquerda, um emaranhado de cactos ocupa grande 

                                                           
1
 Optamos por não apresentar a história das ilustrações dos artistas viajantes de maneira aprofundada, para não perder o foco 
de nosso raciocínio. Além disso, existe uma ampla bibliografia a respeito do tema, que apresenta maiores detalhes. Como 
exemplo, temos a obra O Brasil dos Viajantes (Anna Maria Belluzo, 2000) e Mostra do Descobrimento (2000), com organização 
de Nelson Aguillar. A respeito das expedições em Santa Catarina, temos a tese de doutorado de Luciana Rosseto (2005), A 
Lupa e o Diário: História Natural, viagens científicas e relatos sobre a Capitania de Santa Catarina (1763-1822); Ilha de Santa 
Catarina, de Paulo Berger (1984) e obras diversas relativas à respeito da capital catarinense. 
2
 Organizada pelo conde russo Romanzov (1754 - 1826). Além do Brasil, a expedição passou pela  costa do Chile, Ásia, América 
do Norte  e diversas ilhas do Pacífico. (ROSSATO, 2005, p.176) 
3
 Desenhista, pintor e litógrafo russo. Sua habilidade para o desenho chamou atenção de naturalistas; e em 1813, realizou sua 
primeira viagem de estudos. Fez parte da expedição  Rurick entre os anos de 1815 e 1818, que lhe permitiu passar pela ilha de 
Santa Catarina. Com o fim da expedição, foi para Paris, onde estudou e trabalhou com artistas e aprendeu a técnica da 
litografia. Em 1827, viajou à América chegando a visitar o México, onde faleceu em no ano seguinte. Logo após sua morte, teve 
seus trabalhos publicados em Paris. (ROSSATO, 2005, p.176) 
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parte da composição. Sua tonalidade verde escura contrasta com o amarelo e azul 

das pequenas aves que ali estão. Ainda em primeiro plano, vemos plantas rasteiras 

e flores que abrem caminho para o negro de pouca roupa que carrega cachos de 

bananas. Mais ao fundo, há vegetação variada por todos os lados: palmeiras, 

coqueiros e bananeiras que envolvem uma pequena casa, cuja fachada está voltada 

para um terreno aberto. A continuidade deste terreno aberto vai de encontro à água, 

aparentemente uma lagoa  ou até mesmo o mar. No último plano, vemos a 

sequência de montanhas que formam a serra, de tonalidade azulada, dada sua 

distância do ponto de vista do artista.  

 

 

Figura 1: Vue dans l’interieur de I’le de Ste Catherine (Brèsil), Louis Choris. (21,8 cm x 26,8 cm) In: CHORIS, L. 

Vues et paysages de regions équinoxiales recueillis dans un Voyage autour du monde. Paris: Paul Renourd, 

1826. Prancha IV . Fonte: BERGER, Paulo. Ilha de Santa Catarina - Relatos de viajantes estrangeiros (séc XVIII e 

XIX). Florianópolis: UFSC e Lunardelli, 1984. p.238 
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Temos então, a representação de um cenário que mescla uma natureza 

ainda intocada, dada a presença da mata nativa; e uma paisagem cultural, sinalizada 

pela casa localizada ao fundo de uma mata e do negro que caminha carregando 

frutos de uma colheita. Embora seja possível identificar a presença humana, 

marcada pelo indivíduo trabalhador e pela casa em segundo plano, o personagem 

principal desta paisagem é a natureza. Isso também ocorre em outra vista da ilha de 

Santa Catarina, realizada por Charles Darwin
4
 (1809 - 1882). (ver figura 2) 

 

 

Figura 2: Vista da Ilha de Santa Catarina, Charles Darwin. (1822). Fonte: CORREA, Carlos Humberto P. História de 

Florianópolis - Ilustrada. Florianópolis:Ed. Insular, 2004. p. 193 

 

Aqui, a vegetação diversificada também ocupa grande parte da cena, 

incluindo a margem esquerda da composição. Em meio à mata rasteira, 

identificamos um homem negro, que carrega sobre seus ombros um bastão com 

baldes pendurados em suas extremidades, possivelmente armazenando frutos de 

alguma colheita ou água coletada na porção ao fundo. Cercando uma pequena casa, 

                                                           
4
 Naturalista inglês, autor da Teoria da Evolução, base de Origem das Espécies, publicado pela primeira vez em 1859. Darwin 
teria desenvolvido sua teoria durante e após observações realizadas numa expedição científica. Entre os anos de 1831 e 1836, o 
cientista navega pela costa do Pacífico e da América do Sul, tendo parado em Santa Catarina, inclusive. Quando foi convidado a 
participar dessa expedição, deveria desempenhar diversas funções: geólogo, botânico e zoologista.  
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coqueiros, palmeiras e outras árvores frondosas. Por fim, em último plano, 

montanhas a perder de vista. 

Vemos que, embora as ilustrações de Choris e Darwin tenham ‘estilos’ 

diferentes, como escolha cromática e o tipo de tratamento da imagem, constatamos 

que são extremamente semelhantes quanto à seleção e distribuição dos elementos 

paisagísticos da composição. É lógico que tratam-se de imagens feitas a partir do 

mesmo ambiente, a ilha de Santa Catarina, e inevitavelmente encontraríamos 

componentes em comum. Mas os planos que organizam em sequência os 

elementos mata - terreno/homem - casa/água - montanha, constituem-se como 

solução idêntica para ambos viajantes.   Deixando de lado a semelhança mais 

evidente, que seriam as plantas a ocupar o primeiro plano, foquemos nosso olhar na 

tímida presença humana. (ver figuras 3 e 4) 

 

            

   Figura 3: Detalhe de Vue dans l’interieur de I’le de Ste 

Catherine, Louis Choris 

  Figura 4: Detalhe de Vista da Ilha de Santa Catarina, 

Charles Darwin 

 

Na vista de Choris, o negro carrega bananas e na de Darwin, baldes. Com 

exceção desses detalhes, a posição dos homens é a mesma. Encontramos 

semelhanças também nas casas acolhidas pela mata, com ambas fachadas voltadas 

à paisagem.  A comparação entre os dois cenários nos permite lançar algumas 

hipóteses: teriam ambos autores realizado a composição a partir do mesmo ponto 
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de vista? Já existia um sistema de representação característico da ilha, que pudesse 

ser reproduzido por qualquer um? O negro seria a mesma pessoa retratada em 

momentos distintos? Um teria tido acesso à imagem do outro, produzida 

antecipadamente, tomando-a como referência? Teriam convivido durante suas 

respectivas estadias em Santa Catarina? Teriam feito os desenhos e gravuras 

juntos?  As duas últimas hipóteses são improváveis, dado o fato de que a ilustração 

de Choris é anterior à de Darwin; e mesmo que a datação estivesse incorreta, seus 

períodos de viagem são incompatíveis: Choris esteve no Brasil cerca de 15 anos 

antes de Darwin. Se por acaso estiveram exatamente no mesmo local que lhes 

permitissem ter pontos de vista tão próximos, num intervalo de mais de uma 

década, a ilha teria sofrido nenhuma modificação, o que é improvável, apesar da 

lenta transformação geográfica no sul do país até o século XVIII.
5
 O mesmo se aplica 

ao negro retratado. 

Sabe-se que fazia parte do processo de trabalho dos viajantes a realização 

de um esboço de observação da paisagem a ser retratada, para finalização posterior 

a partir de um desenho de memória. Certamente, Choris realizou uma série de 

esboços da natureza nativa, para depois realizar a obra final, gravar a litografia e 

imprimi-la. As ilustrações de Santa Catarina foram divulgadas em Paris, somente 

após sua volta à Europa, com o fim da expedição. (ROSSATO, 2005) É possível que 

Darwin tenha tido acesso à tais imagens? Sim. Além disso, as publicações 

resultantes das expedições geralmente eram acompanhadas de relatos. Choris 

observou que “As altas montanhas que se elevam dos dois lados estão cobertas até 

ao cimo da vegetação mais rica”, que “Perto das habitações cresce a bananeira” e 

“Por toda a parte, nestas regiões, o homem está cercado em sua moradia destas 

belas árvores, com frutos esplêndidos irradiando uma suavidade [...].” (BERGER 

apud MACKOWIECKY, 2010)
6
   

Não afirmamos que o cientista tenha de fato copiado a imagem, mas talvez, 

Darwin tenha ‘refrescado a memória’ observando uma imagem ou relato 

                                                           
5
 Sandra Mackowiecky aborda a transformação da ilha ao relacionar as paisagens e relatos produzidos a partir das expedições 
que passaram pelo sul do país, evidenciando também as motivações políticas que interferira no ritmo de desenvolvimento da 
ilha, hoje, Florianópolis. (MACKOWIECKY, 2010) 
6
 Tais fragmentos de relatos foram retirados de Ilha de Santa Catarina, séculos XVIII e XIX - Artistas Viajantes e o 
estranhamento da paisagem. (MACKOWIECKY, 2010) 
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previamente realizado como referência, e ao final, adicionado ‘o estilo pessoal’. 

