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PRÓLOGO 

 
Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 

Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 

que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 

de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 

participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 

diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-

doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 

pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 

como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 

teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 

debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 

pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 

tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 

essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 

e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 

e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 

necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 

imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 

apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 

pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 

em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 

cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 

marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 

Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 

da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 

os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 

sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 

acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 



 

9 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 

e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 

registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 

testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 

esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 

Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 

outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 

como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 

para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 

realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 

em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 

Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 

além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 

participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 

335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 

todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 

Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 

inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 

outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-

cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 

As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 

temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 

jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 

que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 

centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 

diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 

estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 

memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 

multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 

pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 

oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 

como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 

Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  



 

10 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 

compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 

a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 

dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 

redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 

internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-

graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 

LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 

experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 

professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 

práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 

origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 
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APRESENTAÇÃO 
 

O eixo tinha como objetivo discutir trabalhos que problematizassem a 

construção da paisagem e do espaço por diferentes perspectivas. A 

paisagem e o espaço são compostos por elementos do presente e do 

passado. Lugares e tempos que se superpõem e estão permanentemente 

imbricados. Isso porque entendemos esses dois conceitos como um produto 

cultural, social, econômico e histórico, ou seja, uma produção dos homens e 

das mulheres. Tanto a paisagem quanto o espaço podem ser analisados 

através das construções históricas, dos projetos arquitetônicos, das cidades 

novas, das áreas rurais, das praças, dos elementos da natureza e de tudo 

aquilo que é transformado e modificado pela ação humana. Isso foi 

conseguido nesse eixo, alunos e professores da Arquitetura, da História, da 

Geografia, das Letras, da Publicidade, das Artes Visuais estiveram conosco 

para expor suas ideias e debatê-las durante os três dias do eixo temático..  

Devido a grande quantidade de resumos e textos enviados optamos 

por dividir em grandes temáticas que tinham como fator de organização a 

modo de se analisar esses objetos. No primeiro dia, 14 de maio, reunimos 

pesquisas que analisavam o espaço e a paisagem através do cinema e da 

literatura. O primeiro comunicador Alan Capelari que analisou nos poemas 

de Manoel de Barros a formação da paisagem por este autor. Já Osmar Souza 

Filho que apresentou uma comunicação que tinha como fonte uma obra 

literária, Terra Vermelha, buscava compreender como a paisagem e o espaço 

geográfico são apresentados pelo autor Domingos Pellegrini. O terceiro 

trabalho foi de Raphael Soares Menten que analisou contos inéditos do 

poeta Paulo Menten para compreender como a paisagem é representada, 

esta não ligada diretamente a um espaço específico mas aos espaços 

urbanos em geral.  

Já Natália Cristina Martins de Sá examinou as transformações urbanas 

do Rio de Janeiro através das crônicas de Olavo Bilac não deixando de lado a 

faceta jornalística desse autor. Na quinta comunicação do dia, tendo o Rio de 

Janeiro também como palco, mas em uma época mais recente, Camila 

Gouvea Prates de Paiva analisou Fúria urbanística, de Marques Rebelo para 

tentar compreender as transformações urbanas daquela cidade. Vanessa 

Germanovix Vedovatte fez uma breve discussão sobre a representação da 

cidade em romances, poemas e contos que abordam deslocamentos, sejam 

narrativas de viagem ou que retratem deambulações urbanas, através de 

conceitos de Charles Baudelaire. O último trabalho do primeiro dia analisou 

como o cinema constrói imaginários sobre a cidades. Através da analise de 
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algumas películas, Midiane Scarabeli Alves Coelho da Silva, demonstrou 

como o cinema constrói a paisagem carioca, especificamente. 

No segundo dia de apresentações do eixo o foco sobre a paisagem e 

o espaço foi feito através da arquitetura e da fotografia. Bruna Pereira 

apresentou comunicação para discutir a questão da construção das 

identidades de lugares como Paris, na França, através de cartões postais. 

Nesse trabalho estava sendo analisado a questão da representação e da 

memória das pessoas com relação àqueles pontos turísticos. Na 

apresentação de Gledson Nascimento foi examinada a cultura visual e como 

a população local vê e interpreta a paisagem colonial da antiga cidade de 

Goiás. Na terceira apresentação, Guilherme Alves Bomba analisou o 

processo de construção das novas memórias da cidade de Apucarana, no 

Paraná, e os “esquecimentos” produzidos pela memória oficial tendo como 

referencia a praça central da cidade e alguns edifícios, como o cinema da 

cidade. César Bastos de Mattos Vieira debateu no campo teórico e prático as 

possibilidades de analisar o invisível na fotografia. Buscava compreender o 

que não pode ser reproduzido na fotografia, e o que pode ser ocultado ou 

alterado pelo fotógrafo. Através das fotografias de Hildegard Rosenthal, 

Maria Clara Hallal buscou analisar a paisagem da cidade de São Paulo no 

século XX, e quais as possíveis intervenções da condição de mulher nesse 

trabalho. No último trabalho do dia, Ana Laura Carvalho Nunes apresentou 

comunicação que tinha como foco as representações de ambientalistas e de  

capitalistas com relação a fazenda do Arado, na região de Porto Alegre.  

No terceiro dia de apresentações o foco era teorias e práticas da 

construção da paisagem e do espaço. Angélica Rossi apresentou trabalho 

que buscava compreender como Erechim, no Rio Grande do Sul, construiu 

sua imagem de cidade moderna. Para isso analisou as imagens produzidas 

sobre a cidade em meios impressos de circulação local. Já Leonardo Antunes 

Paloco analisou o processo de transformação da antiga rodoviária de 

Londrina – uma obra modernista – em museu, os problemas e tentativas de 

soluções dados a essa questão. O pesquisador, e o grupo de pesquisa o qual 

pertence, acredita que o espaço deve ter um reuso, e pensa possibilidades 

sobre isso. Marcelo Kioyassu Nakasse examinou a transformação na 

paisagem de um hipermercado em Londrina com o conceito de 

sustentabilidade afetiva. Analisando os impactos da cultura hegemônica da 

visão, Clarissa Amato Caye se debruçou sobre dois textos de arquitetos para 

compreender como esta tem papel preponderante no planejamento e 

representação das cidades.  

Os últimos trabalhos apresentados nesse terceiro dia tinham local no 

espaço da escola. Joaquim Nascimento e Taynara Marcondes apresentaram 



 

13 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

os resultados de um projeto realizado em uma escola de Londrina que tinha 

como objetivo abordar a questão do espaço. Através do tema indústria, 

questões como espaço e expansão industrial puderam ser trabalhadas como 

conteúdo escolar de uma forma. Denise Batista Pinto Sabino analisou o lugar 

físico das aulas de artes no ambiente escolar. A discussão foi sobre o espaço, 

o papel deste na melhoria do ensino e outras questões que contribuem para 

um ensino mais eficiente dessa disciplina. Já o Fernanda Dias dos Santos 

apresentou trabalho sobre a organização do espaço na educação infantil. 

Questões como espaço e ambiente são fundamentais nesse trabalho em 

desenvolvimento assim como as percepções dessas crianças.    

 O que inicialmente foi pensando, foi conseguido. O eixo conseguiu 

reunir temas em torno da questão da construção da paisagem e do espaço 

e discutir diferentes visões. Não houve, como não poderia ter tido, qualquer 

discriminação quanto aos comunicadores. Eram graduandos, mestrandos, 

mestres, doutorandos, doutores que contribuíram para as discussões sobre 

a temática. Obrigado aos apresentadores, e que esses textos possam ajudá-

lo(la) de alguma forma. Boa leitura.  

 

Prof. Dr. Allan Thomas Tadashi Kato 
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O remanescente de cobertura vegetal primitiva durante o 

processo de urbanização do município de Londrina (PR) na 

década de 1950. 

 
Larissa M. BUONO (UEL)1 

 

Resumo: Evidencia-se neste ensaio o uso de fontes fotográficas para 

reconstituição histórica em remanescente de cobertura vegetal primitiva 

conhecido como Bosque Marechal Cândido Rondon ou, simplesmente, 

bosque. A partir do emprego da micro-história e a redução das escalas de 

observações (LEPETIT; REVEL, 2008) analisamos algumas fotografias da 

coleção “Prefeitura Municipal de Londrina” do acervo do Museu Histórico de 

Londrina “Pe. Carlos Weiss” no contexto histórico da implementação do 

projeto de urbanização realizado na década de 1950 em Londrina (PR). Por 

meio da interpretação iconográfica e iconológica (KOSSOY, 2014) das fontes 

nós elucidamos os microaspectos e indícios do local, institucionalmente 

ordenado, concluindo que as práticas urbanísticas aliadas à preservação das 

belezas naturais contribuíram (naquele momento) para uma melhor 

ocupação (funções de uso) da vizinhança usuária e mantenedora do espaço 

público.  

Palavras-chaves: Urbanismo, Urbanização, Espaços públicos.  

 

Esta pesquisa tem como objeto o atual Bosque Marechal Cândido 

Rondon (BMCR) no período da sua primeira revitalização na década de 1950 

e que (naquele momento) possibilitou aos cidadãos mais condições de 

permanência e uso do espaço lazer. Primeiro situamos o objeto e as fontes 

para então traçar o resultado daquelas intervenções urbanísticas. 

Apontamos também que as questões aqui apresentadas são fragmentos de 

pesquisa maior em vias de finalização, cujo período assinalado estende-se 

aos anos 2000.  

A área em questão foi delimitada em 1932 foi por iniciativa da 

Companhia de Terras Norte do Paraná2 (CTNP) a fim de se preservar uma 

                                         
1 Mestranda em História Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) - bolsista 

CAPES. Orientação de Profa. Dra. Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez, professora do 

Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
2 Empresa de capital britânico, subsidiária da Paraná Plantations Syndicate,com sede em 

Londres que, com apoio do governo brasileiro em fins dos anos de 1920 foi  responsável 

pelo loteamento e vendas das terras da região onde se encontra Londrina (PR) e mais tarde 

de outras cidades fundadas no norte paranaense. São inúmeras pesquisas sobre a 
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área de mata nativa no local que viria a ser o centro da cidade em formação. 

O “jardin”, como foi chamado inicialmente, é nomeado “Bosque Marechal 

Cândido Rondon”3 (BMCR) somente em 1958 quando já rodeado pela Igreja 

Matriz, o Paço Municipal, comércio, residências, instituições financeiras de 

uma vigorosa cidade em construção e expansão. Compunha e ainda compõe 

uma área de lazer (embora já alguns anos enfrenta uma série de 

problemáticas) no quadro atualmente conhecido como “centro histórico” de 

Londrina (PR). 

Neste cenário de fundação da cidade, na década de 1930 e a partir 

deste período de crescente urbanização Londrina recebe seu primeiro “Plano 

de Obras” (LONDRINA, 1952). Tais obras eram acompanhadas por Oswaldo 

Leite, servidor da Secretaria de Obras, que fez registros fotográficos dos 

trabalhos chefiados por ele. Para tanto valemo-nos destas fontes primárias 

preservadas e catalogadas no Museu Histórico de Londrina “Pe. Carlos 

Weiss” (MHL). Entre elas estão 77 fotografias do BMCR em parte da década 

de execução das obras de urbanização. Esta é a primeira década de produção 

fotográfica do servidor tendo em vista que ele fotografou até o fim da década 

de 1970 quando já havia sido readmitido como fotógrafo oficial4 da 

Prefeitura Municipal de Londrina (PML).  

Considera-se que a fonte histórica, no caso específico, a coleção, não 

carrega uma verdade absoluta, mas que sua representação não a destituiu 

de fonte histórica. Para a representação de tais fontes imagéticas é 

necessária sua interpretação iconográfica e iconológica (KOSSOY, 2002 apud 

ANDRÉ, 2014). Primeiro desmonta-se seus elementos de composição do 

                                         
historiografia de Londrina e, consequentemente sobre a (re)colonização da Cia de Terras. 

Mais adiante apresentaremos algumas destas pesquisas. 
3 Candido Mariano da Silva Rondon nasceu no Mato Grosso no ano de 1965 sendo de 

descendência indígena por linhagem materna. Teve vasta atuação militar no país e recebeu 

inúmeras homenagens tanto no Brasil como no exterior por seu trabalho como sertanista e 

em proteção ao índio. O Congresso Nacional concedeu-lhe as honras do marechalato em 

1955 e veio a falecer em 1958, ano que o bosque recebe o nome de BMCR. (FGV, 2009). 
4 Oswaldo Leite veio a ser o primeiro fotógrafo oficial da PML já na década de 1970 após 

estar aposentado e ser readmitido com fotógrafo na PML. Antes disto os registros 

fotográficos eram  por prestação de serviços esporádicos. O primeiro fotógrafo, da CTNP, foi 

o austríaco Hanp Kopp que atendia quando solicitado pela Companhia, pois morava em 

Ourinhos. Isto também colaborou para que  a Companhia passasse a solicitar os serviços de 

José Juliani, migrante que residia em Londrina e que veio a ser o segundo fotógrafo 

prestador de serviços para a Cia de Terras. (ANDRÉ, 2014,  p. 91-3).  

  Sobre Oswaldo Leite consultar FROZONI, Fernanda Cequalini. Retratos do crescimento 

urbano: fotografias de Oswaldo Leite e a região central de Londrina (PR) na década de 1950. 

2015. 193. Dissertação (Mestrado em História Social) – Centro de Letras e Ciências Humanas, 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. 
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primeiro olhar de representação, objetos, pessoas, espaço, além das técnicas 

utilizadas na fotografia e também o contexto histórico de sua produção. No 

segundo momento a análise iconográfica é posta em diálogo com a análise 

iconológica de identificação dos detalhes. (ANDRÉ, 2014, p. 26-37). O objeto 

fotográfico é representação de uma realidade que situado, 

metrologicamente e historiograficamente, atesta uma nova representação 

ao observador - que o faz com rigor. 

O espaço urbano5 e público que elegemos como objeto compõe (num 

primeiro momento) a história local, conectada pela sua função naquela 

sociedade e suas problemáticas após uma série de transformações.  

 
[O] ‘local’ se refere aqui a uma cultura ou uma política local, a uma 

singularidade regional, a uma prática que só se encontra aqui ou 

que aqui adquire conotações especiais a serem examinadas em 

primeiro plano” (BARROS, 2009, p. 05).  

 

Ainda que toda história deva fazer uma análise do local e do tempo 

que contextualiza os seus objetos, neste trabalho focamos no emprega e uso 

da micro-história ou microanálise (PETIT, 1998) e (REVEL, 1998), em que 

usamos redução das “escalas de observações” ou “variações de escala” sob 

os detalhes do objeto da pesquisa e extensa documentação. “Um saber 

sobre o todo passa por um saber prévio sobre as partes” (LEPETIT, 1998, p. 

93), de modo que ao fazemos a redução de escala de observação do bosque 

não extraímos dados dele em si, mas por meio dele tecemos considerações 

sobre si. 

 
[A abordagem micro histórica] [...] afirma em principio que a 

escolha de uma escala particular de observação produz efeitos de 

conhecimento, e que pode ser posta a serviço de estratégias de 

conhecimento. Variar a objetiva não significa apenas aumentar (ou 

diminuir) o tamanho do objeto no visor, significa modificar sua 

forma e sua trama. Ou, para recorrer a um outro sistema de 

referências, mudar as escalas de representação em cartografia não 

consiste apenas em representar um realidade constante em 

                                         
5 A despeito dos movimentos urbanísticos europeus do início do século XX e a introdução 

do conceito das “cidades-jardim” (em especial projeto dos urbanistas Ramond Unwin e Barry 

Parker que trabalharam em Letchworth - Inglaterra, local berço desta concepção) ver PAULA, 

Z. C. de. A cidade e os Jardins: Jardim América, de projeto urbano a monumento patrimonial 

(1915-1986). São Paulo: Editora UNESP, 2008. Ou para discussão historiográfica sobre o 

urbanismo em especial na formação da política habitacional no Brasil consultar 

CARPINTÉRO, Marisa Varanda T. A construção de um sonho: engenheiros-arquitetos e a 

formulação da política habitacional no Brasil. Campinas: Editora da UNICAMP,1997. 
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tamanho maior ou menor, e sim em transformar o conteúdo da 

representação  (ou seja, a escolha daquilo que é representável). 

(REVEL, 1998, p.20) 

 

Considerando a cidade um objeto infinitamente mais amplo que 

qualquer acervo que a referencie, “ela própria deve ser mobilizada, na sua 

condição de organismo empírico, vivo e histórico” (MENESES, 2004, p. 258). 

Assim, abarcamos na variação da escala sobre o bosque conjuntamente com 

macro fenômeno (a urbanização complexa e dinâmica das cidades). Uma vez 

que nosso objeto, dentro da perspectiva na microanálise, tenha grandes 

objetivos para um “pequeno” espaço delimitado, fazemos uma descrição 

densa na construção do objeto. “[...] dependendo da escala, mudamos 

também a ‘óptica’ e o nível de informação, mas nada indica que os 

fenômenos e as estruturam mudam se o olhar sobre eles se modifica” 

(LEPETIT, 1998, p. 89).  

A crescente ocupação da cidade propiciou o desenvolvimento urbano 

com fortalecimento comercial e agrícola, especialmente com o café, 

passando a receber grande fluxo de migrantes em maior escala nordestinos, 

paulistas, mineiros e estrangeiros. A década de 1940 foi um período 

promissor,  

 
[...] muitas empresas paulistas se instalaram na região (alimentícia, 

armarinhos, atacadistas). O setor industrial limitava-se a ordenar a 

matéria prima regional (maquinas de café e cereais), mantendo a 

dependência em relação a outros centros urbanos com maior grau 

de industrialização. 

Londrina, já nos anos 50, emergiu no cenário nacional como 

importante cidade do interior do Brasil. Neste período, apresentou 

considerada expansão urbana em razão da produção cafeeira  no 

norte do Paraná, em especial na cidade de Londrina, o que levou à 

intensificação do setor primário de toda região. Nesta década a 

população  passou de 20.000 habitantes para 75.000, sendo que 

quase metade se encontrava na área rural. (LONDRINA, 2016) 

 

É certo que meados do século XX evidenciavam-se um grande 

aumento populacional e urbano não só em Londrina, mas no Brasil. O Brasil 

no início do século XX delineava-se pela recente transição de Império à 

República, início da industrialização, intensa imigração e migração. 

De fato, a primeira legislação regulamentadora do solo urbano 

londrinense é da década de 1950. O primeiro plano de urbanização dos 

espaços públicos como compromisso social se deu quando integrantes da 

Câmara Municipal de Londrina apresentaram projeto de lei nº 28/51 
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sancionado e convertido na Lei 133 em 27/12/1951, então promulgada pelo 

então  prefeito Milton Ribeiro de Menezes. Com consultoria do ex-prefeito 

de São Paulo (1938-1945), Francisco Prestes Maia, engenheiro e arquiteto 

pela Politécnica de São Paulo, o “Plano de Obras” nos referencia o conteúdo 

que dispõe sobre arruamentos, zoneamentos, loteamentos e outras 

providências. No que se refere aos espaços públicos: 

 
Cap II - Determinações Gerais: 

Art. 11º - Os arruamentos e loteamentos deverão atender em sua 

concepção geral:  

a) – à legislação municipal, à presente lei e ás de zoneamento; 

b) – ao plano urbanístico geral, e aos esquemas, mesmo parciais, 

vigentes;  

c) – às diretrizes fornecidas pela Prefeitura; 

d) – à adaptação ao terreno, preservação dos acidentes 

interessantes, belezas naturais, pontos de vista panorâmicos etc;. 

e) às melhores normas de urbanismo (LONDRINA, 2016, grifo 

nosso). 

 
Figura 1 – Bosque em área central de Londrina, início da década de 1950.  

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina “Pe. Carlos Weiss”. Coleção Prefeitura Municipal de Londrina, do 

setor de imagem e som “Eugênio Brugin”. [Autoria de Oswaldo Leite], Londrina, [195-]. 

 

Na figura 1 o servidor fotografa um dos espaços públicos de Londrina 

de “preservação” e “belezas naturais” que passariam pelas intervenções 

urbanas. Esta imagem é uma representação do bosque na década de 1950. 

Contempla a dimensão de natureza com o solo e gramíneas, árvores 
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ocupando a parte central e horizontal da fotografia até a parte superior, de 

modo que algumas copas aparecem como se não coubessem na fotografia. 

Há trilhas entre as plantas por onde os cidadãos caminham, permanecem 

algum tempo no bosque. Há crianças brincando no balanço e dois adultos 

conversando mais ao fundo em frente ao Colégio Mãe de Deus. 

 
Figura 2 – Bosque na área central. Execução do projeto de urbanização. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina “Pe. Carlos Weiss”. Coleção Prefeitura Municipal de Londrina, do 

setor de imagem e som “Eugênio Brugin”. [Autoria de Oswaldo Leite], Londrina, [195-]. 

 

Figura 3 – Bosque na área central. Execução do projeto de urbanização. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina “Pe. Carlos Weiss”. Coleção Prefeitura Municipal de Londrina, do 

setor de imagem e som “Eugênio Brugin”. [Autoria de Oswaldo Leite], Londrina, [195-]. 

 Na figura 3 nota-se ao fundo o calçamento, construções e um 

veículo que parece estar estacionado. A porta da construção em alvenaria é 
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a Igreja Metodista, situada à Avenida Rio de Janeiro. Visualizamos este 

cenário por entre as árvores e um vasto campo gramado, mas é certo que a 

predominância na imagem são os serviços sendo realizados. Somente ali há 

08 homens trabalhando, considerando aquele no primeiro plano (aparece de 

costas a cabeça com chapéu). Na Avenida São Paulo (Figura 2) a construção 

da calçada conta ali com no mínimo 11 homens. Percebe-se, à esquerda, pela 

terra exposta, que o bosque teve sua área recuada para execução daquela 

calçada de pedestre. Seguindo a rua de paralelepípedo segue também a rede 

de eletricidade com postes fixados na calçada existente do lado oposto a que 

está sendo construída onde se vê não ter postes ainda. E uma sequência de 

casas, além de um carro, que parecem definir os horizontes. Há também 

algumas pessoas. 

No diálogo entre as fontes podemos dizer que estas imagens 

correspondem à execução do plano de urbanização promulgado pelas 

instancias políticas do município de Londrina visando, entre outros aspectos, 

propiciar aos cidadãos uma melhora da área de lazer de um espaço que já 

vinha sendo espaço de sociabilidades, lugar de passagem, de conversas 

fortuitas, encontros marcados, eventos programados. 
Figura 4 – Bosque na área central de Londrina. Cotidiano após execução das obras. 

 
Fonte: Museu Histórico de Londrina “Pe. Carlos Weiss”. Coleção Prefeitura Municipal de 

Londrina, do setor de imagem e som “Eugênio Brugin”. [Autoria de Oswaldo Leite], Londrina, 

[195-]. 
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O plano de arruamento de Londrina deveria também “preservar ou 

criar pontos de vista e perspectivas interessantes, mantendo os bosques e 

exemplares vegetais notáveis, mesmo à custa de pequenas irregularidades 

do traçado” (Lei no.  133/ 1951, art. 14). Na figura 4 podemos notar a beleza 

do bosque após as reformas do Plano de Obras. As árvores se mantêm 

predominantes no espaço, o jardim com flores como as do primeiro plano 

abaixo; Ali já foram feitas as calçadas em linhas diagonais pelo bosque além 

dos postes de iluminação. De mais novo é a quantidade de pessoas que 

passam a utilizar a área para sociabilidades. Ao fundo, a Catedral. 

Historicizamos as 77 imagens conforme gráfico abaixo. A maioria delas 

retrata a “execução de obras” de urbanização, conforme apontadas em parte 

da historiografia de Londrina no que se refere ao Plano de Obras e que 

envolveram a revitalização da área verde central.  

 
Gráfico 1 – Fotografias do “Verde Urbano”. 

  
 Fonte: do autor 

  

As fontes fotográficas que compõem parte ou um todo de um arquivo 

documental são: 

 
[...] meios de conhecimento: registros visuais que gravam  

microaspectos dos cenários, personagens e fatos; trazem indícios 

sobre o lugar e a época em que foram produzidos, daí sua força 

documental e expressiva, prestando-se como instrumento de 

identificação, análises  e reflexão. (KOSSOY, 2014, p. 34) 

 

Em “Usos/ lazer” nós nominamos os aspectos de sociabilidade ali 

presente antes do inicio dos trabalhos, durante e depois. Os “detalhes do 
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bosque” são pontos específicos de mobiliários e fauna e flora; por fim “Fim 

de obras” para as imagens em que o plano central abrangia o resultado dos 

trabalhos. Contudo, evidenciou-se a presença de heterogênea população 

conforme os trabalhos foram sendo realizados, sendo usufruído conforme  

parte nas reformas eram finalizadas. As imagens de antes e depois destas 

intervenções demonstraram que naquele momento tais medidas 

favoreceram as funções de uso do espaço público. Em relação aos agentes 

sociais, a população usuária em si nós sabemos também que: 

 
 [...] As práticas que dão forma e função ao espaço, para instituí-lo, 

então, como artefato, também lhe dão sentido, significações, 

direção. Práticas e representações são as duas faces inextricáveis 

da vida social. (MENESES, 2004, p.262).  

 

Para reconstituição histórica dos usos deste espaço público de 

sociabilidade e as problemáticas que o envolvem sobre as resignificações 

consideramos que, 
 

“O registro fotográfico pode [e foi] ser empregado, juntamente com 

outras fontes escritas, gráficas, orais, fílmicas, não apenas na 

reconstituição histórica, mas também como instrumento de 

investigações multidisciplinares (ou método de pesquisa) nas 

ciências humanas [...].(KOSSOY, 2014, p. 34) 

 

Mas vai além disto. Levando em conta na variação da escala sobre o 

bosque, conjuntamente com macro fenômeno (a urbanização complexa e 

dinâmica das cidades) verticalizamos com o que hoje comumente tratamos 

de “problemas urbanos”. Reflitamos aqui sobre um contínuo de ações 

municipais desde a existência no jardim-bosque, na tentativa se fazer cumpri 

as inscrições que urbanistas e planejadores urbanos gostariam que se 

cumprisse. Agora não estamos falando sobre a eficiência ou não nas 

promoções destas revitalizações (em que foram também analisados neste 

ensaio) nem das tentativas posteriores desta década. Salientamos a 

importância da promoção do cuidado com a cidade, incluindo o bosque, com 

um olhar de se fazer valer uma ocupação diversificada – composta pelos 

extratos heterogêneos que somos enquanto seres culturais.  

A concepção racionalista do urbanismo como divisão, distribuição, 

organização e construção do espaço extrapola “[...] a definição racional ou 

geométrica e que se concretiza [portanto] em um conjunto de relações e 

interações entre realidade psicológica e realidade física.” (ARGAN, 1998, p. 

215-6). Segundo Argan (1998), o “espaço” é projetável (sempre produto de 
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um projeto), enquanto o “ambiente” pode ser condicionado, mas não 

estruturado ou projetado. 
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Os impactos da cultura hegemônica da visão nas cidades  
 

Clarissa Amato CAYE (UFRGS)¹ 

César Bastos de Mattos VIEIRA (UFRGS)² 

 
 

A visão é o sentido mais valorizado na sociedade, enquanto os outros quatro 

sentidos – tato, audição, olfato e paladar - são reprimidos e associados a 

atividades específicas, a visão está profundamente incorporada na 

sociedade. Seja na ciência ou nas artes, a imagem é ponto essencial e é 

utilizada como ferramenta de comprovação e representação. Vivemos em 

uma cultura hegemonicamente visual, na qual a imagem interfere nos 

processos de criação, socialização, conhecimento. O processo de predileção 

da visão vem acontecendo há séculos e provocou diversas mudanças na 

sociedade, entre elas, a forma se relacionar, pensar e projetar. Este trabalho 

apresenta os impactos da cultura hegemônica da visão na forma de planejar 

e representar as cidades. Para isso foram utilizados dois textos que abordam 

o tema, Os Olhos da Pele – A arquitetura e os sentidos de Juhani Pallasmaa, 

e Cidades Fantasmas de Fernando Freitas Fuão. 

 

Palavras-chaves: Imagem, Cidade, Visão, Hegemonia da visão  
 

Introdução 
 

A visão é o sentido mais valorizado na sociedade, enquanto os outros 

quatro sentidos – tato, audição, olfato e paladar - são reprimidos e 

associados a atividades específicas, a visão está profundamente incorporada 

na sociedade. Seja na ciência ou nas artes, a imagem é ponto essencial e 

utilizada como ferramenta de comprovação e representação. Vivemos em 

uma cultura hegemonicamente visual, na qual a imagem interfere nos 

processos de criação, socialização, conhecimento. 

O processo de predileção da visão vem acontecendo no mundo há 

séculos e foi fortalecido por diversas evoluções tecnológicas e artísticas. A 

hierarquização da visão sobre os outros sentidos provocou diversas 

mudanças na sociedade, entre elas, alterou a forma de se relacionar e de 

pensar. Atualmente, a arquitetura é diretamente influenciada pela imagem, 

está presente desde a forma de pensar o projeto, até a maneira como será 

fotografado e divulgado.  

Este trabalho apresenta os impactos da cultura hegemônica da visão 

na forma de planejar e representar as cidades. Para isso foram utilizados dois 

textos que abordam o tema, Os Olhos da Pele – A arquitetura e os sentidos 
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de Juhani Pallasmaa, e Cidades Fantasmas de Fernando Freitas Fuão. Ambos 

autores discutem sobre as consequências da predileção do olhar e das 

representações idealizadas para as cidades. Neste trabalho, são expostos 

diversos pontos de influência cultura da imagem na sociedade a partir das 

ideias apresentadas por Pallasmaa e Fuão.    

 

Fundamentação Teórica 
 

Na atualidade, a visão é o sentido ao qual é atribuída maior 

importância entre os cinco existentes, essa priorização do visual é histórica e 

acontece e se fortalece devido a diversos acontecimentos na trajetória de 

nossa sociedade. Historicamente, a visão é relacionada com a verdade, 

desde a Grécia antiga a ideia de conhecimento está relacionada a ver 

claramente, Heráclito, filósofo grego, afirmou que “Os olhos são 

testemunhas mais confiáveis do que os ouvidos”.  

A visão nem sempre foi o sentido predominante, durante a trajetória 

da humanidade o tato, olfato, audição e paladar tiveram grande importância 

em diferentes momentos e culturas pois serviram para o desenvolvimento 

de atividades essenciais, como alimentação, proteção, comunicação. Umas 

das grandes causas da mudança desse paradigma, e principalmente da 

substituição da cultura oral para a visual, foi o início da escrita, Walter J. Ong 

afirma isso em seu livro Orality & Literacy, e analisa que essa mudança afetou 

a forma de pensar do ser humano.  

A preferência pelo visual trouxe o aperfeiçoamento de técnicas de 

representação e também a busca por uma imagem ideal, que cumpra 

determinados requisitos e se enquadre em um modelo. No livro Os Olhos da 

Pele, Juhani Pallasmaa apresenta a ideia do sistema hierárquico dos cinco 

sentidos, existente no Renascimento, em que a visão ocupava o topo.  

Segundo Pallasmaa (2011, p. 16)  

 
A invenção da representação em perspectiva tornou os olhos o 

ponto central do mundo perceptual, bem como o conceito de 

identidade pessoal. A representação em perspectiva em si própria 

se tornou uma forma simbólica, que não descreve, mas também 

condiciona a percepção. 

 

A hegemonia dos olhos acabou por acarretar mudanças na relação 

entre as pessoas, Pallasmaa (2011) escreve que ela acompanha a evolução 

do ego e o processo de isolamento do homem. Enquanto, outra forma de 

equilíbrio dos sentidos colabora para a união do homem com o mundo, o 

olho hegemônico o afasta.    
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Com isso é apresentada uma grande mudança na sociedade, os outros 

sentidos que antes eram necessários para sobrevivência, agora são 

lembrados apenas quando ligados a sensação de prazer como: o cheiro de 

perfumes, sabor de algum alimento, sensação de algum tecido ou 

temperatura. Além disso, a visão é relacionada ao conhecimento e a ciência, 

dessa forma é considerado que ela transmite a verdade.   

O olho passou a ser considerado não apenas um sentido como os 

demais, mas um instrumento de conhecimento. A visão é relacionada a 

ciência, então deve ser clara e objetiva, esses conceitos podem ser vistos nas 

representações que buscam uma imagem higiênica e ordenada. A fotografia 

impulsionou mais ainda a predileção da visão, é considerada como 

documento que retrata a verdade mesmo ao retratar uma cidade idealizada, 

diferente da existente.  

As artes estão diretamente relacionadas à sociedade em que estão 

inseridas e o momento que vivenciam, geralmente acabam por representar 

as características, anseios, desejos e ideais estéticos e culturais do meio em 

que estão inseridas. A expressão Cultura Hegemônica da Visão, presente 

neste trabalho, deriva da valorização do visual bastante presente na 

sociedade e que, muitas vezes, acaba por influenciar seu comportamento, 

ideias, funcionamento. A Arquitetura também é impactada pela cultura que 

vive, Pallasmaa escreve que ela, assim como as outras artes, expressa a 

existência humana no mundo. Segundo o Autor (2011, p. 16), “A Arquitetura 

é nosso principal instrumento de relação com espaço e o tempo, e para dar 

uma medida humana a essas dimensões.” É ela que estabelece a relação 

entre o homem e o espaço, e define a forma como o corpo se conecta ao 

ambiente. Em algumas culturas, durante certo período, as construções eram 

direcionadas pelo corpo, e moldavam-se de acordo com suas dimensões e 

necessidades, nesses casos, a visão não era o sentido predominante.  

O desenvolvimento da predileção pelo visual também gerou impactos 

na visão Arquitetônica do projeto, fazendo com que muitos dos projetos 

famosos das últimas décadas ostentem traços narcisistas e niilistas. 

Pallasmaa (2011) discute o olhar que busca, na Arquitetura narcisista, uma 

forma de afirmação artística própria de seu autor sem promover ligações 

sociais, e a niilista, que não conecta o corpo ao mundo, acarretando no 

isolamento e desfazendo a possibilidade de gerar uma obra de valor coletivo. 

A Arquitetura Modernista teve seu pensamento centrado no 

paradigma visual, diversos arquitetos importantes do período reforçaram a 

valorização da imagem que será recebida pelos olhos. usaram aquilo que 

será visto pelos olhos como ponto essencial de seus projetos. Le Corbusier, 

por diversas vezes, reforçou a importância do ver, que a partir da visão é 
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possível compreender, evocando a ideia de que a visão traz o conhecimento 

e a verdade. As obras modernistas se apoiaram fortemente no visual, mas 

sem negligenciar os outros sentidos, a materialidade e a plasticidade são 

presentes, tornando-os ricos. Entretanto, a busca pela ordem visual, a 

higienização da imagem e o fortalecimento da cultura centrada nos olhos 

prejudicaram os projetos de cidades.    

De acordo com Pallasmaa (2011, p. 17) 

 
O predomínio dos olhos e a supressão dos outros sentidos tente a 

nos forçar à alienação, ao isolamento e à exterioridade. A arte da 

visão, sem dúvida, tem nos oferecido edificações imponentes e 

instigantes, mas não tem promovido a conexão humana ao mundo 

[...] a arquitetura modernista em geral tem abrigado o intelecto e os 

olhos, mas tem deixado desabrigados nossos corpos e demais 

sentidos, bem como nossa memória, imaginação e sonhos.  

 

Juhani Pallasmaa lembra que a visão não acarreta no abandono dos 

outros sentidos na Arquitetura, mas o aumento da valorização do olhar e a 

ideia de um observador incorpóreo acabam por afastar os demais sentidos. 

A hegemonia do olhar se reflete no planejamento urbano, em que a cidade 

se distancia dos parâmetros do corpo ao apresentar distâncias apropriadas 

aos veículos e ser desenhada não pela visão do habitante, mas sim pela do 

avião. O atual planejamento das cidades busca uma imagem idealizada e 

ordenada quando vista de cima, sem levar em conta suas interações com os 

habitantes, que devem ocorrer em seu solo. 

A cultura da predileção pelo visual vem se fortalecendo cada vez mais 

na Arquitetura, e são comuns os projetos que oferecem imagens 

espetaculares. Essas obras buscam o reconhecimento através da publicação 

de fotografias espetaculares, e não da experiência que oferecem a seus 

usuários. Segundo Pallasmaa (2011, p. 29) “[...] em vez de ser um encontro 

corporal de situações, a arquitetura se tornou uma arte da imagem impressa 

fixada pelo visor apressado da câmera fotográfica.”. Ele ainda afirma que ao 

invés de vivenciarmos o mundo com todas suas dimensões e opções, 

estamos assistindo-o por meio de imagens bidimensionais. Ao perseguir 

uma imagem visualmente encantadora, as edificações acabam por adotar 

materiais, dimensões e formas que as afastam do corpo humano e as tornam 

irreais.  

A valorização do visual se fortaleceu com a fotografia, que produz e 

divulga um número crescente de imagens a serem absorvidas pelo 

expectador. A imensa quantidade de fotos faz que apenas algumas 

destaquem-se, a essas será atribuído valor. No caso da Arquitetura, o projeto 

já é elaborado pensando em sua imagem, através dos programas de 
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modelagem é possível montar e testar os visuais que serão gerados. Dessa 

forma, são reconhecidas as obras que conseguem entregar imagens 

atraentes, sem considerar seu contexto cultural e físico e a forma como se 

relaciona com o usuário, então o valor atribuído não é relativo a qualidade 

do projeto, mas sim da imagem gerada e distribuída.  

Essa cultura já está instalada na forma de pensar do Arquiteto, e é 

repetida sem que se perceba o ciclo. Fuão (2002) escreve que, principalmente 

na atualidade, o imaginário é construído a partir da visualização de diversas 

representações de realidade, então, o arquiteto consegue entender apenas 

o que lhe é ensinado ou mostrado. Uma das situações que evidenciam a falta 

de conexão dos projetos com as pessoas e seu isolamento é a ausência de 

figura humana nas fotos de arquitetura, que estão servindo de divulgação do 

trabalho do próprio arquiteto e não do resultado do projeto em si.  

No início da fotografia de arquitetura, as obras eram fotografadas sem 

a presença humana devido a tecnologia disponível no momento, que fazia 

com que a pessoas virassem borrões. Atualmente muitos arquitetos e 

fotógrafos acreditam que a presença de alguma expressão do corpo retira o 

caráter científico que deveria ter a arquitetura, Fuão discorda desse 

pensamento, e escreve que ao retirar a figura humana é retirada também a 

vida da cidade e da própria obra. Um dos objetivos da arquitetura é conectar 

as pessoas ao espaço, seja qual for seu caráter (lazer, habitação, serviço, etc.), 

então retirar os ocupantes seria como isolá-los da atividade que deve 

acontecer ali.   

Fuão apresenta a ideia de que uma das intenções da falta de figura 

humana é evidenciar como foi projetada a obra, para servir de modelo a 

outras. Logo, a intenção é clareza, transmitir o espaço em si só, sem 

intervenções, porém, é justamente no espaço que acontecem as interações. 

Segundo Flusser (1985) A cidade não existe sem pessoas, a retirada das 

pessoas é uma manipulação que retrata a cidade idealizada pelos fotógrafos. 

Os arquitetos e urbanistas que olham essas fotografias como referência, 

recebem a uma imagem de cidade irreal, onde não há habitantes ou 

interações.  

As fotos não devem ser entendidas como um retrato idêntico da 

realidade, Fuão afirma que elas devem ser questionadas analisando as 

consequências do planejamento moderno e da informática para as cidades, 

servindo para guiar novos projetos.  Muitas das atividades que necessitavam 

do espaço público para ocorrer mudaram sua forma de acontecer, o autor 

usa o exemplo da Agorá – mercado aberto grego- que não se restringia 

apenas a um espaço de compras, mas acabava por produzir encontros e 

trocas entre a comunidade.  
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De acordo com Fuão (2002, p. 15) 

 
O mercado não é unicamente aberto às pessoas que saem de casa 

para fazer negócios. Não é unicamente aberto às pessoas que vão 

exibir o que fazem na intimidade, ou para levar para casa o que os 

outros exibiram. Ele é aberto às pessoas livres (em grego, schole; em 

latim, otium). Essa gente ociosa abandona sua casa para encontrar 

outras pessoas ociosas e intercambiar ideias. Esse intercâmbio de 

ideias vigorosas, puro, é o que os gregos chamavam de ‘Filosofia’.  

 

Com a evolução da tecnologia, diversos serviços e atividades que 

necessitam do espaço público para acontecer, agora podem ser realizadas 

por meio de aparelhos eletrônicos individuais. No texto Cidades Fantasma é 

apresentada a ideia da substituição da cidade por algum aparelho de 

comunicação.  Não é mais necessário ir a um lugar específico para fazer 

compras ou ir ao banco, isso pode ser feito através de uma tela, além disso, 

não é necessário o encontro físico entre pessoas para que haja comunicação, 

pois ela também pode ser feita por algum aparelho. Ao invés de precisar usar 

a cidade para realizar as atividades, as fazemos sozinhos de dentro de casa.  