Outros relatos sobre impressões de outros viajantes foram registrados antes 

mesmo da visita de Choris ao Brasil. Ou seja, é certo que havia um imaginário 

previamente construído não somente relativo à paisagem brasileira, mas também 

da catarinense. 

Os artistas viajantes que acompanhavam as expedições tinham como 

principal objetivo produzir um repertório visual que documentasse a fauna, flora e 

costumes característicos do local visitado. Sendo um material destinado à pesquisa 

científica e divulgação de um mundo longíquo, as representações deveriam 

corresponder à realidade de maneira fiel e exata. Mas fidelidade e exatidão são 

qualidades questionáveis, quando tratamos de representações feitas por homens de 

alguma formação cultural, como os artistas que aqui estiveram.  

 

As imagens elaboradas pelos viajantes participam da construção da 

identidade europeia. Apontam os modos como as culturas se olham e 

olham as outras, como imaginam semelhanças e diferenças, como 

conformam o mesmo e o outro. Diferentes e irredutíveis pontos de vista 

criam uma alucinante memória de muitos brasis. O imaginário derivado 

da relação colonial europeia é introjetado como imagem do Brasil, 

contribuindo para formar nossa dimensão inconsciente. A questão dos 

diferentes pontos de vista permanece atual, na medida em que persiste o 

discurso sobre o aqui e o lá, revestido do debate entre o centro e as 

margens, e na medida em que se atualiza em abordagens 

contemporâneas que reafirmam a condição intercultural, inerente ao 

material estudado. (BELLUZZO, 1994, p. 8) 

 

Como sugerimos anteriormente, temos a visão do outro. Entretanto, não 

devemos nos ater somente ao aspecto identitário: é importante considerar que estes 

artistas são assim chamados por terem tido alguma formação artística em sua terra 

de origem; ou seja, vieram para o Brasil com um tipo de gosto europeu já 

incorporado em suas práticas. (MACKOWIECKY, 2010)  A viagem pitoresca pelo 

Brasil é, segundo Anna Maria Belluzzo, uma transposição de modelos europeus do 
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século XVIII, no qual o sentimento tem a função de juízo estético. (BELLUZZO, 1998. 

p. 19 – 20)  

Em diversas análises das paisagens representadas por viajantes, cita-se o 

pitoresco como categoria estética. Em Giulio Carlo Argan (1992), encontramos uma 

definição de pitoresco, que representa uma forma de posicionamento do artista em 

relação à natureza, quando ele se considera como parte integrante do ambiente. (p. 

17 – 19) O artista viajante está na condição de ‘estrangeiro’, mas já possuindo o 

olhar educado (lembremos dos inúmeros relatos sobre o Brasil que já eram 

divulgados), a natureza circundante se torna uma realidade interiorizada. Utilizando 

técnicas mentais e manuais, o artista transmite sua experiência da natureza (sua 

fonte de estímulos) e  direciona às pessoas, como uma forma de educação do olhar.  

O mundo exterior só estimula o artista quando ele o percebe por meio de códigos 

culturais, ocorrendo o encontro do que é visto e do que a cultura legítima do que é 

visto. (ARGAN, 1992. p. 17) 

Com a breve definição do termo, podemos concluir que as paisagens 

pitorescas produzidas são evidências de imagens previamente criadas. O lugar se 

torna inspirador quando o viajante tem afinidade com esse ambiente. O artista 

viajante adepto à estética do pitoresco não constrói a paisagem, mas dela desfruta; o 

que proporciona prazer na natureza é o que é reconhecido. O que se busca é o 

particular, o característico. Segundo Argan (1992), fazem parte do repertório da 

estética pitoresca a representação de morros, da vegetação, do beira-mar e de 

construções, exatamente o que vemos nas paisagens de Choris e Darwin. Não 

somente este último pode ter baseado-se em um imaginário preexistente, mas 

Choris também certamente foi influenciado por um repertório que lhe era anterior, 

com base em ilustrações, relatos e modelos formais prévios. E isso não invalida 

ambas as produções, tampouco lhes retira sua importância. Este exemplo nos 

permite fazer um paralelo com um procedimento contemporâneo bastante 

frequente na construção de imagens e da história da arte: a montagem. 

 

Montagem de histórias, imagens, tempos e espaços  
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Georges Didi-Huberman (2012) ao discutir as implicações das imagens 

enquanto documentos históricos e seu ‘ardor’ a partir do momento em que ganham 

existência, coloca a montagem, procedimento característico de Walter Benjamin, 

como possibilidade de reconstituição de uma história: 

 

As noções de memória, montagem e dialética estão aí para indicar que as 

imagens não são nem imediatas, nem fáceis de entender. Por outro lado, 

nem sequer estão “no presente”, como em geral se crê de forma 

espontânea. E é justamente por que as imagens não estão “no presente” 

que são capazes de tornar visíveis as relações de tempo mais complexas 

que incumbem a memória na história. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.213) 

 

Complementando seu raciocínio, o autor cita Gilles Deleuze: 

 

Parece-me evidente que a imagem não está no presente [...] A própria 

imagem é um conjunto de relações de tempo de que o presente só deriva, 

apenas como um múltiplo comum, ou como o mínimo divisor. As relações 

de tempo nunca se veem na percepção ordinária, mas sim na imagem, 

enquanto criadora. Torna sensíveis, visíveis, as relações de tempo 

irredutíveis ao presente. (DELEUZE apud DIDI-HUBERMAN, 2012, p.213) 

 

Ou seja, para Didi-huberman, a montagem não é simplesmente uma 

justaposição de planos descontinuos, mas “um modo de desdobrar visualmente as 

descontinuidades do tempo da obra em toda a sequência da história.” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 474). Trazemos à tona este tipo de abordagem pois de tanto 

observar, ver as paisagens de Choris e Darwin, identificamos semelhanças e um 

possibilidade de estabelecer um elo de ligação de tempos distantes, na obra de Ana 

Elisa Egreja (1983 -  )
7
. O verbo ver aparece destacado pois para a metodologia 

proposta por Didi-Huberman, é um ato essencial: ver e tornar visível são tarefas do 

                                                           
7
 Ana Elisa Egreja é uma jovem artista brasileira, nascida em São Paulo, onde ainda vive. Formada pela Fundação Armando 
Álvares Penteado em 2005, realiza uma série de exposições coletivas e individuais desde então, além da aquisição de diversos 
prẽmios. Com obras em coleções nacionais e internacionais, é representada pela Galeria Leme, em São Paulo. Informações 
disponíveis em http://galerialeme.com/artist/ana-elisa-egreja-2/?section=bio Acesso em 21 de julho de 2016. 
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artista e historiador. Novamente apoiando-se em Benjamin, afirma que “Uma 

imagem bem olhada seria portanto, uma imagem que soube desconcertar, depois 

renovar nossa linguagem e depois nosso pensamento.” (DIDI-HUBERMAN, 2012, 

p.216) 

Voltemos nosso olhar à obra de Egreja. Da janela, vemos uma cadeia de 

montanhas cobertas de vegetação. A serra parece não ter fim: os morros ao fundo 

acabam por adquirir uma tonalidade azulada, característica da visão distante. Bem 

próxima à janela, troncos de finas árvores surgem como uma possibilidade 

proximidade com essa paisagem. O céu parece nublado, levemente acinzentado, 

com uma névoa que vai de encontro à imensidão da serra. A vasta paisagem nos 

chama atenção, mas olhando para Janela para a Serra do Mar, é difícil saber quem 

é o personagem principal desta pintura: a paisagem ou a janela? Esta última, 

ocupando quase totalidade da composição, é emoldurada por um azul vibrante, 

combinando com o vidro colorido. Dotado de certa transparência, o vidro colorido 

nos permite observar a continuidade da cena exterior. Na parede que separa dois 

espaços, o interior do exterior, é coberta por azulejos, que embora tenham um 

padrão geométrico característico da década de 60, remete ao nosso passado 

colonial, quando portugueses trouxeram este artifício como solução térmica em 

construções. (ver figura 5) 

 

 Figura 5: Janela para a Serra do Mar, Ana Elisa Egreja. 2013. Óleo sobre tela. 130 x 160 cm Fonte: Galeria Leme  
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O alto grau de realismo da pintura retoma um virtuosismo que, de tempos 

em tempos, reaparece na história da pintura, “Rara na arte de hoje, sua minuciosa 

técnica pictórica é comumente associada a momentos históricos da arte até o século 

XIX [...]”, como afirma Paulo Miyada a respeito de sua obra.
8
 Aqui, somos levados a 

nos sentir dentro deste ambiente construído por Egreja, da mesma maneira que 

podemos nos sentir inseridos nas paisagens de Choris e Darwin, à maneira 

pitoresca. 