Segundo Fuão (2002, p. 16) “A casa não está mais na rua, mas a rua, 

dentro de casa”; “[...] as pessoas não abandonaram a cidade, continuam lá, 

só que dentro de suas casas, dentro das fotografias, metidos e entretidos 

dentro da “rede”. As atividades do espaço público não foram abandonadas, 

mas mudaram de local, para dentro da internet. Essa troca provoca 

alterações a dinâmica das ruas, a escassez de ocupantes as torna mais 

perigosas, e por sua vez, o perigo os afasta, e eles acabam isolando-se na 

segurança de suas casas. As pessoas não passaram a ignorar a cidade, elas 

a vivenciam de dentro de casa através de imagens e programas pensados 

por alguém.   

A cidade representada e a existente fora da janela podem parecer 

muito distintas, a imagem de cidade recebida passou já passou por diversos 

filtros e apresenta características visuais que agradam os olhos. A sociedade 

sofreu diversas mudanças em seu sistema para se adaptar às novas 

tecnologias, a forma de funcionar de diversos serviços, educação e 

profissões precisou ser repensada para atender a uma nova demanda. No 

caso da cidade, a representada nas telas parece melhor, mais bonita e 

confortável, porém ela é manipulada, provem da interpretação de alguém. 

Dessa forma, é necessário que se saia de casa e que haja troca de 

informações se construa sua própria interpretação. Segundo Fuão (2002, p. 

19) “[...] trata-se simplesmente de reincorporar a beleza da representação à 

realidade, assim, dar “mais realidade” à vida.”  A arquitetura também precisa 
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mudar a forma de fazer cidades, adaptando-as a novas caraterísticas de 

funcionamento da sociedade. 
 

Análise de Caso 
 

O município de São Lourenço do Sul situa-se na região sul do Rio 

Grande do Sul, a 203 Km da capital Porto Alegre e a 50 Km de Pelotas. 

Destaca-se por sua paisagem exuberante, formada pela Laguna dos Patos e 

suas praias de água doce. O município recebe o título de: “A terra de todas 

as paisagens” pela beleza de sua orla junto a Laguna, que foi palco de 

grandes momentos da história do Rio Grande do Sul, principalmente durante 

a Guerra dos Farrapos e pela paisagem que, além de caracterizar o local, faz 

parte da memória do estado sul rio-grandense, tornando-a uma importante 

referência cultural e natural. 

 
Figura 1 – Fotografia da paisagem de São Lourenço do Sul  publicada no site da Prefeitura.  

 
Fonte: Fotografia retirada do site da Prefeitura de São Lourenço do Sul. 

 

 Apesar de sua singularidade e importância, a paisagem da Laguna dos 

Patos sofre com desconhecimento e falta de valorização pela população. 

Uma das possíveis explicações para isso sejam as fotos produzidas para 

divulgação da paisagem, que acabam por não conseguir transmitir com 

competência a exuberância do local. A figura 1 é a imagem presente na 

página principal do site da prefeitura de São Lourenço do Sul, é ela que 

apresenta a cidade ao visitante, além disso, e a única fotografia da paisagem 

presente nesse site. Essa imagem apresenta características que não são 

equivalentes com as presenciadas no local, ela não valoriza a paisagem e 

seus elementos.  
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Figura 2 – Fotografia da Usina do Gasômetro as margens do Lago Guaíba.  

 
Fonte: Fotografia Ruy Barbosa Pinto. 

 

Figura 3 – Fotografia da orla de Porto Alegre.  

 
Fonte: Fotografia Guilherme Santos. 

Figura 4 – Fotografia do pôr do sol na orla de Porto Alegre.  
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Fonte: Fotografia Omar Junior. 

 

Em contrapartida, a figura 2, figura 3 e figura 4 exibem a orla do Lago 

Guaíba, em Porto Alegre, através de imagens que evidenciam um cenário 

exuberante, enaltecendo os seus atributos. As fotos da orla de São Lourenço 

do Sul e de Porto Alegre são bastante distintas entre si, embora os dois locais 

sejam conectados pela água, apresentando características naturais em 

comum, seus elementos aparentam ser muito se diferentes quando 

retratados. Essa situação exemplifica como a fotografia pode gerar 

resultados diferentes, podendo valorizar ou desvalorizar aquilo que está 

retratando.  

Em Sou Fotografável, Logo Existo, de Vieira (2013), é discutida a 

capacidade e eficiência da fotografia em registrar um universo para a 

construção de sua  imagem mental de forma satisfatória pelos seus 

espectadores. A imagem fotográfica é um dos recursos mais utilizados para 

o registro daquilo que é visível, porém, na arquitetura e nas cidades, existem 

casos em que essa ferramenta não consegue transmitir a situação desejada.   

No caso da paisagem, existem diversos fatores que causam essa falta 

de equivalência a imagem presenciada no local e a registrada pela fotografia. 

A Laguna dos Patos, em São Lourenço do Sul, apresenta uma paisagem rica 

e exuberante, entretanto, isso não se faz presente em seus registros 

fotográficos. Além dos fatores pertencentes aos outros sentidos que não 

podem ser transmitidos visualmente, como o cheiro, a temperatura, a brisa 
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e os sons, existem demandas fotográficas necessárias para gerar imagens 

exuberantes.  

Algumas das condições que trazem qualidade as fotografias são o 

distanciamento e o ordenamento, eles referem-se aquilo que será 

compreendido dentro do quadro da foto. O distanciamento determina o que 

aparece e como aparece na fotografia, cada lente produz um tipo de 

distorção que produz efeitos diversos na imagem , então é necessário 

escolher a lente e enquadramento que melhor se adeque para gerar o 

resultado desejado. O ordenamento deve buscar harmonia entre os 

elementos, e escolher os elementos que serão compreendidos ou omitidos 

no enquadramento da foto.  

Outro fator primordial que pode favorecer ou não uma fotografia é a 

luz, o registro só é possível a partir de sua presença, e sua qualidade define 

como elementos serão visualizados. Segundo Vieira (2013) A luz determina o 

que  que será destacado ou ofuscado no conjunto capturado, compondo 

assim as informações transmitidas pela imagem. No caso da Laguna dos 

Patos, a iluminação é natural, depende da meteorologia e posição solar, 

dessa forma é necessário buscar um horário e dia com condições que 

favoreçam suas características para o olhar fotográfico. Por exemplo, o 

momento que em a água é mais favorecida pela iluminação, recebendo um 

tom prateado, é quando é tocada pelo sol em um angulo baixo e o 

observador encontra-se posicionado contra-luz, na orla de São Lourenço do 

Sul, isso acontecerá nas primeiras horas do dia.  

A fotografia não é capaz de transmitir, na sua plenitude, a situação 

original experimentada pelo fotógrafo no momento da captura da imagem. 

Além de não abranger os sentidos não visuais presentes na Laguna, tais 

como, a brisa, os sons e os aromas, a obtenção de uma fotografia mais 

abrangente e impactante vai depender de ter suas demandas fundamentais 

satisfeitas (VIEIRA, 2012). A escolha de um momento onde iluminação 

favoreça o ato fotográfico, um distanciamento adequado, o  ordenamento 

da cena, e o enquadramento serão determinantes para se obter uma 

fotografia minimamente satisfatória da cena visível. É importante salientar 

que todo este esforço será necessário apenas para uma captura satisfatória 

da parcela visível da cena, deixando de fora todas as informações percebidas 

pelos outros quatro perceptos: o tato, olfato, audição e cinestesia. 

 

Considerações Finais 

 

Este trabalho buscou discutir a as consequências da cultura 

hegemônica da visão para as cidades através de dois textos de autores 
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distintos. Para isso foi utilizado o livro Os Olhos da Pele - A arquitetura e os 

sentidos de Juhani Pallasmaa, e o ensaio Cidades Fantasmas, de Fernando 

Freitas Fuão. O trabalho não buscou comparar as ideias apresentadas pelos 

autores entre si, mas sim apresentar algumas das influências que a 

valorização da imagem trouxe para as cidades. 

Em Os Olhos da Pele - a arquitetura dos sentidos, Pallasmaa apresenta 

a evolução da hierarquização da visão sobre os outros quatro sentidos na 

sociedade e na arquitetura. Esse autor afirma a predileção do olhar já existe 

desde a Grécia Antiga, nessa época, o sentido passou a ser enaltecido pela 

Filosofia grega e então relacionado ao conhecimento. Nesse livro é 

apresentado o fortalecimento da cultura da visão com o passar do tempo, as 

novas tecnologias de representação enalteceram cada vez mais a imagem 

que passou de ser um sentido a uma ser uma ciência.  

A arte reflete os paradigmas da sua sociedade, evidenciando suas 

ideologias, críticas, medos. Dessa forma, a hegemonia da visão também teve 

grande influência na Arquitetura, consequentemente no planejamento de 

cidades e na forma como os habitantes se relacionam com ela. É nesse ponto 

que o ensaio de Fernando Freitas Fuão apresenta um cenário da relação das 

atividades da cidade com as tecnologias que permitem que as mesmas 

atividades sejam realizadas na rede.  

Em Cidades Fantasmas, também é apresentada a cultura de 

divulgação de projetos que mostram uma arquitetura isolada do meio e de 

seus usuários, e que servirá de modelo para outros arquitetos que a usarão 

como referência, reproduzindo a mesma situação. Nesse texto é traçado um 

paralelo entre a cidade e novas tecnologias de informação, que permitem 

que as atividades que levavam o habitante ao espaço público, hoje podem 

ser realizadas por meio de algum aparelho na individualidade de sua casa.   

Nos dois textos é abordada a consequência da escolha de divulgação 

de projetos porque geram imagens surpreendentes, sem analisar como 

relacionam o corpo com o espaço e com que qualidade servem a seus 

usuários. A hegemonia do visual acaba por idealizar uma cidade que pode 

gerar fotografias memoráveis, mas não cria um ambiente confortável para 

seus habitantes; que valoriza e divulga obras criadas para divulgação pessoal 

de seu arquiteto.  

Essas práticas acabam por criar ambientes extremamente ordenadas, 

higiênicos e fotogênicos, que levam em conta apenas o sentido da visão, 

negligenciando as outras necessidades do corpo. Uma das consequências 

disso é a sensação de isolamento presente nesses locais, que com as novas 

tecnologias acabam perdendo seus usuários que, agora, podem ver do 
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mundo através de uma tela, e realizar suas atividades por meio de algum 

aparelho no conforto de suas casas.  

Ambas as leituras apontam que é necessária uma revisão na forma de 

se projetar e representar as cidades, é preciso levar em consideração as 

necessidades atuais dos ocupantes e criar espaços reais; parar de buscar e 

perseguir uma imagem idealizada. As pessoas precisam da cidade, ela é 

necessária para sua comunicação, que quando feita através da informática 

pode ser tendenciosa, pois já passou por filtros e pode omitir informações; é 

necessário que a pessoa experiencie por si própria.  

Além dos efeitos da cultura hegemônica do visual nos projetos de 

arquitetura e cidade, também é preciso pensar nas consequências da 

utilização de fotografias como forma de representação da paisagem. A 

imagem fotográfica, muitas vezes, não é capaz de capturar todos os 

elementos necessários para uma compreensão satisfatória de um local, pois 

além dos elementos não visuais que não podem ser capturados pela câmera, 

existem diversos fatores que podem, ou não, valorizá-lo. No caso de São 

Lourenço do Sul, as demandas fotográficas que não conseguem ser 

cumpridas acabam por produzir uma foto que não é equivalente à imagem 

experienciada no local, e que acaba por ocultar algumas de suas 

características. Este trabalho pretende iniciar uma discussão sobre algumas 

das implicações da hegemonia visual  para as cidades, e atentar a 

importância de se pensar como valorização da imagem fotográfica, e seu uso 

como forma de predominante de representação, pode influenciar na 

construção da imagem de um lugar.    
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Os lugares da arte no espaço escolar 

 

Betânia Camargo FERNANDES (UEL)1 

Carla Juliana Galvão ALVES (UEL)2 

Denise Batista Pinto SABINO3 
 

Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma investigação 

empreendida no âmbito do projeto de pesquisa intitulado A formação dos 

professores de Artes Visuais em uma perspectiva autobiográfica4. Neste artigo, 

focamos nas memórias sobre o espaço escolar e os lugares destinados à 

arte. Optamos pela pesquisa narrativa, de caráter autobiográfico, com 

ênfase em procedimentos interpretativos de pesquisa. Interessa-nos 

compreender de que modo o espaço escolar nos afetou, influenciou, instigou 

ou limitou nos primeiros anos de formação. E mais: quais os espaços 

destinados à arte no ambiente escolar? Eram espaços específicos para as 

aulas de arte? Estimulavam a criação artística? Buscamos respostas a estas 

questões partindo de nossas próprias experiências, a partir de narrativas 

produzidas individualmente e compartilhadas coletivamente em um grupo 

formado por estudantes de graduação em Artes Visuais e professores de 

Artes da rede pública de ensino.  

 

Palavras-chaves: espaço escolar, pesquisa narrativa, artes visuais. 

  

A identidade de um lugar é evidenciada na fala particular de seus 

habitantes. Suas identidades, histórias, costumes, lazeres, revelam, aos 

poucos, por quem e como são formados esses lugares. Sem esses relatos 

esse espaço seria apenas o vazio. Nossas memórias nos convidam a andar 

por espaços, relembrando momentos e o afeto que eles nos trazem.  

É instigante observar os espaços que habitamos, mas com atenção e 

distanciamento do olhar corriqueiro. Habitamos vários lugares durante o dia, 

                                         
1 Bolsista CNPq pela UEL, graduanda em Arte Visual na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) e graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade no Centro Universitário 

Filadélfia (UniFil). 
2 Docente no Departamento de Arte Visual da UEL, mestra e doutora em Educação pela 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), e coordenadora do Projeto de Pesquisa A formação 

dos professores de Artes Visuais em uma perspectiva autobiográfica. 
3 Mestra em Educação e graduada em Arte Visual pela Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). 
4 O projeto está cadastrado sob nº 10817, na Pró-reitoria de pós-graduação da Universidade 

de Londrina e CNPQ. 
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alguns deles se repetem tanto aos nossos olhos que se tornam invisíveis. 

Quais as cores da parede? Como é o piso? Há obstáculos no percurso? Ao 

abordar a experiência com o espaço, o geógrafo Yi-Fu Tuan (1983) observa 

que esses lugares comuns estão muito próximos para serem vistos com 

atenção. 

 
Ver tem o efeito de colocar uma distância entre o eu e o objeto. O 

que vemos está sempre ‘lá fora’. As coisas muito próximas a nós 

podem ser manejadas, cheiradas e povoadas, mas não podem ser 

vistas – pelo menos não claramente. Nos momentos íntimos, as 

pessoas cerram os olhos. Pensar cria distância. (TUAN, 1983, p. 162) 

 

Indagar sobre esses espaços recupera lembranças que trazem consigo 

as sensações vividas, isso porque o físico e o sensível estão entrelaçados 

entre os diversos acontecimentos, relacionados a um determinado 

ambiente. Embora indiquem experiências comuns, espaço e lugar remetem 

a sensações distintas; enquanto um é segurança, o outro é liberdade. Os 

lugares são centros aos quais atribuímos valor e onde são satisfeitas nossas 

intimidades. O significado de ‘espaço’ é mais abstrato do que ‘lugar’. Assim, o 

que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida 

que o conhecemos melhor e o dotamos de valor, diz Tuan (1983). 

Considerando a proximidade desses aspectos físico e psicológico, 

interessa-nos indagar de que modo esse espaço pode afetar as relações 

escolares e os próprios processos de ensino e aprendizagem. No ambiente 

escolar a repetição do formato é recorrente: carteiras enfileiradas, espaços 

demarcados hierarquicamente e salas indiferenciadas. Eles revelam uma 

organização em contextos educacionais tradicionais que impõem limitações 

a práticas escolares contemporâneas.  

O historiador e estudioso do tema espaço escolar Frago (2001), afirma 

que a escola possui uma natureza própria, com finalidades específicas, e, 

devido a isso, “[...] um lugar especificamente pensado, desenhado, 

construído e utilizado única e exclusivamente para esse fim.” (p.69). Além 

disso, esse lugar possui influência sobre o desenvolvimento do aluno, pois: 

“O espaço não é neutro. Sempre educa.” (FRAGO, 2001, p.75). Os aspectos 

físico e psicológico se mesclam em uma orgânica construção cultural que 

ocorre nas relações interpessoais e que impactam no desenvolvimento do 

trabalho docente.  

Seguindo a mesma linha de pensamento, a arquiteta Kowatolski (2011) 

afirma que o ambiente escolar funciona como o “terceiro professor”. Dessa 

forma, o espaço físico influencia diretamente na forma como as pessoas 

convivem nele, estimulando e facilitando o ensino. As qualidades espaciais 
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do lugar também podem, igualmente, falar das qualidades locacionais do 

espaço, ou seja, as ideias de ‘espaço’ e ‘lugar’ não podem ser definidas uma 

sem a outra. A partir da segurança e estabilidade de um (lugar), estamos 

cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça atribuídos ao outro (espaço). 

Nesse sentido, torna-se importante pensar sobre os espaços e lugares 

habitados por professores e estudantes hoje, e especialmente sobre os 

espaços destinados ao ensino de arte. Existe um espaço destinado 

especificamente à arte em nossas escolas? De que modo esses espaços 

afetam os alunos, professores e os processos de ensino-aprendizagem da 

arte? 

 

A escola como lugar da experiência  

  

Nossas reflexões surgem no contexto de um projeto de pesquisa que 

investiga os processos de formação dos professores de Artes Visuais em uma 

perspectiva autobiográfica5. O caráter dinâmico, diverso e complexo de tais 

processos nos levou a optar por uma metodologia de caráter qualitativo, com 

ênfase em procedimentos narrativos e interpretativos de pesquisa (Josso, 

2004, 2010; Hernández, 2013; Souza, 2007).   

A pesquisa narrativa, de caráter autobiográfico, nos permite investigar 

práticas de experiência em que “tanto os diferentes sujeitos (investigador, 

leitor, colaborador) como as interpretações sobre suas experiências 

desvelam aspectos que não se fazem visíveis em outros tipos de pesquisa” 

(HERNÁNDEZ, 2013, p. 44). 

Nosso grupo é constituído por professores e estudantes de Artes 

Visuais, e durante o segundo semestre de 2018 produziu narrativas orais, 

escritas e visuais a respeito de suas trajetórias de formação, com foco nas 

experiências relacionadas à arte desde a infância, passando por toda a 

escolaridade, a escolha pelo curso de graduação até o momento presente.  

Neste trabalho focamos nas memórias sobre o espaço escolar e suas 

afetações, a partir de dinâmicas6 que recuperassem lembranças relativas aos 

espaços da arte na escola. O ato de recordar não traz o passado de volta, 

uma vez que não somos mais os mesmos; mudamos como mudaram as 

                                         
5 Trata-se do projeto de Pesquisa A formação do professor de Artes Visuais em uma perspectiva 

autobiográfica, cadastrado sob nº 10817, na Pró-reitoria de pós-graduação da Universidade 

de Londrina e CNPQ. 
6 Em uma sala escura a fim de evitar interferências dos estímulos visuais, e ouvindo ao fundo 

gravações de paisagens sonoras escolares, os participantes foram convidados a relembrar 

das escolas que frequentaram na infância, iniciando pelo portão de entrada e percorrendo 

todos os espaços alcançados pela memória. O objetivo principal era recuperar lembranças 

relativas aos espaços destinados à arte. 
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nossas ideias e valores. A matéria-prima da memória não emerge em estado 

puro da linguagem ou da imagem, mas sempre modificada ou moldada pela 

perspectiva do indivíduo no presente. Assim, o recordar é uma reconstrução 

ativa do passado desde a perspectiva do presente. 

Nas palavras de Mailsa Passos: 

 
[...] quem nos fala não são os meninos/meninas, às voltas com seus 

livros, seus gibis e sua escola. Quem relata são os 

homens/mulheres, educadores/educadoras que viveram isto e 

outras tantas experiências posteriores. O que nos contam é a 

percepção que têm daquele dado momento (PASSOS, 2003, p. 103) 

 

Assim, as narrativas têm uma natureza temporal tridimensional, em 

que passado, presente e futuro se imbricam, de modo que não seguem uma 

lógica linear e sequencial. Isso também ocorre porque a memória está 

intimamente relacionada à afetividade e é ela que vai definindo no processo 

de rememoração o que é que vem à tona e o que deve ser esquecido, assim 

como no processo narrativo, o que deve ser dito ou silenciado.  

As narrativas nos mostram o quão diferentes foram as experiências 

vividas na escola. Elas nos transportam para dentro das escolas, revelando 

aspectos que vão além do físico, pois são pessoais, íntimos e afetuosos. 

Nesse sentido podemos compreendê-los como lugares, no sentido proposto 

por Tuan (1983), dado que sua importância os tornou memoráveis. A 

narrativa de LA descreve o espaço escolar de tal forma que constrói uma 

imagem mental: 

 
A escola mudou pra outro lugar e eu lembro que esse lugar era 

enorme [...]. Essa escola, ela tinha um pátio enorme de gramado, 

assim, daí ela tinha uma parede toda de vidro quando você entrava. 

E aí tinha esse primeiro pátio e uma secretaria. E daí eu lembro que 

pra você chegar nas salas tinha uns 3 ou 4 andares, e tinha as 

escadas normais e umas rampas pra deficiente, eu acho. E eram 

umas rampas enormes, que elas vinham assim, de um canto do 

lugar, até o outro canto, maior do que essa sala, assim. E ia fazendo 

um zig-zag, e a gente adorava aquilo, adorava ficar correndo com a 

mochila naquela rampa, eu lembro muito bem. E a quadra, né? 

muito grande, tinha umas duas quadras, elas eram muito grandes. 

E o anfiteatro também era muito, muito grande, porque tinha 

camarim, tinha... a prefeitura usava às vezes, porque era realmente, 

era uma escola muito grande. [...] Acho que foi a melhor escola 

pública que eu estudei. (LA) 

 

Outras fazem referência a espaços mágicos, encantadores e 

instigantes. Nos excertos a seguir, termos como ‘lugar proibido’ e ‘passagem 
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secreta’, indicam o aspecto lúdico e imaginativo que esses lugares 

proporcionavam. 
 

Eu achava legal que, assim, a gente tinha o colégio aqui e aqui era o 

lugar onde as irmãs moravam. E a gente tinha a maior curiosidade 

de ir lá nesse lugar proibido, né? [...] E aí, quando tinha aula de arte, 

nesse dia, a gente podia ir lá. [...] Aí a gente atravessava a cozinha, 

o jardinzinho delas que tinha lá em baixo, passava por umas 

salinhas que nunca..., era muito raro, era só pra gente chegar lá em 

baixo. [...] Aí a gente atravessava e chegava lá em baixo num pátio. 

Porque ali as aulas que a gente fazia eram de artesanato. (C) 

 

Eu tenho uma memória muito afetiva com o lugar. [...] Uma coisa 

que eu lembro bem forte é que pra você chegar na quadra tinha um 

caminho bem louco, assim. [...] só que tinha uma saída de incêndio, 

que você entrava naquele lugar, você subia uns três lances de 

escada e você estava na quadra já. E a gente achava aquilo uma 

passagem secreta, assim, da escola. Que ninguém mais sabia. E era 

assim o que a gente fazia de mais divertido era passar por aquele 

lugar, todo meio escuro pra chegar na quadra, que era enorme! (LA) 

 

Com relação ao espaço físico, nem sempre aparece como foco central, 

pois as narrativas acabam se voltando aos acontecimentos pessoais vividos, 

como no caso de BI:  

 
Eu lembro que as janelas davam pra rua, então eu sempre ficava 

vendo o pessoal passar. E, eu acho que por ser muito do lado de 

casa eu ficava vendo se alguém da minha família passava, alguma 

coisa... Às vezes, do nada a minha cachorra ‘brotava’ na sala de aula. 

[...] Tipo, no intervalo eu... eu chamava a minha vó no portão da 

escola e ela vinha trazer o lanche. (BI) 
 

O ambiente escolar é um importante lugar de convivência, que não 

deveria ser negligenciado. A estrutura física da escola, assim como sua 

organização, manutenção e segurança, revela muito sobre a qualidade de 

vida e ensino que ali se desenvolvem, visto que é onde as crianças e jovens 

passam boa parte do seu tempo, dedicando-o à socialização e construção 

formativa.  

Os relatos de TH remontam lembranças de convivência, porém 

também mostram uma realidade de despreocupação com os espaços 

escolares, como no trecho abaixo:  
 

[...] por mais que não tivesse espaço pra gente ficar, que eu lembro 

que no intervalo a gente se jogava assim, no meio do pátio, nos 

corredores em qualquer lugar, porque não tinha mesmo lugar pra 
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você ficar, banco pra você sentar, nada! Aí a gente ficava jogada no 

chão. (TH) 
 

Outras experiências trazidas à tona no processo de rememoração 

apresentam experiências desagradáveis em relação ao espaço escolar. Em 

algumas falas podemos percebê-lo como um limitador. Janelas pequenas, 

pintadas e a presença de grades são constantes e associadas a sensações de 

desconforto, desânimo, angústia.  
 

As janelas eram daquelas... daquela menorzinhas, sabe? E eles 

ainda pintavam a janela pra não colocar a cortina e porque fazia 

muito reflexo. Eles pintavam de uma tinta mais escura; então 

fechava, ficava escuro assim. (N) 
 

A ausência de espaços de convivência e da quadra para as aulas de 

Educação Física, mencionados por TH, são ilustrativos da condição de 

algumas das escolas públicas, claramente instaladas em espaços 

inadequados, em situações provisórias que podem durar anos.  
 

Mas, ao mesmo tempo eu lembro do espaço dessa escola, que era 

horrível, terrível mesmo, não tinha como fazer muita coisa lá. Era 

muito apertado e a gente deitava assim no chão do corredor 

porque não tinha espaço pra gente ficar, de verdade. [...] Mas era 

um prédio alugado, acho que da prefeitura, e era horrível assim. 

Não tinha quadra, a gente ia pro... pro ‘buracão’ lá fazer educação 

física, então era bem assim. (TH) 

 

Em boa parte das narrativas a imagem do espaço escolar é a de um 

lugar incômodo e desconfortável. Os historiadores Vidal e Filho (2005) 

realizaram pesquisas sobre o processo de institucionalização de escolas no 

Brasil e verificaram que:  
 

Frias, as paredes e as salas conformam a imagem de ensino como 

racional, neutro e asséptico. Implicitamente, afastam-se do 

ambiente escolar características afetivas. Mentes, mais do que 

corpos, estão em trabalho. E nesse esforço, a escola abandona a 

criança para construir o aluno. (VIDAL; FILHO, 2005, p.70) 

 

As experiências sobre os lugares apresentadas nos relatos revelam 

lugares, lúdicos, curiosos, desconfortáveis, limitantes, familiares ou, 

simplesmente, marcantes. Todos, de algum modo permitem que possamos 
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analisar esses espaços de acordo com as narrativas biográficas, percebendo 

suas relações com a aprendizagem. 
 

Quais são os lugares-arte através das narrativas de professores? 
 

Analisando o conjunto das narrativas produzidas por este grupo, 

chama a nossa atenção as raras referências aos espaços destinados às aulas 

de artes nas escolas. A maior parte dos participantes não se lembrou ou não 

mencionou salas de aulas específicas para a arte.  

LO é a única participante a apresentar uma breve descrição da sala de 

arte: 

 
Na sala de arte tinha algumas coisas. Tinha umas mesas de madeira 

bem compridas, que eu gostava mais de ter aula de nessas mesas 

mais compridas, porque daí a gente ficava mais em grupo, dava pra 

conversar mais. (LO) 

 
LA também se recorda das aulas em um ambiente diferente das 

tradicionais salas de aula, não exclusivamente destinada às aulas de arte, 

mas acaba por referir-se principalmente às atividades realizadas e às 

habilidades da professora: 

 
Eu lembro da sala, era cheia de livros. E a gente fazia atividades de 

desenho [...] A gente fazia atividades de pintura e eu lembro que 

ela... ela tinha um, várias habilidades manuais. Então a gente 

brincava com linha, com papel, com bastante colagem, assim, essas 

coisas... me lembro dessa experiência, dentro da sala e tal, parecia 

tipo uma biblioteca, tinha bastante livro. (TA) 

 
A limitação do espaço para as atividades artísticas é narrada por TH, 

que revela dificuldades que pertencem ao campo da aprendizagem geral. O 

simples ato de levantar-se era algo dificultado pelo espaço da sala de aula, 

afetando a capacidade de locomoção e comunicação.  
 

E o espaço dessa escola também não tinha sala de arte, era uma 

escola desse formato normal também, é... retangular [...] E eu não 

lembro nunca de ter saído de... da carteira pra fazer nada, era tudo 

na carteira. Então era 6º ano, 7º ano, era aquela bagunça na sala. E 

eu sempre sentava na carteira e fazia as coisas, não tinha espaço 

pra você levantar, tanto que quando eu falei que fiz esse seminário 

era muito estranho você levantar e ir lá na frente falar alguma coisa 

porque nunca tinha tido isso, nenhum momento. (TH) 
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Novamente aqui nos deparamos com uma sensação de desconforto e 

incômodo diante de dificuldade de se movimentar em sala de aula. De 

acordo com Tuan: “O espaço é experienciado quando há lugar para se 

mover” (TUAN, 1983, p. 13). O autor compreende que a experiência está 

ligada à sensação e à emoção, que geram uma afetação e um pensamento 

sobre aquela experiência vivida. Assim, desde a infância, para que haja uma 

consciência do espaço é necessário que haja mobilidade.  

Conforme Oliveira e Stratico (2013, p. 128): “As relações interpessoais, 

inclusive as relações corporais entre os estudantes são marcadas pela norma 

imposta pelo espaço”. Os autores enfatizam que o espaço dita a performance 

do ensino, desse modo “O comportamento, gestualidade e relações 

interpessoais são em grande parte influenciadas e determinadas pelo tipo 

de relação espacial que encontramos no ambiente escolar.” (p.127).  

As atividades propostas para o ensino e a aprendizagem da arte são 

de natureza experiencial e requerem um ambiente seja adequado e 

estimulante. Um ambiente que permita a exploração das mais variadas 

ferramentas, técnicas e materiais com os quais trabalhar, que instigue a 

pesquisa, a exploração sensorial e corporal, que sensibilize o corpo e 

percepção estética. Enfim, um ambiente que promova e acolha a experiência, 

no qual o estudante se sinta à vontade e estimulado.   
 

Quando os professores criam espaços para a arte 

 

No ensino de arte as possibilidades de aguçar os sentidos são 

múltiplas, as relações que podem ser criadas estão presentes no cotidiano, 

nas relações com pessoas, lugares e objetos, que dão forma as lembranças. 

“Nossas lembranças são carregadas de sensações, toques, sons e imagens, 

ou até mesmo outras formas de sentir diante de como lidamos com o nosso 

corpo e mente” (UTUARI, 2014, p. 171). A produção artística em si é capaz de 

proporcionar esses lugares novos e instigantes, mas para que se expresse é 

preciso de espaço, criar espaços que possibilitem e estimulem a criação.  

Cientes dessa necessidade, alguns professores encontram alternativas 

para subverter a organização padronizada das salas de aula, como nos 

relatos a seguir:  

 
Às vezes a gente ia tudo pro chão. O professor pegava aqueles rolos 

de craft e colocava pra gente desenhar junto, com a turminha, né? 

E fazer um [trabalho] coletivo14. (BE) 

 

Eu lembro pouca coisa da aula de arte, assim. Eu lembro que eu 

tinha uma professora que ela gostava de... ela levava a gente pra 
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fora, assim. Porque... como a escola, ela tinha uma parte com 

árvore, natureza bem grande, ela levava a gente pra desenhar nesse 

espaço. (LA) 

 

A gente, quando foi mexer com barro, argila, ela levou a gente pra 

fora da sala de aula, então a gente ficou embaixo das árvores que 

tinha ao redor do colégio mexendo. (V) 

 

Essas falas dizem respeito ao modo as aulas de arte se davam e em 

quais circunstâncias. Ao proporcionar um lugar de aproximação entre os 

estudantes – sair da cadeira, deslocar-se para outros espaços na escola, 

trabalhar em grupo – essas ações se tornaram importantes e com grande 

potencial para a aprendizagem.  

De espaços próprios a improvisados, as narrativas mostram o esforço 

dos professores de arte para encontrar e criar condições para a produção 

artística acontecer. Como no caso de TA, em que a biblioteca cede lugar às 

aulas de arte. Ou ainda, em gestos simples, como aproveitar os espaços 

externos, entrando em contato com a natureza, como no relato de V.  

Conforme Machado (2005, p. 2): 

 
A paisagem da Arte deve ser percorrida pelo aluno como uma 

história pessoal de descobertas, riscos, obstáculos, conquistas, 

através de formas que produzem encanto, pergunta, divertimento, 

inquietação, horror, num caminho em que o olho percebe que atrás 

do olhar, pode ver; que a mão, atrás de tocar, pode encontrar a 

pulsação da matéria; que o ouvido pode distinguir sonoridades e 

timbres; que o olfato pode respirar o âmago das coisas, que a 

memória pode despertar imagens esquecidas; que o pensamento, 

enfim, atrás de organizar palavras, pode inventar a prosa pessoal 

de significar o mundo. 

 

Os encontros possibilitados com essas experiências provocam os 

sentidos e fortalecem a aprendizagem. Um desses encontros pode ser 

exemplificado na fala de M: 

 
Era um colégio muito, muito bom! [...] Dentro da aula de arte a 

gente ia pra vários espaços. A gente fazia aula de cerâmica e ia uma 

artista lá chamada Nazaré, ela era escultora, sei lá. Daí ela levava 

argila pra gente, e a gente fazia várias coisas. E até hoje, esses dias, 

tinha um vasinho em casa que até quebrou. (M) 

 

O ensino e a aprendizagem da arte, quando encontram determinadas 

condições, desenvolvem a “capacidade de fazer relações significativas entre 

diferentes tipos de atividades que envolvem fazer” (MACHADO, 2005, p.2). O 
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contato com artista nas aulas de arte, aproximou os contextos que envolvem 

o fazer e apreciar arte. O que antes era visto através de imagens e vídeos, 

pôde também ser sentido, vivenciado e experienciado na escola. 

 

Cruzando fronteiras  
 

Algumas experiências trazidas a tona no processo de rememoração 

dizem respeito a experiências vividas em ambientes e contextos 

diversificados, oportunizados por professores ou pela escola, ampliando seu 

espectro de atuação. Essas iniciativas partem tanto por parte dos 

professores, quanto da escola, que podem modificar e ampliar suas 

atividades no contexto escolar. 

 
[...] a ideia mais bacana mesmo de escola, eu acho que foi das 

Escolas Polivalente. Por conta dessa coisa muito... muito 

diversificada dos espaços. Essa ideia de ter uma possibilidade de (se 

tá ai) e... ia pra horta, ia plantar, outras vezes, você ia fazer a 

disciplina de educação para o lar, marcenaria, então isso era muito 

bacana. (R) 

 

A narrativa apresentada por R se refere a um período do ensino em 

que a educação estava ligada ao fazer prático do dia-a-dia. A educação para 

o lar se dava em disciplinas como as denominadas ‘Artes Domesticas’ ou 

‘Artes Industriais’: “[...] ensinava(m) as meninas a bordar, tricotar, entre 

outras coisas, enquanto os meninos aprendiam a fazer artesanatos 

utilizando martelos, serras e madeira.” (ALVES, 2005, p.33).  

Embora esta fase do ensino de arte não tenha se dedicado aos 

conteúdos de arte como conhecemos hoje, a fala do participante demonstra 

significativa importância em relação a esses fazeres e aos espaços 

diversificados que ampliam o modo de aprender na escola. São experiências 

que se diferenciam, contudo, do que pode ser visto em grande parte das 

narrativas dos demais participantes, restritas a espaços comuns como sala 

de aula e pátio. M se recorda das visitas proporcionadas pela escola onde 

estudou: 

 
Eles organizavam várias visitas, eu lembro que a gente visitava 

vários lugares lá em São Paulo, é... o planetário, o Museu do 

Ipiranga, que eu lembro... o aquário e o teatro, a gente ia bastante 

no teatro. E eu lembro que até o teatro, a primeira vez que eu fui 

com a escola, foi numa peça sobre as cores primárias, foi bem legal, 

eram as cores primárias personificadas, aí elas se misturavam aí 
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surgia um outro ator, vestido de verde, laranja, era bem legal. E 

então a gente visitava vários espaços, e também tinha aula de 

teatro, a escola oferecia aulas de teatro. (M) 

 

O contato com museu, planetário e teatro foram marcantes em sua 

trajetória e ele realça essa importância ao relatar sobre a sua primeira visita 

ao teatro. As cores primárias personificadas não foram apenas incorporadas 

na peça assistida, mas também as lembranças desses espaços vivenciados 

durante a infância.  

 

Uma imagem apagada 
 

Algumas narrativas sobre as aulas de arte são frágeis como imagens 

apagadas pelo tempo. Na fala de BI, as vagas lembranças giram em torno de 

materiais muito comuns na produção de desenhos, o lápis de cor e a folha. 

Esses elementos são muito comuns no ambiente escolar, porém não atendem 

a vasta possibilidade de materiais encontrada no campo da arte. A repetição do 

uso dos mesmos materiais pode fazer da aula de arte um ambiente monótono 

e, como no caso abaixo, insignificante. 

 

Na aula de arte parece que eu não consegui lembrar de nada. Tipo, 

parece que eu não tive. O que eu consigo lembrar é que todo 

bimestre a gente tinha tipo, uma folha com, sei lá, um desenho de 

uma boneca, alguma coisa e a gente tinha que colorir com lápis de 

cor, é a única coisa que eu consigo lembrar. (BI) 

 

Até mesmo na falta de memórias sobre os espaços da arte é possível 

identificar elementos do percurso de formação e “desenhar os contornos de 

singularidade de um percurso” (JOSSO, 2004, p. 65). Desenho, neste caso, de 

um lugar-arte que contém diversidade, improvisos, conformismos e 

ausências. 

Compreende-se que “[...] o espaço faz-nos desencadear 

comportamentos que longe de serem isentos de influências, são os 

resultados de um conjunto de determinantes.” (OLIVEIRA; STRATICO, 2013, p. 

127). Desse modo, tal esquecimento pode se dar pelo fato de as ações 

ocorridas naquele espaço não explorarem possibilidades significativas 

àquela pessoa.  

 
Considerações finais  
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As narrativas dos participantes de idades e localidades diferentes 

proporcionaram uma visão ampliada sobre os diferentes espaços escolares 

e as relações com eles estabelecidas. Falam de sensações, e experiências que 

foram significativas a ponto de permanecerem na memória. Falam também 

de ausências, apagamentos e fragilidades. Revelam os diferentes modos 

pelo quais somos afetados em nossos espaços de convivência a 

aprendizagem em nossa trajetória escolar. 

Apesar das diferenças etárias e geográficas dos relatos produzidos por 

esse grupo, nos permitem perceber a carência de locais específicos para as 

aulas de arte e, as limitações nas salas de aula padronizadas das escolas. 

Esses fatores limitam a ação docente e a aprendizagem dos estudantes, 

dificultando a exploração sensorial e perceptiva, a prática artística e os 

processos criativos de modo geral.   

Por outro lado, parte dos relatos revelam espaços diversificados, em 

que os professores de arte realizavam atividades distintas, modificando 

tanto os materiais quanto o modo de produção dos trabalhos. Nesses casos, 

os relatos mostram uma aproximação mais afetiva com essas memórias, 

mostrando serem pontos positivos durante a formação.  

Nas palavras de Dewey (2010, p. 391), “A experiência é um produto, 

quase um subproduto, diríamos, da interação contínua e cumulativa de um 

eu orgânico com o mundo”. Delimitar lugares ou ignorar sua significativa 

contribuição para a aprendizagem é reduzir as experiências. 

É necessário um espaço para chamar-se lugar e lugar de arte. Assim, o 

entendimento de espac ̧o, ao mesmo tempo que remete a um lugar físico 

construído, é também um conjunto de relac ̧ões sociais que ocorrem na 

realização da tarefa social, e nesse caso, a educação formal.  

Desse modo, significar esses espaços escolares nos ajuda a 

compreender melhor a importância dos espaços na aprendizagem. A 

arquiteta Kowaltowski (2011), afirma nos seus estudos que a partir do 

desenvolvimento do projeto de arquitetura se constitui o espaço físico 

escolar e que o prédio de uma escola é a concretização de uma visão da 

educac ̧ão e de seu papel na construção da sociedade.  
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Paisagens da cidade de São Paulo nas lentes de Hildegard 

Rosenthal: visualidades sob o olhar de uma mulher 

estrangeira  

 
Maria Clara L. HALLAL (UFPEL)1 

 

A fotógrafa suíça Hildegard Rosenthal, registrou a paisagem de São Paulo na 

década de 1940. Nesse sentido, sob o olhar de uma mulher imigrante, 

propõe-se um estudo sobre as representações da paisagem de São Paulo. 

Para analisar as fotografias, que foram obtidas no Instituto Moreira Sales 

(SP), foram realizados procedimentos como, primeiro, separar os registros 

em categorias e, após, apreciar as mesmas. Essa fase de apreciação das 

fotografias foi constituída em dois momentos: no “plano formal de 

expressão” e no segundo momento, a “analise sobre o prisma de conteúdo”. 