Essa obra faz parte de uma série em que Egreja desenvolve um processo 

de restituição de presença em casas abandonadas. A pintora não esteve em 

nenhuma das casas, tampouco viu ao vivo a paisagem representada em sua pintura; 

ela retira imagens do Google, realizando uma montagem. “Gosto de criar narrativas 

com essas imagens que busco na internet, como se fossem colagens”, diz Egreja 

em entrevista ao Estado de São Paulo.
9
 As semelhanças entre a Janela de Egreja e 

as Vistas dos viajantes não estão no plano estritamente formal, mesmo que em 

todas as obras seja possível observar dados paisagísticos. O que está em evidência 

é o processo de trabalho, a montagem; e o assunto, o tipo de tratamento a ele 

atribuído: a paisagem. 

Geralmente, a bibliografia que trata da paisagem na arte tem pontos de 

partida semelhantes: a relação do artista com o espaço, com a natureza, com o 

ambiente que o cerca, com a arquitetura, etc. Assim, percebemos que a paisagem é 

uma reflexão sobre a arte em relação ao lugar, seu entorno e o ato de construir uma 

paisagem leva a redescoberta dos lugares aos quais se faz a referência visual. 

(CAUQUELIN, 2007.p.31) 

Em ambos os casos, vemos a representação de uma paisagem idealizada, a 

inserção do espectador no espaço apresentado e a montagem de elementos como 

procedimento artístico. Estas três obras remetem à história da arte, considerando a 

                                                           
8
 Paulo Miyada foi curador de recente mostra coletiva, da banalidade - volume 1, no Instituto Tomie Ohtake, que apresentou 
obras de Ana Elisa Egreja. A fala mencionada consta no texto de divulgação da exposição, disponível em 
http://www.institutotomieohtake.org.br/exposicoes/interna/arte-atual-da-banalidade  
9
 A entrevista foi realizada 2013, para divulgação de sua exposição individual na Galeria Leme. Disponível em 
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,paixao-pelo-camp-marca-arte-da-perfeccionista-ana-elisa-egreja-imp-,1100083. 
Acesso em 24 julho 2016. 
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evolução da paisagem enquanto assunto artístico; à força das imagens, 

considerando seu poder de reconstituição de uma memória; à história das técnicas, 

considerando os artifícios utilizados pelos artistas em sua habilidade de construir 

uma realidade e enganar nosso olhar.  

O que constatamos com a reflexão apresentada neste texto é que o 

processo de montagem de histórias, tempos e espaços mostra-se pertinente tanto 

aos historiadores da arte, estudiosos de imagens; quanto aos artistas, produtores de 

imagens. Uma análise de forma e conteúdo nos permite identificar as similaridades 

das imagens e a partir daí, questionar e propor hipóteses; e sua vinculação à um 

contexto histórico nos permite refletir sobre as possibilidades que envolveram a 

criação dessas imagens. Entretanto, se tivéssemos nos limitado a tais métodos, não 

teria sido possível viajar no tempo e espaço, ligando Choris, Darwin e Egreja. O elo? 

A janela. Das vistas de Choris e Darwin, estamos em meio à paisagem, olhando de 

longe para as simples casinhas de poucas janelas. Entremos na casa: através da 

janela proposta por Egreja, vemos a paisagem do lado de fora. 
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A cidade de Persépolis: uma análise a partir das ruínas do palácio de 

Dario I 

 

Iasmin Castro de SOUZA1 

(Universidade Estadual de Londrina) 

  

Na antiguidade, a imagem já era percebida como objeto de estudo dos 

filósofos, o que a tornava importante fonte para reflexão dos gregos. Encontramos 

também a imagem atrelada a templos, palácios, cidades e construções antigas, 

cumprindo um relevante papel para tais civilizações. A cidade de Persépolis é a 

marca do primeiro monumento que atrai a atenção da sociedade ocidental para os 

estudos da civilização persa. Palácios e escadarias revelam as gloriosas esculturas 

e altos relevos, que misturam a estratégia política dos reis persas com a cultura 

zoroastriana. A partir da análise semiótica, proposta por Charles Peirce, das 

imagens, “Rei combatendo o mal” e “Delegações das nações subjugada”, que datam 

do século VI a.C, o presente trabalho procura relaciona-las com o contexto de 

produção e construção, as estratégias do rei persa Dario I e o papel que a cidade de 

Persépolis impunha na época e atualmente. 

 

Palavras-chaves: Persépolis, Persas, Zoroastrismo 

 

Introdução 

 

É de total concordância que, atualmente, as imagens vem dominando 

grande parte do nosso cotidiano. Onipresentes, elas passam a adquirir um novo 

significado e espaço na contemporaneidade, graças ao movimento de globalização, o 

qual coloca a imagem num patamar mais elevado para a vida das pessoas. 

                                                           
1
 Estudante do curso de Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Londrina.  
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Fotografias e outdoors tornaram-se mais relevantes para nossa sociedade, que 

passa a consumir cada vez mais esses conteúdos visuais.  

Na antiguidade, a imagem já era percebida como objeto de estudo dos 

filósofos, o que a tornava importante fonte para reflexão dos gregos. Encontramos 

também a imagem atrelada a templos, palácios, cidades e construções antigas, 

cumprindo um relevante papel para tais civilizações. 

Independente do contexto histórico de produção, devemos analisar a 

imagem para escapar de certa passividade e aceitação que é imposta através desta.  

Por isso, algumas questões que a pesquisadora Martine Joly, propõem em seu livro 

Introdução à análise da imagem2, serão levadas em conta para a análise de imagem 

neste presente trabalho.  A autora torna a metodologia de pesquisa imagética algo 

muito bem orientado e exposto em sua obra.  

Para tornar mais especifico o espaço e tempo que abrange o contexto das 

imagens analisadas neste trabalho, é preciso colocar em foco as antigas civilizações 

que povoaram o território conhecido por nós hoje como Oriente Médio. Sabe-se que 

quando tratamos dessa região, a escassez e inacessibilidade de fontes são um 

problema para os pesquisadores. A situação política atual da região, somada a 

intolerância religiosa contribui também para a dificuldade da realização dos 

trabalhos. É importante lembrar que inúmeras produções e monumentos são 

perdidos e destruídos pela falta de conscientização da população, o que torna as 

datas e conteúdo das pesquisas, tidas de maneira aproximada pelo pesquisador e 

de certa forma longe da exatidão.   

 

Persépolis e Dario I 

 

As imagens analisadas no presente trabalho remotam aproximadamente 

ao século VI a.C e estão localizadas na cidade de Persépolis, região do atual Irã. 

                                                           
2 Livro publicado pela Edições 70 (Lisboa), em 2007. O livro encontra-se disponível online pelo seguinte link. 
https://flankus.files.wordpress.com/2009/12/introducao-a-analise-da-imagem-martine-joly.pdf 
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Sendo parte do patrimônio mundial da UNESCO desde 1979, a cidade de Persépolis 

se encontra dentro da província de Fars e atrai muitos turistas todos os anos.  

É a partir do governo de Dario I que podemos iniciar uma reflexão acerca 

das imagens fontes desse trabalho. Deve sempre ser levado em consideração as 

intenções do autor em produzir tal obra. Além disso, para o filosofo estadunidense 

Charles Peirce3, conhecido por projetar a metodologia de estudo da Semiótica, uma 

imagem deve ser analisada como símbolo, pois grande parte da significação desse 

símbolo se deve a aqueles que fizeram e aqueles que a compreendem. O que nos 

remete a ideia do papel de comunicação através da imagem. 