Assim, observando os registros realizados, tem-se que o gênero e a condição 

de imigrante fizeram dos registros de Hildegard Rosenthal um repertório 

com sua assinatura, isto é, a paisagem fotografada, suas opções de incluir ou 

excluir determinadas vistas/ atores sociais, como imigrantes, mulheres em 

situação de trabalho, carroceiros, prédios novos em contraste com antigas 

edificações abandonadas usufruindo e ocupando um mesmo espaço, são 

inerentes ao fato da profissional ser uma mulher imigrante, proporcionando 

novos direcionamentos. 

Palavras-chave: Paisagens, São Paulo, Hildegard Rosenthal 

 

Urbanização da cidade de São Paulo na década de 1940 

 

O presente trabalho propõe analisar fotografias da cidade de São 

Paulo, pretende-se demonstrar, por meio dos registros de uma mulher 

imigrante, as narrativas visuais modernas da paisagem da urbe na década de 

1940. Nesse momento, a presença de novos imigrantes entrando no Brasil 

era expressiva, dados indicam que em torno de 450 mil novas pessoas 

migraram para o Brasil entre 1926 a 19302. O último fluxo significativo de 

imigrantes ocorreu na década de 19203, o emprego de mão de obra 

                                         
1 Doutoranda em História na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL, Bolsista Capes, 

Orientadora: Dra Elisabete da Costa Leal). 
2 Fonte: www.projetoimigrantes.com.br  Acesso: 10/01/2019  
3 Vários motivos explicam o declínio verificado a partir de então: o crescimento das 

migrac ̧ões internas na Europa, os efeitos da crise de 1929 na economia e as limitac ̧ões 

impostas pelo governo brasileiro. Exemplo disso foi o decreto presidencial de dezembro de 
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imigrante ocorreu juntamente ao desenvolvimento e a diversificação da 

economia brasileira. Além disso, estiveram presentes e contribuíram para a 

industrialização do país, ocasionando um ápice da urbanização brasileira.  

Concomitantemente, indo ao encontro com as ideias de Matos et. al. 

(2018), entre o fim do século XIX e a década de 1930, aconteceu uma 

transformação na figura e no papel da mulher, muito influenciado pelas 

imigrantes chegadas da Europa. Transformação em muito ocasionada pela 

Primeira Guerra Mundial, onde um grande número de mulheres entrou no 

mercado de trabalho, como forma de subsistência e, também, de auxiliar os 

seus respectivos países que se encontravam em processo de guerra e, 

posteriormente, reconstrução.  

Assim, em relação as fotógrafas radicadas no Brasil, nota-se que, na 

maioria dos casos, se profissionalizaram nos Estados Unidos e na Europa, em 

lugares como Nova York e Paris, por exemplo. Para o Brasil, vieram três 

importantes fotógrafas: Hildegard Rosenthal (1913- 1990), de origem suíc ̧o-

alemã, Alice Brill (alemã̃, 1920-2013), e a húngara Judith Munk (1922- 2004). 

Elas fizeram parte de um momento peculiar da fotografia latino-americana e 

brasileira, não foi a inauguração da presença feminina nesse ofício, mas, sim, 

da consolidação da linguagem visual da fotografia moderna, alcançado, 

sobretudo, por mulheres estrangeiras4.  

O período em que Hildegard Rosenthal chegou ao Brasil, final da 

década de 1930, é marcado sob o regime ditatorial do Estado Novo e a 

Segunda Guerra Mundial. Esta provocava surpresa, ainda que todos 

estivessem meio anestesiados, com a invasão de Paris pelos alemães. Com a 

entrada do Brasil na guerra, em 1942, a população paulista viu-se sob uma 

nova configuração: exercícios de blecautes para preparar os habitantes da 

cidade, caso houvesse invasão por via aérea, o racionamento de gêneros 

alimentícios e de petróleo (MOURA, 2000). Até mesmo por causa da guerra e 

a necessidade de novos abastecimentos, o processo de industrialização no 

Brasil modificou-se e avançou, como elucida Toledo:  

 
A Federação das Indústrias (Fiesp) passou de 1465 associados, em 

1938, a mais de 5 mil em 1944. A política de substituic ̧ão de 

importac ̧ão, importada pelo Estado Novo e reforçada nos anos de 

guerra, propiciou o surgimento de uma miríade de novos 

empreendimentos (TOLEDO, 2005, p.436).  

 

                                         
1930, que procurava disciplinar "a aflue ̂ncia desordenada de estrangeiros", vista como 

responsável pelo aumento do desemprego nas cidades.  
4 https://revistazum.com.br/noticias/nova-mulher-fotografia-brasileira/ Acesso: 20/10/2018 
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Logo, o Brasil, mais especificamente São Paulo nas décadas de 1930 e 

1940, teve um período transformador, muito influenciado pela 

industrialização, e marcado por novas construções, imigrações e 

modificações na estrutura da urbe. Além da industrialização maciça, houve 

obras como o estádio do Pacaembu (1939), Palácio da Imprensa (sede da 

Gazeta), assentamentos de trilhos e verticalização da arquitetura residencial 

com a construção de edifícios suntuosos. Importante ressaltar, que, 

conforme Negri e Pacheco, o crescimento industrial do estado de São Paulo 

“ocorreu principalmente, nos municípios localizados no entorno da capital 

paulista, notadamente no ABCD (Santo André́, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul e Diadema)” (NEGRI e PACHECO, 1994, p. 64). Por 

conseguinte, entende- se, que o desenvolvimento urbano ocorreu em todo 

o estado, obviamente, concentrando-se na capital, São Paulo.  

Portanto, pensa-se que esse novo desenvolvimento e viés urbano tem 

várias representações e registros. Esse trabalho foi realizado sob a 

representação da paisagem, entendendo que é um processo cultural e, 

principalmente, uma estrutura de interação, da relação de Hildegard com o 

ambiente natural, sobre o qual atuou. Ainda, entende-se que a produção de 

sentidos é uma construção “a partir das nossas histórias sobre nós mesmas 

e o nosso mundo, juntas e separadas” (SOLNIT,2017, p.20). Assim o diálogo 

entre Hildegard Rosenthal, sendo mulher imigrante e seus registros 

fotográficos é importante, visto que para compreender e estudar a 

construção da narrativa imagética de Rosenthal, é necessário estabelecer 

seu possível direcionamento autoral nas fotografias.  

Deste modo, concomitantemente com as transformações urbanísticas 

de São Paulo, também teve um momento de transição da prática fotográfica, 

em igual período. As câmeras compactas deram maior liberdade para os 

profissionais e, com o advento das revistas ilustradas e do fotojornalismo, 

por exemplo, os profissionais começaram a trabalhar nas ruas em 

detrimento dos estúdios. Nesse momento, é que ocorre uma mudança 

profissional, anteriormente, era predominante o sexo masculino, a partir de 

1930, as mulheres passaram a ocupar o campo da fotografia, em sua maioria 

estrangeiras.  

 

Hildegard Rosenthal: gênero e imigração nos registros 

fotográficos 

 

Hildegard Rosenthal nasceu na Suíça, em 1913. Logo sua família 

mudou-se para a Alemanha. Vivenciou uma época difícil no país, a derrota na 

I Guerra Mundial e a consequente crise econômica. Por outro lado, como 
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Dines (2017, p.94), afirmou, “ela conviveu com o clima inovador da República 

de Weimar (1919-1933) e da vanguarda artística do país, que expressou suas 

propostas e projetos, disseminando lufadas de ideias frescas e renovadas”. 

Nesse contexto que Rosenthal viveu sua juventude, com a sensação de 

derrota por parte da Alemanha na guerra, vanguarda artística do país e a 

ascensão de Hitler ao poder.  

Conforme dados de Ana Paula Gonçalves (2007, p.21), aos 18 anos 

Rosenthal se inscreveu no curso de fotografia de Paul Wolff e ali aprendeu a 

utilizar a câmera Leica, máquina que começou a ser produzida em 1923 e 

passou a ser vendida em 1925. O filme permitia 36 exposições sem recargas, 

seu instrumento de trabalho por toda sua produção. A máquina era de fácil 

transporte e era de 35mm, conferindo, imagens de vários ângulos. Depois, 

Hildegard estudou química e ela mesmo fazia a revelação dos seus filmes.  

No ano de 1933, Rosenthal vai a Paris para continuar seus estudos. Na 

cidade, conhece Walter Rosenthal, com quem viria a casar no Brasil. No ano 

seguinte, o casal retorna à Alemanha, onde ela é contratada pela empresa 

Rhein Mainischer Bildverlag, para trabalhar como fotógrafa. Seu então 

namorado era judeu, e devido a perseguição iniciada a esse grupo, o casal 

resolveu voltar a Paris, onde Rosenthal trabalhou em agências locais e 

conheceu Lasar Segall (que imigra para o Brasil). Este seria o responsável por 

introduzir a fotógrafa no círculo artístico e intelectual do Brasil.  

Com a promessa de emprego e para fugir das perseguições, Walter 

Rosenthal emigra para o Brasil. No ano seguinte, sua namorada e, então, 

esposa5 Hildegard Rosenthal também chega ao país. Em 1937 já́ instalada 

em Saõ Paulo, trabalha como orientadora de laboratório na empresa de 

serviços fotográficos Kosmos. Alguns meses depois ela é contratada pela 

agência fotográfica Press Information como fotojornalista, e passa a produzir 

reportagens6 para periódicos nacionais e internacionais sobre a realidade 

brasileira. Passou a ser uma das primeiras repórteres fotográficas do Brasil7. 

Após o nascimento da sua primeira filha, em 1948, ela interrompe as 

suas práticas profissionais. Como as autoras Oliveira & Bracher (2010), 

afirmam, só́ décadas mais tarde suas fotografias foram para o circuito das 

exposições, a primeira foi em 1974, no Museu de Arte Contemporânea em 

                                         
5 Hildeard Baur passa a assinar Hildegard Rosenthal após o casamento no Brasil. 
6 Publicou fotografias em jornais e revista, tais como: O Estado de S. Paulo, Folha da Manhã, 

Folha da Noite, A Cigarra, Rio e Sombra. 
7 Capitaneados pelos imigrantes, vários laboratórios e estúdios fotográficos surgem na 

cidade, como “Foto Paramount, da húngara Irene Lenthe, Companhia Litográfica Ypiranga, 

Indústria Gráfica Nic- colini, Kosmos Foto, o estúdio fotográfico de Hans Gunther Flieg, a 

Fotoptica, da família Farkas...” (GUARDANI, 2011, 421).  
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São Paulo. Na Bienal de 1977, ganhou o prêmio de melhor fotógrafa. Ela, 

então, passa a ser convidada para participar de mostras, tendo falecido em 

1990.  

Em relação ao campo profissional da fotografia: “os anos 1940 

marcaram uma mudança profunda no campo da fotografia brasileira” 

(GUARDANI, 2011, p.420). Em São Paulo, o campo fotográfico ainda se 

mostrava incipiente, se comparado aos Estados Unidos e Europa. Porém, 

havia uma expectativa e necessidade da modernização na área profissional. 

De acordo com Boris Kossoy: “com a vinda de muitos imigrantes europeus 

que dominavam as técnicas da fotografia, não houve dificuldade para que 

esses imigrantes se fixassem com uma certa facilidade no mercado [...] 

principalmente em São Paulo” (KOSSOY, 1989, p. 886). Dessa forma, 

consolidaram o mercado fotográfico na cidade, seja com a criação de 

estúdios ou vendendo fotografias para jornais ou revistas, de forma 

autônoma.  

Para analisar as fotografias, que foram obtidas no Instituto Moreira 

Sales (SP), foram realizados procedimentos como, primeiro, separar os 

registros em categorias e, após apreciar as mesmas. Essa fase de apreciação 

das fotografias foi constituída em dois momentos: no “plano formal de 

expressão” e no segundo momento, a “analise sobre o prisma de conteúdo”. 

Hildegard Rosenthal nesse cenário, vindo da Europa, onde, devido a 

sua trajetória, certamente possuía um olhar singular sobre a crônica visual 

das cidades, circulava livremente em meio aos trabalhadores urbanos, 

carroceiros, dentro e perto da construção dos novos prédios, assim como, 

retratava as mulheres trabalhando nas ruas; seja na zona cerealista ou 

vendendo quitutes, por exemplo. Tal feito só́ foi possível porque a 

profissional utilizava a câmera Leica, equipamento leve e de fácil transporte 

e, assim, Rosenthal conseguia obter fotografias dos mais variados ângulos e 

posições. Algumas dessas, mostrando a verticalidade dos prédios, como em 

registros em que a fotografa está em uma posição superior, em um prédio 

alto. Como se estivesse observando os componentes/ cidadãos dessa 

paisagem.  

Observa-se a primeira imagem apresentada, Rosenthal por ser uma 

mulher imigrante, possivelmente, buscava em suas imagens essa 

representação, como observado na fotografia 1, onde tem-se a imagem de 

mulheres na zona cerealista: 
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Fotografia 1: Mulheres na zona cerealista, São Paulo, SP, 1940. Fotógrafa: Hildegard Rosenthal. 

Acervo: Instituto Moreira Sales. 

 

A zona cerealista era movida especialmente de arroz e feijão e, as 

mulheres iam aos locais a fim de comprar as mercadorias a preços mais 

módicos. Diante dessa fotografia, entende-se que não registra coisas 

preexistentes, ela transforma e faz ser alguma coisa. O objeto fotografado é 

resultado de um posicionamento ideológico, visão, técnica, estética e 

objetivos da fotógrafa. O seu olhar, concebido pela lente fotográfica, 

transforma aquele momento possível de múltiplas representações. Dessa 

forma, não basta olhar e querer descobrir os diversos significados das 

imagens, mas sim é indispensável analisar o contexto e o suporte 

documental, a fim de poder preparar o olhar para avaliar as fotografias.  

Seguindo esse preceito, as fotografias registradas também podem ser 

vistas, especialmente no caso da fotógrafa estudada, a possibilidade de lidar 

com as suas próprias questões; identitárias (sexo, gênero e como imigrante), 

sociais (diversas classes sociais estão presentes nas imagens) e, 

principalmente, como esses elementos estão empregados nas 

transformações urbanísticas de São Paulo na década de 1940. Assim, Vivian 

Castro de Miranda (2017) entende que a fotografia analisada sob o prisma 

de gênero, pode ser analisada sob a perspectiva do conteúdo e da intimidade 

da fotógrafa com o objeto ou a representação desse fotografado.  

Trabalhando o conceito de gênero, a autora Joan Scott (2010, p.9) 

entende que é um convite a “fazer perguntas históricas”, um convite para se 

pensar criticamente como corpos são produzidos e modificados, isso é, o 

gênero é um elemento constitutivo de relações sociais, sempre levando em 

conta as diferenças percebidas pelos sexos. A sensação e o pertencimento 

de sentir-se mulher pode levar a fotógrafa a escolher determinados cenários 

e aspectos em detrimento de outros.  

Rosenthal, dessa forma, registrava suas percepções de mulher 

imigrante por meio das fotografias da cidade de São Paulo na década de 
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1940. Entende-se que as fotografias de Rosenthal, por meio de seu olhar 

singular, faziam parte do processo de construção da nova visualidade urbana 

brasileira, mais especificamente de São Paulo, da década de 1940. Mais que 

mero reprodutor, Hildegard Rosenthal fazia parte desse jogo social. 

Delatando, relatando, observando e interagindo no processo da 

transformação e modernização da urbe paulista.  

Nesse sentido, o fato de Rosenthal ser uma mulher em um meio 

reconhecidamente masculino, visto que poucas profissionais trabalhavam 

no meio, ainda mais, na rua. E, ainda, retratando mulheres que, por diversos 

momentos no período, estão invisíveis na historiografia fotográfica, fornece 

uma outra visualidade às transformações da paisagem vivenciadas e 

fotografadas. Como o caso da presença do gênero e imigração em uma 

mesma foto:  

 

 
Fotografia 2: Meninas Orientais, São Paulo, SP, 1940. Fotógrafa: Hildegard Rosenthal. Acervo: 

Instituto Moreira Sales. 

 

Nesse sentido, o autor Thiago Sayão (2011) acrescenta que o conceito 

paisagem é permeado por duas vertentes; uma mais geográfica e a segunda 

concebe a paisagem como arte, envolvendo sensibilidades, técnicas e 

conhecimentos historicamente situados. A partir dessa situação, entende-se 

que os dois conceitos serão reconhecidos, visto que um trabalho que 

pretenda estudar as representações das construções das visualidades dos 

espaços a partir da ideia de paisagem precisa compreender que a “paisagem 

como documento histórico, composto e compositor de práticas culturais, 

integrante da rede de produtos e pensamentos que circulam em uma 

sociedade” (SAYÃO, 2011, p.55). Dessa maneira, entendendo a paisagem 

como “documento histórico”, o objeto de estudo nunca será́ a paisagem 

concreta e pura, mas, as representações que se tem acerca dela.  

Para isso, seguindo a linha de pensamento do olhar singular da 

fotógrafa, como mulher imigrante nessa cidade diversa e plural na década 
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de 1940, tem-se a fotografia 3 que elenca um cenário em que as mulheres 

estão presentes na cidade, e, mais ainda, estão participando ativamente da 

economia e trabalhando: 

 

 
Fotografia 3: Tomando o bonde na zona cerealista, São Paulo, SP, 1940. Fotógrafa: Hildegard 

Rosenthal. Acervo: Instituto Moreira Sales. 

 

A fotógrafa também registrou a questão da verticalização de São Paulo 

e como o seu olhar registrou esse processo: 
 

 
Fotografia 4: Rua Marconi, antes da abertura que à ligaria a Avenida São Luiz; ao fundo. A Praça D. 

José Gaspar, São Paulo, SP, 1940. Fotógrafa: Hildegard Rosenthal. Acervo: Instituto Moreira Sales. 

 

Essa imagem 4 apresenta fachadas de edifícios vistos do alto, com os 

carros e sombras lá em baixo, formando, até devido a rua estreita, vales e a 

sensação de estrangulamento e sufocamento. Ao mesmo tempo em que 

representa o progresso sob a forma da verticalização, também, pode 

representar o medo e a sensação de estar sendo “engolido” por essa nova 

conjetura urbana.  
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A próxima imagem, tem-se a construção da Biblioteca Nacional e, ao 

mesmo tempo, uma pavimentação da rua. Fora construído em 1942, 

considerado um dos marcos do estilo art déco, a nova sede da Biblioteca 

Nacional visto que o antigo prédio já estava saturado. A cidade, para 

Rosenthal, não existia apenas nos monumentos ou prédios de grande porte, 

mas, sim nos detalhes, conjeturas, construções, trabalhadores e nas 

modificações das vistas urbanas. 

 

 
Fotografia 5: Biblioteca Municipal em construção, na rua da Consolação, São Paulo, SP, 1940. 

Fotógrafa: Hildegard Rosenthal. Acervo: Instituto Moreira Sales. 

 

Na próxima imagem vê-se uma fotografia feita de baixo para cima, 

mostrando estruturas pouco visíveis, que poderiam, facilmente, passar 

“batido” pelo observador.  
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  Fotografia 6: Pavimentação de rua, São Paulo, SP, 1940. Fotógrafa: Hildegard Rosenthal. Acervo: 

Instituto Moreira Sales. 

Uma característica importante nessa fotografia são os paralelepípedos 

sobrepostos (empilhados). Indicando esse momento de mudança e, ao 

mesmo tempo, permanência que a cidade passava.  
 

Considerações Finais 

 

O trabalho apresentou e analisou as fotografias de Hildegard 

Rosenthal, uma fotógrafa suíça, radicada no Brasil no fim da década de 1930. 

As fotografias analisadas são da cidade de São Paulo, da década de 1940. Por 

conseguinte, foram analisadas, por meio das imagens, as representações da 

paisagem moderna de São Paulo, sob o olhar singular de uma fotógrafa 

imigrante, entendendo que suas fotografias são compostas por diversos 

elementos presentes na urbe do período, como construção de novos 

prédios, mas, também, indo além das edificações, nas suas fotografias ha ́a 

presença dos atores sociais envolvidos no processo de modernidade da 

cidade; como as mulheres trabalhando, crianças imigrantes, carroceiros e 

construtores das edificações, todos esses elementos faziam parte dessa 

cidade em construção.  

Além disso, tem-se a presença da verticalização de São Paulo que 

estava em frequente curso no período estudado, estabelecendo assim, os 

diversos marcos e temporalidades da cidade. O contraste de prédios antigos 

com novas construção, a sensação de estrangulamento pela essa nova 

cidade que Hildegard veio a morar e sempre levando em conta o jogo de 

luzes e sombras que ela realizava nas fotografias. 

Entendendo também que esse ato de fotografar de Rosenthal é 

permeado por sua construção como uma mulher imigrante, possivelmente 

por isso, nas suas imagens há a presença feminina, seja trabalhando, 

circulando pela cidade ou na forma das crianças imigrantes. Também, tem-

se a presença dos trabalhadores que faziam parte da construção e 

reconstrução da cidade de São Paulo na década de 1940, onde Hildegard 

para obter esses registros se deitou no chão para obter o melhor ângulo e, 

assim, ficar na mesma posição que esses trabalhadores. Uma forma de 

interagir naquele ambiente, fazendo com que houvesse trocas, entre a 

fotografa e o representado, permeando o que se entende como paisagem. 
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“Oh-Ow!”: sons de dispositivos obsoletos e  as 

transformações das paisagens cotidianas 

 
Lawrence Mayer MALANSKI1 (IFPR Campus Londrina). 

Guilherme Akira Demenech MORI2 (IFPR Campus Londrina).  

 

A onomatopeia “Oh-ow!” representa os sons do aplicativo pioneiro de 

comunicação instantânea ICQ, lançado em 1996, e que em menos de dez 

anos desapareceram do cotidiano de milhões de pessoas em todo o mundo. 

Assim como esses sons, diversos outros tiveram destinos semelhantes ou 

foram substituídos por novas sonoridades em razão, sobretudo, das 

diferentes formas de obsolescência de seus dispositivos digitais emissores. 

Nesse contexto, questionou-se como os sons emitidos por dispositivos 

digitais obsoletos transformam as dimensões sonoras das paisagens 

cotidianas. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental em 

websites como “The Museum Of Endangered Sounds”, além de entrevistas 

semiestruturadas com ouvintes de reproduções de alguns desses sons. Os 

resultados indicam que, enquanto sinais e marcas, sons de dispositivos 

digitais obsoletos se tornaram memoráveis ao conferirem autenticidade, 

possibilitarem destaque e reconhecimento nas paisagens e se tornarem 

parte da história ao inscreverem nelas marcas de hábitos de consumo. 

 

Palavras-chaves: Sons, obsolescência, paisagens.  

 

1. Introdução 

 

A onomatopeia “Oh-ow!” representa os sons do pioneiro aplicativo de 

comunicação instantânea ICQ, lançado em 1996 e utilizado por cerca de 100 

milhões de pessoas por todo o mundo em 2001, durante o seu auge. 

Conectados à Internet a partir de computadores pessoais, os usuários do ICQ 

escutavam esse som característico a cada nova mensagem recebida. 

Mudanças tecnológicas ocorridas a partir da década de 2000 e a 

concorrência com outros comunicadores on-line fizeram com que o ICQ 

perdesse sua popularidade entre os utilizadores desse tipo de serviço. 

                                         
1 Docente do Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Londrina e pesquisador do Centro 

de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências Humanas (CEPECH) do IFPR. Doutor em 

Geografia pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: lawrence.malanski@ifpr.edu.br. 

2 Discente do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFPR Campus 

Londrina e pesquisador do CEPECH-IFPR.  



 

62 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Assim como o ICQ, muitos outros aplicativos e dispositivos digitais 

emitiam nas paisagens sons característicos que marcavam seus 

funcionamentos ou, mesmo, identificavam suas marcas. Do mesmo modo 

que os sons desse comunicador praticamente desapareceram da vida 

cotidiana de milhões de pessoas, diversos outros sons tiveram o mesmo 

destino ou foram substituídos por outras novas sonoridades em um curto 

período de tempo. Soma-se a isso as diferentes formas de obsolescências 

que fazem com que especialmente os dispositivos digitais sejam 

rapidamente substituídos por outros supostamente mais bonitos, modernos 

ou funcionais, ou simplesmente porque apresentam algum problema.  

Ainda em 1976, tratando de outros contextos históricos, o geógrafo 

David Lowenthal indicou que os sons caracterizam épocas e constituem as 

paisagens próprias dos lugares. Ele, também, afirmou que os sons do 

passado eram, sem dúvidas, diferentes dos atuais. Tais afirmações 

fomentaram questionar como a rápida obsolescência dos dispositivos 

eletrônicos e digitais e, consequentemente dos sons emitidos por eles, 

contribuem para transformar as dimensões sonoras das paisagens e as 

experiências humanas nos lugares.  

Para tanto, a elaboração deste artigo envolveu as etapas de revisão 

bibliográfica com base em artigos científicos e livros, pesquisa documental 

em websites como “The Museum Of Endangered Sounds3” e “Save our 

Sounds4” e  entrevistas com ouvintes de reproduções de sons de dispositivos 

eletrônicos e digitais obsoletos. Com elas, procurou-se explorar os 

sentimentos atribuídos pelos entrevistados aos sons reproduzidos.  

 

2. Perspectivas teóricas: dos sons nas paisagens à obsolescência 

dos dispositivos 

 

As paisagens, de acordo com Eric Dardel (2011), formam conjuntos 

que unem elementos de momentos vividos considerados expressões fiéis da 

existência humana, pois comportam temporalizações, histórias, expectativas 

e lembranças. Além dos tradicionais olhares, as paisagens envolvem, 

também, escutas de diferentes sons que se sobrepõem, marcam posições e 

atraem atenções, dinamizam e conduzem acontecimentos da vida cotidiana 

e, ainda, expressam aspectos culturais, simbólicos e práticos (VEDANA, 2010; 

DARDEL, 2011).  

A vida cotidiana, por sua vez, com base em Agnes Heller (1985), 

corresponde ao conjunto de ações e criações resultantes das apropriações 

                                         
3 Disponível em: <http://bit.ly/2WgFkWE>. Acesso em: 28 abril 2019. 

4 Disponível em: <http://bit.ly/2DCwM58>. Acesso em: 28 abril 2019. 
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dos instrumentos, produtos, costumes e linguagens para uso e benefício das 

pessoas e sociedades. Logo, ela implica uma multiplicidade de saberes, 

tradições, práticas, hábitos, habilidades e costumes, sendo perpassada de 

regularidades, ritmos, automatismos e gestos que se repetem 

indefinidamente sem serem questionados (HELLER, 1985; CLAVAL, 2014).  

Ao se propagarem por meios físicos em todas as direções, os sons, 

inevitavelmente, atingem os ouvidos humanos e, diferentemente das formas 

percebidas pela visão, não podem ser facilmente evitados (CASTANHEIRA; 

COELHO, 2012). Ao serem percebidos, os sons confiam aos ouvidos humanos 

mensagens que devem ser conduzidas e depois decifradas pela consciência 

de modo a reproduzir um pensamento de mundo (MERLEAU-PONTY, 2011). 

De tal modo,  eles variam em função tanto de suas fontes quanto de seus 

ouvintes, sendo que estes atribuem sentidos e significados aos sons como 

consequências de suas experiências e da intencionalidade presente nos 

contextos sociais (CASALEIRO; QUINTELA, 2008; LA BARRE, 2014). Tais 

sentidos e significados correspondem tanto às formas como os sons são 

instrumentalizados, quanto às formas como essa instrumentalização é 

entendida, interpretada, ou mesmo, desviada (LA BARRE, 2014). Nas cidades, 

tal instrumentalização resulta em encenações tecnológicas que 

frequentemente substituem a ecologia acústica natural (SCHAFER, 2011). 

Nesse contexto, de acordo com Murray Schafer (2011), os sons 

percebidos podem ser compreendidos como signos, símbolos e sinais. Logo, 

por possuírem significados referenciais e adicionarem sistemas de valores 

culturais, os sons se tornam signos. Já os símbolos são capazes de despertar 

emoções e pensamentos nos ouvintes. Os sinais, por sua vez, correspondem 

aos sons que se sobressaem por terem significados específicos e por 

comumente atraírem as atenções dos ouvintes. Assim, frequentemente, eles 

estimulam respostas comportamentais diretas e permitem a transmissão de 

mensagens aos sujeitos capazes de interpretá-las. Apitos, buzinas, 

campainhas e sirenes são exemplos desses sinais.  

Existem, ainda, sinais manipulados pelo marketing como forma de 

relacioná-los às marcas de alguns produtos (denominadas “marcas não 

tradicionais” e “identidades sonoras”). Inclusive, em países da União Europeia 

e nos Estados Unidos os registros de patentes dessas identidades sonoras 

são permitidos com base na descrição dos sons ou na apresentação de 

partituras. São exemplos de identidades sonoras patenteadas o “The wave”, 

som característico das vinhetas da Intel desde 1998, o “Nokia tune”, o toque 

que acompanha, em diferentes versões, os telefones celulares da marca 

Nokia desde 1992 e as cinco notas da vinheta “I’m lovin’ It”, lançada em 2003 
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por Justin Timberlake para uma campanha do McDonald’s (CASTANHEIRA; 

COELHO, 2012). 

Também, determinados sons são capazes de caracterizar grupos 

sociais em períodos específicos, pois trazem autenticidade, destacam-se nos 

lugares e possibilitam o reconhecimento à distância, fora do eixo de visão, 

tornando-se, até mesmo, memoráveis (CASTANHEIRA; COELHO, 2012). 

Assim, tais sons se tornam parte de histórias pessoais, negando seus 

próprios esquecimentos e inscrevendo na memória lembranças do passado 

e indícios de hábitos de consumo. Nesse contexto, são alguns exemplos de 

possíveis sons memoráveis comuns nas décadas de 1980, 1990 e início dos 

anos 2000 identificados a partir de pesquisa documental os emitidos: pelo 

minigame Brick Game, por computadores com sistemas operacionais 

Windows (sobretudo a versão XP), pelo jogo eletrônico Genius, por diferentes 

telefone celulares monofônicos, pelos modems de conexão dial-up com a 

Internet, pelo já apresentado ICQ e, também, pelo Tamagotchi (conhecido 

como “bichinho virtual”). 

Sobretudo a partir da década de 1980, as experiências humanas 

cotidianas passaram a sofrer interferência significativa de dispositivos 

eletrônicos e digitais,  o que resultou na reconfiguração de redes de 

informação e comunicação por meio do envolvimento humano concreto 

mediado pelas tecnologias (KARJALAINEN, 2012; RELPH, 2014). Desse modo, 

forças da globalização que envolvem em maior ou menor grau pessoas em 

todo o mundo possibilitaram que tais experiências se tornassem ao mesmo 

tempo intensamente locais, limitadas, e globais, ilimitadas (RELPH, 2014).  

Conforme Zygmunt Bauman (2008), o rápido avanço tecnológico dos 

dispositivos eletrônicos e digitais promove suas substituições preconcebidas 

mediante a exaltação de novas e aperfeiçoadas ofertas por meio de 

estratégias de  marketing e com  base em cálculos de lucratividade. Logo, no 

contexto denominado por esse filósofo  de “sociedade de consumidores”, a 

obsolescência incentiva que as pessoas desvalorizem a durabilidade e 

descartem os objetos obsoletos como uma forma de enfrentar suas 

insatisfações de consumo. 

De acordo com Giles Slade (2006), as bases da sociedade de 

consumidores se assentaram na década de 1950, tomando como modelo o 

estilo de vida norte-americano (“American way of life”), baseado nas ideias 

de liberdade, felicidade, abundância, consumo e bem-estar. Com isso, 

moldou-se a obsolescência para criar consumidores insatisfeitos, que 

sempre desejassem algo novo. Nesse contexto, para esse autor, com o 

desenvolvimento dos microchips na década seguinte os produtos eletrônicos 

e digitais passaram a ter vidas úteis cada vez mais curtas em razão dos 
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rápidos avanços tecnológicos que aumentavam suas capacidades e 

reduziam seus tamanhos e preços. Além disso, tal desenvolvimento 

promoveu a transição de uma cultura analógica para a digital, esta 

denominada “cibercultura” por Pierre Lévy (1999).  

No entanto, a obsolescência teve origem quando  fabricantes 

começaram a reduzir propositadamente a vida útil de seus produtos como 

partes de estratégias corporativas para enfrentar o desafio da 

superprodução na década de 1920, criando, com isso, um mercado 

infinitamente renovável de bens e, consequentemente, aumentando seus 

lucros (SLADE, 2006). Nesse sentido, logo em 1928, William Castenholz, em 

seu artigo “Investing in Obsolescence”, foi um dos pioneiros em questionar 

os custos da substituição de máquinas industriais tidas como obsoletas em 

razão do progresso tecnológico por outras mais novas e tecnológicas. Para 

esse autor, os investimentos em novos equipamentos deveriam ser 

absolvidos pela produção, sendo a obsolescência, portanto, uma questão 

gerencial e financeira. 

De modo geral, Giles Slade (2006) indica a existência de três formas de 

obsolescência no atual contexto do século XXI: a de função, que ocorre com 

a introdução de novos produtos com novas funções; a de qualidade, a partir 

da quebra ou desgaste dos produtos, podendo ser planejada com o objetivo 

de limitar artificialmente a durabilidade dos produtos; e a de conveniência, 

com o desgaste mental dos produtos, que se tornam menos desejáveis. De 

todo modo, a velocidade cada vez maior com que os dispositivos eletrônicos 

e digitais de usos diários (dentre os quais diversos deles utilizam os sons 

como recursos de informação, comunicação e marketing) caem em desuso 

ou são substituídos por outros supostamente mais modernos impacta, 

também, em transformações da dimensão sonora das paisagens do 

cotidiano.  

 

3. Representações de sons de dispositivos obsoletos 

 

Os seres humanos estão limitados a perceberem os espaços de 

determinada maneira. No entanto, os sentimentos a respeito do que é 

percebido são profundamente influenciados pelas circunstâncias afetivas e 

emocionais de cada pessoa. Além disso, os sentimentos dependem, 

também, de fatores diversos, como conhecimentos prévios, culturas, 

condições socioeconômicas e experiências de vida. Logo, é por meio da 

percepção que se constrói conhecimentos dos espaços adjacentes e se 

constrói outros, pessoais (MALANSKI, 2014).  
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Dotadas de detalhes mentalmente selecionados de informações 

percebidas e de imaginações, é possível que as pessoas representem a partir 

de imagens mentais lugares, paisagens e tempos por elas vividos ou 

imaginados. Logo, a criação dessas imagens envolve as dimensões espaciais 

e temporais, tornando essa forma de representação subjetiva, dinâmica e 

contextualizada (MALANSKI, 2014). 

Nesse sentido, no ano de 2018 foram realizadas seis entrevistas 

semiestruturadas com pessoas de diferentes faixas etárias e condições 

socioeconômicas a partir da reprodução de sons de dispositivos eletrônicos 

e digitais já obsoletos e, portanto, fora de seus contextos originais 

(equizofonia, de acordo com Schafer, 2011). De modo geral, as respostas 

dadas sugerem, como o previsto com base no referencial teórico elaborado, 

a existência diferentes memórias e sentimentos em relação a esses sons, 

como se observa nos seguintes exemplos.  

Uma das entrevistadas, professora de 43 anos, respondeu acerca da 

audição do som emitido pelos modems de computadores ao testar a conexão 

dial-up (discada) com a Internet que: “Me lembra, o começo da vida adulta, 

quando a Internet era uma doce expectativa, esperávamos até a meia noite, 

quando era mais barato. Mas, mesmo sem querer, lembra uma invasão 

alienígena.”. Já outro entrevistado, administrador de 30 anos, demonstrou 

assim suas memórias a respeito dos sons emitidos pelo ICQ: “Eu já ouvi esse 

som, mas não lembro. Parece ‘ih-on’, aquele passarinho que saia da toca, 

fazia ‘ih-on’ e voltava.”. Por fim, um estudante de 17 anos entrevistado 

demonstrou desconhecer os sons do Tamagotchi, pois para ele: “Não sei o 

que é isso, poderia ser um dispositivos que ninguém usa mais, um drive de 

computador que faz coisas que um celular faz.”.  

Interpretando-se essas e outras informações obtidas com as 

entrevistas à luz do referencial teórico, estabeleceu-se algumas proposições. 

Os sons de dispositivos eletrônicos e digitais, por vezes instrumentalizados 

como sinais de identidades e símbolos, integram encenações tecnológicas 

orquestradas por forças da globalização e permeiam as regularidades 

cotidianas na sociedade de consumidores. Nesse sentido, eles são elementos 

vividos presentes nas paisagens, mas que em razão das diversas 

possibilidades de obsolescência, possuem caráter efêmero, pois são 

substituídos ou caem em desuso rapidamente.  

Quando percebidos fora de seus contextos originais,  os sons de 

dispositivos eletrônicos e digitais obsoletos tendem a ser reconhecidos por 

aqueles que os vivenciaram, mas suas fontes emissoras nem sempre são 

identificadas com clareza. De todo modo, eles fazem referências às 

memórias e experiências de lugares e tempos passados, sendo, portanto, 
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memoráveis. Já aqueles que não vivenciaram esses sons nesses contextos, 

tendem a não identificar suas fontes emissoras e a imaginar situações e 

contextos diversos.  

 

4. Considerações finais 

 

Corroborando as afirmações de Lowenthal (1976), sons de diferentes 

origens e intensidades compõem paisagens, caracterizam épocas e lugares 

e se alteram com o passar do tempo. Seguindo essas ideias, mas 

contextualizando-as em relação à obsolescência dos dispositivos eletrônicos 

e digitais, sobretudo, nas últimas três décadas, a discussão estabelecida 

neste trabalho sugere que os avanços tecnológicos aliados às estratégia de 

produção e de consumo transformam rapidamente as dimensões sonoras 

das paisagens cotidianas. Quando sons memoráveis de tecnologias do 

passado são ouvidos fora de seus contextos originais a partir de 

reproduções, eles são capazes de remeter seus ouvintes a espaços e tempos 

anteriores, bem como causar estranhamentos em razão das experiências de 

cada ouvinte. 
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Desvendando paisagens industriais pelos ‘Caminhos do 

Papel’ 

 

Autora - Taynara Marcondes de LIZ1 

Co-Autor – Joaquim PericlesMazzon do NASCIMENTO2 

Orientadora: Jeani Delgado Paschoal de MOURA3 
 

Visando a melhor compreensão sobre a dinâmica industrial do estado do 

Paraná e as alterações no espaço geográfico por parte de sua produção e 

instalação na cidade Londrina-PR, em um trabalho de pesquisa participativo, 

foi proposto aos estudantes do 7º ano do Colégio Marista a oficina ‘’Caminhos 

do papel’’, realizada em três etapas que se inter-relacionam. De início, uma 

aula dialogada sobre a formação do complexo industrial brasileiro com 

ênfase no contexto local. Em seguida, um trabalho de campo na futura 

Cidade Industrial de Londrina (CILON) e no Parque Industrial Buena Vista, 

com visitação a uma fábrica de produção de papelão. As atividades de campo 

tiveram como foco visualizar o contraste entre dois espaços urbanos 

industriais e compreender as alterações propostas pelo poder público e 

privado nas paisagens urbanas para instalação de infraestrutura industrial. 

A terceira etapa é a materialização das duas primeiras, onde, como 

resultado, obteve-se uma maquete feita pelos estudantes, onde puderam 

representar por meio de imagens e símbolos estágios da produção de papel 

no estado do Paraná.  

Palavras-chaves: Geografia Industrial; Paraná; Maquete. 
 

Introdução 

O ensino de Geografia exige a busca por novas alternativas 

pedagógicas que atinjam os objetivos da ciência e de seu objeto de estudo, 

mais próximas da realidade do estudante e, portanto, mais interessante e 

capaz de contemplar a produção do espaço e dos elementos intrínsecos ao 

seu cotidiano.  

Nesse contexto, esta pesquisa desenvolvida pelo Programa de 

Educação Tutorial (PET de Geografia) no colégio Marista de Londrina, 

relacionada ao estudo do complexo industrial de Londrina, por meio de um 

                                         
1 Discente do Curso de Geografia, Bolsista do Programa de Educação Tutorial/PET/MEC, de 

Geografia/UEL 
2 Graduado em Geografia, Discente do Curso de Especialização em Ensino de Geografia, 

Bolsista do Programa de Educação Tutorial/PET/MEC, de Geografia/UEL. 
3Profª Tutora do Programa de Educação Tutorial, PET/MEC, de Geografia/UEL.   
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trabalho de campo nas localidades que concentram os setores industriais da 

cidade, como a futura Cidade Industrial de Londrina (CILON) e o Parque 

Industrial Buena Vista, além de uma visita na fábrica de produção de papelão. 

Após o trabalho de campo, foi realizada uma oficina pedagógica com 

maquetes a fim de materializar a discussão e experiências do campo. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada a revisão 

bibliográfica dos conceitos teóricos da abordagem histórica e a metodologia 

do estudo do meio, seguidos da reflexão das experiências pedagógicas 

adquiridas durante o processo de ensino.  

O artigo, portanto, divide-se em três partes, a primeira parte consiste 

na abordagem histórico-geográfica do complexo industrial brasileiro e da 

região metropolitana de Londrina; a segunda parte consiste na abordagem 

teórica do estudo de meio realizado na escola, levando em consideração a 

perspectiva da paisagem nas transformações do espaço, tanto em escala 

local quanto nacional, caracterizada pelas dinâmicas industriais que 

ocorreram no espaço.  