Rei Dário I chegou ao poder por pertencer a alta nobreza persa, pois seu 

antecessor, Cambises não havia deixado herdeiros ao trono. Dário foi o responsável 

por organizar o Império Persa e leva-lo a vitórias em guerras e conquistas de povos 

e territórios. Além disso, foi ele o responsável por tonar o Zoroastrismo a religião 

oficial do Império Persa. O fato de ser um grande devoto ao Zoroastrismo é que 

justificou o sucesso do seu governo e que podemos encontrar concretizado nas 

paredes da cidade de Persépolis.  

 

 

Figura 1 – Vista da cidade de Persépolis registrada por Bendson Chu em abril de 2013. 

 

Construída pelo famoso rei persa Dario I aproximadamente no ano de 518 

a.C4 e terminada pelo seu filho Xerxes I e seu neto Artaxerxes I em 424 a.C, a cidade 

de Persépolis era considerada a capital cerimonial do Império Persa. Inúmeros 

                                                           
3Charles Peirce, apud Martine Joly, 2007. 
4 Informação encontrada no site da UNESCO. <http://whc.unesco.org/en/list/114>  
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devotos do Zoroastrismo, antiga religião persa, visitavam a cidade para oferecer 

tributos e participar de cerimônias. Outros povos que seguiam outras vertentes 

religiosas também visitavam a cidade para oferecer agrados ao Rei.  Geralmente as 

visitas aconteciam no período da primavera, pois curiosamente a cidade permanecia 

vazia ao resto do ano. Além disso, era nesse local que acontecia as festa do Ano 

Novo persa (Nawroz), uma das celebrações mais importantes para estes povos.  

A cidade de Persépolis é conhecida pelos grandiosos baixos relevos que 

decoram as paredes e escadarias do Palácio. Essas paredes tem em média 21 

metros de altura e foram construídas por materiais pedrosos e arenosos coletados 

em diferentes áreas. Os desenhos esculpidos são geralmente de criaturas míticas 

pertencentes ao Zoroastrismo, reis Persas e cidadãos que a Pérsia mantinha trocas 

comerciais.  

 

 

Figura 2 – Grandes construções de Persépolis em contraste com as pessoas. Autor: Vincent Ko Hon Chiu 

(28/11/2008). 

 

Conhecida como “Delegações das nações subjugadas”, o baixo revelo 

localizado na escadaria leste do Palácio de Dário I, conhecido também como 
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Tachara, situado nas ruínas de Apadana, sul da cidade de Persépolis, contém a 

representação de povos das mais variadas áreas que os persas mantinham contato. 

Medos, babilônios, árabes, nubios e egípcios são exemplos do que podemos 

encontrar.  É a partir dessa imagem que conseguimos considerar uma das 

principais características do governo de Dário I. O imperador tinha uma política de 

tolerância muito curiosa em relação a diferença cultural do outro. Nas palavras do 

historiador sueco, Carl Grimberg, “Graças ao seu Estado unificado, em que a força 

se aliava à tolerância, os diferentes povos puderam aproximar se uns dos outros.” 

(GRIMBERG, 1965, pg 23) 

 

Figura 3 – Parede da escadaria da Apadana. Foto retirada do site do Instituto Oriental da Universidade de 

Chicago (EUA). 
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Figura 4 – Delegação da Babilônia em detalhe da parede das “Delegações das nações”. Foto retirada do site do 

Instituto Oriental da Universidade de Chicago (EUA). 

 

Essa marcante política de tolerância dos persas, desperta curiosidade e 

pode ser justificada. Pelo fato de já terem sofrido com a dominação dos babilônios5 

durante o ano de 550 a.C, é tido que os persas desenvolveram certa sensibilidade e 

compreensão em relação as diferenças dos estrangeiros. Durante esse período de 

repressão, os persas não podiam praticar seus ritos religiosos e eram 

extremamente castigados e pressionados para seguir as ordens dos babilônios, o 

que fez com que, ao se tornar uma potência séculos depois e conquistar outros 

povos, os persas passassem a tolerar e autorizar as práticas e ritos religiosos 

diferentes aos seus. 

O zoroastrismo como religião oficial do império a partir do século VI a.C, 

também passa a ser uma forma de justificar as políticas em relação aos 

estrangeiros. A religião, de acordo com Grimberg, prega a ideia de que o homem 

deveria cultivar um “trabalho construtivo ao serviço do bem”. Assim, “A filosofia 

humanitária desses dois soberanos (Ciro e Dário) explica-se, sem dúvida alguma, 

                                                           
5 Dionísio Oliveira Soares, 2009, pg 06.  
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pelo alto nível religioso e moral em que Zaratustra tinha educado os persas” 

(GRIMBERG, 1965, pg 23). 

Outro monumento importante para análise da cidade de Persépolis, é o 

conhecido pelos nomes, “Persepolis king fighting evil”, “King Darius fighting evil” e 

no português, “Rei combatendo o mal”. Essa imagem é encontrada mais 

precisamente em uma parede no Palácio de Dario I, nas mesmas localizações que a 

da escadaria analisada a cima. A imagem apresenta duas personagens: O Rei Dario 

I e a entidade Arimã (Angra Mainyu e Ahriman também são denominações 

referentes a essa entidade).  

 

 

Figura 5 – Foto do relevo “Rei combatendo o mal” localizada na Apadana. Autor: Francesco Bandarin (17/05/2006) 

 

Observando num sentido mais amplo, a imagem se insere num local 

próximo a entrada das escadarias do Palácio. A construção de Persépolis em si 
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pode ser analisada como forma de propagação da imagem política de Dario I, além 

de que acaba por eternizar as ações de seu governo. Não é por acaso que a 

construção se localiza próximo aos lagos Úrmia e Helmand, pois estes constituíam 

papel importante em rituais religiosos, o que se tonava certo atrativo aos visitantes, 

já que fora a existência desses lagos, a região era caracterizada por extrema 

escassez de água.  

Em um sentido mais detalhado, podemos notar algumas importantes 

impressões na imagem. A princípio, Arimã, que é conhecido como o “espírito 

destruidor”, é representado por um leão possuidor de chifres, garras, assas, 

músculos, e um rabo. Ele aparece se defendendo de Dário, que por sua vez, 

esfaqueia Arimã na região do estômago e na cabeça. É notável que o rei persa 

aparece na imagem ganhando a briga.   

Nesse sentido, percebe-se uma das características mais marcantes do 

zoroastrismo: a presença da dualidade. Vemos na imagem um conflito entre o bem 

e o mal e o bom e o ruim. Assim, nos escritos sagrados (Gatha e Avesta) é relatado o 

nascimento de Angra Mainyu junto ao seu irmão gêmeo Spenta Mainyu. Um seria o 

espírito benfazejo e o outro o espírito destruidor6. Dentro da realidade zoroastriana, 

esse dualismo sempre esteve presente nas formas de pensamento, nas decisões 

das pessoas e nas mensagens pregadas pelos religiosos. Ou seja, era aplicada a 

todos aspectos da vida.  

É de clara compreensão que, ao visualizar a imagem, remetemos 

instantaneamente a representação de Arimã, com o imaginário do diabo cristão. 

Chifres, rabo e asas são alguns dos principais elementos que relacionamos com 

ambas representações. Além disso, Arimã aparece muitas vezes descrito e 

associado ao animal serpente, principalmente séculos mais tarde, com os gregos. 

Porém, isso não se dá ao acaso. É ainda estudado as relações e influências 

zoroastrianas sobre as três principais religiões monoteístas, Judaísmo, Cristianismo 

e o Islamismo, contudo isso não se torna pertinente para adentrar no trabalho.  

                                                           
6 Informações encontradas no livro História das crenças e das ideias religiosas vol 1. (2010), do autor Mircea Eliade.  
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Uma importante investigação a ser feita em relação as imagens são a 

presença e a ausência de elementos. Como tendo na imagem a presença de Arimã, 

logo se questiona a presença de Ahura Mazda ou de Spenta Mainyu, duas entidades 

que representam a bondade e que não estão presentes no monumento. O fato que 

permeia essa questão, é a ideia de que a dualidade presente em todas 

representações na cidade de Persépolis esteja baseada num diálogo entre Arimã 

(mal) e Dario I (bem). Assim, é lógico pensar na mensagem política que Dario I e 

outros reis persas queriam concretizar nessa grande construção. Os palácios em si 

dentro da cidade, são formas de eternizar uma imagem dos soberanos persas e de 

suas concepções políticas.  