 

Complexo Industrial Brasileiro e do Município de Londrina  

 

As transformações no espaço decorrentes dos processos de 

modernização técnica e das mudanças do modo de produção de 

determinada sociedade, afetam diretamente nas construções e 

reconstruções das paisagens, estas que por sua vez, consistem na 

manifestação formal e visual de determinado momento histórico. A 

paisagem não só é o produto da histórica, mas também a reprodução 

histórica, concebida pela ação humana em diferentes períodos.  

É nesse contexto que, ao analisar a história da industrialização 

brasileira, cabe aqui a necessidade de considerar as mudanças significativas 

do processo industrial no espaço, transformando-o de rural para o urbano e 

trazendo novas características às paisagens, justificada pelas novas formas 

de conceber e produzir o espaço, baseada agora na tendência à 

industrialização e urbanização brasileira.  

Até o final do século XIX, a economia brasileira estava atrelada às 

atividades agrícolas caracterizada pela economia de exportação cafeeira, 

sendo o café o principal produto de exportação do país na década de 1840. 

É no final desse século que se inicia os processos de transformações políticas 

e econômicas, pautadas na mudança de uma economia mercantil-escravista 

para um capitalismo agroexportador (OHWEILER,1990, p. 8). 

Vale ressaltar que a estrutura econômica do Brasil não se alterou 

completamente após a emancipação politica, visto que a monocultura, a 
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economia colonial e escravista no Brasil prosperou quando produziu uma 

mercadoria de grande aceitação no mercado europeu, ainda no período da 

economia cafeeira. 

 
No primeiro decênio da independência o café já contribuía com 18 

por cento do valor das exportações no Brasil, colocando-se em 

terceiro lugar depois do açúcar e do algodão. E nos dois decênios 

seguintes já passa para primeiro lugar, representando mais de 

quarenta por cento do valor das exportações. Conforme já 

observamos, todo o aumento que se constata no valor das 

exportações brasileiras, no correr da primeira metade do século 

passado, deve-se estritamente à contribuição do café. (FURTADO, 

2001, p. 113). 

 

Tendo em vista a importância do café para a ascensão da economia 

no Brasil, considera-se como o principal produto que contribuiu para o 

avanço da industrialização brasileira nas décadas seguintes, início do século 

XX, quando surge novos setores industriais, como a produção fabril de 

indústrias alimentícias e têxtil, predominantes na produção do país até a 

década de 1920. Esses dois setores foram responsáveis por 60% do valor 

adicionado da indústria de transformação, chegando a 70% se comado a 

outros setores em pequena escala como vestuários, calçados e bebidas 

(VERSIANI, 1979, p.9). 

 
Até a República Velha (1889-1930), a economia brasileira dependia 

quase exclusivamente do bom desempenho das exportações, que 

na época se restringiam a algumas poucas commodities, agrícolas, 

notadamente o café plantado na região Sudeste, o que 

caracterizava a economia brasileira como agroexportadora. Esta foi 

a forma de inserção da economia brasileira na economia mundial 

desde o período colonial, variando ao longo do tempo os produtos: 

açúcar, ouro, algodão, café, borracha etc. 
 

Na década de 1920 até a grande depressão, ocorre uma 

transformação na economia do país, aliada a uma crise agroexportadora, 

estagnação na produção industrial e investimentos em outros setores 

industriais, marcando o início de uma diversificação nos setores industriais 

brasileira. Os investimentos na capacidade produtiva das indústrias 

possibilitaram um avanço significativo na produção na década de 1930 e a 

economia passa assumir novas estratégias, como investimentos em 

industriais estrangeiras, principalmente norte-americanas, que apesar de 

neste período não ter uma total relevância, contribuiu para um alto grau de 

produção no sistema tarifário brasileiro.  
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A população brasileira praticamente duplicou entre 1900 e 1920 no 

período inicial da República. Este grande crescimento se deu muito 

em função das imigrações estrangeiras para o Brasil provindas da 

Europa, região do Mediterrâneo e Ásia como os Italianos, Alemães, 

Poloneses, Ucranianos, Povos Árabes, Japoneses e outros, 

concentrados mais nos Estados das Regiões Sul e Sudeste.(SILVA, 

2009, p. 6). 
 

Essas transformações significativas no ramo da produção industrial 

brasileira, pautada nas medidas de investimentos ao incentivo à 

industrialização como finalidade o desenvolvimento econômico capitalista, 

traz uma nova relação espacial das cidades brasileiras, que agora exige uma 

nova funcionalidade do espaço, que de deve atender às necessidades do 

capital industrial que surge como predominância no país.  

A partir da década de 1930 até 1950, inicia-se estratégia de 

investimento em algumas industrias de insumos básicos como a siderurgia, 

mineração e petroquímica e teve como exigência, investimentos em 

infraestrutura como energia e transportes.  

Pode-se afirmar que é a partir da década de 1950 que o Brasil passa 

por uma transformação econômica, baseada em estratégias organizadas e 

pensadas diretamente a um desenvolvimento industrial. Inicia-se então a 

criação de recursos para incentivar o crescimento industrial, como a criação 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e investimentos 

reforçados voltados à infraestrutura, como transporte energia.   

Após a década de 1960, marcou-se o processo de urbanização do 

Brasil, modificando as paisagens que, antes caracterizada por uma 

população rural, seguida pelo início de aglomerações, principalmente na 

regiãoSudeste. Talurbanização foi marcada pelo golpe de Estado de 1964, 

cujo evento aparece como um marco importante para a história urbana do 

Brasil. Nesse contexto, 

(Silva, 2009, p.04) afirma:  

 
A economia se desenvolve, seja para atender a um mercado 

consumidor em célere expansão, seja para responder a uma 

demanda exterior. O país se torna grande exportador tanto de 

produtos agrícolas não tradicionais (soja, cítricos) parcialmente 

beneficiados antes de se dirigirem ao estrangeiro, quanto de 

produtos industrializados. A população aumenta, a classe média 

ampliada, a sedução dos pobres por um consumo diversificado e 

ajudado por sistemas extensivos de crédito, servem como impulsão 

à expansão industrial. 
 

Percebe-se uma nova estruturação do espaço urbano brasileiro, 

amparado na tendência à urbanização, resultando nas migrações, mudanças 
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nos padrões de vida da população e modernização agrícola. A paisagem 

urbana brasileira passa a conceber novas características, reproduzindo a 

materialização do processo produtivo. (CARLOS, 1997, p.39). 

Como resultado a esses investimentos, a estrutura industrial cresceu 

eadotou segmentos de indústria de bens de consumo duráveis e de capital, 

substituindo aquelas de insumos básicos. Isso possibilitou o rápido 

crescimento na produção industrial entre as décadas de 1968 e 1973, 

caracterizada como ciclo de expansionismo.  

Após o fim do ciclo expansivo e com as transformações na economia 

mundial após a crise da década de 1970, atenuou-se o endividamento 

externo na tentativa de sustentar um maior crescimento. “Com isso se 

acentuou, ao longo da segunda metade da década, a importância estratégica 

das exportações de manufaturados e da contenção de importações na 

geração de saldos comerciais suficientes para o serviço da dívida” (VERSIANI, 

1990, p.27).  

Na década de 1980, evidenciou-se a necessidade de maior 

investimento em pesquisas e desenvolvimento em ramos mais tecnológicos 

e modernos, a fim de promover o desenvolvimento de industriais de alta 

tecnologia.  

 
A partir da década de 1980, o chamado modelo do Estado Nacional 

Desenvolvimentista, que lançou as bases da industrialização no pais 

com forte estatização da economia, foi lentamente se esgotando; 

nascendo a partir daí _ dadas várias crises _, o Programa Nacional 

de Privatizações. Paralisado pelas dividas o Estado empenhou-se 

em transferir parte de seu trabalho produtivo à iniciativa privada, 

caracterizando a inserção do Brasil no modelo neoliberal da 

economia, a partir de 1990.(PIFFER, p.40, 2007). 
 

Durante os anos 90, a economia brasileira passou por um período de 

transformações intensas e aceleradas, em função da convergência entre a 

estabilização macroeconômica e as reformas regulatórias, que ampliaram o 

grau de exposição dos produtores domésticos à competição internacional e 

reduziram o papel do Estado como produtor de bens e serviços. Assim, 

acentua-se o processo da industrialização brasileira sob uma economia 

neoliberal, pautada na liberalização comercial, aumento da competitividade 

e incentivos à indústrias automobilísticas com grande participação dos 

Estados Unidos.  

Observa-se um enorme desenvolvimento da produção material da 

sociedade brasileira e um investimento cada vez maior na produção material 

da indústria e da agricultura brasileira, o governo e a iniciativa privada 

investem na circulação, distribuição e consumo de mercadorias por todo o 
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território nacional. É nesse contexto que o estudo das paisagens atribui 

relevância na relação direta com as transformações ocorridas no processo 

industrial brasileiro, resultando na urbanização, reestruturação espacial, 

mudanças no cotidiano das pessoas e novas formas visáveis, concretizadas 

nas paisagens geográficas urbanas.  

Com base no complexo industrial brasileiro, as mudanças em escala 

nacional refletiram nas transformações econômicas também locais, que 

ocorreram em diversos estados brasileiros e o estado do Paraná reproduziu 

essas mudanças em suas regiões metropolitanas mais influentes 

economicamente.  

Para a compreensão das mudanças nas paisagens a fim de aplicar em 

sala a materialização do complexo industrial londrinense, faz-se necessária 

umaabordagem histórica do município de Londrina e suas características 

industriais. Corroboramos as palavras de Araújo e Moura (2016, p. 24), ao 

afirmarem que  

 
Na experiência vivida, o espaço, o tempo e o lugar estão 

indissoluvelmente ligados. Na medida em que melhor conhecemos 

e vivenciamos um espaço, ele se torna um lugar permeado por 

sentimentos e significações em um tempo de comunhão e de 

vivência. 
 

Nesse sentido, se faz premente estudar o município em que se vive 

para dotá-lo de significados e sentido de pertença para a construção de uma 

cultura de participação social. É importante ressaltar que Londrina está 

localizado na região norte do estado do Paraná, sendo o segundo mais 

populoso do estado. Caracteriza-se pela principal cidade da Região 

Metropolitana de Londrina, devido sua influência econômica nos setores de 

serviço, tecnologia e informação.  

O processo de industrialização de Londrina tem seu início na década 

de 1940, tendo como característica inicial da industrialização, os setores 

incipientes como indústria de madeira, vestuário, alimentos e atividades 

extrativas. Estas atividades tinham em comum sua produção voltada ao 

mercado local ou regional, e eram realizadas por um grande número de 

pequenas empresas, tendo a indústria crescida extremamente ligada ao 

setor agrícola, desenvolvendo atividades tradicionais (GALERA, apud 

BRAGUETO, 2008, p.28). 

É somente após a década de 1960 que Londrina passa por um 

significativo desenvolvimento industrial, influenciado pelas transformações 

econômicas nacionais, amparadas na criação de recursos para o incentivo à 

industrialização em maior escala. Acompanhando a economia nacional, o 
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governo paranaense criou, em 1962, a Companha de Desenvolvimento do 

Paraná (CODEPAR) cuja principal contribuição foi o investimento em 

infraestrutura básica para atender a distribuição e produção de energia no 

estado. Inicia-se então o processo de reestruturação espacial. 

 
[...] foram alocados, em sua maioria os investimentos destinados à 

modernização dos ramos considerados tradicionais, como o 

madeireiro, papel e celulose, bem como à diversificação e 

ampliação do agronegócio da soja, do café, laticínios, milho, rações, 

frigoríficos etc. (FARAH JÚNIOR, 2004, p.135). 
 

Na década de 1980, segundo Bragueto(2008), Londrina estava 

interligada nos processos industriais mais importantes, inseridas nos centros 

comerciais de São Paulo e Rio de Janeiro e aos portos de Santos e Paranaguá. 

Bragueto afirma ainda que as características econômicas de Londrina até a 

década de 1980 estavam relacionadas aos processos de colonização e 

transformações no espaço agrário: 

 
[...] a) O período de 1930 a 1962 em que há o avanço e o predomínio 

da cafeicultura; b) de 1962 a 1975, em que tem o início o processo 

de transformação agrária, num primeiro momento com o declínio 

da cafeicultura e expansão da pecuária, num segundo momento, 

com o avanço das culturas temporárias mecanizadas, em 

conformidade com o novo padrão de acumulação do país e; por fim, 

de 1975 até os dias atuais, em que a industrialização da agricultura 

que se iniciara no período anterior se consolida (BRAGUETO, 1996, 

p. 258). 
 

 Após 1985 até 1992, as indústrias de menor intensidade tecnológica, 

como a indústria têxtil/vestuário, produtos alimentícios e madeira/ 

mobiliário, eram as mais importantes na região de Londrina em termos de 

pessoal ocupado. Nesse período, Londrina ocupava uma posição importante 

na economia paranaense. As mudanças no processo produtivo paranaense, 

como observado anteriormente, reproduziram as transformações no 

processo produtivo nacional e estadual, que esteve aliada às políticas de 

incentivos industriais, resultando na urbanização londrinense e na 

modificação do espaço urbano do município. A mudança de uma economia 

agrária cafeeira até 1940 para economia industrial transformou a paisagem 

londrinense, que registra a concretização do modo de produção capitalista 

industrial.  

 
Essa paisagem é humana, histórica e social; existe e se justifica pelo 

trabalho do homem, ou melhor, da sociedade. É produzida e 

justificada pelo trabalho enquanto atividade transformadora do 
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homem social, fruto de um determinado momento de forças 

produtivas, e aparece aos nossos olhos, por exemplo, através do 

tipo de atividade, do tipo de construção, de extensão, de largura nas 

ruas, estilos arquitetura, densidade, tipo de veículos e cores. 

(CARLOS, 1997, p. 38) 
 

Como afirma Carlos (1997), os impactos das relações de produção 

implicam no cotidiano da cidade e da população, registrada na forma visível 

na paisagem. No início da década de 1990, tem-se a criação do distrito 

industrial de Londrina  
 

[...] o município de Londrina também apresenta instrumentos de 

incentivo às indústrias, como a Lei 5.699/93 que, semelhante às 

existentes nos demais municípios da Microrregião, se apoiava em 

incentivos fiscais, tributários e financeiros. O tempo de duração das 

isenções, entre elas sobre o IPTU, pode variar até dez anos para as 

indústrias instaladas na zona urbana e até quinze anos para as 

instaladas na zona rural e nas sedes dos distritos e patrimônios 

(LONDRINA apud BRAGUETO;CUNHA, 2002, p.41). 

 

 Neste período, Londrina dá um salto qualitativo no crescimento 

econômico do Paraná onde, segundo Bragueto e Cunha (2002), o “boom” de 

implantação industrial mostra tendências firmes nos setores têxteis e de 

confecções, com crescente expansão agroindustrial e grandes perspectivas 

em couro, calçados, laticínios. 

Apesar de Londrina se caracterizar por atividades industriais de 

setores tradicionais e agrícolas, é importante observar que o município 

possui uma diversificação industrial, abrigando setores dinâmicos na 

indústria como os ramos das indústrias mecânica e da química que se 

destacam no número de pessoal ocupado na indústria londrinense. 

Segundo Bragueto(2007, p.190), após a década de 1990 e o início do 

século XXI, a economia londrinense caracterizou-se com predominância no 

setor terciário e um predomínio de indústrias de menor tecnologia, embora 

os setores de maior tecnologia vem aumentando após o ano de 2011 na 

região.  

É nesse contexto de abordagem industrial que a perspectiva da 

paisagem tem sua atribuição, pois Londrina possui características de 

paisagem, natureza e sociedade vinculadas a esse processo histórico de 

industrialização urbanização acelerado e hoje consiste numa cidade 

independentemente econômica, com avanços no setor de serviços. Possui 

grandes setores vinculados aos serviços de tecnologia, ciência e indústria, 

como por exemplo, as instituições de ensino superior, com enfoque para a 
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Universidade Estadual de Londrina, Universidade Tecnológica do Paraná e o 

Instituto Federal do Paraná, importantes instituições que fazem parte do 

crescimento científico e de serviços na região metropolitana de Londrina. 

O estudo do complexo industrial brasileiro e londrinense, sob a 

abordagem teórica na perspectiva da paisagem, possibilita o direcionamento 

prático e concreto das ações pedagógicas, pois é por meio da aula teórica 

que a assimilação dos conceitos ocorre e possibilita maior compreensão 

durante as atividades de campo e oficinas pedagógicas.  
 

Alternativas pedagógicas e Resultados 

 

Segundo Sommer (2003, p. 123), a busca de novas práticas 

pedagógicas para o ensino de Geografia pode promover uma importante 

mudança comportamental nos estudantes. Nesse sentindo, buscando a 

melhor utilização dos conceitos geográficos aplicados na realidade vivida dos 

estudantes o ensino escolar busca apropriar-se de diversos recursos 

pedagógicos a fim de demonstrar aos educandos que a Geografia está 

presente em todos os ambientes que os circundam. Buscar atividades que 

valorizem o espaço possibilita aos estudantes a releitura da paisagem 

geográfica, proporcionando o desenvolvimento do olhar crítico frente à 

realidade que os cerca (SPRINGER; SOARES, p. 166, 2016). 

Sendo assim, objetivando associar teoria e prática, e fugir dos moldes 

tradicionais da Geografia abordada ainda hoje em muitas salas de aula, os 

autores optaram pela aplicação de um trabalho de campo, onde os 

educandos pudessem fazer parte da centralidade das discussões e dos 

processos de análises das mudanças da paisagem urbana frente à 

implantação e avanço da indústria na cidade de Londrina-PR. 

Compiani e Carneiro (1993, p. 90), deixam explícito que o trabalho de 

campo desempenha quatro funções:  
 

‘’Ilustrativa, cujo objetivo é ilustrar os vários conceitos vistos nas 

salas de aula; motivadora, onde o objetivo é motivar o aluno a 

estudar determinado tema; treinadora, que visa a orientar a 

execução de uma habilidade técnica; e geradora de problemas, que 

visa orientar o aluno para resolver ou propor um problema.’’ 
 

A Geografia presente nos livros didáticos, muitas vezes, é distante da 

realidade do aluno, maçante, desconexa e descritiva, assim, trazer o espaço 

vivido do estudante para o centro do debate é de suma importância para 

desenvolvimento da visão critica frente aos problemas enfrentados na 

cidade onde reside, as mudanças na paisagem urbana e se perceber como 

produtor do espaço. Callai (1988, p. 11) destaca que “estudar o município é 
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importante e necessário para o aluno, na medida em que ele está 

desenvolvendo o processo de conhecimento e de crítica da realidade em que 

está vivendo”. Callai (2001, p. 141) ainda coloca que 

 
‘’A relação do indivíduo com o seu meio, a compreensão do espaço 

construído no cotidiano, os microespaços que são os territórios do 

indivíduo, da família, da escola, dos amigos, devem ser 

incorporados aos conteúdos formais que as listas de Geografia 

contêm. Estes aspectos poderão permitir que se faça a ligação da 

vida real concreta com as demais informações e análises.’’ 
 

Dando o devido destaque a adoção de diferentes práticas pedagógicas 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 30) deixam claro a 

necessidade de busca por diferentes práticas pedagógicas dentro do 

processo de ensino-aprendizagem:  
 

‘’Éfundamental para o ensino de Geografia a busca por novas 

práticas pedagógicas que permitam aos educandos(as) as 

diferentes situações de vivência com os lugares, de modo que 

possam construir compreensões novas e mais complexas a seu 

respeito. Estas práticas envolvem procedimentos de 

problematização, observação, registro, descrição etc, procurando 

sempre a valorização da experiência do educando(a).’’(BRASIL, 

1998, p. 30) 
 

Desta forma, visando relacionar os conteúdos expostos em sala sobre 

a formação da indústria brasileira e as dinâmicas econômicas geradas a 

partir da indústria da cidade de Londrina, foi elaborado um trabalho de 

campo em dois lugares com características distintas: 1) Cidade Industrial de 

Londrina (CILON), localizada na Avenida Saul Elkind, sentido Londrina-

Cambé, a 3,6 km da PR-445 e da BR-369; 2) Parque Industrial Buena Vista, 

localizado as margens da BR-369 sentido Londrina-Ibiporã. 

Os dois pontos foram escolhidos devido a mesma destinação do 

espaço ao uso pelo complexo industrial de Londrina, porém, as áreas 

apresentam características diferentes. O primeiro ponto apresenta espaço 

organizado, pavimentado, com iluminação pública e lotes divididos, mas 

ainda não ocupados. Já o segundo ponto apresenta uma ocupação 

desordenada, com vias não pavimentadas e com iluminação pública 

precária. Em cada local, foram feitas discussões sobre as temáticas que 

envolvem o espaço em questão, relacionando as alterações na paisagem, 

questões econômicas e sociais, desde o deslocamento dos trabalhadores até 

o escoamento dos produtos produzidos.  



 

79 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Ao visitar o segundo ponto, os estudantes puderam adentrar em uma 

fábrica de papelão, onde, conseguiram observar todas as etapas da 

produção, como visto na Imagem 1. Ainda no mesmo local, foram feitas 

diversas discussões sobre as dinâmicas que a implantação do parque 

industrial causou no espaço em que está inserido. Discutiu-se a necessidade 

da pavimentação e implantação de iluminação nas vias públicas, o por que o 

parque industrial se localiza naquele espaço, além da trajetória dos produtos 

por ali escoados.  
 

Imagem 1 – Fábrica de Papelão no Parque Industrial Buena Vista 

 
Fonte: autores 

 

Em todos os momentos do trabalho de campo foram feitas 

intervenções buscando correlacionar os conteúdos vistos em sala de aula 

com a realidade do espaço visto pelos estudantes, buscando tornar os 

conteúdos mais concretos, assim como traz Alentejano e Rocha-Leão (2006, 

p. 57) 

 
‘’Fazer trabalho de campo representa, portanto, um momento do 

processo de produção do conhecimento que não pode prescindir 

da teoria, sob pena de tornar-se vazio de conteúdo, incapaz de 

contribuir para revelar a essência dos fenômenos geográficos. 

Neste sentido, o trabalho de campo não pode ser mero exercício de 
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observação da paisagem, mas parte desta para compreender a 

dinâmica do espaço geográfico, num processo mediado pelos 

conceitos geográficos.’’ 

Após o trabalho de campo, visando espacializar os fenômenos 

geográficos adquiridos em sala e em campo, foi proposta a confecção de 

uma maquete sobre o ‘’caminho do papel’’ no estado do Paraná, desde a 

extração da madeira até o produto final. Tal proposta foi elaborada baseada 

importância da maquete para os estudos geográficos, uma vez que permite 

a exploração de diversos temas, desde Geologia, Geomorfologia, até 

dinâmicas econômicas e urbanas, assim como traz Simielli (1991, p. 6) 
 

‘’A maquete aparece como o processo de restituição do 'concreto' 

(relevo) a partir de uma 'abstração' (curvas de nível), centrando-se 

aí sua real utilidade, complementada com os diversos usos deste 

modelo concreto trabalhado pelos alunos.’’ 
 

A autora frisa a necessidade da produção do conhecimento por parte 

dos estudantes a partir das informações que os elementos da maquete 

traduzem, onde possam ser trabalhados conceitos e fenômenos, como suas 

interações. (SIMIELLI, 1991, p. 19). Assim, a maquete tem o objetivo de 

proporcionar aos estudantes melhor compreensão do espaço e diferentes 

visões sobre as dinâmicas inseridas na temática explorada.  

Desta forma, para elaboração da maquete, os estudantes utilizaram 

os seguintes materiais:  
 

 Tinta guache;  

 Papel Paraná;  

 Mapa topográfico do Estado do Paraná;  

 Cola branca;  

 EVA;  

 Pincéis; 

 Caneta esferográfica; 

 Embalagens de papelão previamente pedidas aos estudantes; 

 

O mapa base, representado na Imagem 2, foi composto pela 

representação do território do Paraná, juntamente com as seis principais 
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rodovias que cortam o Estado, desta forma, os educandos puderam observar 

as dinâmicas do cultivo da madeira e dos produtos produzidos.  
 

Imagem 2 – Mapa Base 

 
Fonte: autores 

 

Após a confecção do mapa base, os estudantes localizaram no espaço 

representado as plantações de madeira, concentrando-as na região Centro-

sul do Estado, próximo a cidade de Guarapuava. Em seguida, foi disposto na 

maquete, representada na Imagem 3, as indústrias de beneficiamento da 

madeira extraída, na região sul do Estado, mais especificamente próximo a 

cidade de Curitiba, e, por fim, os estudantes espacializaram o parque 

industrial que visitaram em Londrina-PR. 

 
Imagem 3 – Maquete completa 
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Fonte: autores 

 

Desta forma, a associação do trabalho de campo com a construção da 

maquete, auxiliou os estudantes a observarem as transformações do espaço 

e suas representações em diferentes escalas, possibilitando o 

desenvolvimento e domínio de diferentes conceitos espaciais.Dessa forma, 

os mesmos se tornaram “protagonistas da ação”, cuja prática pedagógica 

semostrou frutífera pela interação entre os pares e pela possibilidade 

depensar cientificamente, sem desprezar os saberes populares construídos 

na experiênciavivida (MOURA; PASCHOAL, 2018, p. 8). 

 

Considerações Finais  

A teoria, mediada por meio de aulas expositivas-dialogadas, posta em 

prática a partir do trabalho de campo, aproximando o conteúdo da realidade 

dos estudantes, e das maquetes, onde os educandos puderam espacializar 

os fenômenos geográficos no mapa, representando o território do Estado do 

Paraná, se constituindo como alternativa pedagógica com enorme 

possibilidade de desenvolvimento do raciocínio espacial e os 

desdobramentos na construção de um conhecimento mais autônomo.  

Houve diversas quebras de paradigmas e mudanças no olhar sobre a 

paisagem urbana e industrial. Muitos estudantes relataram que esperavam 

encontrar indústrias semelhantes às retratadas em filmes Hollywoodianos, 

com chaminés, inúmeros trabalhadores e de grande porte. Foi possível 

observar a atuação do poder público na instalação de infra-estrutura básica 

e em como essa esfera de poder influencia no zoneamento da cidade. Por 



 

83 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

fim, os estudantes puderam notar as diferenças entre as duas paisagens 

visitadas, elencando os pontos positivos e negativos de cada uma delas, 

desde a proximidade com os bairros, deslocamento de trabalhadores, 

acesso por meio de transporte público, até a pavimentação e iluminação 

pública. Por meio da montagem das maquetes, puderam compreender a 

dinâmica de produção do papel no Estado do Paraná.  

Envolver os estudantes em todas as etapas do processo de ensino-

aprendizagem é prioritário no contexto educacional atual, principalmente no 

âmbito da Geografia, uma vez que a disciplina busca discutir a interação dos 

fenômenos sociais e naturais presentes no cotidiano. Dentro dessa 

perspectiva, o trabalho desenvolvido apresenta-se como alternativa para a 

melhoria da qualidade do ensino de Geografia e colabora para a formação 

de cidadãos críticos.  
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Praça 19 de dezembro e maçonaria: redescobrindo os 

símbolos maçons na arquitetura curitibana 

 
Adriele Rivoli MARTINS (Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA ) 

 Arildo CAMARGO (Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA ) 

 

A Maçonaria, sociedade histórica abordada no presente estudo, possui 

grande atuação no universo dos símbolos e também na arquitetura, sendo 

um dos seus maiores feitos arquitetônicos revelados em Washington, nos 

Estados Unidos. Ainda que esta pesquisa explore o feito estadunidense, o 

seu objetivo geral é tratar dos elementos simbólicos maçons que interagem 

com a Praça 19 de Dezembro, localizada no centro da cidade de Curitiba, 

Paraná, podendo citar brevemente, o imponente obelisco assentado sobre a 

praça, a letra “G”, o triângulo, o avental, dentre outros, abordados no 

presente artigo. A pesquisa, realizada por meio de consultas bibliográficas, 

análises documentais e estudo de campo, tem como objetivos específicos 

compreender a maçonaria para além do lado mítico propagado pelo senso 

comum, discutir o seu legado arquitetônico e simbólico presente na cidade 

de Washington assim como sua conexão com a praça curitibana. Com isso 

conclui-se que os símbolos maçons podem ser empregados na arquitetura 

com distintos propósitos e seus significados são alusivos a elementos 

positivos ou ao divino, fato que se opõe aos preconceitos que expõem a 

organização como associada a cultos malignos.  

 

Palavras-chaves: Símbolos, Arquitetura, Maçonaria. 

 

1. DEFINIR PARA ENTENDER 

 

O presente trabalho tem como objetivo abordar a interação entre 

símbolos maçons e a Praça 19 de Dezembro, que conta com simbologia 

concebida pela ordem, parte explícita e parte oculta, em toda sua extensão, 

se mostrando como um tema relevante para melhor compreender a história 

da arquitetura e da própria praça curitibana. Para tanto, a pesquisa também 

abordará de forma sucinta, o que vem a ser a maçonaria, acreditando que a 

compreensão dos símbolos maçons, necessariamente passa pelo 

entendimento da própria organização. 

Vale lembrar que, ainda que as informações sobre a ordem tenham se 

torando cada vez mais acessíveis na atualidade, seus segredos, mantidos por 

parte da organização, têm gerado rumores negativos, englobando desde 

religião conturbada a satanismo. A sua pouca exposição ao público no 
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decorrer da história a tornou um alvo fácil de pessoas sem o conhecimento 

adequado do tema, ignorando que “A Maçonaria não é uma religião, não tem 

um culto; quer a instrução leiga; sua doutrina condensa-se nesta máxima: 

Ama teu próximo.” (CAMINO, 2001, p. 55).  

Ao contrário do que muitos pensam o acesso a essa organização 

pressupõe que seu integrante seja crente em um poder superior, 

independente de qual religião pertença. “É fundamental aos seus 

participantes acreditarem em Deus – e que seja ele o Deus judeu, dos cristãos 

ou dos muçulmanos. Dentro da filosofia maçônica, o Criador é sempre 

referido como o Grande Arquiteto do Universo.”  1 

Alguns fatores ajudam a compreender melhor o que foi e o que vem a 

ser essa organização que ainda causa interesse e dúvidas em muitas 

pessoas, a começar pela origem da palavra maçonaria. De procedência 

francesa, o termo pode ser traduzido como trabalho ou arte do pedreiro. Em 

inglês, a tradução é a mesma para a palavra freemasonry2 e seu propósito, de 

acordo com Ana Carolina Gabriel (2017) é alcançar o aperfeiçoamento social 

e intelectual do ser humano. 

Calcada em uma estrutura que se organiza em ritos, a maçonaria se 

divide em 33 graus, subdivididos em Aprendiz, Companheiro e Mestre 

maçon, sendo que, a cada nível que se alcança mais conhecimento se 

adquire. 

 
"A melhor maneira de explicar é que é como se fosse uma peça de 

teatro, em que todo o mundo tem um papel", "O venerável mestre 

(um dos mais altos cargos nas lojas) é o ator principal, com a maioria 

das falas. À medida que você vai às cerimônias, tem de aprender 

coisas - há perguntas para as quais precisa aprender as respostas." 

Mas o que é dito nessas cerimônias nunca é revelado ao mundo 

exterior. (BCC apud G1, 2018). 
 

Muito provavelmente tais cuidados com aquilo que pode ou não ser 

revelado ao público fora dos templos tem relação direta com os rumores 

acerca de a maçonaria ser uma “seita” secreta. Isso, mais o fato de suas 

reuniões ocorrerem em templos denominados de lojas “em inglês, lodge, ou 

alojamento, que é onde antigamente se agrupavam os pedreiros 

responsáveis pela construção de igrejas ou catedrais” (BBC apud G1, 2018). 

                                         
1 GABRIEL, A.C. Saiba tudo sobre a maçonaria, a maior irmandade do mundo. Leituras da 

História, 2017. Disponível em: <http://leiturasdahistoria.com.br/saiba-tudo-sobre-a-

maconaria-a-maior-irmandade-do-mundo/>. Acesso em: 16 jul. de 2018. 
2 GABRIEL, A.C. Saiba tudo sobre a maçonaria, a maior irmandade do mundo. Leituras da 

História, 2017. Disponível em: <http://leiturasdahistoria.com.br/saiba-tudo-sobre-a-

maconaria-a-maior-irmandade-do-mundo/>. Acesso em: 16 jul. de 2018. 

http://leiturasdahistoria.com.br/saiba-tudo-sobre-a-maconaria-a-maior-irmandade-do-mundo/
http://leiturasdahistoria.com.br/saiba-tudo-sobre-a-maconaria-a-maior-irmandade-do-mundo/
http://leiturasdahistoria.com.br/saiba-tudo-sobre-a-maconaria-a-maior-irmandade-do-mundo/
http://leiturasdahistoria.com.br/saiba-tudo-sobre-a-maconaria-a-maior-irmandade-do-mundo/
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Porém, na atualidade, é mais adequado concebê-la como uma sociedade 

com segredos do que como uma ordem secreta.  

Vale ressaltar que, ainda que esta organização não seja uma forma de 

religião, utilizam em suas cerimônias livros sagrados, dependendo de onde 

está situada, no Brasil o mais utilizado é a bíblia” (CAMINO, 2001, p. 75). 

Já os motivos que levam seus integrantes a se ingressarem à 

irmandade estão relacionados “à “veia social” das lojas, que contribuem com 

ações beneficentes comunitárias, e com o sentimento de lealdade e 

pertencimento fomentado pela maçonaria”. (BBC apud G1, 2018). 

No que diz respeito a sua origem, apesar de não ser relatada de forma 

exata, alguns livros afirmam que sua história tem início na França medieval. 

Mas, o mais relevante, é o fato da “Maçonaria representar um movimento de 

reação ao sistema católico no qual se encontrava até então, envolvendo 

interesses sociais, políticos, econômicos e religiosos.” (CAMINO, 2001, p. 9).  

 
As origens da maçonaria – também conhecida como Franco 

maçonaria – estão na França medieval, na Ordem dos Pobres 

Soldados de Cristo e Templo de Salomão, normalmente conhecidos 

com os Cavaleiros Templários. A ordem original se situava no Monte 

Moriá, em Jerusalém. (MALLON, 2009, p. 72) 

  
Ainda que haja controvérsias por parte de alguns estudiosos, diversas 

fontes pesquisadas atestam que a ordem é de fato secular. 

 

“Muitos pesquisadores acreditam que a origem dessa sociedade 

secreta pode estar no Egito Antigo, que já carregavam grandes 

construções e os segredos de seus construtores. Uma reunião de 

construtores medievais, que se reuniam para preservar a 

integridade do segredo da arte de construir. Não é à toa, que essa 

organização possui símbolos importantes como o esquadro, a 

régua e o cinzel. 3 
 

“Os iniciados adotaram, também no Egito, o princípio filosófico da Luz 

e das trevas em constante luta, e o mito de Ísis e Osíris, na afirmação de que 

esta luta seria regular e permanente.” (CAMINO, 2001, p. 15)  

Finamente, entende-se que para compreender os princípios da 

maçonaria, é importante encará-la como uma instituição moderna, “cujas 

                                         
3 GABRIEL, A.C. Saiba tudo sobre a maçonaria, a maior irmandade do 

mundo. Leituras da História, 2017. Disponível em: 

<http://leiturasdahistoria.com.br/saiba-tudo-sobre-a-maconaria-a-maior-

irmandade-do-mundo/>. Acesso em: 16 jul. de 2018. 

http://leiturasdahistoria.com.br/saiba-tudo-sobre-a-maconaria-a-maior-irmandade-do-mundo/
http://leiturasdahistoria.com.br/saiba-tudo-sobre-a-maconaria-a-maior-irmandade-do-mundo/
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bases foram extraídas de movimentos passados, colhendo as primícias e 

conservando o que existia de melhor.” (CAMINO, 2001, p. 52)  

 
2. SÍMBOLOS 

 

Os símbolos são formas de representações que existem a milhares de 

anos, e como a história eles também evoluíram e se modificaram, suas 

funções e objetivos são variados como também suas interpretações, que 

depende do grau de conhecimento e compreensão de cada pessoa. Um 

único símbolo pode expressar muito mais que uma palavra ou frase, ele 

pode representar uma ideia. “O estudo etimológico da palavra símbolo 

provém do grego sumbolon, derivada também do verbo sumballo, que 

significa unir ou juntar.” (MUSQUERA, 2010 p.17) 

Várias organizações utilizam de símbolos em cerimônias, vestimentas, 

na arquitetura, livros, etc. e “pesquisadores de todos os tempos conheciam 

verdades que chegavam ao homem por meio do símbolo. Os rituais 

iniciáticos de todas as culturas o têm utilizado em suas cerimônias.” 

(MUSQUERA, 2010, p. 17) 

Dessa forma, nota-se uma apropriação significativa de símbolos 

também dentro das organizações maçônicas, ainda que seus significados 

possuam uma amplitude muito maior do que aquelas que ultrapassam as 

fronteiras de seus templos, uma vez que os maçons os utilizam também 

como forma de transmitir seus conhecimentos apenas para os pertencentes 

à ordem. Ainda segundo MUSQUEIRA (2010), “O signo, por possuir múltiplas 

interpretações, alcança em sua justa medida a compreensão daquele a quem 

se dirige. Cada qual recebe a mensagem que lhe corresponde, segundo seu 

nível de consciência. Quanto maior o nível maior a compreensão”. 

 
Os símbolos utilizados nos ritos maçônicos eram baseados na arte 

da construção e utilizados para ensinar ética e moral, ajudando 

assim o maçom a desenvolver um relacionamento com Deus, o 

“Grande Arquiteto de Mundo”. De fato, o maçom era obrigado a 

honrar o Poder Supremo e a Bíblia está sempre presente no altar 

maçônico. (MALLON, 2009, p. 72) 

  

É fato que os símbolos acompanham a Maçonaria desde seus 

primórdios e existem fatos que comprovam tal informação.  

  
No Livro dos Mortos do antigo Egito encontram-se sinais evidentes 

de sua existência; nas pinturas murais, dentro de várias Pirâmides, 

nos instrumentos, vestimentas (aventais), notam-se traços de 

grande coincidência. Na linguagem desenhada dos papiros, nos 



 

89 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

monumentos, nos templos e nos túmulos, os símbolos nos 

conduzem paralelos cientificamente convincentes da existência da 

Instituição. No papiro de Nesi-Aamsu encontramos a descrição do 

castigo aplicado ao neófito violador de seus juramentos. No templo 

de Khnumu, na ilha de Elefantina, defronte a Assuã, existe um baixo 

relevo que representa dois irmãos saudando-se maçonicamente. O 

Livro do Dono da Casa Secreta e o Livro de Dzyan contêm uma 

multiplicidade de símbolos, inclusive a figura do pelicano, 

comprovando, assim, a presença exuberante da Instituição. 
(CAMINO, 2001, p. 29) 

  

O uso de símbolos pelos maçons assume em sua história outros 

propósitos para além do ensinar, entre eles o de reconhecimento/assinatura, 

além da ocultação de informações aos não iniciados na ordem, todos com a 

sua devida importância. Dessa forma, “o Sistema se apresenta velado, isto é, 

coberto por véus e ilustrado por símbolos. O símbolo será a linguagem usada 

e os véus, sua filosofia que para ser compreendida se fará necessário pô-la 

em prática.” (CAMINO, 2001, p. 50).  

Apesar de a ordem sofrer influência de algumas culturas e 

movimentos no decorrer da história não se podem confundir os símbolos 

usados antigamente com os atuais “Dentro das construções 

contemporâneas erguidas pelo Movimento, os símbolos passam a ter um 

significado de suma importância. Outro ponto importante é que entre as 

várias influências sofridas pela maçonaria a astrologia ocupa um papel 

primordial nessa organização. Estudos aprofundados por parte dos 

pertencentes dessas organizações geraram muitos ganhos para a ordem e 

um deles são os próprios símbolos que expressam essa arte.  

 

3. ARQUITETURA 
 

Assim como em outras áreas, nota-se que a simbologia maçonica 

também atua de forma significativa e sem fronteiras na arquitetura, estando 

empregada, na maioria das vezes de forma implícita, nas obras de grandes 

artistas. 
   

Corporação dos mestres construtores 

O fundador da Maçonaria moderna, William Schaw de Saucie, foi 

nomeado Rei Jaimes da Escócia e Mestre de Obras em 1568. Ele 

supervisionou a manutenção e a reforma de prédios reais, castelos 

e hospedarias para caça. Esses construtores que eram iniciados na 

irmandade foram introduzidos aos símbolos esotéricos maçônicos 

relacionados a edificações, ferramentas e materiais utilizados na 

construção. Eles também recebiam a marca da ordem, sua 
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assinatura pessoal. Esta é encontrada em muitos monastérios, 

palácios e prédios do governo, como a Catedral de Westminster e a 

Capela de Roslyn, na Grã-Bretanha. (MALLON, 2009, p. 72) 

 

Um dos maiores feitos realizado pela ordem e que tem grande 

visibilidade, o que não é algo tão comum, é a grade capital dos Estados 

Unidos, a cidade de Washington.  
 