 

Conclusão 

 

A cidade de Persépolis exerceu grande influência desde seu período de 

construção e até a destruição. Foi em meados do ano 330 a.C que o famoso 

Alexandre Magno, rei da Macedônia, durante seu período de glória e expansão, 

conquistou grandes territórios do oriente, inclusive o Império Persa que estava sob 

o reinado de Artaxerxes V. A cidade foi dominada pelos seus soldados e grande 

parte posta a fogo e destruída. Entende-se que a destruição de Persépolis se 

justifica por fins políticos e por estratégias de domínio de território e da população. 

Apesar de todo processo de deterioração, a cidade foi tão bem planejada 

que grande parte dos canais de irrigação são ainda hoje utilizados pela população 

próxima. A cidade em si se tornou patrimônio da UNESCO desde 1979 e ainda 

requer grande espaço para pesquisa e investigação. Grande parte do que 

entendemos sobre Oriente Médio, vem das pesquisas da cidade de Persépolis. A 

própria escrita cuneiforme, considerada a mais antiga, só obteve seu sistema 

decifrado através da língua pérsica de Persépolis.  
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Efeitos sobre imaginabilidade do espaço urbano com introdução de 

ciclovias e canteiros na cidade de Maringá – PR 
 

Thiara L. S. STIVARI SOCOLOVITHC1 

Orientador: Miguel Luiz CONTANI2 

 

Resumo: Este estudo analisa registros fotográficos retratando a dinâmica 

presente nos espaços da região central de Maringá-PR, decorrentes de novos 

sentidos produzidos na imaginabilidade e na tradição histórica da cidade. Quando 

foram substituídas as vagas para carros do canteiro central por ciclovias, iniciou-se 

uma transposição entre valores: o do sedentarismo pelo da atividade física, sem 

deixar de mencionar o contato do habitante com a natureza e o ambiente urbano, 

por um viés modificado. As discussões são efetuadas, tendo como método os 

aportes semióticos e os fatores de observação apontados por Kevin Lynch, para com 

eles, tratar de um paisagismo tornado “passarela” simbólica para o corpo 

novamente como foco. 

 

Palavras chave: Produção de sentidos, Paisagem da cidade, Registros 

fotográficos.  

 

Introdução 

 

A cidade constitui um dos elos mais sedimentados de convívio social, 

sobretudo por ser palco da manifestação cultural e histórica de um povo. As ruas, 

praças, design, arquitetura, mídias, entre outros elementos, estabelecem uma 

                                                           
1
. Mestranda em Comunicação, com ênfase em Imagens e Linguagens, pela Universidade Estadual de Londrina – UEL(2017-
2018), especialista em História da Arte pelo Centro de Ensino Claretiano (2016), graduada Design de Interiores pelo Unicesumar 
(2015), graduada em Comunicação Social com habilitação Publicidade e Propaganda pelo Unicesumar (2005), 
thiarastivari@gmail.com 
2
. Orientador do trabalho. Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). 
Professor do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
contani@sercomtel.com.br 
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dinâmica comunicacional e uma práxis normativa de onde surgem representações 

(signos) que se organizam no imaginário individual e coletivo dos habitantes.  

A construção de vínculo afetivo ou informacional é gerada à medida que o 

ambiente é experimentado e dotado de valor individualmente. Cada pessoa virá a 

perceber e transformar um espaço indiferente e genérico em um lugar classificado 

(valorizado e reconhecível) conforme lhe atribui significados distintos, com isso 

formando uma composição imagética que permite uma organização de funções, 

usos, laços afetivos e memória. Segundo Kulak e Contani (2015), a alteração do 

ambiente provoca uma reestruturação da imagem e das relações que o indivíduo 

possuía com o local, passando a ressignificá-lo de forma a desenvolver novas 

interações com o ambiente, que assim adquire novo contexto de visualidade. 

A questão que dá partida deste estudo faz recorte na alteração que ocorreu, 

em 2014, em Maringá-PR na Avenida Brasil, uma de suas vias de comércio mais 

antigas. Houve uma transformação estrutural e simbólica significativa quando foram 

substituídas as vagas de estacionamento do canteiro central por ciclovias com um 

design e paisagismo característico. Pergunta-se, então: como os registros 

fotográficos podem evidenciar os impactos causados, na imaginabilidade do espaço 

urbano, por essas alterações sobretudo de conceito de uso desse mesmo espaço?   

O objetivo deste artigo é analisar por meio de registros fotográficos, como 

essa interferência urbana altera a imagem da cidade e os sentidos em relação ao 

corpo-espaço que evocam desta nova realidade. 

A metodologia adotada é de um estudo bibliográfico e documental, com o 

uso de fotografias para avaliação do ambiente, sobre a perspectiva dos conceitos da 

imagem da cidade desenvolvidos por Ferrara(1997, 2002) e Lynch(1997), pelo 

entendimento que a fotografia “pode ser ponto de partida de uma reflexão 

antropológica ou o resultado dessa reflexão(…) Ela descreve, representa ou até 

mesmo interpreta tudo o que pode ser visto.”(GURAN, 2011 p.80)  

A hipótese levantada é de que nesta mudança ocorreu uma transposição de 

valores que alterou a mobilidade, a imagem da cidade e a própria relação dos 

habitantes com o espaço resultante. O local dos estacionamentos, que privilegiavam 
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o automóvel (símbolo de segregação e individualismo) passou a ser reapropriado 

pelo coletivo. A ciclovia propõe uma reorganização social e representativa, uma 

interação com a cidade em um tempo distinto: ela dialoga com cidadão, modela 

novos comportamentos, expõe novamente o corpo e, com ele, a própria cidade. 

 

Construção histórica de Maringá 

 

Segundo Cordovil (2008) a cidade de Maringá formou-se do processo de 

desbravamento do “norte novíssimo” (IBGE,1968) comandado pela Companhia de 

Terras Norte do Paraná – CTNP. O intuito era ocupar e desenvolver polos regionais 

com uma rede urbana hierarquizada nas regiões norte e noroeste do estado. Neste 

caminho, Maringá foi planejada para se tornar um dos grandes centros prestadores 

de serviço da região. Ela nasce em um contexto em que a propaganda era 

ferramenta fundamental para divulgação e ocupação do espaço. O autor salienta 

como a comunicação publicitária utilizava um discurso que persiste até hoje: cidade 

planejada, exemplo de urbanismo, um projeto moderno, terra rica e próspera.   

Segundo Amadei et al. (2011), essa cidade projetada continha linhas 

orgânicas, praças e vias demarcando as características topográficas do espaço e 

delimitando as áreas verdes, com um desenho claro, largas avenidas e eixos 

monumentais se destacam desde o plano original. Dentre eles estava a avenida 

Brasil, que se destinava a cortar a cidade de ponta a ponta, numa extensão de 7.450 

metros.  

Nas figuras 1 e 2, observa-se a disposição das vias em 1954, sem 

pavimentação, e em 1962, com paralelepípedos. Na gestão de Adriano Valente (1969 

a 1972), a via foi asfaltada, e os canteiros centrais cortados formando 

estacionamentos em formato de espinha de peixe (figuras 3). Eles permaneceram 

assim até 2014 (figura 4), na gestão de Carlos Roberto Pupin (2013-2016), quando a 

cidade passou por uma grande transformação alterando estas vagas por ciclovias 

com paisagismo próprio (figuras 5 a 8).   
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Figura 20: Avenida Brasil 1954 sem pavimentação. 

Foto: autor não citado 

Fonte: Arquivo JC Cecílio  

 

Figura 21: Vista superior da Avenida Brasil 1962, 

canteiro central arborizado.  

Foto: autor não citado 

Fonte: Arquivo da Prefeitura de Maringá 

 

Figura 22: Avenida Brasil 1969, implementação dos 

estacionamentos 

Foto: autor não citado 

Fonte: Arquivo da Prefeitura de Maringá 

 

Figura 23: Avenida Brasil 24/04/2007 

Foto: autor não citado 

Fonte: Arquivo da Prefeitura de Maringá 

 

Figura 24: Avenida Brasil 08/01/2014 - Início da 

retirada das espinhas de peixe. 

Foto: Roberto Furlan  

Fonte: Arquivo Prefeitura de Maringá 

 

Figura 25: Avenida Brasil 02/12/2014 - Ciclovia 

implementada, arcos Florais com paisagismo de 

natal. 