A construção da Capital Federal começou formalmente a 15 de abril 

de 1791, quando um grupo de maçons e funcionários locais reuniu-

se em Alexandria. O objetivo era executar na cerimônia maçônica 

de lançamento o primeiro marco de pedra da nova cidade, que logo 

se chamaria Washington. (OVASON, 2007 p. 93) 

 

Sendo um dos maiores exemplos da influência dos maçons na 

arquitetura, Washington conta com grande simbologia oculta e parte 

explicita por todo seu território. Ela foi idealizada e projetada por grandes 

nomes maçons, entre eles o próprio George Washington, como citado no 

livro “A cidade secreta da Maçonaria” de David Ovason (2007). No livro 

também é retratada a forte ligação da cidade com os símbolos consequentes 

da astrologia e sua relação com a maçonaria, que desde o princípio sofreu 

grande influência dessa área do conhecimento. 

 
O que os mapas demonstram é que as cartas calculas para 1791 e 

1792 estão relacionadas por um único grau, em virgem. As chances 

da correspondência ser mera coincidência são tão remotas que 

devemos presumir que quem quer que estivesse dirigindo o 

planejamento de Washington, D.C., não só possuía considerável 

conhecimento de astrologia, como tinha um firme interesse em 

enfatizar o papel do signo de virgem.  (OVASON, 2007 p. 101) 

 
Tudo tem forte relação com simbolismo e astrologia “O crescimento 

espiritual encorajado pela maçonaria capacitou os maçons a verem um 

profundo simbolismo nas estrelas e planetas, e a relacionar esses símbolos 

com eventos terrenos.” (OVASON, 2007 p. 131). 

Washington nasceu com um forte simbolismo entrelaçado a ela. 

Desde antes de sua criação já existiam maçons planejando seu surgimento 

para que fosse tudo perfeitamente calculado e permeado por signos que só 

os pertencentes à irmandade teriam a real capacidade de interpretar. Nesse 

sentido, foram realizados inúmeras cerimônias e rituais com forte 

simbolismo, também estendido às vestimentas utilizadas pelos maçons, 

conforme elucida Ovason (2007).  
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(...) naquela ocasião Washington usou outro presente da França: o 

avental com que foi presenteado em 1784 pelo general francês 

Lafayette, especialmente bordado pela esposa do general. 

O desenho consiste de vários símbolos maçônicos: o olho radiante, 

que alguns chamam de “Olho da Providência”, o Sol e a Lua; os sete 

degraus que levam aos três símbolos primordiais da maçonaria - o 

livro aberto, o compasso e o esquadro. Entre as duas colunas 

centrais há outros símbolos: a colher de pedreiro, a escada, a 

representação geométrica do teorema de euclides, e assim por 

diante. Na base do chão quadriculado característico há um caixão 

de onde brota uma planta. Poucas pessoas não conseguiram 

identificar o avental como “maçonico”, mas fico pensando quantas 

entenderiam o que esses símbolos significam. (OVASON, 2007 p. 

112) 
 

Os simbolismos maçons presentes na cidade de Washington serão 

replicados em diversas outras cidades norte americanas, assim como em 

capitais de outros países, o que será demonstrado nesse trabalho ao analisar 

a Praça 19 de Dezembro, antes vista como marco histórico na cidade de 

Curitiba, hoje servindo como um local de passagem.  
 

4. ESTUDO DE CASO DA PRAÇA 19 DE DEDEZEMBRO 

  
Figura 1 e 2 – Praça 19 de Dezembro 

Fonte: A autora 

 

Também conhecida como a Praça do Homem Nu, a Praça 19 de 

Dezembro fica localizada no centro da cidade de Curitiba, entre as Ruas 

Barão do serro Azul, Inácio Lustosa, Paula Gomes e Riachuelo.  

Segundo o Centro Histórico de Curitiba (2018), onde hoje é a Praça 19, 

antes de ser revitalizada, existia um mercado muito importante para Curitiba, 

responsável pelo abastecimento da cidade. Após encerrar as atividades, o 

local foi utilizado para criar um espaço para o público, sendo descrito como 

uma das medidas no Plano Agache, que ocorreu devido a revitalização para 
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comemorar a emancipação política do Estado do Paraná no ano de 1853, 

nessa mesma data.  

A praça é composta por um grande obelisco, um chafariz com formas 

orgânicas, uma estátua de uma mulher nua, de autoria de Humberto Cozzo, 

um mural de duas faces sendo uma confeccionada em azulejo em tons de 

azul e branco do artista Potty lazzarotto, que representa a evolução política 

do Paraná, e a outra composta por relevos em concreto de autoria do artista 

Erbo Stenzel, onde figuram os ciclos econômicos do Paraná. O nome 

característico de “Praça do Homem nu” se deve ao monumento também de 

autoria do artista Erbo Stenzel. 

O Obelisco, também presente na praça, representa a comemoração 

do Centenário dessa data, pois foi construído em 1953. Já o “Homem Nu”, 

que resultou no apelido da praça, representa o Estado livre, emancipado, 

caminhando para o futuro sem ser subordinado enquanto a “Mulher Nua”, 

agregada ao local após a década de 70, foi trazida para a praça para fazer 

parte do conjunto e representar a Justiça. 

Ao analisar a praça, percebe-se a presença de signos diretamente 

relacionados à maçonaria integrados a ela. Assim, no intuito de explicitar tais 

símbolos será exposta uma tabela contendo cada um deles, bem como suas 

respectivas descrições. 

 

05. TABELA DEMONSTRATIVA DOS SÍMBOLOS 

Foto Descrição 
 Avental 

 
Fonte: A autora 

 

Tímido, o avental branco aparece na 

composição. Na ordem existem vários 

tipos de aventais, uma vestimenta 

indispensável que representa os três 

principais graus, sendo eles aprendiz, 

companheiro e grão-mestre. 

Avental branco: Aqueles que iniciam na 

maçonaria recebem um avental branco 

sem nenhum símbolo, representando 

uma pessoa recém-nascida. 

Estimulando uma vida ativa por retratar 

o emblema do trabalho. (QUEIROZ, 

2010, p.101) 
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Letra G 

 
Fonte: A autora 

 

Existem vários possíveis significados, 

como exemplo Deus (God), Geração, 

Gravidade, Gênio, Gnose e sendo o mais 

conhecido a Geometria que representa 

toda forma e medida de construção. 

(QUEIROZ, 2010, p.151) 

Número 7 

 
Fonte: A autora 

 

O número 7 está presente na altura do 

homem nu. 

Visto como o número perfeito pelos 

maçons, significando harmonia e união 

dos planos espirituais e materiais. Sendo 

um elemento bastante representado na 

arquitetura e na arte. (QUEIROZ, 2010, 

p.165). 

Obelisco praça 19 / Monumento a Washington 

      
Fonte: A autora Fonte: Google Maps 

 

Os obeliscos têm como papel 

representar o poder e a nobreza, bem 

como o conhecimento. Além disso, o 

obelisco presente na praça 19 de 

dezembro, possui características 

semelhantes com o grande monumento 

construído na cidade de Washington por 

maçons. (QUEIROZ, 2010, p. 62) 
Chafariz da Praça 19 de dezembro / Tidal 

Basin 

        
Fonte:Google Maps Fonte: Google Maps 

 

É evidente a semelhança entre o lago 

Tidal e o Chafariz da Praça, e até mesmo 

a escolha da implantação, do obelisco e 

do chafariz. 

Triângulo   

 
Fonte: A autora 

 

Simboliza a santíssima Trindade e a 

eternidade. (MALLON, 2009, p. 74) 

Tabela demonstrativas dos símbolos encontrados na praça 19 de Dezembro em 

Curitiba 
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06.  METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi realizada por meio de consultas bibliográficas em livros, 

sites, análises documentais e estudo de campo, realizado na Praça 19 de 

Dezembro, com o objetivo de estudar a simbologia de forma aplicada. 
 

07. RESULTADOS OBTIDOS  
 

Através da pesquisa foi evidenciado que a simbologia encontrada na 

Praça 19 de dezembro, em Curitiba, é de fato utilizada por membros da 

maçonaria no decorrer da história, sua atuação foi de certa forma 

desmistificada, compreendido que os princípios da ordem e os significados 

de seus símbolos possuem teor positivo, contrastando com a visão da 

maioria das pessoas, que enxergam a ordem de forma errônea.   

Sempre com um propósito, a simbologia utilizada pelos membros da 

ordem, estão presentes no contexto da cidade, expressada na arquitetura, 

cumprindo sempre com seus objetivos, sendo eles, passar conhecimento 

intrínseco apenas para pertencentes a irmandade, deixar sua assinatura ou 

marca no contexto da cidade ou até mesmo como forma de reconhecimento. 

A pesquisa encontrasse em andamento. 

 

08. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Compreende-se que um símbolo expressa muito mais que uma 

palavra ou frase, ele demonstra uma ideia, que na maioria das vezes vai além 

do que imaginamos, ou seja, por trás de um único símbolo se tem uma 

grande quantidade de conhecimento e história. Por se tratar de uma 

organização muito antiga, a maçonaria utiliza da simbologia como forma de 

transmitir aquilo que tem relevância para a ordem, pois se não fosse 

proferida de alguma forma, se perderia com o tempo. Um exemplo de 

grande importância para a pesquisa é a simbologia aplicada, presente na 

Praça 19 de Dezembro, que muitas vezes passa despercebido pela maioria 

das pessoas. O lugar conta com muitas características maçônicas, desde a 

implantação da praça, tendo como referência a localização do obelisco em 

Washington e do lago Tidal Basin, até a simbologia implícita encontrada no 

local. É de grande relevância as comparações feitas para melhor 

compreensão e aplicação da simbologia por parte dos pertencentes da 

ordem.  

Pelo fato da arquitetura não ser algo passageiro, e sobreviver a 

décadas e em algumas situações, até milênios, tudo que ela representa não 
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se perde  facilmente no tempo, sendo assim, a ordem se apropria desse 

aspecto de maneira inteligente e discreta ao empregar símbolos que passem 

seus ensinamentos, deixem sua marca e, através deles, sua história é 

contada sobrevivendo a muitas gerações. Podendo esse, ser um dos motivos 

dessa ordem permanecer reservada e intacta a tanto tempo.  

Não se tratando de uma organização secreta e sim com segredos, os 

símbolos têm papel fundamental na transmissão de conhecimento de forma 

não explicita, sendo assim, somente os pertencentes da organização podem 

ter total compreensão do conhecimento a ser passado através da simbologia 

maçônica e entender de forma intrínseca, ou seja, apenas os “merecedores” 

saberão. 

Ao se aprofundar um pouco no tema, as pessoas se surpreendem com 

os significados, todos os símbolos pesquisados têm teor positivo e alguns 

possuem relação com o divino, o que nos mostra que de obscura a ordem 

não possui nada. Finalizamos com a seguinte compreensão, a maçonaria 

passa seus conhecimentos/segredos, história, deixa sua marca, se comunica, 

através do uso de simbologia própria, que foi se aperfeiçoando, adaptando 

e sofrendo influência dos antigos, dentro da ordem e tudo isso é expressado 

na arquitetura.  
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Cultura visual: visualidades, processos de mediação e modos 

de ver a arquitetura colonial na Cidade de Goiás.  
 

Gledson R. NASCIMENTO1 (Universidade Federal de Goiás - UFG) 

 

Resumo 

Este trabalho tem o objetivo de investigar, novas visualidades a partir de 

imagens fotográficas do centro histórico da cidade de Cidade de Goiás. 

Retratando o que há na arquitetura colonial, no seu espaço urbano irregular 

e medieval, buscando elementos passíveis de serem identificados, entre os 

moradores e os turistas, por meio de caminhadas exploratórias que 

permitam realizar, interfaces entre as imagens captadas, e os efeitos destas, 

com base nos processos de mediação realizados. Assim como as relações 

sociais, os “modos de ver” em Berger, bem como nas reflexões envolvendo o 

campo de estudos sobre Cultura Visual, seus autores, e as visualidades 

encontradas, nesse universo imagético histórico da Cidade de Goiás. 

Metodologicamente, esse trabalho será desenvolvido pelo ato de fotografar 

e pelo que relatam os estudiosos; Dubois, Rouillé e Vilém Flusser, articulado 

às caminhadas exploratórias descritas por Careri, para quem o caminhar, 

expõem uma prática estética, imbricada por dimensões sociais, políticas, 

culturais e por subjetividades na dimensão de uma paisagem colonial.  

 

Palavras-chaves: Cultura Visual, Imagem fotográfica, Cidade de Goiás. 
  

Caminhadas exploratórias e Imagens sobre a iconosfera2 da 

Cidade de Goiás. 

As visualidades construídas diante do que se vê, e se fotografa na 

Cidade de Goiás, parte de imagens do centro histórico onde há uma dinâmica 

                                         
1 Mestre em Arte e Cultura Visual - Universidade Federal de Goiás.  Pesquisador, sobre as 

iconografias da arquitetura colonial na Cidade de Goiás.  
2 Roman Gubern introduz o termo “iconosfera”* em 1959, para definir o mundo mediatizado 

pelas linguagens icónicas, as formas comunicativas da imagem, o mundo das imagens e as 

suas relações com o cinema e a televisão. Faz uma analogia com a palavra “semiosfera”**, 

cunhada por Iúri Lótman*** que, segundo Gubern, designa o espaço cultural habitado por 

signos em que a iconosfera constituiria uma das suas capas ou componentes, espaço de 

encontro entre diferentes culturas (PERISSÉ, 2008, p.4).  

*Atribui a autoria do termo a Gilbert Cohen-Séat, o fundador do Instituto de Filmologia de 

Paris.  

** o habitat e a vida dos signos no universo cultural” (Irene Machado, 2007: 16).  

*** Termo apresentado em: ''O semiosfere''. Semeiotuké. Trudy po znakovym sistemam. Tartu 

Rükliku Ulikooli Toimetised, núm. 17, 1984, pp. 5-23.   
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social que aglutinam informações visuais, históricas, artísticas e cultuais. 

Essas particularidades podem ser Identificadas por aspectos 

comportamentais, decorrente de acontecimentos que surgiram sobre a 

região em questão, em meados do século XVI. Como um lugar, “Conhecido e 

já percorrido desde fins do século XVI, o território goiano passa a ser 

oficialmente incorporado à colônia portuguesa americana (...)” (COELHO, 

2001, p. 145).  

Contudo, as cidades que apresentam todo esse tempo de vida, deixa 

qualquer pesquisador interessado por imagens, sobre esse tipo de recorte 

temporal, no mínimo muito atento, relacionado ao que existe sobre o 

processo de formação do referido território. Portanto é inevitável considerar 

também, os fatos que acontecem continuamente nesse lugar, podendo ser 

observado ao caminhar pelas ruas dessa então, cidade. E assim confirmando 

as várias possibilidades de se trabalhar, com diferentes olhares voltados 

para pesquisas, porém sobre o potencial que as imagens podem consentir. 

No entanto é a partir de “caminhadas exploratórias” de 

reconhecimento descritas por Careri (2013), assim como em “O grande jogo 

do caminhar” (CARERI, 2013, p.7), que o autor relata haver no ato de 

caminhar uma forma de interação com o espaço urbano. No nosso caso, com 

testemunhas do período colonial, latentes em uma iconosfera mesclada de 

informações coloniais, interferindo na dinâmica social do lugar. Essa 

experiência, segundo o mesmo autor, ocorre por meio da integração com a 

paisagem local.  

Careri classifica esse ato como forma de arte e de prática estética. 

Prática essa, evidente entre as imagens encontradas, bem como nas 

produzidas por entre as ruas da Cidade de Goiás. Dessa maneira se confere 

que a iconosfera desse lugar, apresentam ocorrências imagéticas 

semelhantes às conferidas nas imagens encontradas em acervos e sites de 

internet. Sejam como as que ocorrem em outras publicações de teor 

científico, ou como as que cumprem uma função de divulgação publicitária.  

Desse modo as imagens e o que elas representam, envolvem também 

o potencial turístico, representando o patrimônio histórico material e 

imaterial que há na referida cidade, considerando todo o potencial imagético 

do centro histórico e também de sua circunvizinhança. Incluindo assim a 

arquitetura colonial, entre outras manifestações sociais sobre uma paisagem 

e os sentidos atribuídos a subjetividades existentes nesse recorte territorial. 

No entanto, segundo relatos como os que trazem Coelho (2001), todo 

esse potencial iconográfico da cidade, foi construído a partir de um processo 

de urbanização ancorado na atividade mineradora, com a exploração de 

mão de obra escrava, e sob as relações de poder entre a Coroa e a Igreja. 
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Cultura Visual, imagens fotográficas, historiografia e arquitetura 

colonial  

Ao se trabalhar com fontes visuais, inclusive sobre aspectos culturais 

e dinâmicos sociais, por meio de imagens fotografias, constata-se até o 

momento, o quanto os estudos sobre Cultura Visual, podem auxiliar nas 

pesquisas que envolvem iconografias, sobre uma cidade histórica. Contudo, 

entre os pesquisadores que atuam sobre essa plataforma de pesquisas, 

como Ulpiano Meneses, afirmam que os estudos a partir dos caminhos 

trilhados pela Cultura Visual, ocorrem por um “campo de operação de grande 

valor estratégico, para o conhecimento histórico da sociedade, na sua 

organização, funcionamento e transformação.” (MENESES, 2005, p. 33).  

Além dos relatos descritos por Meneses (2005), há outras 

considerações sobre o referido campo de estudos, que vão além do 

conhecimento histórico, como os que agregam à cidade colonial em questão. 

Esse entendimento decorre do fato de que o atual cenário imagético colonial, 

aborda transformações sociais por meio de uma variedade de outras 

representações visuais. Como as descritas por Jay (2008), ao tecer relatos 

sobre a Cultura Visual, pois 

 
[….] Pode englobar uma variedade de formas de representação, 

desde as artes visuais e o cinema, até a televisão e a propaganda, 

atingindo ainda áreas em que, em geral, não se tende a pensar em 

cultura visual – as ciências, a justiça, a medicina, por exemplo. A 

cultura visual se ocupa da diversidade do universo de imagens. O 

conceito de ‘cultura visual’ foi introduzido no debate acadêmico 

como um novo foco de investigação e rapidamente tornou-se tema 

de uma discussão acalorada, embora ainda bastante incipiente no 

cenário acadêmico brasileiro. […] Localizado em algum ponto no 

cruzamento da tradicional história da arte, do cinema, da fotografia 

e dos estudos midiáticos, da filosofia da percepção, da antropologia 

dos sentidos e dos estudos culturais, os estudos visuais desafiam 

qualquer categorização, como ocorre frequentemente com os 

“híbridos” (JAY apud MONTEIRO, 2008, p.131)  

 

A partir dessa afirmação de Jay, podemos considerar que Cultura 

Visual, assim como a sua história, apesar de recente, apresenta uma 

propagação de conceitos e estudos alinhados a aspectos historiográficos, 

também. E, inexoravelmente conecta-se a processos de transformação social 

do espaço produzido, independentemente do recorte espacial ou temporal. 

Assim, pode se entender as investigações científicas envolvendo Cultura 

Visual, como uma das perspectivas que abrangem pesquisas relacionadas 

aos estudos culturais. E também, a História da Arte, e a Teoria Crítica, 
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dedicada a estudos relacionados à cultura e a imagem, (MITCHELL, 2015 

p.165).  

Dessa maneira, outras referências disciplinares são associadas às 

práticas de pesquisa desse campo de estudos, onde seu propósito pode 

causar desdobramentos, inclusive sobre o que descreve Ricardo Campos. O 

mesmo relata que, estudos como esse “remete para um horizonte particular 

da produção cultural humana, nomeadamente para o universo composto 

por linguagens e bens de natureza visual”. (CAMPOS, 2012, p.21). É nesse 

sentido que as imagens fotográficas, revelam o que há na iconosfera da 

cidade mencionada, como a natureza visual descrita por Campos (2012).  

Mas o que podem ser as imagens fotográficas? E como elas se 

relacionam com a Cultura Visual? Segundo Villem Flusser, “Imagens são 

códigos que traduzem eventos em situações, processos em cenas” (FLUSSER, 

2002, p.8). Sob essa ótica, os códigos que podem traduzir eventos, ocorrem 

a partir de cenas captadas pelo ato de fotografar, que mostram situações 

atribuídas às afirmações de Flusser (2002). Já as pesquisas sobre a luz da 

Cultura Visual, em seu amplo campo de abrangência, podem incluir as 

imagens da forma descrita por Flusser, mas se relacionam também com o 

que afirma Jay (1996), pois,  

 
Nessa perspectiva abrangente da cultura visual, importa, 

sobretudo, não tomar a visão como dado natural e questionar a 

universalidade da experiência visual. Trata-se de abandonar a 

centralidade da categoria de visão e admitir a especificidade 

cultural da visualidade para caracterizar transformações históricas 

da visualidade e contextualizar a visão (JAY, 1996). Segundo Martin 

Jay, o advento da cultura visual decorre do fato de que não 

podemos mais separar os objetos visuais de seu contexto 

(DIKOVITSKAYA, 2005; JAY, 2002).  

 

Contudo é no ato de caminhar por entre as ruas da referida cidade, 

que se identifica, e se registra o que mais chama a atenção sobre a 

arquitetura colonial. Essa ocorrência se da, a partir da visão com um dado 

não natural, conforme descrito por Jay (1996). Exercitando assim, não só a 

caminhada, mas o questionamento da universalidade de uma experiência 

visual, sobre o que é visto pelas ruas da cidade em referência.  

Esse ato de ver ocorre, considerando e utilizando os recursos da 

fotografia, e também sobre o que descreve Dubois (2004). O mesmo afirma 

que a fotografia pode ser apreendida sob três paradigmas; a primeira ocorre 

sob o rótulo da mimese, de que a fotografia é “como o espelho do real”, ou 

“o efeito da realidade ligado à imagem fotográfica, como princípio atribuído 

à semelhança existente entre a foto e o referente”, Dubois (2004, p.26). Pois, 
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trata-se de “um instrumento de uma memória documental do real”, (Dubois, 

2004, p.29).  

Dessa forma, a fotografia também pode ser compreendida como uma 

imagem na representação de processos cognitivos por parte de quem, focou, 

enquadrou e acionou o mecanismo de captura da imagem. Já pelo viés da 

perspectiva do “código e da desconstruc ̧ão” Dubois (2004), descreve a 

fotografia como uma “transformação do real” Dubois (2004). Desse modo, 

podemos considerar pelas afirmações do mesmo que a fotografia é 

codificada, técnico, social e culturalmente.  

Sendo assim, ao adensar as afirmações de Dubois, a partir de estudos 

com imagens, adotamos as contribuições do campo historiográfico, como 

suporte investigativo. Suas considerações como instrumento, ajudam na 

identificação sobre o que marca o comportamento social de um período, 

conferido através de fontes visuais históricas que mostram recortes do 

espaço e do tempo. Historicamente esses recortes, podem ser evidenciados 

por imagens dos edifícios históricos coloniais fotografados. E por último, 

Dubois relata que a fotografia é um discurso do índice e da referência. É 

como um “trac ̧o do real”, Dubois (2004, p.26), uma vez que se trata de um 

discurso, cujos caminhos levam a uma possibilidade de leitura singular, “pois 

a imagem foto torna-se inseparável de sua experiência referencial, do ato 

que a funda”, (Dubois, 2004, p.53). 

Dessa maneira, há compreensões que ocorrem ao observar certas 

características do sítio histórico urbano da Cidade de Goiás, onde o 

observado, vai sendo acrescido de indagações, provenientes da arquitetura 

colonial e do urbanismo minerador ainda existente.  

De todo modo, é durante as caminhadas exploratórias, descritas por 

Careri (2013) que as imagens como as que seguem são captadas. E assim 

acionam também historiograficamente, as expressões utilizadas pelo que 

envolve o campo de estudo sobre Cultura Visual. Essa concepção agrega 

então, construções de sentidos atribuídos ao que as imagens fotográficas 

podem captar, conforme pode ser conferido na imagem que segue. 
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Figura nº 1: Palácio Conde dos Arcos e Igreja Matriz de Sant´Anna – Cidade de Goiás Arquivos 

Gledson Nascimento  

Ano: 2017  

Ao observar essa imagem antes de registra-la e trazê-la como um 

objeto, entre os vários existentes na cidade pesquisada, pôde-se conferir 

então que a imagem acima, mostra um “traço do real”, como relata Dubois 

(2004, p.26). Um traço da realidade, entre as constantes disputas por poder, 

historicamente travadas, hora de forma sutil, ora de forma mais explicita, 

como outras arquiteturas concretizadas e mostradas da mesma forma que 

constam na imagem anterior.  

Logo se conclui que é sobre relações de poder, como as descritas por 

Foucault (1987), nesse caso entre o poder do estado por necessidade de 

controle territorial e extração aurífera, e a igreja pelo domínio local por 

influencia fé, que ambos os edifícios da imagem anterior, ocorrem como um 

marco territorial, um ponto focal. Sobre essa breve análise, a fotografia 

anterior, constrói sentidos, sobretudo a partir de uma visualidade 

estruturada pela Igreja Matriz de Sant´Anna situada ao lado do Palácio 

Conde dos Arcos. Pois ambas as arquiteturas, disputam um espaço no 

coração do centro histórico da Cidade de Goiás, que é a Praça do Coreto. 

Adjacente à rua Moretti Foggia, “uma das primeira ruas do Arraial de 

Sant´Anna” Coelho (2001, p.186), sempre foi um dos eixos principais de 

fluxo, como uma estrada que “saia de São Paulo passando por Meia Ponte” 

Coelho (2001, p.186), até chegar ao Arraial de Sant´Anna.  

No entanto é através de analogias sobre a referida imagem que há 

uma caracterização de alguns lugares, que vai transformado o Arrial de 

Sant´Anna na Vila Boa de Goiás, de maneira conjunta entre a Igreja e a 

cidade, consolidando as transformações e modificações em meio urbano. De 
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toda forma, a prática do urbanismo minerador, proporcionou modificações 

na estrutura e também na forma da Cidade de Goiás, traduzidas por meio de 

imagens. Tais modificações estruturais ocorreram sob o conjunto de ações 

promovidas inicialmente pela procura e posteriormente pela própria 

extração de ouro no Rio Vermelho, fazendo de suas margens o centro 

irradiador de um processo de ocupação e transformação territorial, COELHO, 

(2001, p.154).  

No entanto, é a poucos metros desse centro irradiador que se 

encontra o que mostra imagem fotográfica anterior, produzindo assim uma 

visualidade, histórica, colonial e culturalmente agregada a imagem. E 

produzida durante o ato de caminhar e fotografar o centro histórico da 

Cidade de Goiás. como é hoje. Contudo, é possível refletir que a imagem 

fotográfica, proporciona uma construção de entendimentos, a partir de uma 

fonte visual, agregada ao que a historiografia, a fotografia e “caminhadas 

exploratórias” permitem vivenciar sobre o que há na arquitetura colonial de 

quase três séculos.  

Nesse sentido seria indispensável considerar, a importância das 

contribuições que partem do conceito de historiografia. Pois, conforme 

relata Malerba (2002), os estudos historiográficos não consideram apenas 

uma construção ancorada em fatos históricos, mas sim sobre o que há 

nesses determinados fatos, sobre uma dimensão social. Logo Malerba 

descreve que,  

 
Partimos de um conceito de historiografia que não considera 

apenas a efetiva produção do conhecimento histórico, mas, 

também, na medida do possível, a sua disseminação social. 

Estamos entendendo, então, por historiografia, não só a análise da 

produção do conhecimento histórico e das condições desta 

produção, mas, igualmente, o estudo de suas condições de 

reprodução, circulação, consumo e crítica. O momento da produção 

do conhecimento, portanto, não se confunde com o de sua 

disseminação social, ainda que sejam evidentes as possibilidades 

de ambos se relacionarem (MALERBA, 2002, p.32). 

 

Assim a produção do conhecimento histórico, a partir do campo 

historiográfico, descrito por Malerba (2002), permeia as imagens sobre o 

referido território, e sua dimensão histórica e social pelo que é fotografado 

da arquitetura no centro histórico da cidade mencionada.  

Então, ao se fazer uma analogia sobre o que traz o campo da 

historiografia pelos relatos de Malerba, com as afirmações de Dubois, sobre 

fotografia, torna-se inevitável uma comparação entre a imagem anterior e a 

próxima. Pois há informações visuais que dialogam, mas que também 
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provocam indagações a partir das diferenças, que existem entre elas. Uma 

vez que ambas produzem sentidos, imbuídas de curiosidades sobre a 

arquitetura, o urbanismo minerador e também as relações de poder entre 

estado e a Igreja.  

Portanto não há como negar que ambas denunciam um potencial 

histórico, historiográfico e crítico ao relacionar o conteúdo das imagens que 

existem dentro da própria imagem. Essa experiência visual pode ser 

conferida ao observar de forma mais atenta a imagem que segue. 

 

 

Figura 02 – Largo do Palácio - desenho atribuído a Debret  

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central – PUC-GO 

 

Com um olhar mais atento sobre a imagem acima, percebe-se que é 

um local onde se concentram as edificações representantes do poder. Á 

direita esta a igreja Matriz de Sant´Anna e logo depois o Palácio Conde dos 

Arcos, seguido da igreja da Boa Morte, mais ao fundo. No entanto, para 

cumprir a tríade representativa do poder, falta nessa imagem a Casa de 

Câmara e Cadeia que não consta nessa iconografia atribuída a Debret. Porém 

está localizada próximo desse mesmo lugar da imagem, mais precisamente 

situa-se no Largo do Chafariz, a alguns metros acima desse ponto específico. 

Outra informação que consta na imagem, causando os diálogos e as 

indagações ao compara-las, está no que há de atípico na imagem, trata-se da 

figura humana. Detalhada com os traços de identidade da população local e 

também do posicionamento servil do homem comum, frente ao poder 
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religioso. De certo modo há outro referencial na imagem, também marcada 

por uma arquitetura religiosa, nesse caso representante de uma das tríades 

do poder. Essa evidência mostra a posição hierárquica da igreja como algo 

grande, simbolizando o poder sobre os fiéis, conforme atribui o artista, 

Debret.  

Essa representação em perspectiva da imagem anterior, conta com 

um número considerável de pessoas concentradas em frente à Igreja Matriz 

de Sant´Anna, segundo Coelho (2013), trata-se de uma procissão. Logo a 

reprodução visual do artista que a representou, mostra a desproporção da 

figura humana, quando comparada à escala dos edifícios ao redor. Assim 

esclarece que, diante dos recursos utilizados pelo artista, a fim de criar a 

ambiência necessária, mostra Igreja Matriz com dimensões superiores ao 

que realmente possui. O que sugere que a igreja teria poderes maiores que 

as outras construções do lugar (COELHO, 2013, p.56).  

Contudo, a imagem anterior e as analogias construídas ao observa-la, 

nos remete a um entendimento de que há imagens dentro da própria 

imagem, conferido aos planos existentes na referida fonte visual. Onde a 

Igreja Matriz de Sant´Anna aparece em primeiro plano, o Palácio Conde dos 

Arcos, como é conhecido hoje, em segundo. Em seguida aparece a Igreja da 

Boa Morte em terceiro, esse edifícios não são tão diferentes em altura como 

aparecem na imagem. Essa observação que pode ser confirmada em visita 

ao local, também pode ser conferida sob uma observação com as outras 

duas imagens que constam nesse texto. Tudo indica que pode ter sido, mais 

uma intenção da representação do mesmo artista.  

Toda via, a imagem absorve a função agregadora de informações que 

atravessam o campo visual e imagético da arquitetura e do urbanismo 

colonial do lugar fotografado. Onde os edifícios e a cidade contam, sobre as 

dinâmicas sociais de formação e das relações sociais locais com as pessoas, 

acionando a memória, produzindo sentidos atribuídos ao que há de histórico 

sobre esse trecho específico da cidade. Porém a todo tempo se necessita 

estar exercendo práticas pertinentes aos processos de mediação, 

envolvendo imagens e relatos sobre o que há de colonial no referido 

território, dando suporte para o atual. Bem como aos atravessamentos que 

perpassam por quem vive a experiência visual de caminhar pela própria 

paisagem da cidade.  

E assim, vão se construído entendimentos e sentidos atribuídos pelo 

que ora se fotografa, ora pelo que se sente ao pisar às pedras irregulares do 

centro histórico da Cidade de Goiás. E quase sempre ligado no que se ouve 

entre as pessoas como, os moradores, os comerciantes e também alguns 
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turistas. Assim como ao que há nas imagens sobre o turismo, em um 

levantamento imagético e etnográfico virtual. 

 

3 - Modos de ver, processos de mediação e visualidades sobre 

dinâmicas sociais  

Mesmo considerando que existem outras manifestações passíveis de 

serem captadas, sobre o território percorrido, entende-se para o momento 

que o que estão a em jogo são as imagens. Principalmente as que denunciam 

e exteriorizam o comportamento de toda uma dimensão histórica, política e 

social. Evidenciadas pelo que ocorre a partir das fontes visuais sobre a 

arquitetura do centro histórico da cidade percorrida. 

Entretanto, não é somente a arquitetura colonial, mas também o 

“urbanismo minerador” descrito por Coelho (2001), com ruas irregulares, 

medievais, com calçamento em pedras também irregulares. Onde se 

distribuem as residências coladas umas as outras, sob o possível fato de se 

estar sendo observado o tempo todo através dos “muxarabis”, descritos por 

Belting(2015). Essas sensações, também potencializam o que marcam a 

memória, ao caminhar pela cidade, assim como o comportamento dos 

moradores, as manifestações turísticas e os próprios turistas, em meio à 

iconosfera local.  

Dessa maneira a dinâmica social, identificada por uma rede de 

imagens, mostra como opera no centro histórico da Cidade de Goiás, as 

arquiteturas do poder local, algumas implantadas ainda nos séculos 

coloniais, representando os poderes do Estado, Igreja e de certa forma a 

Justiça. Como uma comportamento cultural que permite tecer considerações 

sobre o raio de ação das investigações a partir de como atuam os estudos 

sobre Cultura Visual. E da mesma forma como essa atravessa o potencial que 

há na produção de sentidos, emergidos das imagens, encontradas e 

produzidas, por hora.  

Sendo assim, se faz necessário haver uma mediação diante do aparato 

de fontes visuais consultadas, durante os atos de pesquisa, sobretudo com 

fontes visuais consultadas em acervos digitais. Como uma etnografia virtual, 

descrita por Hine (2004), os acervos on-line digitais se integram a esse 

aparato de imagens que surgem por meio de desdobramentos, partindo de 

uma construção de sentidos, sobre o transito do olhar do observador 

pesquisador.  

É sob esse trânsito do olhar que os processos de mediação, trazem a 

tona, sentidos de toda espécie de dado levantado, sobre as imagens 

envolvendo arquitetura colonial e a cidade em questão, uma vez que:  

 



 

107 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

A mediação consiste em interagir o espaço, os objetos, o contexto 

com os indivíduos envolvidos neste processo, explora o elo que se 

cria entre o mediado e o mediador, visando despertar a curiosidade 

e transformando-a em aprendizado a apropriação das informações 

fornecidas e expostas para seu aprimoramento intelectual. O 

mediador possui funções que vão além de emitir informações 

históricas sobre as obras, ele aguça a interação, a discussão, a 

construção da criticidade. (BEZERRA E BARROS, 2015, p.720)  

 

Então, podemos considerar que interagir com o espaço do objeto em 

curso, independente do contexto a ser pesquisado, nos obriga a sair do papel 

de mero observador e às vezes exercer a função de quem estará mediando, 

sobretudo os desdobramentos que os processos de pesquisa proporcionam. 

Logo se observa que o exercício como mediador tende a ocorrer, pelo 

fato da mediação agregar um conjunto de ferramentas, através das quais se 

promove um diálogo por meio de múltiplos conceitos delineadores. Esses 

conceitos podem permitir uma melhor articulação sobre o que há nas fontes 

visuais consultadas nos acervos on-line, assim como nas fotografias que 

foram produzidas. Contudo os “modos de ver” a partir das asserções de 

Berger (1999), podem ser um dos processos delineadores mencionados, pois 

o mesmo traz contribuições nas quais destaca que “o ato de ver que 

estabelece nosso lugar no mundo circundante” (BERGER, 1999, p. 09). 

Portanto, é "um ato de escolha” (BERGER, 1999, p. 10). É a partir desse modo 

de ver que as imagens produzidas por meio de fotografias, enquadrando 

arquiteturas e algumas manifestações, mostram o que há na imagem que 

segue. 

 

 

Figura 03 – Largo do Palácio Conde dos Arcos - Cidade de Goiás                                        

Fonte: Arquivos Gledson Nascimento  

Ano: 2019 
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A referida imagem fotográfica, pode traduzir algumas indagações e 

críticas, sobre as imagens que se aproximam de noções que retratam a 

realidade, como as defendidas por Rouillé (2009). Dessa maneira ele afirma 

que “a imagem fotográfica cria o real, ela fabrica o mundo, ela o faz 

acontecer” Rouillé (2009, p.71-72).  

Faz acontecer uma representação real e imagética, de manifestações 

sobre parte das dinâmicas, culturais, políticas e sociais da cidade. Nesse caso 

a imagem anterior mostra, parte de um dos momentos comemorativos da 

semana santa na cidade. Assim, retrata o real descrito por Rouillé, mas nos 

leva a pensar o que relata Berger, sobre “modos de ver” com um o ato de 

escolha. Sobretudo a partir da arquitetura, com os edifícios que demonstram 

parte da mencionada tríade do poder, demarcando o lugar, em um espaço 

que aglutina as pessoas em datas específicas e importantes para a história 

da Cidade de Goiás.  

Contudo entre as pessoas presentes na imagem, estão moradores, 

comerciantes e também os turistas, ocupando o mesmo lugar, promovido de 

certa forma por um turismo também religioso. Envolvendo assim uma 

influência das imagens que agregam as novas visualidades, com uma 

narrativa, sobre circunstâncias captadas de forma visual por imagens 

fotográficas. Marcado também sobre uma influencia do visual contido nos 

processos de mediar, que envolvem a Cultura Visual e suas ações de 

pesquisa, como descreve Mitchel na citação de Flores (2010),  

 
“Cultura Visual é uma figura narrativa de repetic ̧ão que assume uma 

forma muito específica em nosso tempo, mas que parece ser 

disponível, em sua forma esquemática, em uma variedade 

incontável de circunstâncias”, Mitchel (apud FLORES, 2010, p. 277). 

 

Essa variedade de circunstâncias descritas por Michel envolve uma 

cultura local da cidade em curso, à quase três séculos. Representada por 

fotografias recentes, considerando o que diz Mitchel, sobre uma narrativa 

que assume formas específicas que marcam as imagens anteriores.  

Embora a última fotografia venha ser uma nova visualidade, muitos 

dos que nela se encontram, podem não saber que os principais edifícios 

contidos na mesma fotografia, não são os mesmos que iniciaram com o 

núcleo urbano que deu início a Cidade de Goiás. Esse entendimento pode 

ser uma das novas narrativas atribuída por Flores (2010).  

Portanto trata-se de uma visualidade, sob um modo de ver, também 

mediado por uma conjunção entre textos e imagens, assim como ocorre na 

“ação transdisciplinar de pesquisar”, descrita por Hernandez (2013) também 

a partir da Cultura Visual. De todo modo essa conjunção de texto e imagem, 



 

109 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

fazem o imaginário e a cognição, aturem em conjunto, porem promovem 

também, a possibilidade de haver brechas e possíveis rasgaduras. Realizadas 

por incisões que podem abrir as imagens (DIDI-HUBERMAN, 2014, p.185).  

E, ao abri-las, se espera encontrar nas brechas, informações que o 

texto e a imagem proporcionam ao expectador, desprendendo-o do que se 

vê inicialmente, e buscar assim novas informações. Inclusive no momento 

em que o imaginário e a cognição como um dispositivo, são acionados, 

ampliando o potencial de entendimento que ocorre sobre o imagético.  

De certo modo, é possível exemplificar esse evento súbito do 

dispositivo do imaginário, quando o autor que segue se refere à antiga igreja 

que existia no lugar, da que hoje ocupa a Matriz de Sant´Anna, conforme 

relato que segue.  

 
[...] segundo a documentação existente, teria sido iniciada em 1734, 

quanto o ouvidor-geral de Goiás, Manoel Antunes da Fonseca, 

resolveu demolir a antiga capela de mesma invocação construída 

pelo fundador e do Arraial, em 1722, e em seu lugar edificar outra 

com dimensões mais adequadas às necessidades impostas pelo 

crescente número de habitantes dessa região mineradora. 

(COELHO, 2013, p.36).  

 

Com base neste relato, inferimos que os elementos que compõem o 

espaço não são estáticos e no contexto colonial não seria diferente. Visto que 

a urbanização e formas urbanísticas e arquitetônicas, também estão 

submetidas a transformações, no caso a partir de relações de poder do lugar. 

Essas concatenações ocorrem pelo que se vê, porém existem outras 

referências visuais no lugar em questão. Logo, deduz-se como deve ter sido 

aquilo que não mais existe, por haver outra edificação, ocupando o lugar 

onde havia outra arquitetura. E para completar a indagação. Como seria algo 

construído em 1722, ainda quando a Cidade de Goiás era apenas um arraial, 

o Arraial de Sant´Anna? É nesse sentido que o imaginário flui.  

A respeito de todo o potencial analítico processado pelo imaginário, 

sobretudo diante das imagens utilizadas e no que há nas publicações de 

Coelho (2013), Villém Flusser traz contribuições ao esclarecer algo, sobre esse 

dispositivo analítico da seguinte forma:  

 

No entanto, a imaginação tem dois aspectos: se de um lado permite 

abstrair duas dimensões dos fenômenos, de outro permite 

reconstituir as duas dimensões abstraídas na imagem. Em outros 

termos: imaginação é a capacidade de codificar fenômenos de 

quatro dimensões em símbolos planos e decodificar as mensagens 
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assim codificadas. Imaginação é a capacidade de fazer e decifrar 

imagens. (FLUSSER, 2002, p.7).  

 

Portanto, a imagem é composta de planos e os seus significados 

encontram-se na superfície, podendo ser capturados por golpes de vista, e 

na tentativa de decifrá-las vão se desdobrando dentro delas próprias. No 

entanto, o pesquisador pode sair desses planos de superfície, e permitir que 

a visão vagueie pela imagem, aprofundando-se nos significados que os 

objetos imagéticos oferecem. Considerando o imaginário, as imagens 

fotográficas, os processos de mediação diante de um modo de ver, as 

visualidades a partir de caminhas de reconhecimento. É sobre esse conjunto 

de informações delineadores que se percebe as dinâmicas sociais, políticas 

e culturais do território. E o quanto dizem sobre as manifestações atuais, 

mescladas com comportamentos pertinentes as outras relações de poder, 

em meio a um cenário arquitetônico colonial.  

Cenário que é representado e entrelaçado entre os poderes locais, 

conforme mostrado nas imagens, pelo Palácio Conde dos Arcos e igreja 

Matriz de Sant´Anna. Contudo as relações servis, assim como as relações de 

poder, mostrado nas fontes visuais até o momento, envolvendo pessoas, 

mostra que  a figura humana não representa uma posição tão servil assim, 

quando se compara a imagem atribuída a Debret com à figura anterior, em 

meio a iconosfera da Cidade de Goiás.  

No entanto as indagações irrigadas por conceitos delineadores 

persistem. Sendo assim, como as visualidades que envolvem as dinâmicas 

sociais locais, podem mostrar ou esconder algo, a partir dos modos de ver, a 

cidade e suas fontes visuais. Fundamentadas nas aproximações disciplinares 

Kanuss (2008) discutidas, envolvendo fotografia, caminhadas exploratórias e 

processos de mediação, sobre as imagens da arquitetura da cidade em 

questão. Considerando os olhares dos moradores, dos turistas, dos 

comerciantes e também do pesquisador ? 
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Porto Alegre (RS) e a Fazenda do Arado: paisagem, memória 

e conflito 

 
Ana Laura Carvalho NUNES (autora, Programa de Pós-Graduação em 

Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul)1 

Prof. Dr. César Bastos de Mattos VIEIRA (coautor, Programa de Pós-

Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul)2 

 

Com base no entendimento dos conceitos de paisagem e memória, e da 

relação entre estes, pretende-se propor uma reflexão sobre o seguinte 

problema de pesquisa: como se dá a construção da memória sobre a 

Fazenda do Arado (RS) a partir de fotografias, veiculadas na mídia, tendo em 

vista o conflito que consiste na pressão do mercado para transformar a 

propriedade rural em território urbano e a sua preservação? Como método 

de estudo, propõe-se a realização de uma pesquisa documental de cunho 

qualitativo. A fundamentação teórica, apoiada em Berque (1998), Cosgrove 

(1998), Santos (2012), Cauquelin (2015) e Rossi (2007) embasa a noção de que 

o conteúdo gerado pela sociedade e por ela distribuído e consumido, seria 

responsável por subordinar a apreensão da paisagem local. Assim, serão 

expostos e analisados dois registros da mesma paisagem produzidas e 

distribuídas por dois segmentos diferentes da sociedade: uma mídia 

impressa, que configura a porção não conservacionista, e a ONG Preserva 

Arado, que luta pela preservação da propriedade. Dessa maneira, como 

resultado se observa que o contraste de discursos é também replicado nas 

estratégias dos registros fotográficos. 

 

Palavras-chaves: Paisagem, memória, fotografia. 

 

Introdução 
“A memória dos lugares e das paisagens fazem certamente parte 

das memórias da nação” (NORA, 1997, p. 997) 

Tendo em vista o encadeamento entre a memória, a paisagem e nação 

defendido por Nora (1997), propõe-se uma discussão acerca da memória e 

                                         
1 Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
2 Orientador, professor do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e 

Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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da paisagem (considerando sua factível transformação de rural para urbana) 

da Fazenda do Arado, localizada na cidade de Porto Alegre (RS).  

Buscando compreender as relações conceituais acimas apontadas, o 

objetivo deste artigo é investigar como se dá a construção da memória sobre 

a Fazenda do Arado (RS) a partir de fotografias, veiculadas na mídia, tendo 

em vista o conflito que consiste na pressão do mercado para transformar a 

propriedade rural em território urbano e a sua preservação. Entende-se que 

a memória pode fundamentar a construção de imagens, que por sua vez, 

refletem a materialidade ou intenções para com as cidades. 

O artigo se estrutura da seguinte forma: inicialmente apresenta-se o 

contexto da Fazenda do Arado, com um breve histórico e explanação sobre 

a situação em que a propriedade se encontra, destacando suas 

potencialidades e o impasse que esta vem protagonizando nos últimos anos. 

Na sequência, revisam-se os conceitos de paisagem, memória e associação 

entre estes. A parte final é voltada para a reflexão sobre como vem se dando 

o processo e conflito em torno da propriedade, bem como da paisagem 

daquele lugar, com base em uma análise de duas fotografias. 

 

A Fazenda do Arado: passado, presente e futuro 

A Fazenda do Arado localiza-se no extremo sul do município de Porto 

Alegre (RS), nas adjacências do núcleo urbano de Belém Novo (figura 1). A 

área de 426 hectares é composta por banhados e campos de várzea, 

sofrendo inundações constantes em função das cheias do Guaíba e das 

chuvas (PRESERVA ARADO, 2018). 

 
Figura 1 – mapa com a localização da Fazenda do Arado no município de Porto Alegre 

 
Fonte: PRESERVA ARADO, 2018. 
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É importante destacar a importância ambiental da gleba, uma vez que 

ela possui características que a colocam como parte integrante de um 

grandioso ecossistema de equilíbrio hidrológico para Porto Alegre e região. 

Menegat3 (2016) expõe que 
 

“a região da Ponta do Arado por ser área marginal do Lago Guaíba 

encontra-se em zona de perigo hidrológico. Por um lado, pelo 

constante perigo de inundação provocado por chuvas intensas. Por 

outro, pelo perigo de subida do nível do lago provocado por fortes 

ventos de oeste, ocasionando ressacas com ondas de alto impacto, 

na região marginal. Ambos perigos tendem a intensificar-se no 

próximo período devido às mudanças climáticas que aumentam 

tanto sobre a torrencialidade das precipitações (cada vez mais 

severas) quanto a força dos ventos. [...] Logo, os terrenos marginais 

do Lago Guaíba, como os da Ponta do Arado, devem configurar-se 

como áreas de amortecimento tanto de inundações como de 

elevações súbitas do nível da água do Guaíba por ventos fortes” (pg. 

2). 
 

Conforme consta no Dossiê Jurídico-Ambiental4 (2015), 142 espécies 

de aves habitam a área e, dentre os mamíferos levantados, 2 espécies estão 

correndo risco de extinção: bugio ruivo e gato maracajá. Ainda é ressaltado 

que “[...] nessa região ocorre uma notável transição entre o Bioma Pampa e 

o Bioma Mata Atlântica, havendo assim a coexistência de elementos de fauna 

e flora de muitas regiões da América do Sul, formando assim um mosaico de 

ecossistemas de matas de restinga, mata atlântica, campos de várzea, 

campos rupestres, maricazais, banhados, etc.” (p. 15). 

Além da importância ambiental, a Fazenda do Arado e seu entorno 

também possuem um contexto histórico que os distingue. A evolução urbana 

do Bairro Belém Novo, do qual a Fazenda é lindeira, possui 3 fases. A primeira 

corresponde a fundação do núcleo urbano de Belém Novo, com início no ano 

de 1867 a 1927. Na segunda fase, do ano de 1927 a 1973, ocorreu grande 

procura pela área em função do balneário de águas fluviais, e também a 

decadência do bairro, quando a população passou a buscar atividades 

balneárias em outros lugares do estado. Por fim, a terceira fase compreende 

o recorte temporal que começa em 1973 e se estende até os dias atuais. 

Neste período, reflexos da metropolização da cidade começam a aparecer 

                                         
3 Documento disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/0Bz211uV3v0SMeG9ISC0tc0VMS2M/view 
4 Documento disponível em:  

https://drive.google.com/file/d/0B7Vk--czrTUsSHlRUjZZX3FTXzQ/view 



 

115 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

na área, através do surgimento de ocupações irregulares, loteamentos e 

condomínios fechados (GARCIA, 2017). 

A propriedade, adquirida por Breno Caldas5 na década de 30, foi 

transformada por ele em um haras especializado na criação de cavalos de 

corrida, sob a denominação de Fazenda Haras do Arado. Na década seguinte, 

foi construída uma edificação, que se configura como a sede da fazenda, em 

um dos pontos mais elevados do sítio. (WINCKLER, 2017)  

Na Fazenda, há ainda um sítio arqueológico de ocupação indígena, que 

se encontra cadastrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

(CNSA)6 junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). Gaulier (2001) aponta que “o sítio arqueológico da Ponta do Arado 

é fundamental, pois além de confirmar uma ocupação que precisa ainda ser 

definida, como sítio bastante conservado, ele possibilita uma escavação 

completa” (p. 60).  

A partir dos fatos apresentados é possível estabelecer relações entre 

a história do Bairro Belém Novo e da Fazenda do Arado. A Fazenda teve seu 

apogeu coincidindo com os tempos áureos do bairro, que se iniciam na 

década de 1930. Já o período final do histórico do bairro, que compreende 

os dias atuais, é marcado pelo aparecimento de conflitos que assolam as 

grandes cidades: especulação imobiliária e degradação ambiental, bem 

como a imprevisibilidade abarcada pelos tempos futuros. 

Atualmente, a Fazenda do Arado pertence ao grupo Arado 

Empreendimento Imobiliário Ltda, que projetou ocupar a área com um 

condomínio fechado, sob a denominação de Empreendimento Urbanístico 

Arado Velho, que ofereceria habitação, comércio, serviço, áreas institucionais 

e áreas de preservação ambiental (GARCIA, 2017). A proposta se constitui 

como sendo um processo de urbanização de uma região dentro do 

município de Porto Alegre, que tem potencial de contribuir para a cidade de 

outras maneiras: ambiental e historicamente. Todavia, é o respaldo legal que 

garantiria à área ser usada para tais fins. 

Nesse sentido, Garcia (2017) expõe que houve uma movimentação do 

poder público municipal, no que diz respeito a proteção de áreas com 

características rurais dentro de Porto Alegre.  

 

                                         
5 Segundo Strelow (2010), Breno Caldas, filho de Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, foi 

diretor durante 49 anos do Correio do Povo, considerado o principal jornal do Rio Grande 

do Sul por cerca de 70 anos. 
6 Documento disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/0Bz211uV3v0SMN1QzbUJuYURJNzg/view 



 

116 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

“O ano de 2015 é marcado pela aprovação de leis complementares 

ao PDDUA no que tange o Extremo-Sul de Porto Alegre. Por meio 

da Lei Complementar 715/15 foi aprovado o retorno da Zona Rural 

compreendendo parte da Macrozona 8 (cerca de 4mil ha, sendo que 

no antigo PDDUA-1999 eram 17mil ha), onde estão concentradas as 

Áreas de Produção Primária” (p. 150). 
 

Não obstante ao fato, o poder público recua, e ainda em 2015 alterou 

a legislação referente à área. A expansão da zona rural foi revista e parte dela 

passou a ser zona passível de ocupação urbana, conforme explica Garcia 

(2017): 
“no entanto, no mesmo ano, foi aprovado um Projeto de Lei, o PLCE 

005/15, pela Câmara Municipal de Porto Alegre à pedido do Prefeito 

José Fortunati com objetivo regulamentar o ordenamento urbano 

para a ocupação da área do empreendimento na Fazenda Arado 

Velho, após análise dos estudos de impacto ambiental e de 

viabilidade do empreendimento. A aprovação da lei retiraria parte 

do território considerado Zona Rural. Em novembro, seria aprovada 

a Lei Complementar 780/15 alterando os limites da Macrozona 8 e 

o regime urbanístico da área da fazenda, aceitando assim as 

proposições feitas pelos empreendedores e apresentadas no 

EIA/RIMA7” (p. 150). 

 

Frente ao impasse sobre a adequação ou inequação do proposto para 

a Fazenda, e a geração de impactos, surgem mobilizações, discussões e 

narrativas acerca do tema, que perpassam por diferentes grupos que 

compõem o corpo social de Porto Alegre: moradores do Bairro Belém Novo, 

ambientalistas, políticos, academia e imprensa. Diferentes conteúdos são 

gerados, bem como diversas informações são dissipadas.  

Para fim deste estudo serão considerados dois registros fotográficos 

da paisagem da Fazenda elaborados por um jornal local e pela página da 

Preserva Arado. O material (impresso e online) elaborado pela imprensa tem 

como intenção reportar a situação aos seus leitores. Já a Organização 

Preserva Arado produz conteúdo (apenas digital) para sensibilização e 

conscientização defendendo a preservação da Fazenda do Arado.  

Com esse recorte, é possível identificar, através de indícios, a 

construção de duas versões de paisagens que conflitam para se tornar 

consenso: conservacionista e não conservacionista. Mas antes da análises 

destes registros, será apresentada a discussão teórica sobre a paisagem e 

sua relação com a memória. 

                                         
7 Para elaboração deste estudo, o documento já não se encontrava mais não disponível para 

consulta online. Deste modo, outros documentos (os disponíveis na internet) serviram como 

base para consulta. 
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A paisagem 

 

Inicia-se a discussão sobre o conceito de paisagem com atenção ao 

fato de que “a mestiçagem dos territórios, a ausência de fronteiras entre as 

propriedades são bem uma marca do contemporâneo; a paisagem não foge 

a esta regra”. (CAUQUELIN, 2015, pg. 8). À luz dessa complexidade, que pode 

configurar-se tanto como uma vantagem quanto como uma limitação, 

intenciona-se explorar as facetas e perspectivas dentro das possibilidades, 

para que a discussão e o entendimento do problema proposto seja possível. 

Dessa maneira, na mesma esteira de ideias, ao tratar sobre as diversas 

abordagens do conceito de paisagem, Verdum et al (2016) expõem dois 

possíveis entendimentos sobre a paisagem: “a paisagem enquanto algo 

concreto e a paisagem enquanto um fenômeno, refletido em representações 

sociais” (p. 132). Entende-se que as aproximações apresentadas são 

distintas, porém indissociáveis frente a discussão proposta neste estudo. 

Pensar a paisagem como sendo concreta é entender, através de Santos 

(1988), que “uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de 

objetos que tem idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes 

momentos” (p. 66). Sob esta perspectiva, revelam-se e relacionam-se dois 

aspectos: o material e o temporal. 

Levando-se em conta a materialidade e a temporalidade inerentes à 

paisagem, deve-se observar que, em função da dinâmica existente entre 

ambos, mudanças acabam surgindo como resultado. Santos (2012) se refere 

à essas metamorfoses resultantes quando escreve que  

 
“a paisagem assim como o espaço, altera-se continuamente para 

poder acompanhar as transformações da sociedade. A forma é 

alterada, renovada, suprimida para dar lugar a uma outra forma 

que atenda às necessidades novas da estrutura social” (p. 54).  
 

Nesse sentido, ressalta-se que além do tempo e da matéria, bem como 

a interação entre estes, há uma terceira parte constituinte do que estrutura 

a paisagem, que corresponde aos homens, às suas formas (sempre 

mutantes) de ação e apropriação do meio. 

É no limiar do entrelaçamento entre tempo, matéria e homem, 

responsável por amarrar e sustentar uma das possíveis abordagens ao 

conceito, que levanta-se o outro possível entendimento: a paisagem 

enquanto fenômeno. Para Berque (1998), sempre se pensava na paisagem 

sem que fosse considerada a relação dela com a civilização. Assim, entender 

a paisagem como fenômeno é olhar para este aspecto, até então 

desconsiderado, que Verdum et al (2016) caracterizam como os “diferentes – 
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e infinitos – modos do sujeito olhar, interpretar e transformar o espaço 

geográfico” (p. 133). 

Cosgrove (1998), ao propor um novo modo8 de se pensar a disciplina 

de Geografia, defende  

 
“a ideia de aplicar à paisagem humana algumas habilidades 

interpretativas que dispomos ao estudar um romance, um poema, 

um filme ou um quadro, de tratá-la como um expressão humana 

intencional composta de muitas camadas de significados” (p. 97).  
 

Interpretar a paisagem seria dar um passo além, e assumir a sua 

subjetividade, ou a subjetividade incrustrada na sua apreensão e registros. 

Como complemento dessa oportunidade de um novo olhar sobre o tema, 

Berque (1998) aponta para a mesma vereda quando coloca que 

 
“a paisagem é uma marca, pois expressa uma civilização, mas é 

também uma matriz porque participa dos esquemas de percepção, 

de concepção e de ação – ou seja, da cultura – que canaliza, em um 

certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a 

natureza, e portanto a paisagem do seu ecúmeno” (p. 84 e 85).  
 

A dualidade marca e matriz proposta por o autor explicita a existência 

de um condicionamento, que conduz o vínculo entre paisagem e a cultura. 

Isto posto, para que se faça uma leitura apropriada desta articulação  

 
“é preciso compreender a paisagem de dois modos: por um lado ela 

é vista por um olhar, apreendida por uma consciência, valorizada 

por uma experiência, julgada (e eventualmente reproduzida) por 

uma estética e uma moral, gerada por uma política, etc. e por outro 

lado, ela é matriz, ou seja, determina em contrapartida, esse olhar, 

essa consciência, essa experiência, essa estética e essa moral, essa 

política, etc.” (BERQUE, 1998, p. 86). 
 

Portanto, se  

 
“[...] o que está em causa não é somente a visão, mas todos os 

sentidos; não somente a percepção, mas todos os modos de 

relação do indivíduo com o mundo; enfim, não é somente o 

indivíduo, mas tudo aquilo pelo qual a sociedade o condiciona e o 

supera [...]” (BERQUE, 1998, p. 87), 

 

                                         
8 Esse novo modo se constitui como a Geografia Cultural, apresentado e discutido por 

Cosgrove (1998) no texto intitulado A Geografia Está em Toda Parte: Cultura e Simbolismo 

nas Paisagens Humanas. 
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a paisagem pode vir a ser “[...] fonte de constante de beleza e de feiura, 

de acertos e erros, de alegria e sofrimento, tanto quanto é de ganhos e 

perdas” (COSGROVE, 1998, p. 100). Assim, após a compreensão do que a 

paisagem possibilita (ou não) enquanto fenômeno ou concreta, enquanto 

marca ou matriz, enquanto tempo ou espaço pretende-se avançar a discussão 

e focar na relação desta com a memória.  
 

A paisagem e a memória 

Como fenômeno ou como concreta, 
 

“nós ‘fazemos’ paisagem. Somos retóricos sem o saber. [...] 

Enquadramos, colocamo-nos à distância, actuamos por metáforas 

e metonímias, contextualizamos, chegamos a ‘intertextualizar’, 

ainda que nunca tenhamos recebido a mínima informação sobre 

esta noção [...]” (CAUQUELIN, 2015, p. 95).  

 

A partir disso, do que nos compõe enquanto seres racionais capazes 

de “forjar” paisagens, destaca-se a memória, como uma das ferramentas que 

nos auxiliaria nesse processo. Nesse sentido, Verdum et al (2016) esclarecem 

que 
 

“a memória é um dos agentes que determina a crescente 

complexidade da paisagem, uma vez que se acumula em estratos 

ao longo do tempo. Nas pedras, nas dobras e no simples caminhar 

do viajante se depositam uma infinidade de histórias, que por um 

lado compõe a paisagem tal como se apresenta fisicamente, e por 

outro, geram uma diversidade causada por esta multiplicidade de 

leituras” (p. 134). 

 

A memória e sua respectiva permanência dizem respeito à questões 

referentes à identificação, em tempos passados e vindouros (ROSSI, 2010). 

As lembranças, então, seriam fontes capazes de proporcionar aos indivíduos 

a construção em progressão de suas identidades. Não somente frente às 

expectativas do que está por vir, uma vez que, devido ao seu funcionamento, 

“a memória faz com que os dados caibam em esquemas conceituais, 

reconfigura sempre o passado tendo por base as exigências do presente” 

(ROSSI, 2010, p. 28). 

A constância da temporalidade atrelada à paisagem até aqui apontada 

direciona para o entendimento de que “a memória precede 

cronologicamente a reminiscência e pertence à mesma parte da alma que a 

imaginação: é uma coleção ou seleção de imagens com o acréscimo de uma 

referência temporal” (ROSSI, 2010, p. 15 e 16). A construção dessa coleção se 
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daria através das imagens (não só fundamentadas no propiciado por 

paisagens) produzidas pelo sujeito individual e coletivamente. 

Nora (1997) indica que “a paisagem é assim objeto de memória, carta 

mental” (p. 997). Os indivíduos estão submetidos à ela e à leitura do que lhes 

é oferecido: “nos lugares da vida cotidiana, inúmeras imagens nos convidam 

a comportamentos, nos sugerem coisas, nos exortam aos deveres, nos 

convidam a fazer, nos impõem proibições, nos solicitam de diversas 

maneiras” (ROSSI, 2010, p. 23). É papel da paisagem e memória juntas 

engendrar a existência da humanidade, guiar as percepções e construções, 

que acontecem em torno do que é concreto e fenômeno ao mesmo tempo. 

 
“Porque ficamos felizes, pacificados, confiantes, arrebatados ou 

decepcionados diante do espetáculo de uma paisagem. Podemos 

certamente invocar nossos humores, os nossos gostos, os nossos 

caprichos [...]. Também podemos evocar nossa infância, a ligação a 

certas paisagens, o rio, as colinas, as recordações felizes-infelizes 

para expressar os nossos sentimentos” (CAUQUELIN, 2015, p. 86 e 

87). 
 

Nessa perspectiva, entende-se que o conteúdo gerado pela sociedade 

e por ela distribuído e consumido, seria responsável por subordinar a 

apreensão da paisagem. Por sua vez, esta assentada na memória individual, 

e consequentemente na memória coletiva seria então afetada por este 

conteúdo. 
 

O conflito e a paisagem da Fazenda do Arado 

A proposta de método de trabalho para alcançar o objetivo consiste 

em uma pesquisa documental, sob o paradigma qualitativo. Os documentos 

a serem explorados seriam registros fotográficos da Fazenda do Arado. Um 

deles é parte de uma notícia9 que relata a situação do impasse da 

propriedade, enquanto o outro consta na página virtual10 da ONG 

(organização não governamental) Preserva Arado. Identificou-se que nos 

documentos constam duas versões de paisagens distintas que se enfrentam 

no campo da memória: a paisagem conservacionista e a não 

conservacionista.    

A paisagem conservacionista seria a paisagem construída pelo grupo 

Preserva Arado. No site, além de fotografias, constam também vídeos, a 

compilação de documentos referentes ao caso, bem como as notícias 

                                         
9 Notícia do Jornal Metro Brasil de Porto Alegre, da edição do dia 2 de dezembro de 2015. 
10 O endereço da página é: https://preservaarado.wordpress.com/ 



 

121 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

existentes. O registro fotográfico selecionado para a análise é que se 

encontra no cabeçalho da página principal de acesso (figura 2). 
 

Figura 2 – fotografia utilizada na página principal do site Preserva Arado 

 
Fonte: Preserva Arado, 2018. 

 

Esta é uma fotografia que representa o que seria considerado um 

indício da paisagem conservacionista. Nela, aparecem as águas do Guaíba, a 

vegetação e um grupo de pessoas posicionadas lado a lado, de mãos dadas 

ou abraçadas. O enquadramento é amplo e o contraste das cores vivas 

provoca uma sensação de conforto no observador. O plano em que a água 

toma conta e a confraternização do grupo convidam quem os olha a se juntar 

à corrente e partilhar da mesma luta.    

Já a paisagem não conservacionista seria a registrada e divulgada pela 

imprensa, que ao noticiar os fatos relativos à propriedade, também faz uso 

de imagens (vídeos e fotografias) do local. A fotografia escolhida para ilustrar 

essa discussão é a que aparece em uma reportagem no Jornal Metro Brasil 

de Porto Alegre (figura 3). 
 

Figura 3 – fotografia utilizada na reportagem do Jornal Metro Brasil 

 
Fonte: Mags, 2015. 
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Nesta, a Fazenda do Arado aparece retratada de maneira que sugere 

um afastamento quando em um primeiro plano aparece um portão 

desfocado com uma placa onde se pode ler o imperativo “não entre”. A 

vegetação emoldura uma edificação e alguns postes, enquanto um céu 

nublado aparece minimamente entre a copa das árvores. Não há figuras 

humanas, o que sugere um caráter de abandono do território. 

O contraste entre os dois registros evidenciam a dualidade dos 

discursos sobre o futuro da Fazenda do Arado. A paisagem abraçada e 

defendida por alguns é a mesma que é distante e inacessível para a 

população de Porto Alegre. Dessa maneira, a paisagem do conflito é 

apreendida, construída, (re)configurada e vivida. Todas essas atividades 

sempre acontecendo em paralela com a atuação das memórias individual e 

coletiva.    

 

Considerações finais 

Para este estudo, foi necessário um aprofundamento a respeito do 

tema de paisagem e da memória, pelo motivo de que o objeto de estudo se 

caracteriza como uma área sob pressão para ser transformada de rural para 

urbana. A noção de que paisagens são concretas e fenômenos (Verdum et al, 

2016) orientou a concepção deste estudo, uma vez que “[...] as paisagens nos 

restituem todo um cabidal histórico de técnicas, cuja era revela; mas ela não 

mostra todos os dados, que nem sempre são visíveis” (SANTOS, 1988, p. 69). 

Assim, a paisagem da Fazenda do Arado conflitua com ela mesma e 

com a construção da sua memória. Por um lado a propriedade, que conta 

com características especiais e que contribuem para a cidade de Porto 

Alegre, é tida como um bem a ser abraçado e preservado pela comunidade. 

Por outro, há um distanciamento que faz dela um território desconhecido, 

manchado para parte da população e que justifica o interesse do mercado 

imobiliário em expandir a cidade naquela área. 

Cabe ressaltar que esse artigo não pretende esgotar a sua discussão 

nesse momento, mas sim suscitar diferentes olhares para leitura e 

compreensão da paisagem frente ao indivíduo e à sociedade e suas 

respectivas memórias. Espera-se que a contribuição do estudo se traduza na 

ampliação da discussão acerca do processo de produção das cidades, 

elucidando aspectos relativos à memória e meio ambiente. 
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A transformação da paisagem do Rio de Janeiro: uma “Fúria 

urbanística” em Marques Rebelo 
 

Camila Gouvea Prates de PAIVA (UEL)1 

 

Resumo: O presente artigo trata da questão da cidade e de suas 

configurações e mudanças no decorrer dos tempos, pois a cidade se propõe 

a seguir os avanços da modernidade. Para embasar a construção da ideia, o 

artigo se pauta nos estudos e escritos de Walter Benjamin acerca da cidade 

e suas modificações, bem como em uma crônica de Marques Rebelo, “Fúria 

urbanística”, datada de 1964, a qual trata da transformação urbana da cidade 

do Rio Janeiro no momento de construção de uma importante avenida. Junto 

aos conceitos de Walter Benjamin, usar-se-á o conceito de paisagem 

encontrado nas discussões propostas por Michel Collot, para quem a 

paisagem é definida a partir do ponto de vista, sendo, portanto, “espaço 

percebido, ligado a um ponto de vista”. E, dessa maneira, constituída por 

meio de três componentes indissolúveis: um lugar, um sujeito e uma 

imagem. 

 

Palavras-chaves: Paisagem, Cidade, Percepção. 

 

Este artigo será breve, assim como a crônica que ele analisa, e tratará 

da configuração e da reconfiguração da cidade do Rio de Janeiro frente ao 

progresso trazido pela Modernidade. Para tanto, o estudo se pautará nos 

escritos de Walter Benjamin acerca da cidade e suas modificações, e na 

Teoria da paisagem, proposta por Michel Collot. A crônica a ser analisada é 

intitulada “Fúria urbanística”, e seu tema central é a transformação sofrida 

pela cidade do Rio de Janeiro no momento de construção de uma de suas 

mais importantes avenidas. 

“Fúria urbanística” é uma crônica de apenas 25 linhas que conta sobre 

a derrubada de quatro pequenas igrejas que estavam no caminho da 

construção da Avenida Presidente Vargas, que é o centro do centro da cidade 

do Rio de Janeiro. A Presidente Vargas conta com aproximadamente 3,5 

quilômetros de extensão e foi inaugurada no ano de 1944, no dia da 

Independência do Brasil, e é até os dias atuais uma das mais importantes 

avenidas da cidade. 

                                         
1 Doutoranda em Letras na Universidade Estadual de Londrina, desenvolve pesquisa 

financiada pela CAPES sobre as Figurações da Paisagem, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Regina 

Célia dos Santos Alves. 
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A escolha pela análise dessa conta se dá porque mesmo em uma 

narrativa tão breve é possível perceber as mudanças que a ideia de 

progresso trouxe a configuração da paisagem urbana do Rio de Janeiro. O 

artigo em questão pretende discutir a transformação da paisagem do Rio de 

Janeiro pela ótica do jornalista e escritor Marques Rebelo, tendo como ponto 

comparativo as divagações dos escritos de Walter Benjamin feitos às cidades, 

como Moscou e Berlim, mas principalmente, Paris, na França, que foi o local 

de inspiração para sua obra mais vasta “As passagens”, que não pode ser 

concluída por conta de sua morte. 

Para que se tenha a dimensão de como a urbe funciona para Walter 

Benjamin veja sua contemplação e explanação acerca da mesma, tal citação 

foi retirada do livro Rua de mão única, assim pode-se vislumbrar o porquê de 

a cidade como tema principal do artigo que se realiza aqui. 

 
Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, 

perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, 

requer instrução. Nesse caso, o nome das ruas deve soar para 

aquele que se perde como o estalar do graveto seco ao ser pisado, 

e as vielas do centro da cidade devem refletir as horas do dia tão 

nitidamente quanto um desfiladeiro. Essa arte aprendi 

tardiamente; ela tornou real o sonho cujos labirintos nos mata-

borrões de meus cadernos foram os primeiros vestígios. 

(BENJAMIN, 1987, p.73). 

 

Ou seja, para o escritor alemão é fundamental que uma pessoa saiba 

se reconhecer em sua cidade, mas tal realização se mostrava impossível no 

final do século XIX e começo do século XX, porque necessidade de progresso 

prioriza uma rápida e descontrolada urbanização, e em decorrência dela 

tudo se modificava muito rapidamente, tal como acontece atualmente. 

Além do pensamento benjaminiano sobre o progresso, o artigo se 

apoia na Teoria da paisagem, proposta por Michel Collot, pesquisador 

francês, na qual a paisagem é um emaranhando de sentidos que só pode ser 

contemplado por meio de uma relação simbólica entre espaço e figuração, 

ou seja, só pode ser definida como uma percepção visual ou espacial, 

construída a partir de um sistema simbólico ou da subjetividade de um 

indivíduo, ao qual se reconhece como “estados de alma do sujeito”. 

Leia-se a definição da paisagem e suas relações dadas pelo próprio 

pesquisador francês: “O pensamento-paisagem é um pensamento 

partilhado, do qual participam o homem e as coisas.” (COLLOT, 2013, p. 29). 

E como Collot mesmo define “a paisagem não é apenas vista, mas percebida 

por outros sentidos, cuja intervenção não faz senão confirmar e enriquecer 

a dimensão subjetiva desse espaço, sentido de múltiplas maneiras e, por 
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conseguinte, também experimentado.” (2013, p. 26). Então, como tudo que 

se relaciona ao homem, a paisagem é construída a partir de seu olhar ou 

ponto de vista e não está isenta de inferências e implicações externas. 

Para Michel Collot a paisagem é constituída por meio de três 

componentes indissolúveis: um lugar, um sujeito e uma imagem, e na crônica 

essa tríade é presente, pois se tem um lugar: a cidade do Rio de Janeiro, mas 

precisamente na Avenida Presidente Vargas, um sujeito centrado na figura 

do cronista, e uma imagem formada pela imponência das igrejas mesmo no 

momento de sua destruição. 

Essa ideia de que a paisagem parte do olhar de um indivíduo norteia 

às questões no texto, pois tanto Walter Benjamin quanto Marques Rebelo 

têm suas particularidades em relação às cidades das quais são observadores. 

Esse sentimento pela cidade é muito importante, pois reflete outra 

conceituação feita, nesse caso por Luís Alberto Brandão dos Santos e Silvana 

Pessôa Oliveira, que dizem sobre como o olhar influência na paisagem: 

 
Não existe olhar isento: quando abrimos nossos olhos, mesmo 

quando não há um desejo ou um interesse explícito de ver algo, 

projetamos significados naquilo que vemos. Tais significados não 

são puramente individuais, mas condicionados por um certo modo 

de olhar que é cultural. (SANTOS, 2001, p. 69, grifo do autor). 

 

Esse olhar é percebido em Walter Benjamin não só quando se trata de 

Paris, na França, mas também, quando o autor retoma sua infância na cidade 

de Berlim, na Alemanha. Isso demostra como o escritor alemão tinha um 

cuidado com o mundo a seu redor, como aquela realidade vivida influenciou 

e marcou sua fase adulta, pois a “percepção da cidade implica em interpretar 

não apenas os signos explícitos, mas, especialmente, ater-se aos dejetos, ao 

efêmero e ao desprezado.” (SALLES, 2001). 

A conexão de Marques Rebelo acontece com a cidade do Rio de 

Janeiro, e segundo o prefaciador de Rebelo, o autor Renato Cordeiro Gomes, 

a relação de Marques Rebelo com o cenário carioca é visceral, e acrescenta 

ainda “A vida e o sonho transfigurados no papel não são apenas reflexos que 

documentam a vida carioca do seu tempo, mas a cidade simbólica que os 

textos constroem.” (GOMES, 2004, p. 9). 

Vale ressaltar que, por se tratar de algo não natural, mas de uma 

percepção adquirida por outros meios, pode haver a possibilidade de 

estereotipação ou romantização da paisagem, novamente Luís Alberto 

Brandão dos Santos e Silvana Pessôa Oliveira tratam da questão, quando 

dizem que o homem tem uma tendência natural a privilegiar aquilo que vê. 
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No momento da leitura de uma narrativa literária, transplantamos, 

para o texto, essa nossa tendência. [...] A literatura, entretanto, 

propõe que se questione a primazia dos espaços concretos sobre 

outros tipos de espaço – comumente denominados de subjetivos, 

imaginários, ficcionais, abstratos, etc. (SANTOS, 2001, p. 68-69). 

 

Então, como proposta a esse pensamento-paisagem conceituado por 

Michel Collot, deslinda-se a cidade do Rio de Janeiro de Marques Rebelo e a 

cidade para Walter Benjamin, já partindo do pressuposto que ambas são 

únicas, pois cada um dos autores criou para si uma projeção prefeita do seu 

objeto de afeição. 

Em Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo e Rua de mão 

única, o autor alemão faz pequenos recortes das duas cidades em que viveu: 

Berlim e Paris. Dentro desses dois fragmentos tem-se a figura do flâneur, que 

é o observador da cidade, mas não só isso, ele é aquele que observa a 

modernidade se instalar, que percebe as mudanças significativas pelas quais 

a cidade passa, é aquela pessoa que faz das andanças pela cidade seu 

trabalho: 

 
A rua se torna moradia para o flâneur que, entre as fachadas dos 

prédios, sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas 

quatro paredes. Para ele, os letreiros esmaltados e brilhantes das 

firmas são um adorno de parede tão bom ou melhor que a pintura 

a óleo no salão do burguês; muros são a escrivaninha onde apoia o 

bloco de apontamentos; bancas de jornais são suas bibliotecas, e 

os terraços dos cafés, as sacadas de onde, após o trabalho, observa 

o ambiente. (BENJAMIN, s/d. p. 35) 

 

E, por isso, a paisagem lhe é tão cara, pois é partindo de seu olhar para 

a cidade que as paisagens vão se reconfigurando, ora sendo positivas ora 

sendo negativas. Como o próprio Benjamin cita em seus fragmentos, houve 

um tempo cujo passatempo dos burgueses era levar suas tartarugas a um 

passeio, no qual se poderia depreender e observar a cidade e suas galerias, 

desfrutando sempre do melhor que a paisagem pudesse oferecer, a nota de 

rodapé encontrada em Obras escolhidas III (s/d) retoma essa ideia: 

 
O pedestre sabia ostentar em certas condições sua ociosidade 

provocativamente. Por algum tempo, em tomo de 1840, foi de bom-

tom levar tartarugas a passear pelas galerias. De bom grado, o 

flâneur deixava que elas lhe prescrevessem o ritmo de caminhar. Se 

o tivessem seguido, o progresso deveria ter aprendido esse passo. 

(Nota de rodapé, p. 12) 
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A partir disso, é possível pensar na configuração da paisagem para 

seus espectadores e em como a virada do século vai mudando sua 

disposição. A pesquisadora Priscilla Stuart da Silva define a cidade da 

modernidade como: 

 
A cidade é o espaço moderno por excelência, lugar onde se 

encontram todas as tensões do espírito da modernidade, espaço de 

contradições, de guerras, da infância, do corte entre o domínio 

público e o privado, das expressões da linguagem que definiram o 

espaço individual do homem, do advento do romance; lugar, 

notavelmente, do apogeu de uma crise generalizada no ethos 

humano que nenhuma outra época suportou tanto como a 

moderna. (SILVA, 2011, p. 18, grifos do autor). 

 

A paisagem carioca será transformada para sempre a partir do 

momento de construção da Avenida, primeiro por sua importância, afinal ela 

“corta” a cidade de norte a sul, e em segundo porque tudo o que antes existia 

ali será destruído. Podemos pensar que o progresso surge, se faz e se 

mantém por meio da destruição. 

Em “Fúria urbanística” tem-se a resistência das igrejas mesmo no 

momento de suas derrubadas. Na referida crônica, não há qualquer cuidado 

ou preocupação com a história do local, em manter as igrejas que se 

avizinham a avenida, a da Imaculada Conceição, a de São Domingos, a de São 

Pedro Apostolo e a do Bom Jesus do Calvário. 

Além disso, não há quem se importe com a ruptura da paisagem da 

cidade para a construção de algo novo, não há um cuidado em se manter a 

história, e por isso somente o olhar atento e cuidadoso do cronista é capaz 

de salvar na memória as imagens destruídas da cidade. 

Veja como foi posta tal reconfiguração da paisagem na referida 

crônica: 

 
Para que passasse – é um exemplo – a grandiosa Avenida 

Presidente Vargas, primeiramente derrubaram a igreja da 

Imaculada Conceição e a de São Domingos; nem os católicos 

reclamara muito, nem a Cúria, eles crentes de que se tratava de 

progresso – e o progresso é natural, como canta o sambista [...] 

Depois, um pouco adiante, outras duas velhas igrejas 

desapareceram, vítimas dum vandalismo que poderia ser evitado: 

a de São Pedro Apostolo  [...] e a do Bom Jesus do Calvário, duas 

vezes secular e que muito aparece nas Memórias de um sargento de 

milícias. 

Não adianta reclamar contra a transformação grosseira e 

desnecessária da fisionomia da cidade – da nossa cidade –, os 

poderes são surdos pensando que são sábios. Fomos de passo 
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triste as ruínas como quem visita um morto. Fomos sozinhos. 

(REBELO, 2004, p. 23, grifo nosso) 

 

É interessante perceber a visão pessimista do escritor fluminense para 

a reconfiguração da cidade e, mais interessante ainda, é que ao contrário da 

figura do burguês no século XIX, os operários do século XX não tem tempo 

para a contemplação do espaço/paisagem, assim como os transeuntes, uma 

vez que não há mais espaço para o flâneur nessa nova configuração urbana. 

Veja que o cronista diz que não adianta reclamar contra a 

transformação grosseira e desnecessária da fisionomia da nossa cidade, 

aquela que lhe é querida, pois tanto a Cúria quanto as autoridades do Estado 

estão preocupadas e com as atenções voltadas para as questões financeiras 

que envolvem as grandes transformações. 

Simplesmente tudo é derrubado e destruído para que o novo se faça, 

ao final da crônica sobra a esperança de que o velho se mantenha acima de 

tudo, fato que na posteridade se prova impossível. 

 
[...] a escada de pedra que conduzia à torre do sino, curiosa obra de 

alvenaria, escada livre, ousadamente sobre o vácuo, guardava ainda 

a marca dos pés dos sineiros, que através dos anos, por ela 

subiram. Sólida, granítica, destemerosa, resistia ainda como um 

protesto! Mas os operários não paravam. (REBELO, 2004, p. 23-24) 

 

Entende-se que mesmo em face da perspectiva de destruição as 

igrejas se mantêm em suas belezas e glorias, a paisagem que marca o final 

de cada uma dessas construções sagradas não é a da derrota, mas da 

potência e da grandeza, que nem mesmo os operários seriam capazes de 

apagar. 