Foto: Roberto Furlan 

Fonte: Arquivo Prefeitura de Maringá  

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

288 
 

 
 
 

  

Figura 26: Avenida Brasil 23/12/2016 – Campanha Vai 

de Bike da Prefeitura e Unimed 

Foto: Thiara Stivari Socolovithc 

Fonte: A autora 

 

Figura 27: Avenida Brasil 15/03/2017 – Arcos Florais 

com paisagismo de verão 

Foto: Thiara Stivari Socolovithc 

Fonte: A autora 

 

O espaço como imagem  

 

Segundo Chaves (2003), o estudo sobre cidades tornou-se interesse de 

muitas áreas a partir do século XIX, em especial em relação à arquitetura, 

economia, questões políticas e culturais. No entanto, essa visão isolava sujeito e 

objeto, o que, por consequência, desconsidera a relação com o espaço natural e a 

mobilidade que lhe é inerente, impedindo novas possibilidades de observação. Para 

Chaves (2003) assim como Ferrara (1997,2002) a semiótica é um importante 

caminho de leitura do espaço, pois é uma visão que contempla a complexidade e a 

mutabilidade do espaço urbano, que supera as segmentações científicas cujas 

representações são resultados da experiência humana. Para Ferrara (2002) 

  

a semiótica é a ciência que ensina a ler o mundo, mas essa leitura supõe 

a totalidade da experiência no mundo, entendido nos seus modos de ser, 

nas suas manifestações fenomênicas que, por sua vez, supõe o inventário 

das diferenças organizadas nas célebres categorias cenopitagóricas de 

Chales Sanders Pierce: primeridade, segundidade, terceridade ou forma, 

uso e lei. (FERRARA, 2002, p.126)  

 

Para uma possível leitura das imagens e significados que emanam dos 

ambientes urbanos é interessante compreender outra proposta feita por Ferrara 
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(1997) ao caracterizar o espaço habitado como manifestação exemplar do texto não 

verbal, ou seja, uma imagem plurissígnica que pode ser interpretada, entretanto, ela 

considera que seu significado nunca se esgota. Quanto ao conceito de texto não 

verbal a autora aponta tratar-se de uma modalidade que se espalha “em escala 

macro e incorpora as decorrências de todas as suas microlinguagens: a paisagem, a 

urbanização, a arquitetura, o desenho industrial ambiental, a comunicação visual, a 

publicidade, a sinalização viária” (FERRARA, 1997, p.20). Está também incluída a 

comunicação verbal acompanhada dos impactos produzidos pelas mídias como 

rádio, jornal, televisão. 

 

[…] Enquanto texto não-verbal, a cidade deixa de ser vista como espaço 

abstrato das especulações projetivas, sociológicas ou econômicas para 

ser apreendida como espetáculo, como imagem. Nesse sentido, a 

apreensão da cidade como texto não-verbal não só a preenche, como lhe 

garante um trânsito informacional com seus usuários. Daí os índices 

referências capazes de situar, contextualmente os lugares, os pedaços 

urbanos. (FERRARA, 1997 p.20) 

 

Lynch (1997) segue na mesma linha ao estudar sobre a construção das 

imagens urbanas como um processo bilateral entre o observador e seu ambiente. A 

cidade sugere especificidades e relações, e o observador usa esses elementos para 

seus próprios interesses: seleciona, organiza e dá significado ao que vê. O 

observador pode formar uma imagem ambiental e lhe dar sentido a partir de sua 

experiência pessoal, da sua necessidade de interação com o ambiente e sua 

história. Por seu turno, o ambiente construído também fornece informações que 

podem direcionar ou normatizar a imagem, fortalecendo uma organização que é 

compartilhada por um grupo maior de habitantes. Esse é o caso de marcos e 

elementos da cidade que passam a ser percebidos por uma maioria dos habitantes 

e permitem a identificação e qualificação dos ambientes. 

A construção de uma imagem pública deriva da “sobreposição de muitas 

imagens individuais” (LYNCH,1997, p.51), elas podem ocorrer em grupos, quando 

querem designar certos comportamentos para que uma sociedade funcione 
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adequadamente. No entanto, “cada imagem individual é única e possui algum 

conteúdo que nunca ou raramente é comunicado, mas, ainda assim, ela se 

aproxima da imagem pública que, em ambientes diferentes é mais ou menos 

impositiva, mais ou menos abrangente” (LYNCH,1997, p.51). 

Para iniciar a compreensão destas imagens ambientais, Ferrara (1997) 

propõe a distinção entre “espaço” e “lugar” -  o primeiro como uma figura 

homogênea que sob o impacto perceptivo do usuário passa por uma transformação. 

Por meio da atenção, observação e comparação ele se torna heterogêneo, ou seja, 

um “lugar” que é ambiente fonte de informação urbana, percepção e leitura 

(FERRARA,1997 p.38), destaca-se da paisagem, e isso permite a criação de vínculos 

afetivos ou informacionais. 

 

Por ser impossível controlar esse espaço no decorrer de sua história é 

necessário flagrar imagens instantâneas que funcionem como 

amostragem de um espaço e sugiram o próprio modo de sua percepção 

[no entanto…] é o recorte desse fragmento urbano, combinado com a 

interpretação das associações por ele sugeridas, que permite que o 

macroespaço urbano mostre suas intimidades, suas forças e fraquezas 

que transformam em lugar orgânico dotado de força vital. (FERRARA, 

1997, p.39) 

 

Esta definição é também utilizada pelo psicólogo ambiental Pinheiro (2015) 

quando trata da percepção e apropriação dos espaços.  Segundo Pinheiro (2015), no 

processo de relacionamento do homem com os lugares, um ponto importante é a 

apropriação dos espaços: “ela é diretamente relacionada com o desenvolvimento da 

identidade social de lugar e formas mais ou menos ecológicas e socialmente 

sustentáveis que empregamos no relacionamento com os lugares” (PINHEIRO,2015 

p.168). Ainda segundo o autor, no estabelecimento de vínculo pessoa-ambiente a 

transformação de um “espaço” para um “lugar” acontece com o tempo, na medida 

em que um espaço indiferenciado é melhor conhecido e passa a ser dotado de valor. 

O autor também discorre sobre o processo de percepção ambiental direta 

ou indiretamente. Na forma direta e imersiva, o tempo e o espaço são 
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condicionantes, pois uma pessoa não consegue observar um ambiente (objeto) de 

forma isolada ou como estando fora ou à parte dele. De modo indireto, o processo 

de percepção ocorre por meio da representação mediada do espaço através de 

fotografias, vídeos, mapas entre outros, que promovem o recorte sistemático do 

ambiente organizam por antecipação o espaço. Pinheiro (2015, p.171) ainda reforça 

que a percepção ambiental tem importante função tanto cognitiva quanto afetiva em 

relação à experiência que está por vir. 

Chaves (2003) trata sobre a percepção do espaço como um processo 

temporal de organização proposta pelo corpo no ambiente, numa tentativa de 

adaptação de ambos. Para a autora, essa adaptação na cidade ocorre “através dos 

usos e hábitos que os sujeitos traçam neste espaço, qualificando-o e, com isso, 

produzindo o que podemos chamar de lugar”(CHAVES, 2003, p.33). Complementa 

dizendo que “o lugar é espaço qualificado, ou seja, é capaz de produzir significados 

e, por isso, impossibilita a dissociação do espaço e da corporeidade que anima.  

Para que o espaço urbano promova sentido, Lynch (1997) ressalta que  ele 

deve ser relevante o suficiente para atrair o olhar, ser identificável e simbólico, 

gerando memória. Ainda Lynch (1997), com base em aspectos arquitetônicos e 

urbanistas, considera como elementos construtivos da cidade podem ou não, 

facilitar na organização espacial, classificação e dotação de valor em um ambiente. 

Quando se refere às imagens da cidade, com ênfase em definir as qualidades físicas 

relacionadas aos atributos de identidade e estrutura na imagem mental, Lynch 

(1997, p.11), adota o termo “Imaginabilidade”, que corresponde à capacidade dos 

elementos em fomentar imagens e significados deles próprios: 

 

Imaginabilidade: a característica, num objeto físico, que lhe confere uma 

alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador 

dado. É aquela forma, cor ou disposição que facilita a criação de imagens 

mentais claramente úteis do ambiente. Também poderíamos chamá-la de 

legibilidade ou, talvez, de visibilidade num sentido mais profundo, em que 

os objetos não são apenas possíveis de serem vistos, mas também nítidos 

e intensamente presentes aos sentidos (LYNCH, 1997, p.11). 
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Observa-se que o relacionamento com o espaço é desenvolvido à medida 

que o indivíduo dele se apropria, gerando, para si, uma imagem social de lugar. 