Então, para a finalização do artigo aqui posto, pode-se dizer que o 

pensamento sobre a modernidade não foi muito positivo, uma vez que 

houve uma reconfiguração de tudo que era natural e reconhecido pelos 

andantes da cidade. E mais ainda, pode-se dizer que os olhares sobre 

determinados pontos da cidade moldam o homem, sendo que a paisagem 

se configura da mesma maneira de como esse homem que é modificado e 

modificador da paisagem. 
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Imagens representativas das cidades: cartões postais e a 

identidade dos lugares 

 
Bruna Bonacina PEREIRA (UFRGS)1; 

César Bastos de Mattos VIEIRA (UFRGS)2. 

 
 

Propõe-se com este estudo, iniciar uma investigação acerca das imagens da 

utilização de cartões postais, no reforço de uma imagem dos lugares; assim 

como, discutir sobre a presença de intencionalidades nas escolhas dessas 

imagens. Monumentos, praças ou edifícios podem facilmente identificar um 

lugar e estampar souveniers e cartões postais, a fim de apresentar aos nossos 

àquele lugar. Na era da internet, com a velocidade das informações, o envio 

de postais tornou-se mais raro; porém, observa-se que imagens continuam 

sendo utilizadas para tal representação. Buscou-se analisar, através do 

estabelecimento de um paralelo entre esses dois momentos – cartões 

postais e circulação de fotografias na internet - a alteração na forma de 

apresentação dos lugares. Ao que tudo indica, compartilhar momentos 

especiais continua a fazer parte da vida em sociedade. Ao passo em que uma 

imagem característica de um lugar reforça sua identidade, poderia essa 

escolha excluir diversas outras; especulou-se brevemente sobre a 

capacidade de interferência na valorização e na boa utilização dos espaços. 

 

Palavras-chaves: identidade urbana, imagens, cartões postais.  

 

Este artigo tem como objetivo iniciar uma investigação acerca da  

utilização de imagens representativas dos lugares, em cartões postais, na 

geração e/ou reforço da identidade das cidades; assim como, propôr o 

debate sobre a presença de intencionalidades nas escolhas dessas imagens. 

Monumentos, praças ou edifícios podem ser elementos que 

facilmente identificam uma cidade e estampam os souveniers e cartões 

postais, que visam apresentar aos nossos àquele lugar que estivemos 

conhecendo; na era da internet, com a velocidade das informações, o envio 

                                         
1 Mestranda do Programa Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
2 Doutor em Arquitetura, pelo Programa de Pós Graduação em Arquitetura, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do 

Programa de Planejamento Urbano e Regional, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, co-autor e orientador deste trabalho 
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de cartões postais tornou-se mais raro; porém, observa-se que imagens 

continuam sendo utilizadas para representar lugares.  

Busca-se, neste estudo, uma iniciar uma análise sobre essa alteração 

na forma de apresentação dos lugares visitados ao círculo de relacionamento 

do turista. Percebe-se que não deixamos de compartilhar postais, apenas 

alteramos o meio de envio e a seleção das imagens, com as maiores 

possibilidades que a fotografia digital e a disseminação da internet móvel 

trouxeram. Ao que tudo indica, compartilhar momentos especiais continua 

a fazer parte da vida em sociedade. Apresenta-se, a seguir, a historicidade 

dos postais em nossa sociedade, sua importância para a identidade dos 

lugares e as alterações que esta prática vem sofrendo. 

 

Identidade dos lugares 

Autores, como Lima (2009, s.p.) e Lynch (1960, p. 18), indicam que a 

identidade dos lugares está diretamente relacionada ao sentimento de 

pertencimento do usuário para com o seu lugar. Além de evidenciar o 

sentimento dos pertencentes àquele espaço, a identidade dos lugares 

poderia ser vista sob a ótica do visitante, de que forma a cidade se apresenta 

ao mundo e quais os pontos – físicos ou culturais – evidenciam e convidam 

os turistas a estarem lá. 

A definição etimológica da palavra identidade, segundo o dicionário 

Caldas Aulete é “conjunto de características próprias de uma pessoa, um 

grupo etc. que possibilitam a sua identificação ou reconhecimento”, o que 

sugere que é algo que torna aquele elemento diferente dos demais. 

Corroborando com essa definição, Lima (2009, s.p.) diz que “O conceito 

de identidade, assim como o de pertencimento, só tem sentido se 

relacionado à alteridade, pois a propriedade de alguém ser idêntico a si 

mesmo só ocorre se for em relação à diferenciação do outro.” 

Para Castells (2018, p. 54), identidade é o processo de construção de 

significado a partir de um atributo cultural ou de um conjunto de atributos 

inter-relacionados. Pereira (2018, p. 24) conclui que “para gerar identidade é 

preciso gerar diferenciação, ou seja, é preciso se parecer apenas consigo 

mesmo, buscando as características que o faz único.” 

Em A imagem da cidade, Lynch (1960, p. 18) define três aspectos 

importantes para a construção de uma boa imagem dos lugares: identidade, 

estrutura e significado. Fazem-se presentes na relação de identidade dos 

lugares e suas imagens representativas, principalmente, o primeiro aspecto 

(identidade) e o último (significado); pois essas, estariam carregadas de 

significado. 
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Faz-se importante compreender, neste momento, a utilização da 

palavra “lugar” neste trabalho, que muito se diferencia do termo local, 

havendo no primeiro uma carga de significado e não somente se referindo à 

localização. Para Tuan (1983, p. 83) “quando o espaço nos é inteiramente 

familiar, torna-se lugar”, o mesmo autor diz que “O espaço transforma-se em 

lugar à medida que adquire definição e significado” (TUAN apud LIMA, 2009, 

s.p.). 

Portanto, a escolha de uma imagem para representar um lugar, estaria 

relacionada à identidade deste, ao ponto que apresenta uma característica 

única daquela cidade e que estaria sendo apresentada ao mundo. O que 

além de melhorar a qualidade de vida dos pertencentes àquela cidade (LIMA, 

2009, s.p.), melhoraria sua imagem perante os outros. 

A identidade dos lugares turísticos representada através de imagens 

se faz presente nos cartões postais. As cidades mais visitadas do mundo são 

facilmente identificadas pelas imagens de seus principais edifícios ou 

monumentos, que, em sua maioria, se destacam em meio a paisagem local 

e não se repetem em outras cidades. Lynch (1960, p. 51) classifica a imagem 

das cidades através de cinco pontos, dentre eles os marcos, ou seja, 

referências externas ao observador, que segundo o autor, geralmente são 

indicadores de identidade, como seria o caso da Torre Eiffel, na cidade de 

Paris. Geralmente, os marcos se fazem presentes nas imagens dos postais, 

por se tratarem de elementos característicos daquele lugar. 

 

Cartões postais: surgimento e função social 

Inerente ao ser humano, a comunicação, independente de sua forma, 

sempre se fez presente ativamente. A evolução e organização da vida em 

sociedade trouxeram a comunicação através da escrita e de imagens.  

As correspondências buscam à comunicação mesmo a longas 

distâncias. Silva (2010, p. 85) afirma que essa é uma atividade praticada 

desde os antigos impérios do Oriente, através de mensageiros, e que com o 

advento da escrita, as mensagens passaram a ser enviadas em papiros. As 

cartas estiveram presentes durante boa parte da história da humanidade, 

sejam registrando momentos históricos, tal como as cartas dos 

conquistadores à seus países de origem ou aquelas cotidianas, enviadas as 

pessoas queridas.  

Após a organização de sistemas de serviços postais, fez-se necessária 

uma comunicação mais ágil. Segundo Gorberg (apud ANDRADE, 2017, p. 4), 

o embrião dos cartões postais data de 1837, com o selo postal, idealizado 

pelo britânico Rowland Hill. A primeira proposição de cartão postal nos 

Estados Unidos da América, segundo aponta Andrade (2017, p. 4), teria 
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surgido na Filadélfia, em 1861; no entanto, segundo Silva (2010, p. 89), o 

cartão postal, de fato, surge em 1869, sendo um cartão com medidas 

estabelecidas e uma face destinada ao endereço e a outra à mensagem, 

ainda não apresentando imagens. 

 
Primeiro cartão postal do mundo 

 
Fonte: GORBERG, 2000, p. 2 apud SILVA, 2010, p.89 

 

No Brasil, os Bilhetes Postais foram adotados em 1880, através do 

Decreto nº 7695, de 28 de abril de 1880, e trouxeram algumas inovações, 

como a utilização de cores para identificar o percurso postal. SILVA, 2010, p. 

91. 

 
Primeiro cartão postal do Brasil 

 
Fonte: GORBERG, 2000, p. 7 apud SILVA, 2010, p. 91 

 

 Os cartões postais testemunharam as relações pessoais e as formas 

de organizações sociais, e também modernizaram-se conforme os avanços 

tecnológicos e da sociedade.  

 

O crescimento econômico e o avanço tecnológico transformaram a 

sociedade, promovendo o surgimento de novas exigências 

comunicacionais e sociais que provocaram mudanças tanto na 

forma do cartão postal quanto na sua função comunicativa, 

alterando e aumentando as possibilidades de seus propósitos 
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comunicativos, como, por exemplo, a introdução de imagens e, 

posteriormente, de propagandas. (SILVA, 2010, p. 92) 

 

Os cartões postais da forma como hoje conhecemos, com imagens e 

com a função de lembrança que os popularizaram, surgiram na Áustria e 

Alemanha, conforme afirma Gorgberg (apud SILVA, 2010, p. 92), e ficaram 

conhecidos como Gruss Aus, que significa “Lembrança de”. A partir de então, 

as imagens – fotografias ou desenhos – das cidades foram adotadas nos 

cartões postais. SILVA, 2010, p. 92. A partir deste momento na cronologia dos 

postais, este item passa à despertar maior interesse para esse estudo.  

Essas mudanças teriam transformado a função inicial dos cartões 

postais, de comunicar, que passariam a ter função de souveniers e mais do 

que isso, de demonstrar aos entes queridos, que o viajante havia lembrado 

deles enquanto visitou aquele lugar. “Escrever um cartão postal é realçar a 

importância do remetente na nossa vida.” ANDRADE, 2017, p. 5. Além disso, 

cartões postais serviriam como documento comprobatório da visita àquele 

lugar. 

Desta forma, as imagens passaram a ser fundamentais nos cartões 

postais e a seleção delas também, demonstrando os principais pontos da 

cidade e de que forma essa seria apresentada às pessoas que a 

desconheciam: quais os principais monumentos, edifícios e espaços 

públicos. Os cartões postais apresentam as cidades ao mundo, podendo 

apresentar papel importante no estabelecimento e demonstração de 

identidade daquele lugar. 

Ao passo que apresentam a cidade através de uma imagem 

selecionada, os cartões postais incentivam a imaginação sobre o 

desconhecido e reforçam o que o próprio lugar visa demonstrar. Segundo 

Stancik (2014, p. 78), “exacerbam seu caráter de documentos do imaginário”.  

Kossoy (2002), em Realidades e Ficções na Trama Fotográfica, afirma que 

através dos cartões postais “As imagens mentais do chamado mundo real e 

as do universo da fantasia individual e coletiva se tornam finalmente 

acessíveis para a grande massa”. 

O incentivo a imaginação coletiva de determinado lugar, além de 

relacionado à identidade desse, pode incentivar o turismo e portanto, as 

imagens de postais podem apresentam caráter de imagens turísticas, 

buscando “vender” uma futura visitação, como afirma Andrade (2017, p. 6), 

“Além da sociabilidade, um outro objetivo do cartão-postal é divulgar pontos 

turísticos das cidades”. 

 

Cartões postais na era da internet 
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Apresentada a função dos postais até então, pretende-se debater, a 

seguir, acerca da sua utilização nos dias atuais, onde as informações se 

disseminam com velocidade, alterando as relações humanas. 

A revolução digital e o advento da internet agilizaram a comunicação 

entre as pessoas; mais recentemente, a invenção e popularização dos 

smarphones e internet móvel trouxeram a comunicação, literalmente, para a 

palma da mão. Enquanto nos tempos dos cartões postais, escolhia-se uma 

imagem para representar o lugar que se estava visitando, na era digital é 

possível encaminhar, de forma instantânea, uma infinidade de imagens, não 

apenas aos nossos entes mais próximos, mas à toda rede de amigos virtuais.  

Segundo Andrade (2017, p. 8), a rede social Instagram funciona 

atualmente como um álbum de fotos, e poderia essa, além de servir como 

forma de compartilhamento de imagens, contribuir para formação de 

opinião sobre determinados lugares. 

Além do aspecto afetivo, de pausa na viagem para escrever um postal 

– uma lembrança - à uma pessoa especial, se alteraram as relações com as 

imagens representativas, possibilitando a apresentação do ponto de vista do 

turista sobre aquele local e não somente a do fotógrafo e editor de imagens. 

 
Cartão postal Igreja da Pampulha (frente), Belo Horizonte, 1912 

 
Fonte: Marcelo Loeb Postcards 

 

Cartão postal Igreja da Pampulha (verso), Belo Horizonte, 1912 

 
Fonte: Marcelo Loeb Postcards 
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Apresenta-se acima, duas imagens referentes a um cartão postal da 

Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, datado de 

1912. Visualiza-se na imagem a fachada voltada para a Lagoa da Pampulha, 

que se refere a entrada da Igreja; o receptor do cartão teria então, caso não 

conhecesse o local, esta imagem como referência da Igreja em seu 

imaginário, conforme Stancik (2014, p. 78). A seguir, estão apresentadas 

imagens do mesmo lugar, registradas no ano de 2013, pela autora deste 

artigo. 
 

Fotografia panorâmica da Igreja da Pampulha, Belo Horizonte, 2013 

 
Fonte: da pesquisadora 

 

Igreja da Pampulha, Belo Horizonte, 2013 

 
Fonte: da pesquisadora 

 

O turista como próprio autor das imagens compartilhadas contribui 

para a exposição dos pontos que mais lhe chamam atenção, ou seja, seria a 

exposição do seu olhar pessoal sobre aquele lugar. Como na imagem 

apresentada acima, que diferente do postal apresentado anteriormente, 

evidencia a fachada posterior da Igreja da Pampulha.  

Percebe-se, a possibilidade de compartilhar ainda uma série de fotos, 

apresentando os diferentes ângulos de um mesmo local, seu entorno, assim 
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como pequenos detalhes que tenham atraído a atenção do visitante, como a 

fotografia a seguir, de um enquadramento de São Francisco de Assis nos 

painéis pintados por Cândido Portinari. 

 
Detalhe dos azulejos da Igreja da Pampulha, Belo Horizonte, 2013 

 
Fonte: da pesquisadora 

 

Enquanto os cartões postais tradicionais possuiam também caráter de 

documento comprobatório, visto que o visitante enviava via sistema postal 

do local; as imagens digitais podem ser facilmente encontradas em sites de 

busca na internet, dificultando a comprovação de que aquela fotografia foi 

realmente registrada pelo remetente. Percebe-se nas redes sociais e 

analisando as imagens de viagens atuais, que além do registro dos espaços 

da cidade, os turistas se colocam no enquadramento da foto, registrando e 

comprovando sua presença naquele lugar, como representado na imagem 

abaixo. 
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Registro de viagem a Belo Horizonte, Igreja da Pampulha, 2013. 

 
Fonte: da pesquisadora 

 

Imagens representativas e a identidade dos lugares 

Pretende-se discutir, a seguir, as imagens utilizadas como 

representativas dos lugares - que entendemos como aquelas que identificam 

facilmente um lugar, uma cidade - e sua utilização em cartões postais e 

veiculações turísticas.  

Lynch (1960, p. 51) afirma haver uma imagem pública de qualquer 

cidade, que seria a sobreposição de várias imagens individuais. Imagens 

estas formadas por muitas camadas, dos diferentes tipos de usuários. 

Portanto, a escolha de uma imagem para representar um lugar teria o filtro 

de quem a está registrando, ou a selecionando e veiculando através de um 

cartão postal, por exemplo, e não necessariamente representaria a opinião 

de todos os moradores acerca do seu lugar. “[...] A ideologia influencia no 

enquadramento da foto e nos cortes posteriores do editor de imagens [...]”. 

KOSSOY, 2007, p. 44. 

O que parece evidente é que imagens desejam comunicar algo; 

demonstrar um significado (mensagem) ao significante (lugar), através das 

intenções de quem a produz e de quem a recebe (interpretante), segundo as 

teorias peirceanas. Joly (1994, p. 42-43) afirma que “uma imagem é antes de 

mais algo que se assemelha a qualquer outra coisa” e por isso está no campo 

das representações, ao passo que a imagem da Igreja da Pampulha não é de 
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fato a Igreja, mas apenas a representa e no momento que o faz, pode fazer 

de diversas formas. 

Imagens turísticas, de maneira geral, têm a função de convidar à 

visitação daquele lugar, desta forma não seriam escolhidas aleatoriamente, 

mas com cuidado e intenções. “[...] As imagens estão diretamente 

relacionadas ao universo das mentalidades e sua importância cultural e 

histórica reside nas intenções, usos e finalidades que permeiam sua 

produção e trajetória.” KOSSOY, 2007, p. 32.  

Pujol (2017, p. 63) afirma que alguns lugares buscam criar uma 

imagem que pretendem divulgar, por vezes utilizando de manipulação de 

imagens ou técnicas fotográficas.  

Bóris Kossoy também cita as pós produções de imagem: 

 
“[...] provoca nos receptores um determinado impacto ou 

impressão que ultrapassa o conteúdo, dramatiza a mensagem, cria 

uma atmosfera, serena ou tensa (conforme a intenção do 

operador), reforçando ou criando estereótipos, alimentando mitos 

no imaginário coletivo, contribuindo, assim, para a construção de 

uma outra realidade.” KOSSOY, 2007, p. 50. 

 

Nos cartões postais essa realidade também estaria presente, 

buscando trasnsmitir uma mensagem positiva e “vendável” daquele lugar, 

com a aplicação de recursos estéticos. “Ao observamos a composição do 

cartão-postal, percebemos a aplicação de muitos recursos para tornar tais 

fotografias esteticamente mais belas. [...]” ANDRADE, 2017, p. 6. 

Relaciona-se, aqui, a intencionalidade dos postais – de venda do lugar 

- ao ato de publicações em redes sociais, ambas preocupam-se com a 

“venda” da imagem, seja aos turistas, receptores de postais ou seguidores; 

porém, destaca-se uma maior preocupação do turista atualmente, em 

registrar e representar a sua visão sobre àquele lugar, e com isso “vender” a 

sua presença no lugar e não apenas o próprio lugar. 

 

Considerações finais 

Seguindo no paralelo de análise proposto, entre os cartões postais 

convencionais e as fotografias de viagens postadas em redes sociais, pôde-

se especular que a escolha de uma imagem para representar um lugar 

(através de um cartão postal) seria como a escolha de uma foto de perfil 

numa rede social: apresentando ao mundo como queremos ser vistos. 

Portanto, por vezes podem estar carregadas de artifícios para se mostrar de 

forma mais atrativa: seja para valorizar o turismo naquela cidade ou atrair 

mais amigos nas redes. 
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Neste novo cenário, os compartilhamentos de lugares turísticos 

através de redes sociais, na internet, apresentam novas possibilidades de 

representar um mesmo lugar, através de outros – e diversos -  olhares. 

Pôde-se verificar, através do paralelo entre a veiculação de cartões 

postais convencionais e compartilhamentos de imagens nas redes sociais, 

que apesar de no segundo caso não ser reforçada apenas uma imagem e 

uma identidade daquele local, traz possibilidades de compartilhamento e 

difusão de outros aspectos sobre aquele lugar, o que pode ser uma 

experiência rica para quem têm acesso às imagens. Além de que, outros 

ângulos sobre a mesma edificação e outros espaços da cidade acabam sendo 

difundidos. 

Ao passo em que uma imagem característica de um lugar reforça sua 

identidade, poderia essa escolha excluir diversas outras; especula-se sobre a 

capacidade dessa escolha de interferência na valorização e, 

consequentemente, na boa utilização de outros espaços da cidade. O que 

nos leva a questionar o reforço de apenas uma imagem representativa de 

determinado lugar; de encontro a esses questionamentos, sugere-se que a 

valorização de variados espaços estaria demonstrando a riqueza e 

diversidade cultural que um lugar pode apresentar à seus moradores e 

visitantes. 

O que parece evidente é que, mesmo com as alterações de 

tecnologias, imagens fotográficas seguem sendo bons recursos para 

representação das principais características dos lugares. 
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Paisagem de guerra em Díli nos anos 1942 a 1945 em 

Requiem para o navegador solitário (2007), do timorense Luís 

Cardoso. 

 
Denise ROCHA1 (Universidade Federal do Ceará) 

 

Resumo: O objetivo do estudo foi analisar no romance Requiem para o 

navegador solitário (2007), do timorense Luís Cardoso, as memórias da 

protagonista Catarina sobre as transformações e modificações da paisagem 

política, sociocultural, arquitetônica e humana de Díli, capital do Timor 

Português, durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1941 a 1945. Apesar 

da neutralidade de Portugal no conflito bélico europeu, o país-insular, que 

tinha fontes de manganês e de petróleo, foi invadido por dois blocos 

beligerantes: o primeiro formado pelos australianos e holandeses (1941) e o 

segundo constituído pelos japoneses (1942). As distintas alterações e 

mutações de Díli e adjacências, ocupadas por forças militares estrangeiras, 

serão interpretadas, segundo a teoria do espaço geográfico-cultural (Tuan), 

e pesquisa bibliográfica. A narrativa de Cardoso, que evocou os violentos 

episódios da guerra no Pacífico sul, tornou-se um importante registro 

literário-histórico sobre o pouco conhecido sofrimento dos habitantes e a 

destruição da colônia portuguesa esquecida na Ásia.  

Palavras-chaves: Literatura timorense, Luís Cardoso, espaço. 

 
 

Introdução 

 

O Timor Português, nome do país na época em que era colônia 

lusitana (1514-1975), localiza-se na parte oriental de uma ilha no Pacífico sul, 

a qual desde a colonização europeia encontrava-se dividida. Os portugueses 

chegaram em 1514 e no ano de 1613, os holandeses desembarcaram na 

cidade de Kupang, na parte ocidental insular. Em 20 de abril de 1859, foi 

estabelecido um Tratado entre Portugal e a Holanda que partilharam a ilha 

em duas colônias: uma portuguesa, a leste (Timor Português) e, outra 

holandesa, a oeste (Timor Holandês). O tratado entrou em vigor somente em 

1868, e as fronteiras foram definidas em 1913. Depois de 1945, a parte 

ocidental da ilha e outras pertencentes ao mesmo jugo colonial batavo 

tornaram-se independentes com o nome de Indonésia. 

                                         
1 Professora do curso de Pós-Graduação em Letras, Centro de Humanidades, UFC, Fortaleza. 
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No dia 28 de novembro de 1975, o Timor Português declarou-se livre 

do jugo lusitano, mas foi invadido em 8 de dezembro do mesmo ano pela 

Indonésia que permaneceu no território até 1999, ano no qual a maioria dos 

timorenses votou pela independência. Uma luta armada interna prosseguiu 

com inúmeras mortes e a destruição da infra-estrutura da ilha. A 

independência foi novamente restaurada no dia 20 de maio de 2002 com o 

apoio das Nações Unidas. As denominações escolhidas pelos timorenses 

para nomes oficiais de seu país foram: República Democrática de Timor-

Leste ou Timor Loro Sae (Sol Nascente ou onde nasce o sol), em tetum)). 

Com temas sobre a história colonial e pós-colonial e a questão da 

identidade nacional destaca-se na literatura timorense em língua portuguesa 

principalmente, a obra de Luis Cardoso Pacheco de Noronha (1958). Nascido 

em Calaico, ele considera sua terra natal a ilha de Ataúro, localizada em 

frente da ilha de Timor-Leste. Seu pai, descendente de famílias de Manufahi 

(costa sul da ilha), era falante de mambai e sua mãe, da região de Fahinihan, 

falava o lacló. Na família o tétum era o idioma comum. Estudou nos colégios 

missionários de Soibada, Fuiloro e no Seminário de Dare. Na época da 

revolução de 25 de abril de 1974, em Portugal, Luís Cardoso frequentava 

ainda o Liceu Dr. Francisco Machado, em Dili. Bolsista, ele viajou para Lisboa, 

no ano de 1975, para estudar Medicina, quando foi surpreendido com a 

independência de seu país e anexação indonésia. Foi cronista do jornal 

Fórum Estudante, professor de tétum e de língua portuguesa nos cursos de 

formação especial para timorenses, bem como Representante do Conselho 

Nacional da Resistência Maubere em Lisboa. Formou-se em Silvicultura no 

Instituto Superior de Agronomia de Lisboa e fez pós-graduação em Direito e 

Política do Ambiente na Universidade Lusófona. Escreveu Crônica de uma 

travessia: A época do ai-dik-funam (1997), Olhos de Coruja, Olhos de Gato Bravo 

(2001), A Última Morte do Coronel Santiago (2003), Réquiem para o navegador 

solitário (2007), O ano em que Pigafetta completou a circum-navegação (2013) e 

Para onde vão os gatos? (2017). 

O romance Requiem para o navegador solitário apresenta a trajetória 

de Catarina que foi educada, segundo os moldes elitistas europeus: sabia 

línguas estrangeiras, lia os clássicos, tocava piano, admirava Debussy e 

sonhava com um príncipe encantado. Seu pai, um comerciante chinês de 

sedas, que vivia com a família em Batávia, uma possessão holandesa da 

Companhia das Índias Orientais, recebeu a visita do capitão do porto de Díli, 

o belo e charmoso Alberto Sacramento Monteiro. A ele associou-se para uma 

parceria com o café, produzido na fazenda Sacromonte do timorense. O 

sócio pediu em casamento a mão da única filha do velho senhor, Catarina, 

que, portando o livro À la Porsuite du Soleil, de Alain Gerbault, e o gato Alberto, 
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mimo do noivo, foi em seu encalço, em Díli, a pedido de seu genitor, depois 

de uma praga que devastou a plantação de café. No segundo dia da estada 

dela na ilha, a jovem foi estuprada pelo pretendente em sua casa, a pousada 

Buganvília. Gestante aos 17 anos de idade, ela descobriu que seu 

dissimulado noivo era casado e pai de família. Logo, o canalha foi transferido 

e passou para a chinesa a propriedade de café, que estava arruinada pela 

ferrugem e pelo fogo criminoso, e pertencia, de fato, à dinastia do sipaio 

Malisera, que almejava reconstruir na região o mítico reino de Manumera.  

Com a ajuda de Madalena, mãe de Esperança, filha de Alberto, 

Catarina teve Diogo, e na pousada Buganvília iniciaram uma vida coletiva: a 

chinesa aguardava a chegada do velejador Gerbault e a nativa aguardava seu 

noivo Pedro. 

A jovem foi denominada de nona do capitão do porto, sem nunca ter 

sido de fato concubina, status que foi reivindicado pelos dois sucessores de 

Alberto - Geraldo Pinto Pereira, natural de Amarante (Portugal), e César 

Semedo, oriundo de Cabo Verde, os quais a presentearam com gatos que 

traziam seus próprios nomes: Geraldo, o Birmanês, e César, o Balinês. 

Durante a guerra no Pacífico, Catarina conheceu Alain Gerbault e 

Moriama (personagens históricos). Este era um oficial do Estado Maior e 

chefe das operações das forças imperiais nipônicas na ilha, desde 1942, que 

lhe dedicou um amor platônico e a admirava no cais. Na ocasião, a moça 

estava abrigada no barco do falecido Gerbault, depois da destruição da casa 

dela, a pousada Buganvília, por incêndio criminal. 

Quarto romance escrito em Lisboa, Requiem para o navegador solitário 

tem 16 capítulos, enumerados com algarismos romanos. A narrativa circular 

(in final res) inicia-se, depois da II Guerra Mundial, com a ida de Catarina ao 

monte Manumera para tentar resgatar seu filho Diogo. O menino mestiço 

tinha sido raptado pelo nativo Malisera, depois que o pai Alberto tinha 

nomeado como seu tutor, o capitão Geraldo, que planejava levá-lo para 

Lisboa.  E termina, em 1945, com a capitulação dos japoneses e o plano da 

moça de entregar as barras de ouro deles que encontrou no barco do 

francês, bem como de se colocar à disposição das autoridades portuguesas 

locais, pois era suspeita de colaboração com os nipônicos.  

Em entrevista a Ramon Mello (2010), Cardoso falou sobre sua 

protagonista:  

 
Catarina. Quem é essa personagem do livro Requiem para o 

navegador solitário? Seria sua terra natal, o Timor? 

 

Ah Catarina... [pausa] Depois desse livro ganhei uma afeição 

especial por escrever a partir do universo feminino. Há escritores 
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que fazem isso de uma forma magnífica, como é o caso de António 

Lobo Antunes, cujas personagens femininas são excelentes. Eu 

também decidi aventurar-me por isso. Acho que falo melhor assim, 

não me travestindo como mulher, mas julgo que através de uma 

voz de mulher consigo expressar-me melhor. Decidi contar uma 

história sobre a Segunda Guerra Mundial em Timor através de uma 

personagem feminina muito forte, que é a Catarina. [...] É a história 

de Catarina, uma pessoa que vai a procura do amor e, ao mesmo 

tempo, tem reveses. São pessoas que perante reveses contornam 

as situações. E isso aconteceu com Timor, teve um revés tremendo 

em toda sua história e deu a volta por cima. E hoje Timor é um país 

independente. (CARDOSO, 2010, p. 1). 

 

No romance Réquiem para o navegador solitário (2007), o escritor 

aborda conflitos timorenses coloniais, internos e externos: duas revoltas 

contra a soberania lusa nos anos 1895 e 1911-1912, liderada pelos liurais 

(reis) de Manufahi; e a invasão e ocupação estrangeira na Segunda Guerra 

Mundial, apesar da neutralidade de Portugal, entre outros. As diferentes 

paisagens de Díli - humanas, urbanas e arquitetônicas-, abaladas pelos 

bombardeios e confrontos militares, serão estudadas segundo a teoria do 

espaço geográfico-cultural (Tuan). 

 

Díli: uma colônia portuguesa invadida na guerra (1941-1945).  
 

Em 1514, os portugueses, durante a expedição da armada do vice-rei 

da Índia, Afonso de Albuquerque, que conquistou Malaca em 1511 e as Ilhas 

Molucas (1512-1515), chegaram na parte oriental da ilha do Timor, onde 

ergueram uma pequena feitoria na qual eram trocados cera e mel nativos 

por facas, machados, espadas e algodão. Um tipo de madeira perfumada, o 

sândalo, destacou-se nesse comércio.  Na obra De Ceuta a Timor, Luiz Filipe 

Thomaz enfatiza a importância da fragrância de “um pau cheiroso” (THOMAZ, 

1994, p. 78-80). Em Os Lusíadas, Camões mencionou: “Ali também Timor, que 

o lenho manda/ Sândalo, salutífero e cheiroso”. (CAMÕES, s.d., canto X, 

estrofe 134, p. 746).  

Os religiosos portugueses fixaram-se na região em 1633, e o primeiro 

governador-geral chegou no ano de 1702.  Os lusos e os liurais (senhores da 

terra, reis locais) estabeleceram inicialmente tratados comerciais que se 

tonaram acordos de vassalagem, com exigências de pagamento de impostos 

às autoridades nativas. Posteriormente, as cobranças escalaram-se a 

conflitos em Lifaul e, por isso, o governador António T. Meneses ordenou a 

evacuação da vila em 11 de agosto de 1769 e a construção de Díli que foi 

elevada à categoria de cidade em janeiro de 1834, sob a administração do 
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governador José Maria Marques. Foram erigidas a Fortaleza de Nossa 

Senhora da Conceição e o Forte de Carqueto que defendiam a entrada do 

porto e o ancoradouro. No final do século XIX foram realizadas diversas 

melhorias como estradas que ligavam a capital a povoados, a rede de 

abastecimento de água e o farol do porto. No início do século XX foram 

construídas a Câmara Municipal e a Catedral. 

 

 
Imagem 1- Dili, rua do Comércio, no ano de 1870. 

 

No dia 7 de dezembro de 1941, a Guerra no Pacífico Sul eclodiu com o 

ataque japonês à base norte-americana, Pearl Harbour, no contexto do 

progressivo expansionismo nipônico para conquistar espaços 

geoestratégicos para a maquinaria de guerra (petróleo, borracha, minérios 

etc.). O conflito bélico avançou, inicialmente, contra o Havaí, Filipinas, Hong- 

Kong e Malásia, que eram possessões aliadas.  

O Japão tinha interesse no manganês e no petróleo do Timor 

Português, bem como na sua posição geoestratégica para a instalação de 

uma base avançada com o objetivo de atacar à Austrália. O governo deste 

país considerou as pretensões nipônicas como uma grave ameaça para seu 

território e para Java, colônia das Índias Orientais Holandesas conforme 

Filipe Ramires em Objectivo: Timor. Portugal, Timor e a guerra no Pacífico. 

(RAMIRES, 2006, p. 6).   

O Timor Português era o último reduto de defesa australiana e de 

manutenção de Java frente aos avanços dos japoneses. Durante a guerra (de 

17 de dezembro de 1941 a 23 de setembro de 1945), a ilha do Timor 

Português, apesar da neutralidade de Portugal, foi ocupada por dois blocos 
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beligerantes alheios ao território: o E.U.A./ Grã-Bretanha, via aliados, a 

Austrália e a Holanda (Índias Orientais Holandesas), e o Japão. Na noite de 19 

para 20 de fevereiro de 1942, os japoneses desembarcaram no Timor 

Português, conquistaram o aeródromo, após alguns embates com os 

australianos, e foram para Díli (RAMIRES, 2006, p. 9 e 10).  

Na capital Dili, ocupada por australianos e holandeses, aportou, 

adoentado com maleitas, o navegador francês Alain Gerbaut, autor do livro 

À la Porsuite du Soleil (1929), no ano de 1941, onde faleceu. 

A partir de agosto de 1942 foram organizadas guerrilhas pelos 

japoneses (Coluna Negra) e pelos portugueses (Coluna Branca) que 

destruíram matas, feriram, mataram, torturaram e aprisionaram civis.  

No final da guerra, em 1945, os estrangeiros abandonaram Dili, 

totalmente destruída. 

 

 
Imagem 2- Catedral de Díli destruída durante a invasão estrangeira  na Guerra Mundial no Pacífico 

sul.  
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Imagem 3- Ruínas de Díli após a Segunda Guerra Mundial.  

Relatório do governo da colónia de Timor, 1946-47.  

(Arquivo Histórico Ultramarino, ISAU/S.03-1705/AMU04797.01). 
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Imagem 4- Efeitos da guerra na capital do Timor Português.  
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Relatório do governo da colónia de Timor, 1946-47.  

(Arquivo Histórico Ultramarino, ISAU/S.03-1705/AMU04797.01) 

 

Apesar das amargas consequências provocadas pelas invasões 

estrangeiras em Díli e cercanias, durante a guerra no Pacífico, Geoffrey C. 

Gunn revela, em Timor Loro Sae: 500 anos, que a ilha timorense não recebeu 

reparações de guerra estabelecidas na Conferência de San Francisco (1951), 

apesar de Portugal ter se mantido neutro no conflito bélico. Além disso, a 

escravidão sexual de mulheres timorenses durante a guerra tornou-se 

pública somente em 1977, em Macau. (GUNN, 1999, p. 262). 

A invasão do Timor Português na II Guerra Mundial no Pacífico e as 

funestas seqüelas - a devastação humana, urbana, rural e ecológica -, que 

estão esquecidas na historiografia colonial portuguesa, são evocadas por 

Luís Cardoso em sua narrativa, publicada em 2007, que será analisada sob a 

perspectiva do espaço, 

 

O espaço geográfico- cultural (Tuan). 

 

Yi-Fu-Tuan, na obra Espaço e lugar: a perspectiva da experiência (1977), 

apresenta a geografia cultural/ humanística, que está voltada para a pessoa 

como agente de sua geograficidade. O geógrafo aborda os conceitos de 

“espaço” e “lugar”, que indicam experiências comuns, enfatiza a experiência 

cotidiana do espaço geográfico, e esclarece que nele três temas se 

entrelaçam: 1- Os atores biológicos; 2- As relações de espaço e lugar; e 3- A 

amplitude da experiência ou conhecimento. No segundo tópico evidencia-se 

que:  

 
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.   

Os arquitetos falam sobre as qualidades espaciais de lugar; podem 

igualmente falar das qualidades locacionais do espaço. As ideias de 

“espaço” e de “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 se transforme em lugar. (TUAN, 2013, p. 14). 

 

Tuan vincula a natureza da experiência e da perspectiva experiencial: 
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Experiência é um termo que abrange as diferentes maneiras por 

intermédio das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade. 

Essas maneiras variam desde os sentidos mais diretos e passivos 

como o olfato, paladar e tato, até a percepção visual ativa e a 

maneira indireta de simbolização. (TUAN, 2013, p. 17). 

 

Para o geógrafo, o lugar “é uma concreção de valor, embora não seja 

uma coisa valiosa, que possa ser facilmente manipulada ou levada de um 

lado para o outro; é um objeto no qual se pode morar, isso quer dizer que o 

lugar é um mundo de significado organizado”. (TUAN, 2013, p. 22). 

A teoria do lugar concreto e do espaço abstrato, imersa nas 

experiências sensoriais e simbólicas, dotadas de valor, que foi elaborada por 

Tuan, será objeto de reflexão no estudo das pessoas inseridas nas imagens 

urbanísticas e arquitetônicas de Díli, abalada e destruída pela guerra e 

invasão estrangeira, na narrativa de Luís Cardoso: Algumas são 

representativas de símbolos de poder político, comercial, cultural e policial, 

segundo as vivências da protagonista-narradora Catarina. 

 

Díli na Segunda Guerra Mundial (1941-1945) 
 

O romance Requiem para o navegador solitário (2007) tem, como 

epígrafe, Visão, um poema de Ruy Cinatti (1915-1986), dedicado ao 

navegador francês, Alain Gerbault, que faleceu em Díli (1941): 
 

Eram Ilhas 

Hercúleas: coroas 

Vegetais sobrenadando 

Altos castelos submersos e, apenas 

(“Sepultem-me no mar, longe de tudo”) 

Alain, 

Entre valas, velas e gaivotas 

Rui Cinatti (CARDOSO, 2009, p. 13) 

 

Catarina é a protagonista-narradora de Requiem para o navegador 

solitário, de Luís Cardoso, um romance de formação de uma estrangeira, filha 

de um rico comerciante chinês e de uma mestiça, que foi educada, segundo 

os padrões europeus de cultura e refinamento, para fazer o marido feliz. Ela 

delineia suas doces-amargas memórias, desde que conheceu Alberto em 

Batávia, passando pelo tenebroso reencontro com ele em Díli; a maternidade 

involuntária; a obrigação de administrar uma fazenda de café arruinada, 

entre outras provações físicas, psicológicas e morais, até o final da Segunda 

Guerra Mundial. 
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No artigo Mar à vista e mar além da vista, Regina C. G. O. de Sousa e 

Patrícia T. Nakagome destacam que no romance de Cardoso: “o mar é 

sinônimo de destino e esperança para a protagonista Catarina. Ele é um 

símbolo daquilo que lhe afasta de seu lar e de seus sonhos de menina ao 

mesmo tempo em que se torna o elo que a conecta com sua nova realidade 

e a identidade de mulher”. (SOUZA; NAKAGOME, 2015, p. 343) 

A moça recorda-se das imagens coloridas do sol poente, em sua 

chegada: “Cheguei à cidade de Díli a bordo de um cargueiro holandês, num 

entardecer explosivo, uma mistura de cores entre o amarelo e o vermelho, 

que me parecia anunciar uma catástrofe bíblica”. (CARDOSO, 2009, p. 24). Na 

sua primeira visão da capital portuária, a chinesa prenunciou desgraças nas 

cores quentes no horizonte insular. 

Em Díli, Catarina foi para a pousada Buganvília, propriedade do noivo 

Alberto Sacramento Monteiro, capitão do porto de Díli. Para espairecer, no 

seu segundo dia na cidade, a jovem poliglota foi visitar o Hotel Salazar: 

 
Sentei-me numa cadeira e pedi uma chávena de chá. No interior 

ouviam-se vozes ruidosas de homens e de mulheres contrastando 

com o silêncio que se estabelecia em redor do edifício. Falavam 

português, tétum, bengali, malaio e, de vez em quando, ouvia-se 

uma frase inteira em inglês. [...]  

Tal confusão de línguas parecia ser uma pequena amostra do que 

seria uma babel. Ou talvez um bordel, como antros escuros dos 

portos de uma grande metrópole onde se cruzam marinheiros 

provenientes de vários continentes. Mas, o fato de acontecer numa 

pequena cidade do fim do mundo, um lugar de gente condenada a 

morrer de tédio ou de uma doença invulgar que provoca a morte 

lenta, causou-me uma estranheza. (CARDOSO, 2009, p. 29 e 30). 