Contudo, não é um processo exclusivo do indivíduo identificar o espaço, mas o 

conjunto da experiência pessoal somado às imagens de comunicação, urbanismo e 

design, estabelecidas pelo poder público e/ou privado formam uma imagem 

tridimensional que pode ser reconhecida. 

 Um ambiente caracterizado e legível no formato das ruas, pontos de 

referência, uma arquitetura específica e a própria história do local, facilitam a que o 

cidadão se oriente, mas isso também “reforça a profundidade e a intensidade 

potencial da experiência humana”(LYNCH, 1997, p.5). O autor afirma que uma 

imagem ambiental pode ser decomposta em três partes: identidade, estrutura e 

significado.  Porém, por mais conveniente que seja observá-los individualmente, 

não se pode esquecer que aparecem juntos. 

  

Uma imagem viável requer, primeiro, a identificação de um objeto, o que 

implica sua diferenciação de outras coisas, seu reconhecimento enquanto 

entidade separável. [...] Em segundo lugar, a imagem deve incluir a 

relação espacial ou paradigmática do objeto com o observador e os outros 

objetos. Por último, esse objeto deve ter algum significado para o 

observador, seja ele prático ou emocional. O significado também é uma 

relação, ainda que bastante diversa da relação espacial ou paradigmática 

(LYNCH, 1997, p.9). 

 

 Lynch (1997) concentra-se nos aspectos estruturais, e Ferrara faz 

uma abordagem semiótica que abrange os índices e os significados emanados pela 

cidade. Para Ferrara (1997, p. 38-39) por força da escala macro da cidade, é 

necessário que se façam, no mínimo, três segmentações:  Em primeiro lugar, “o 

recorte seletivo de um fragmento de espaço entre espaços”. A segunda 

segmentação deve levar em conta a advertência de que “por ser impossível 

controlar esse espaço no decorrer de sua história, é necessário flagrar imagens 

instantâneas que funcionem como amostragem de um espaço e sugiram o próprio 
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modo de sua percepção.” Em terceiro lugar, cabe considerar que há uma evolução 

quando se trata de associar espectador e usuário urbano.  

 

de um para o outro há menos uma questão de desenho da cidade ou de 

sua comunicação visual do que uma questão de imagem perceptiva, de 

um juízo valorativo sobre a cidade; em outras palavras, esse juízo supõe a 

leitura e a interpretação daquele fragmento urbano selecionado a partir da 

dominante estrutural escolhida para nortear a pesquisa (FERRARA,1997, 

p.38-39). 

 

Neste sentido é que se destaca a importância das fotografias de antes e 

depois da Avenida Brasil como aporte para uma análise tanto da forma e design na 

mudança ocorrida na imaginabilidade da cidade, como nas implicações de sentido 

que emanam desse espaço transformado. Novas possíveis interações entre 

cidadãos e a cidade em que habitam poderão ser compreendidas, sobretudo 

considerando que a combinação das segmentações acima citadas, quando vistas por 

meio da imagem fotográfica, podem levar a “associações, descoberta de 

convergências e divergências que conferem ao fragmento selecionado um valor que 

supera seu aspecto exclusivamente físico, visual ou funcional” (FERRARA,1997, p. 

39). 

 

Novos signos e significados do espaço 

  

Utiliza-se, inicialmente, a discriminação adotada em Lynch para análise dos 

elementos que alteram a imaginabilidade. No caso da Avenida Brasil (vias,  limites, 

bairros, pontos nodais e marcos) considera-se, então, que “a imagem de uma dada 

realidade física pode às vezes mudar de tipo conforme as diferentes circunstâncias 

do modo de ver” (LYNCH, 1997 p.54). Decorre dessa formulação, o fato de uma via 

expressa, ao mesmo tempo em que é útil ao motorista como canal de circulação, 

tornar-se um limite ao pedestre.  Segundo o autor, nenhum dos elementos existe 

isoladamente, mas são ocorre a sobreposição e a interpenetração dos elementos 
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regularmente. Ressalta ele ainda que, por mais que a análise diferencie os dados 

em categorias, ela deve terminar pela reintegração da imagem total. 

Grande influência de registro e memória de uma cidade são suas vias, ou 

seja, canais de circulação ao longo dos quais o observador se locomove: 

normalmente são os organizadores principais da imagem. Em Maringá, a nova 

ciclovia alterou a relação de motoristas, ciclistas e transeuntes com a Avenida Brasil 

e seu entorno. Para os motoristas, essa nova normatização retirou as vagas de 

estacionamento do canteiro central, que serviam não somente para parada, mas 

também como retorno da via contrária. Em certos pontos da avenida, o cruzamento 

da via foi interrompido como o caso da Avenida Getúlio Vargas que permitia 

conversão para esquerda.  

A alteração da via que provocou uma reorganização espacial demanda 

agora novas práticas, signos viários e reformulação dos mapas mentais da cidade 

que devem ser repensados e revividos.  De igual importância com relação às vias, 

estão os pontos nodais, que Lynch (1997) define como pontos estratégicos de fluxo 

onde o observador pode entrar. Cruzamentos de vias, locais de interrupção do 

transporte, convergências ou momentos de passagem de uma via para outra, assim 

como pontos de encontro, esquinas ou praças fechadas que, por seu uso ou 

característica, concentram pessoas, marcam distâncias e fatos ao longo do trajeto. 

Vias que cortam a avenida Brasil são pontos nodais mais relevantes do que 

o cruzamento das que tiveram o trânsito descontinuado ao chegar na avenida. Por 

exemplo, o cruzamento com a Avenida São Paulo, Herval, Duque de Caxias e 

Paraná, são mais relevantes (possuem maior sinalização e exigem maior atenção 

dos usuários) do que o encontro com as Rua Piratininga, Rua Vereador Basílio 

Saltchuk e Avenida Getúlio Vargas que tem o fluxo barrado pela ciclovia.  

Com a retirada das espinhas de peixe e a proibição de conversão à 

esquerda, o fluxo de veículos se concentrou no lado direito das esquinas, exigindo 

contorno de quadra para o cruzamento da via. Nesses pontos, a atenção aos 

pedestres foi intensificada, pois não há semáforos para travessia livre de pedestres. 

Para os ciclistas, a via permitiu um novo caminho funcional e com segurança à sua 
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medida. A ciclovia se interconecta com outras faixas exclusivas para bicicletas que, 

além de facilitar o caminho ao trabalho, são contive à prática esportiva, mesmo que 

não seja o ponto principal nesta avenida. Essa nova estrutura enseja ao ciclista a 

rever seu trajeto e adotar novas práticas. 

Para o transeunte, no entanto, a via estabeleceu outro tipo de relação. A 

ciclovia no centro da cidade foi projetada com cercas baixas e floreiras em forma de 

arco, além de criarem identidade, cumprem o papel de limitadoras. Esses limites 

são o que Lynch (1997, p.52) chama de “barreiras mais ou menos penetráveis que 

separam uma região de outra, mas também podem ser costuras, linhas ao longo 

das quais duas regiões se relacionam e se encontram.”  

No caso aqui tratado, a via delimitou o cruzamento do pedestre, ela 

direciona para os pontos de travessia, o que antes não era respeitado (os pedestres 

cruzavam pelo meio das espinhas de peixe). Pode-se então concluir, com Lynch 

(1997), que, “enquanto a continuidade e a visibilidade são cruciais, os limites fortes 

não são necessariamente impenetráveis, muitos limites são uma costura, muito 

mais que barreira que isolam, e é interessante perceber as diferenças de 

efeito.”(LYNCH,1997,p.73). Agora a maioria das pessoas se direciona às faixas de 

pedestre, contudo, observa-se as marcas no canteiro em torno das árvores onde 

não há cerca e esses pontos nodais irregulares (figura 9 e 10) se tornam locais de 

transpasse também. 

 

Figura 28: Avenida Brasil 15/03/17 – trecho irregular 

de cruzamento da via 

Foto: Thiara Stivari Socolovithc 

Fonte: A autora 

 

Figura 29: Avenida Brasil 15/03/17 – trecho irregular 

de cruzamento da via 

Foto: Thiara Stivari Socolovithc 

Fonte: A autora 
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Lugares que exijam uma maior atenção ou que sejam mais heterogêneos, 

ou seja, contenham signos indicadores claros e simbólicos, facilitam a organização 

espacial e o registro da imagem da cidade. Neste sentido os marcos são referências 

importantes para imaginabilidade cidade. Lynch(1997) os qualifica em objetos 

externos geralmente utilizados como indicadores de identidade ou estrutura, que se 

tornam confiáveis na medida que um trajeto se torne cada vez mais conhecido.  

No caso da ciclovia, deseja-se destacar o impacto dos arcos florais do 

canteiro central. Sua vantagem não está em ser um marco de referência isolada 

(principalmente por se repetir continuamente ao longo da via), mas por acompanhar 

a identidade visual da cidade. O arco floral da ciclovia apresenta um design que 

conversa com diversos objetos da cidade de Maringá.  

O uso do aço tubular pintado com desenhos circulares se repete nas 

diversas ATIs - Academia da Terceira Idade da cidade (figura 11), nas APIs - 

Academia da Primeira Idade (figura 12), em praças como na Praça de Todos os 

Santos (figura13) e na bifurcação da Rua Neo Alves Martins com a Av. Laguna (figura 

14). Lixeiras, bancos, equipamentos da academia, brinquedos e floreiras seguem a 

mesma estrutura formal. Este recurso torna o arco floral não só um projeto de 

paisagismo, mas um processo comunicativo, uma imagem contínua, distinta e 

facilmente identificável que o qualifica como próprio desta cidade. 

 

 

Figura 30: ATIs - Academia da Terceira Idade da 

cidade – Parque do Ingá 

Foto: Thiara Stivari Socolovithc 

Fonte: A autora 

 

Figura 31: APIs - Academia da Primeira Idade – Av. 

Cerro Azul 

Foto: Thiara Stivari Socolovithc 

Fonte: A autora 
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Figura 32: Paisagismo Praça de Todos os Santos 

Foto: Thiara Stivari Socolovithc 

Fonte: A autora 

 

Figura 33: Arco Floral - Bifurcação da Rua Neo Alves 

Martins com a Av. Laguna 

Foto: Thiara Stivari Socolovithc 

Fonte: A autora 

 

O design na cidade assume o que Lynch(1997) coloca como qualidade da 

forma, ou seja, atributos projetados (design) que podem ou não destacar o objeto de 

seu pano de fundo. Na formação de um signo, o objeto deixa de ser invisível na 

paisagem para algo identificável. O sucesso dessa comunicação com o observador, 

no entanto, vai depender da experiência, atenção ao objeto e a capacidade de 

inferências associativas (FERRARA1997). 

Das características levantadas por Lynch(1997), observa-se nesta nova 

configuração da avenida em Maringá: 

- singularidade ou clareza da forma: a ciclovia como uma forma que fácil 

identificação, com nitidez de limites que destaca-se da rua, e serve como convite a 

novas interações com o ambiente e índice da própria cidade. 

- simplicidade da forma: além das linhas orgânicas bem definidas da via as 

floreiras possuem um desenho em arco simples, com plataformas circulares 

suspensas, e vasos em material reciclável de fácil memorização. “Formas dessa 

natureza são muito mais facilmente incorporadas à imagem.”(LYNCH,1997,p.118) 

- continuidade: a sequência dos elementos, a repetição dos arcos em um 

intervalo rítmico e a harmonia formal (formas circulares, curvas, retas que se 

repetem por toda via), facilitam a percepção de uma realidade complexa que se mas 

que está inter-relacionada, atribuindo a condição de identidade única do ambiente. 
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- Consciência de movimento: a demarcação no piso da ciclovia com cores 

vermelha e branca, sinalização de sentido de faixas, e desenho com linhas retas e 

sinuosas (no encontro de cruzamentos) ativam os sentidos visuais e cinestésicos e 

sensibilizam o observador ao seu próprio movimento real ou potencial.  

Essas qualidades da forma, segundo Lynch(1997):  

 

melhoram a clareza de ladeiras, curvas e interpenetrações, oferecem a 

experiência de paralaxe e perspectiva de movimento, mantêm a 

consistência de direção ou mudança de direção, ou tornam visível o 

intervalo entre as distâncias. Uma vez que a cidade é percebida em 

movimento essas qualidades são fundamentais e usadas para estruturar 

sempre que tenham coerência suficiente para tornar isto possível.(LYNCH, 

1997 p.119) 

 

Conhecer a estrutura como propõe Lynch é parte do caminho para a 

observação da cidade, o segundo ponto está em compreender os fenômenos e as 

significações que emanam dela. Quando se consideram os pedestres, ciclistas e 

motoristas, observa-se que as vagas de estacionamento, como a dominante no 

espaço, privilegiavam somente a um dos três grupos.  

Em termos de imagem, a espinha de peixe, expressava uma valorização do 

automóvel, símbolo de poder, segregação e individualismo. Entretanto, o veículo é o 

meio de locomoção que propõe menor interação temporal com a cidade. A relação 

afetiva com o lugar é concentrada na organização simplificada da estrutura, na 

formação de mapas e captura de ícones que indiquem rapidamente seu destino.  

No momento em que essa estrutura é alterada, a ciclovia passa a ser a 

dominante, ao centro da avenida em nível superior, com elemento que instigam a 

atenção e, como resultado o coletivo, passa a ser foco visual: o corpo volta a ser 

exposto e caminhando com ele a própria cidade. Percorrer a cidade de bicicleta ou a 

pé, exige uma interação tempo-espaço muito maior. Como a apropriação simbólica 

depende da experiência, a possibilidade de criação de novos vínculos e a 

significação destes espaços em lugar é muito mais expressiva. 
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Uma ciclovia por si só não é ponto de destaque das cidades, no entanto, ao 

utilizar objetos que a identificam, o espaço se torna único, heterogêneo e ganha em 

legibilidade. No caso de Maringá, as flores ainda dinamizam esta imagem pois, a 

cada temporada, são colocados novos tipos de vegetação. Essa rotina faz com que o 

observador volte a olhar o espaço regularmente e amplia a possibilidade de vínculo 

com este lugar. 

  

Considerações finais 

 

Pode-se levantar o pressuposto de que a formação de uma imagem urbana 

influencia no processo simbolização e representação do ambiente. As alterações 

espaciais estabelecem novas funções e usos que reestruturam a memória, os 

mapas mentais, além de proporem novas relações entre corpo e o tempo e o 

espaço.  

Neste estudo, inferiu-se que o conceito de imaginabilidade proposto por 

Lynch ajuda a classificar os objetos e estruturas existentes no ambiente urbano, e 

aferiu-se o modo como eles podem auxiliar ou obstaculizar a organização espacial, 

memória e criação de uma imagem socialmente partilhada. A importância desse 

aspecto não está somente na criação da imagem, mas na defesa ou oposição quanto 

à organização de vias ou manutenção de hábitos antigos, dos marcos históricos, 

símbolos e signos que fazem parte da vida de uma comunidade. Qualquer alteração 

estrutural da cidade deverá levar em consideração o peso dos ganhos e das perdas 

“simbólicas” que advirão. 

Infere-se, ademais, que a alteração da avenida Brasil melhorou a 

imaginabilidade da cidade. As espinhas de peixe não provocavam vínculo ou 

visibilidade, um espaço imageticamente débil, com importância referencial para o 

motorista somente. A ciclovia, da maneira em que foi aplicada em Maringá, exigiu 

uma nova percepção dos usuários de sua cidade, seus hábitos e sua própria 
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corporeidade. A via como uma passarela simbólica, indica um tempo diferente de 

viver o ambiente urbano e acaba por reapropriar a cidade ao coletivo. 

A pesquisa, que tem, na fotografia, um de seus principais suportes, 

abrangeu, até o momento, as estruturas e os novos sentidos que emanam desse 

espaço. A meta é estendê-la e vir também a questionar os processos de percepção – 

aí envolvendo uma pesquisa de campo, com a expressão obtida das pessoas. 

Aspectos ligados à história e memória de uma cidade que se transforma 

constantemente. Será uma etapa empírica de observação frequentando o local onde 

os fenômenos estudados ocorrem naturalmente. Pois quando se fala sobre as 

interações no espaço, acredita-se ser importante fazer a incursão com registro 

sistematizado não só do que se observa, mas obter a possibilidade de notar a 

interação/mobilidade das pessoas, o que é menos perceptível através da fotografia. 
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