 

 Naquele local internacional, ela conversava, principalmente, com o 

proprietário português, Rodolfo, um degredado político. Ele comentou sobre 

a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, cuja força militar teria atacado 

a Espanha, como forma de teste de material bélico: 
 

Ele esperava que continuasse a ser um conflito europeu e que 

ninguém ousasse trazê-lo para aquela ilha perdida no fim do 

mundo, que os governantes portugueses tão bem tinham sabido 

esconder da cobiça das potências, da avidez dos ricos, reduzindo-a 

a uma nulidade confrangedora. Um sítio para deportados, um 

depósito de esquecidos, uma ilha-prisão cercada pelo mar 

infestado de tubarões e de piratas em busca de pérolas, pedras 

preciosas e de gatas, donde ninguém podia fugir, nem mesmo para 

se juntar aos australianos da Brigada Internacional que estavam a 

lutar pela Espanha. (CARDOSO, 2009, p. 109). 
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 A tomada de posse por australianos e holandeses (1941) 

 

A capital do Timor Português e cercanias foram invadidas por tropas 

australianas e holandesas (1941), com a justificativa de formar uma linha de 

defesa contra a expansão nipônica que fora iniciada, em 7 de dezembro de 

1941, com o ataque dos japoneses a Pearl-Harbour. Tratava-se de uma 

agressão na colônia asiática, pois Portugal tinha se declarado neutro no 

conflito mundial.  

O governador do Timor Português, segundo o romance de Cardoso, 

ficou perplexo sobre o desembarque de tropas estrangeiras no porto de Díli, 

sem a sua autorização: 

 
-Aliados de quem? 

era a pergunta do governador, que surpreendido com o 

desembarque das tropas australianas e holandesas, se considerava 

um refém, especialmente depois do ultimato que lhe fizeram para 

ficar quieto, nada de tentar gestos desesperados ou de inúteis 

heroísmos. (CARDOSO, 2009, p. 264) 

 

A capital insular, que estava sendo transformada em teatro de guerra, 

encontrava-se em estado de alerta: “Toda a gente parecia aguardar pela 

chegada dos japoneses. Devia ser por isso que os soldados aliados tinham 

erguido barricadas nalgumas ruas da cidade, no aeródromo e junto aos 

edifícios públicos”. (CARDOSO, 2009, p. 272).  

 

A chegada do velejador Alain Gerbault. 
 

Nesse agudo momento de preparativos de guerra no Pacífico, doente 

com maleitas, chegou em seu veleiro homônimo no porto de Díli, em 1941, 

o navegador, autor de À la Porsuite du Soleil que Catarina trouxera para Díli. 

Algumas pessoas sabiam do afeto que a unia ao francês: 
 

A cidade tinha mais um motivo para falar novamente de mim, na 

ausência de outros acontecimentos que despertassem a atenção de 

pessoas depois da chegada do veleiro. Teciam-se vários enredos 

sobre quem era o navegador solitário por quem eu esperara desde 

o dia da minha chegada. Quando acendia o petromax e o deixava 

aceso na varanda toda a noite até ser dia, pensavam que talvez o 

fizesse para transmitir aos navios holandeses, ou japoneses, que 

passavam ao largo, uma qualquer informação, julgando-me uma 

espia a soldo dessas potências. Como depois me viam durante o dia 

a olhar para o mar, davam-me como doida, por estar ali horas e 

horas, uma eternidade, à espera de um fantasma. Alguns 
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chamavam-me a amante do navegador solitário. (CARDOSO, 2009, 

p. 222). 

 

O médico português, Dr. Carvalho, levou Catarina a bordo para 

conhecer o enfermo que necessitava de companhia. Gentil, com flores e 

chocolate, ele a visitou na pousada Buganvília e ouviu com tristeza as 

desventuras da moça desde sua saída da Batávia, acompanhada do livro 

escrito por ele, no qual relata que “insurgia-se contra as autoridades coloniais 

francesas que faziam de tudo para mudar os hábitos e o modo de vida dos 

povos das pequenas ilhas do pacífico”. (CARDOSO, 2009, p. 225)  

Depois do ataque japonês a Pearl Habour, faleceu Gerbault na 

presença da jovem, no hospital de Díli. No dia do enterro, ela e a menina 

Esmeralda, filha da empregada Madalena, caminhavam em direção do 

cemitério de Santa Cruz e foram testemunhas de um alvoroço, causado pela 

repentina entrada de militares estrangeiros, que sem autorização oficial, 

adentravam a baía de Díli: 

 
Esmeralda não compreendia a razão dessa louca correria para nos 

despedirmos dele dado que o defunto nem sequer se podia mexer. 

Havia uma procissão de pessoas que iam em passo rápido no 

sentido contrário, em direção ao mar. Levavam flores nos cestos 

para ofereceram aos soldados aliados que vinham defender o 

território se porventura houvesse um ataque japonês, dado que o 

navio português nunca mais chegava com os reforços. (CARDOSO, 

2009, p. 262). 

 
O coveiro Caixinhas, um degredado português comunista, havia 

abandonado Catarina e Esmeralda com o corpo insepulto, para saudar os 

estrangeiros: “Estava com pressa. Não havia qualquer cova disponível. O 

camarada que devia executar essa tarefa ainda não aparecera. Tinha pouco 

tempo a perder. Queria fazer o enterro num instante para ir ver a chegada 

dos militares aliados”. (CARDOSO, 2009, p. 264). Elas tiveram de enterrar o 

francês em cova rasa e a cobriram com pedras.  

Catarina, depois do enterro, visitou o barco do francês, atracado na 

baía de Díli, com planos de mudanças para ali com a menina e os felinos em 

caso de urgência. Surpreendida com a estante de livros, assustou-se com um 

alarme: “A minha casa estava em chamas. Alguém lhe pusera fogo na minha 

ausência. Deparei-me com o triste espetáculo quando retiraram os restos 

mortais de Esmeralda [...]”. (CARDOSO, 2009, p. 272). Todos os felinos 

pereceram.  
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Sem pertence algum, a moça ficou hospedada no Hotel Salazar, que 

tinha sido confiscado pelos invasores. Sem conseguir dormir, ela culpava-se 

por ter saído da casa: 
 

Ninguém ouvia o meu lamento sufocado pelos berros dos militares 

australianos que faziam a farra no átrio do hotel. A cerveja atiçava-

lhes os cânticos guerreiros. O espetáculo que as pessoas fazem 

antes das guerras é ainda mais grotesco. Como quando os 

caçadores afiam as facas. (CARDOSO, 2009, p. 273). 

 
A nova casa de Catarina na ponte-cais 

 

Quando decidiu residir no veleiro de seu príncipe encantado francês, 

o seu “castelo erguido no mar”, Catarina foi confrontada com outra realidade, 

a econômica empresarial. As instalações de sua firma de salga de pescado, 

aberta em parceria com os japoneses e com César Semedo, capitão do porto, 

tinha sido destruída: “Soube que o empreendimento de Tasi Tolu tinha sido 

incendiado. Todos os trabalhadores e o capataz foram presos. Os técnicos 

japoneses ficaram detidos”.  Tratava-se de uma das medidas da política de 

ocupação da terra timorense.  

Perplexa e desesperada, diante de tantos infortúnios, ela recebeu a 

inspeção de um australiano e um holandês que adotaram algumas coreções 

de controle da ilha e das pessoas: “Retiraram todo o material de 

comunicação. Fui intimada a nunca abandonar a embarcação. (CARDOSO, 

2009, p. 274) 

 

A invasão dos japoneses (1942) 

Catarina recebeu a visita do capitão César no barco de Gerbault, onde 

foram testemunhas da invasão dos japoneses (1942) que tinham içado a sua 

bandeira azul e branca a qual ostentava um sol central e representava um 

novo poder estrangeiro em Dili: 
 

-O sol em brasa 

Balbuciou César Semedo 

Apontando para os vasos de guerra japoneses que estavam 

ancorados na baía de Díli, baloiçando ao vento a bandeira branca 

com bola redonda e vermelha ao meio. Trazia um recado do seu 

amigo Kurori, convidando-o a ser sua hóspede no consulado 

japonês. Declinei, depois do incêndio da minha casa e da morte de 

Esmeralda e dos gatos, o único lugar que se sentia segura era no 

mar. No veleiro do navegador francês. (CARDOSO, 2009, p. 275). 
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A bordo do pequeno veleiro, embora pudesse estar hospedada, 

confortavelmente, no consulado do Japão, Catarina reparou nos ”primeiros 

bombardeamentos feitos a partir do mar, quando os japoneses 

estacionaram os seus vasos de guerra na baía. No dia seguinte vi assaltos a 

casas, algumas ficaram queimadas, as paredes esburacadas, o chão 

amontoado de cinzas”. (CARDOSO, 2009, p. 275). 

Triste e desamparada, a moça observava a cidade que estava vazia, 

imersa em um silêncio mortal e abandonada pelos nativos, que se 

refugiaram nas montanhas. Somente alguns comerciantes árabes e 

chineses, que decidiram colaborar com os nipônicos, permaneceram. Os 

encarcerados da prisão da Comarca foram todos libertados e participaram 

junto com os soldados do saque e do roubo de residências e 

estabelecimentos comerciais. 

Desolada, Catarina recebeu novamente o pedido de César para ser 

convidada do cônsul Kurori. Depois, o capitão do porto refugiou-se com 

outros na ilha de Likisá, com autorização dos japoneses.  

Alguns portugueses e estrangeiros foram desterrados para a ilha de 

Alor. A jovem chinesa, entretanto, não se evadiu, enfrentando a guerra com 

determinação e honra, não permitindo receber nenhum favor masculino, 

nem do cônsul, tampouco do oficial  Moriana, que a amava. 
 

O Quartel-General das Forças Imperiais Nipônicas. 
 

Catarina entrou em Dili, coberta de cinzas e escombros, e chegou ao 

Hotel Salazar, administrado por Abdul, novo gerente escolhido pelos 

nipônicos, depois da fuga do proprietário Rodolfo Marques da Costa.  

A hospedaria albergava os novos invasores, cujo chefe era Moriama, 

membro do Estado Maior e chefe de operações das forças imperiais 

japonesas. Elegante, alto e magro, o moço tinha estudado na Sourbone, em 

Paris. O oficial queria saber de Catarina o paradeiro de Malisera/ Marcelo, 

pois precisava dele para “organizar as hostes nacionalistas timorenses, com 

o intuito de fazer uma frente comum contra os ocidentais, fossem eles os 

neutrais portugueses ou as forças aliadas coadjuvadas pelos boys nativos”. 

(CARDOSO, 2009, p. 279).  

Ousada, a jovem criticou o comportamento abusivo dos subordinados 

de Moriama. Este contestou: “- Nenhum império se formou sem a 

barbaridade dos soldados. Fossem eles do Ocidente ou do Oriente. Vai ter a 

oportunidade de reparar isso aqui em Timor”. (CARDOSO, 2009, p. 281). O 

inteligente oficial a aconselhou a escrever um livro de bordo sobre todos os 

acontecimentos do Timor na guerra. 
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O jovem Moriama apaixonou-se por Catarina e passava noites na 

ponte-cais a observá-la no veleiro. Bastante angustiado com a destruição de 

Hiroxima e Nagasaki, o comandante homenageou a amada com barquinhos 

de papel enfeitados com velas acesas colocados no mar. No dia seguinte, 

durante o café da manhã, ele sucumbiu à uma sabotagem: “Moriama serviu-

se do pão ao pequeno almoço. As rosas chegaram com o estrondo”.  

(CARDOSO, 2009, p. 294). A bomba que explodiu o Hotel Salazar foi colocada 

por Rodolfo. Ele tinha fugido e organizado uma guerrilha, a Brigada 

Internacional, que apoiou os europeus invasores. 

 

Díli e o final da guerra 
 

Vazia de moradores, escondidos nas matas e montanhas ou levados 

para ilhas timorenses pelos japoneses, encontrava-se a capital Díli. Além de 

estar repleta de entulho de bombardeios e de confrontos em barricadas. 

Nesse ambiente de desolação e de terra arrasada dois grupos armados 

foram organizados: a Coluna Branca que lutava contra os nativos, associados 

aos nipônicos, e a Coluna Negra, apoiada pelos japoneses, que combatia os 

colaboradores dos australianos e holandeses.  

A Coluna Branca, chefiada pelo agente policial português Lavadinho, 

foi até o monte Manumera, reduto de Malisera/ Marcelo, libertado pelos 

nipônicos, os quais esperaram, em vão, por sua ajuda no combate contra os 

portugueses. Em investidas das campanhas de punição, a destruição no 

interior do país foi intensa. Catarina escreveu em seu livro e bordo que: “Só 

mais tarde vim a saber das aldeias que tinham sido arrasadas e incendiadas 

e dos inúmeros cadáveres espalhados pelas bermas das estradas [...]”. 

(CARDOSO, 2009, p. 286). De Malisera e do filhinho Diogo não teve notícias. 

Lucius, irmão de Catarina, que chegara em Dili para se vingar da 

afronta sofrida por ela, liderava a Coluna Negra foi reforçada por homens 

oriundos do Timor Holandês, bem como por nativos com ódios antigos 

contra os portugueses, desde os tempos de pacificação (1911-1912) e que 

desejavam se desforrar. Provocaram em Aileu uma tragédia com os lusos. 

Para não deixar testemunhas de suas atrocidades, os japoneses fuzilaram 

Lucius e outros colaboradores em uma ribeira, localizada nas proximidades 

do local do massacre.  

No ano de 1945, a saída dos nipônicos causou alívio e despertou 

esperança por dias melhores. Em Díli: 

 
Os chefes tradicionais foram mostrar a sua lealdade às autoridades 

portuguesas, desfilando com as bandeiras que haviam escondido 

do saque das milícias da Coluna Negra. Tempos antes haviam 
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participado numa encenação idêntica transportando o estandarte 

japonês, dando vivas ao imperador e pedindo a morte aos 

elementos da Coluna Branca. (CARDOSO, 2009, p. 295) 

 

O boato sobre o tesouro nipônico, proveniente do saque da Ásia, que 

estaria escondido em Díli, levou o capitão César Semedo sair à sua procura. 

Por ter colaborado com o cônsul e o comandante Moriama, ele temia ser 

preso por Lavadinho e, para se livrar dele, pretendia fugir com Catarina. A 

chinesa encontrou no veleiro as barras de ouro, ocultadas atrás da estante 

de livros de Gerbault,  Suspeita de espionagem, ela decidiu entregar as caixas 

de sândalo com o mineral precioso, e a si própria ao policial Lavadinho, pois 

queria ficar na capital do Timor Português, a fim de procurar seu filho Diogo. 
 

Conclusão 

 

As paisagens de Díli - as naturais (terra, praia e mar) e as arquitetônicas 

(o porto, a pousada Buganvília, o hospital, o Hotel Salazar, o cemitério Santa 

Cruz e o veleiro de Gerbault)-, vinculadas, principalmente, às experiências da 

protagonista, caracterizam o espaço físico, psicológico e social (REIS e 

LOPES). Elas foram transformadas e modificadas com a invasão da ilha por 

australianos, holandeses e japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, 

nos anos 1941 a 1945. 

Evocam o lugar geográfico concreto e dois tipos de subjetividade 

(espaço afetivo abstrato), segundo Tuan, que são dotados de valor e de 

sentimentos para a jovem Catarina que chegou ali, aos 17 anos, 

acompanhada de um gato, para se encontrar com o seu noivo. Suas 

agridoces experiências naquela cidade insular e colonial, antes, durante e 

depois do conflito bélico internacional, incluem as percepções dos órgãos 

dos sentidos e as decorrentes simbolizações. (TUAN).  

Alguns prédios de Díli foram revestidos de aspectos sociopsicológicos 

e valorativos para Catarina, principalmente, durante a guerra no Pacífico.  

O Hotel Salazar, multicultural e multilinguístico, em cujo café Catarina 

esteve diversas vezes, foi confiscado e virou quartel-general dos australianos 

e holandeses. Retomado pelos japoneses foi bombardeado, em ataque 

organizado pelo proprietário, Rodolfo. O antigo anarquista colocou uma 

bomba no local que explodiu e matou o comandante Moriana.  

Do veleiro de Gerbault, que os militares europeus declararam ser sua 

prisão, depois da retirada do rádio e de outros canais de comunicação, 

Catarina presenciou o começo da guerra: a invasão dos australianos e 

holandeses e a dos japoneses, a construção de barricadas, os bombardeios, 

a fuga da população, o saque e as atrocidades.  
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Posteriormente, do barco ela pode notar a presença assídua de 

Moriama, que a contemplava de longe. Sem que Catarina soubesse, o veleiro 

tinha um tipo de cofre de madeira especial dos japoneses que ali 

esconderam barras de ouro, as quais ela restituiu às autoridades 

portuguesas no tempo do armistício, apesar da recusa do capitão do porto, 

César Semedo.  

Depois da destruição de Díli, Catarina lembrou-se do conselho do 

francês Alain Gerbault, que a tinha aconselhado a:  

 
Ir atrás de qualquer coisa que me elevasse. Ao encontro de um 

território desconhecido ou de uma loucura, como ir sempre no 

rasto do Sol, esse soberbo pintor que deixa o horizonte borrado de 

manchas de tinta quando se levanta e quando se deita, como se 

expusesse as suas entranhas, para que se veja bem o seu 

esplendor. (CARDOSO, 2009, p. 239). 

 

Para Catarina, entretanto, a paisagem (a real e a sentimental) do Timor 

Português (macrocosmo), imersa em outros microcosmos (a pousada 

Buganvília, o hotel Salazar, o porto e o veleiro de Gerbault), refletia as fases 

de sua formação: de adolescente sonhadora a mulher dinâmica que 

enfrentou os rigores patriarcais e a beligerância internacional e resolveu ficar 

e assumir a identidade timorense, revelando seu pertencimento vital àquela 

ilha de sua diáspora que fora destruída na guerra, mas que tinha se tornado 

sua terra. 
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A crônica de Olavo Bilac e suas características 

simultaneamente jornalísticas e literárias 
 

Natália Cristina Martins de SÁ (Universidade Estadual de Londrina) 

 
Resumo: 

A relação da crônica com a literatura e sua própria natureza literária ainda 

são questões muito discutidas, e, por vezes, incertas, visto que este gênero 

foi originado e consolidado em contexto jornalístico, vinculado ao cotidiano, 

à notícia e à temporalidade. Olavo Bilac trouxe às suas crônicas a paisagem 

cotidiana de um Rio de Janeiro fervilhando em mudanças e crescimento; e 

conferiu a esta produção uma subjetividade – e até lirismo – ímpar, deixando 

claro seu caráter literário, mesmo que partindo do espaço do jornal. A partir 

dos estudos no campo da paisagem, de acordo com os conceitos de Michel 

Collot e Anne Cauquelin, este trabalho analisa as relações entre crônica e 

literatura, tendo a paisagem como elemento gerador de sentido e atuante 

na construção literária para além de mera descrição ou representação do 

espaço físico, explicitando o caráter literário das crônicas de Bilac. Assim, 

descobre-se que as figurações da paisagem na escrita criam no Rio de Janeiro 

imagens do desenvolvimento social e nacional do país e demonstram um 

intercâmbio entre poesia e crônica - e entre cotidiano e literatura. 

Palavras-chave: paisagem, Olavo Bilac, crônica. 

 

As crônicas de Olavo Bilac no jornal e na literatura 

Muito se discutiu sobre o papel da crônica na literatura – ou se este 

gênero, nascido no jornal, sequer se aproxima da literatura. Algumas 

crônicas apresenta valor próprio, exemplo de diferenciação literária 

brasileira, ficando no gênero ensaístico, que relaciona-se ao passado e à 

história, como as crônicas do descobrimento. Outra valorizam o 

contemporâneo ao tratar, por exemplo, de acontecimentos políticos. 

Marcelo Bulhões, apesar de afirmar que a crônica, por se desenvolver no 

meio jornalístico agrega as características do fato, também observa, 

simultaneamente, que: 
 

[...] ela é o espaço despojado do jornal, livre do compromisso da 

verdade objetiva, espreitando os fatos que se desprendem das 

colunas noticiosas, colhendo-os para que possam ser comentados, 
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ridicularizados ou absorvidos no interior de digressões, lembranças 

e 1associações inesperadas. (BULHÕES, 2007, p. 50) 

 

Bulhões vê o cronista como o escritor literário que encontra no jornal 

um amparo financeiro – não necessariamente da maneira mais agradável 

que poderia ser, mas ainda assim, de maneira a não se desvincular da 

literatura enquanto exerce uma atividade necessária à sobrevivência: 

 
Já no século XIX, a presença da crônica no jornal diário permite 

antever que ela seria um dos recantos textuais que possibilitariam 

ao jornalismo servir como amparo financeiro ao escritor literário. 

Em um país de muitos analfabetos e poucos livros, no ambiente 

jornalístico os escritores poderiam ganhar algum dinheiro e saciar 

a vontade de ver seu texto prontamente impresso em folha de 

papel. Um papel pouco nobre, pode-se dizer. Seja como for, 

Machado de Assis e Olavo Bilac puderam ganhar notabilidade e 

remuneração nada desprezíveis. (BULHÕES, 2007, p. 49) 

 

Assim, diversos cronistas atuaram com mais de uma profissão – e mais 

de um gênero. Olavo Bilac é um destes autores. Conhecido majoritariamente 

por sua poesia, foi por longa data cronista de jornais brasileiros e possui obra 

como jornalista-cronista significativa. 

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, nasceu no Rio de Janeiro em 

1865. Faleceu no Rio também, em 1918. Jornalista, diariamente escrevia 

crônicas, após ter iniciado os cursos de Medicina e Direito e abandonado 

ambos. Caiu no gosto popular e foi eleito o “primeiro príncipe dos poetas 

brasileiros”. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, 

ocupando a cadeira de número 15.  

Com vasta obra, Bilac escrevia contos, crônicas, teatro e poemas e 

dedicou atenção à literatura infantil, além de trabalhar com traduções. Sobre 

este autor, afirma Carlos Nejar:  

 
Segundo alguns, Olavo Bilac foi um versemaker de talento e graça, 

com o que discordamos totalmente. Artista do verso, sim, porém 

não se deixou sufocar no mármore frio da arte pela arte, ou no 

verbalismo de um versejador: emotivo, erótico, vibrante, legou-nos 

poemas lapidares, nos quais a poesia irrompe da forma, incendeia 

o verbo, desencadeia invenções e achados. O que parece despudor, 

ou descaro, é a voragem do fogo que lhe domina o engenho, 

saltando fora da objetividade, felinamente. (NEJAR, 2007, p. 111) 

                                         
1 Mestranda em Estudos Literários na Universidade Estadual de Londrina. Bolsista CAPES. 

Sob orientação de Prof.ª Drª Regina Célia dos Santos Alves, docente na Universidade Estadual 

de Londrina. 



 

165 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 

Tido como nosso mais importante poeta parnasiano, Olavo Bilac fecha 

a expressiva tríade parnasiana brasileira, ao lado de Alberto de Oliveira e 

Raimundo Correia. Era engajado cívica e socialmente, fato que se demonstra 

em algumas de suas produções literárias – especialmente em suas crônicas. 

Contestou a tentativa de objetividade predominante no parnasianismo pelas 

suas próprias obras, em que permitiu espaço ao lirismo e à sensibilidade. 

Apesar de sua produção em crônicas não ser amplamente conhecida, afirma 

Bulhões que: “A produção jornalística de Bilac é bastante extensa, o que 

torna temerária qualquer classificação unificadora. Os temas são diversos e 

o tratamento, idem.” (BULHÕES, 2007, p. 53). Assim, o “príncipe dos poetas” 

transitava entre os gêneros, em parte por necessidade (afinal, as crônicas 

eram sua fonte de renda), em parte por prazer (as crônicas, apesar de não 

serem um gênero estritamente literário, pareciam, em suas mãos, a 

resistência da literatura à dureza das vidas e dos fatos humanos – em suma, 

da objetividade). 

Portanto, apesar de sua produção por excelência ser a poesia, seu 

trabalho como cronista foi importante e permite que o autor seja analisado 

nas diversas perspectivas sobre sua escrita: 

 
Tomar nas mãos a vasta produção jornalística de Bilac, como a que 

ele desenvolveu na Gazeta de Notícias, por exemplo, entre 1890 e 

1908, é algo que relativiza muito a imagem oficial que se formou em 

torno dele. Em primeiro lugar, o Bilac cronista não é afetado pelo 

rebuscamento pomposo e preciosista que muitas vezes atinge o 

poeta. O Bilac jornalista não raras vezes alcança uma dicção 

prosaica, próxima de uma conversa informal. Além disso, seus 

textos cronísticos tornam simplista ou reducionista o veredicto que 

o vê como um escritor desligado ou desinteressado do cotidiano 

sempre isolado na clausura da torre de cristal parnasiana, 

impermeáveis ao contágio da realidade das ruas[...] (BULHÕES, 

2007, p. 52 e 53) 

 

Além de o conhecimento do Bilac cronista ampliar a visão que se possa 

ter do autor, ele imprime à crônica a característica híbrida do gênero, sem 

fugir do jornalismo e sem afastar-se da literatura. 

 

Nome da avenida 

 Na crônica Nome da avenida, Olavo Bilac debate, com muito bom 

humor – afastando-se um pouco da frieza meramente informativa do jornal 

-, sobre como seria batizada a primeira avenida criada no Rio de Janeiro, 

enfatizando as implicações que cada possível escolha de nome implicaria. 

Esta crônica carrega a temporalidade e efemeridade característicos ao 
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gênero jornalístico, já que discorre sobre uma questão extremamente nova 

na cidade do Rio de Janeiro em 1904 (época em que foi publicada no jornal) 

e que com o decorrer do tempo perdeu este caráter de tamanha 

importância, sobre os quais ocorrem debates e sugestões. Em determinado 

momento da crônica, Bilac sugere que seja dada à Avenida um número ao 

invés de um nome (para ser chamada de Primeira), mas indica que para isso 

teriam que ser construídas outras avenidas, e esse pensamento, que na 

época era um pouco distante da realidade – pouco modesto, como o cronista 

avalia -, atualmente nos parece perfeitamente plausível, já que a cidade do 

Rio de Janeiro tornou-se uma grande cidade, com diversas avenidas. Além 

disso, uma outra característica que atrela a crônica à sua temporalidade é a 

sugestão que Bilac aponta sobre nomear a avenida em homenagem a Lauro 

Müller – supõe-se que o leitor, como informado pelos jornais da época, 

soubesse sobre aquele momento histórico da cidade do Rio de Janeiro e seu 

trabalho em relação às obras de saneamento. Esta sugestão do cronista 

também carrega, implicitamente, sua posição política – favorável ao 

saneamento e à “higienização” que se tentava fazer na cidade naquela época 

(e que dividiu posições políticas de diversos escritores e jornalistas 

engajados).  

Portanto, estas características mantêm na crônica uma forte relação 

de temporalidade, estreitando seus laços ao gênero jornalístico e 

distanciando relações com a literatura. A crônica não se limita, porém, a estes 

comentários. Bilac discorre sobre a importância do nome da avenida e sua 

linguagem imprime orgulho do avanço urbano e o desejo de discutir o 

assunto com os leitores do jornal e de transferir a este espaço público (a 

avenida) aspirações e desejos comuns à existência humana quando trata do 

nome que a avenida receberá: “Nele se devem enfeixar todas as nossas 

glórias, todas as nossas esperanças, todo o nosso desejo de não esmorecer 

no trabalho que nos impusemos, todas as nossas aspirações de homens 

livres” (BILAC, 2011, p. 298). Assim, Olavo Bilac estreita novamente a relação 

da crônica à literatura (sem, porém, distanciá-la do gênero jornalístico) 

imprimindo aspirações humanas a uma discussão nova – para a época -, mas 

cujo cunho não permanece apenas no âmbito político.  Michel Collot vê como 

indissociáveis a relação entre paisagem e o sujeito: 

 
A paisagem é sempre vista por alguém de algum lugar, é por isso 

que ela tem um horizonte, cujos contornos são definidos por este 

ponto de vista, diferente, por exemplo, do espaço cartográfico ou 

geométrico que, não sendo visto por ninguém e de nenhum lugar, 

não possui horizonte. Ele se revela em uma experiência em que 

sujeito e objeto são inseparáveis. (COLLOT, 2013, p. 206) 
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Desta forma, os contornos da nova paisagem - a nova avenida e suas 

implicações no deslocamento urbano, nas relações sociais e na maneira 

como a cidade passaria a ser vista – são definidos não por limites geográficos 

ou pela mera paisagem visual, mas pela relação que este local estabeleceria 

com moradores e turistas. Mais que uma avenida meramente construída 

para fins de mobilidade, aquela avenida representou crescimento, esperança 

e desejo de uma população – e sua importância se deu não em relação ao 

espaço, mas em relação à subjetividade das pessoas que conviviam 

diariamente com esta paisagem. Assim, apesar do caráter efêmero que a 

temática desta crônica carrega e de todos os aspectos que se referem a 

convicções políticas e noções de cidadania e nacionalismo do autor, Olavo 

Bilac conseguiu imprimir, na crônica, características que, sem ferir sua 

relação ao jornalismo, estreitam seus laços com a literatura. 

 

Uma cigarra na city 

Há também crônicas em que Bilac traz um caráter literário mais 

expressivo do que o jornalístico. Em seu trabalho cotidiano, apesar da 

objetividade imposta pela atividade jornalística e pelos fatos ali expostos, 

Olavo Bilac permite que se entreveja, em algumas de suas crônicas, aspectos 

de sua sensibilidade e estilo de escrita, que trazem a suavidade da arte 

literária à asperez do jornal. 

Pode-se notar esta sensibilidade de escrita na crônica Uma cigarra na 

city. O calor extremo na rua da Alfândega tornou propício o aparecimento de 

cigarras neste local, cotidianamente frequentado por banqueiros e 

empresários. O fato de a cigarra ter aparecido em lugar tão pouco provável 

e tão frequentado por pessoas foi incomum a ponto de tornar-se notícia de 

jornal. Olavo Bilac, valendo-se deste assunto, encontrou naquele pequeno 

fato – incomum, porém não excepcional – matéria sobre que discorrer em 

sua crônica diária. Primeiramente discorre que atribuiu o fato a “uma 

fantasia de jornalista-poeta” – e neste ponto relaciona claramente o 

jornalismo e a literatura, traço que ele mesmo carregava como cronista, 

assumindo que o jornal abriga o hibridismo, senão dos textos, dos autores. 

O mesmo Bilac que afirmou que no fundo das almas de todo repórter há um 

poeta, agora dava a quem quer que seja que houvesse tido coragem de 

escrever sobre as cigarras da rua da Alfândega a intitulação de jornalista-

poeta, como se os dois ofícios estivessem interligados – os dois ofícios por 

vezes distanciados pela teoria. O cronista ainda zomba deste jornalista, como 

se sua característica literária lhe permitisse ter devaneios e fantasias de 

enxergar a beleza onde ninguém mais o veria e o fato só é legitimado pela 

voz de um amigo de Bilac, “que nada tem de jornalista nem de poeta” e que, 
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portanto, vê as coisas como realmente são, sem imprimir a ela seus 

romanceios fantasiosos.  

Depois de formular hipóteses pelas quais uma cigarra teria ido parar 

em uma rua tão movimentada ao invés de estar em meio a lugares com mais 

natureza ou mesmo ruas mais calmas, Olavo Bilac retoma a metáfora da 

conhecida fábula da cigarra e a formiga. Nesta retomada, porém, o cronista 

altera a famosa narrativa oral: as “formigas” foram surpreendidas e 

agraciadas pelo canto da cigarra, que simplesmente vadiava em local 

inoportuno, e, quase acidentalmente, presenteou os banqueiros, 

empresários e contadores que por ali passavam com suas malas, trabalhos 

e pressas. Então, inadvertidamente, Bilac passa a comparar a cigarra e a 

formiga e subverte a fábula: nesta versão, as formigas invejam as cigarras, 

afirmando que estas possuem melhor sorte que aquelas, gozando da vida, 

da luz e da natureza, enquanto as formigas só fazem juntar riqueza. Esta 

subversão da fábula junto da compreensão dos espaços  que permitem o 

desenrolar da metáfora só podem ocorrer a partir de artifícios que 

condicionam a expressão do real, como aponta Anne Cauquelin: 

 
[...] para nós, em nossa própria cultura, temos grande dificuldade 

em imaginar que nossa relação com o mundo (com a realidade, 

diga-se) possa depender de um tecido tal que as propriedades 

atribuídas ao campo espacial por um artifício de expressão – 

qualquer que seja ele – condicionem a percepção do real. 

(CAUQUELIN, 2007, p. 14) 

 

A partir desta perspectiva, a percepção do real está condicionada às 

relações que o trabalho estabelece com produção capitalista e que estes 

espaços de produção são bem delimitados e diferenciados do espaço da não-

produção – ou da produção artística, visto como uma produção ociosa, não 

muito útil ao capitalismo. Assim, a crônica subverte uma fábula a partir das 

imagens criadas pela fábula – a imagem da cigarra e a imagem da formiga – 

e a partir dos espaços que seriam ocupados por cada uma: a “formiga” 

ocupando um local de trabalho, como lhe seria adequado – na metáfora, a 

rua do Ouvidor –; e a cigarra como intrusa neste espaço  em que o trabalho 

é exigido. 

Enfim, o cronista-poeta torna literal sua metáfora, chamando seus 

colegas poetas por “Poetas meus amigos, cigarras humanas” para que a 

metáfora fosse clara ao leitor apressado do jornal que ainda não entendera 

a comparação. Classifica a fábula de La Fontaine como cruel e aponta que os 

poetas (e artistas no geral) têm uma vida mais feliz do que aqueles que 

passam a vida a ajuntar tesouros. Assim finaliza a crônica: “Não creiais que 
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haja banqueiros mais felizes do que vós; sois vós os invejáveis e os invejados; 

é muito melhor viver e morrer cantando amores, do que viver e morrer 

contando moedas...” (BILAC, 2011, p. 421). 

 Assim, o jornal, provavelmente lido pelas “formigas” a que Bilac 

faz alusão, ouviu, no espaço da crônica, o canto da “cigarra”, a voz do 

jornalista-poeta, de maneira que, como destaca Marcelo Bulhões, a crônica 

atuou “[...] como recanto destinado a arejar o peso da folha diária, tão 

carregada de preocupações e tensões da vida contingente” (BULHÕES, 2007, 

p. 48). Dessa forma, a crônica, em espaço jornalístico, com assunto cotidiano 

e envolvimento literário, propiciou àqueles que andavam sempre atarefados 

uma pausa, um alívio à sua correria cotidiana – e também uma reflexão sobre 

ela. A crônica, portanto, assim se mostra não como um gênero que ficou 

entre o jornalismo e a literatura, e nem tampouco que oscilou entre um e 

outro, mas que participa ativamente dos dois – com excelência em ambos. 
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infantil: um lugar para as experiências infantis 
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Esta pesquisa objetiva analisar a constituição do espaço no processo de 

educação e aprendizagem de crianças de 0 a 5 anos, tecendo um olhar crítico 

e de análise sobre esses ambientes físicos e suas interlocuções com as 

experiências de crianças na rotina de educação e cuidado. A discussão é fruto 

das reflexões relacionadas ao Projeto de Pesquisa – “Semiformação e 

Educação na sociedade danificada: para além do território demarcado” da 

Universidade Estadual de Londrina e dos estudos de Iniciação Científica, com 

bolsa Capes/CNPQ. A metodologia é um estudo bibliográfico em autores 

críticos e que dialogam com essa temática, a fim de que haja a compreensão 

de que a organização do espaço extrapola a estrutura física em sintonia com 

a organização do ambiente humano, interativo e socialmente rico em 

experiências. Como resultado, acreditamos que o espaço na escola infantil é 

socialmente construído, logo a criança como ser social precisa desenvolver 

experiências de aprendizagem e, consequentemente se desenvolver de 

maneira significativa e integral.   
  

Palavras-chaves: Educação Infantil, Espaço, Infância.  

  

Introdução 

 

Esta pesquisa objetiva analisar a constituição do espaço no processo 

de educação e aprendizagem de crianças de 0 a 5 anos, tecendo um olhar 

crítico e de análise sobre esses ambientes físicos e suas interlocuções com 

as experiências de crianças na rotina de educação e cuidado. 

Para tanto, eis o seguinte questionamento: Como vem sendo pensado 

o espaço para a educação de crianças de 0 a 5 anos? Quais os impactos do 

ambiente físico e material no proces1so de constituição da aprendizagem 

infantil? Para responder as questões explicitadas, precisamos pensar na 

                                         
1 Graduanda em Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina. Capes/CNPQ,  

² Pós Doutora em Educação pela Universidade Paulista Julio de Mesquita Filho. Orientadora 

e Co-autora.                                 
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organização do espaço na educação infantil, para além da materialização 

espetaculosa de um ambiente bonito, lúdico e, estético. Há a necessidade 

que o espaço para criança de 0 a 5 anos seja realmente um ambiente 

impulsionador para as descobertas, para a alegria, para a interação e, 

principalmente, para as aventuras fascinantes que envolve a aprendizagem 

e desenvolvimento de criança desde a mais tenra idade. 

Esta discussão é fruto das reflexões relacionadas ao Projeto de 

Pesquisa – “Semiformação e Educação na sociedade danificada: para além 

do território demarcado” da Universidade Estadual de Londrina e dos 

estudos de Iniciação Científica, com bolsa Capes/CNPQ, que, de certa forma, 

contribuiu no processo de leitura e emancipação acerca da infância e da 

organização do espaço enquanto ambiente que educa e ensina crianças por 

meio de uma rotina de educação e cuidado. 

A metodologia é um estudo bibliográfico em autores críticos e que 

dialogam com essa temática, a fim de que haja a compreensão de que a 

organização do espaço extrapola a estrutura física em sintonia com a 

organização do ambiente humano, interativo e socialmente rico em 

experiências. Como resultado, acreditamos que o espaço na escola infantil é 

socialmente construído, logo a criança como ser social precisa desenvolver 

experiências de aprendizagem e, consequentemente se desenvolver de 

maneira significativa e integral.   

O objetivo geral da pesquisa é compreender como vem sendo 

pensado e organizado o espaço para a educação de crianças de 0 a 5 anos. 

Como objetivos específicos refletir sobre a organização do espaço na 

educação infantil e, como tem sido explorado esse ambiente em favor das 

experiências infantis e, analisar os impactos do ambiente físico e material no 

processo de constituição da aprendizagem infantil.  

  

A Educação Infantil nos dias atuais 

 

Parte-se do princípio de que as concepções de infância, de direitos das 

crianças a uma educação infantil de qualidade foram modificando-se 

historicamente em decorrência das transformações econômicas, políticas, 

sociais e culturais. Tais mudanças fomentaram a implantação de políticas 

públicas específicas para a infância, dentre as quais destacamos a educação 

(ANDRADE, 2010). 

Paschoal e Machado (2009) indicam que há um progresso no que 

refere-se ao identificar a educação infantil como um direito da criança, a qual 

deve proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento do bem-



 

172 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

estar infantil, como o desenvolvimento físico, motor, emocional, social, 

intelectual e a ampliação de suas experiências. 

Com o avanço científico sobre o desenvolvimento infantil e o 

reconhecimento da criança como sujeito de direitos, especialmente em seus 

primeiros anos de vida, aumenta-se a demanda do atendimento da 

educação infantil no país. Dessa maneira, intensificou-se atualmente o 

reconhecimento da importância da educação das crianças para o pleno 

desenvolvimento das potencialidades do ser humano (ANDRADE, 2010).  

Acreditamos, deste modo, que a educação infantil tem o desafio de 

promover um ambiente que estimule o desenvolvimento e aprendizagem de 

crianças desde a mais tenra idade e que, neste processo, destaca-se o papel 

do professor de educação infantil, como importante para esta promoção da 

aprendizagem pelo processo do ensino e da  intervenção pedagógica que 

precisam estar bem fundamentados e intencionalmente organizados em 

sintonia com o tempo e espaço da aprendizagem e desenvolvimento infantil. 

Diante disso, discorreremos melhor sobre as concepções de infância 

tomadas por professores, que fundamentam a prática educativa para 

crianças de 0 a 5 anos, com o intuito de refletir sobre as representações, 

ideias e valores que carregam tais concepções.  

 

Concepções de Infância e suas implicações na Educação Infantil 

 

Em se tratando da infância, podemos afirmar segundo Maia (2012) que 

as concepções de ser criança, de infância e educação infantil são construtos 

sociais desenvolvidos ao longo da vida humana, expressando significados 

diferentes em determinado tempo social, político, histórico e legal. Kramer 

(1999, p.207) complementa ao afirmar que essas concepções supracitadas, 

carregam “históricas, ideias, representações, valores”, modificando-se ao 

longo dos tempos e “expressam aquilo que a sociedade entende em 

determinado momento histórico por criança, infância, educação, política de 

infância e instituição de educação infantil.  

No âmbito educativo, há também diferentes imagens de criança e da 

infância, como aponta os estudos de Dahlberg, Moss e Pence (2003). Pode-

se ter a consideração da criança como reprodutor do conhecimento apenas, 

ou até mesmo uma tábula rasa. O desafio desse modo, encontraria-se em 

fazer com que essa criança aprenda. Por essa perspectiva, acredita-se que é 

preciso fornecer às crianças na primeira infância, habilidades, 

conhecimentos e valores, os quais já estão culturalmente determinados. 

Entretanto, Rousseau (1994), de acordo com Maia (2012), concebe a 

infância como uma etapa de valor próprio e não um lugar de passagem para 
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outros estágios mais desenvolvidos. Desse modo, da mesma forma que na 

ordem das coisas a humanidade tem o seu lugar, a infância deve ter o seu 

lugar na ordem da vida humana. Assim, a criança precisa ser vista como um 

ser inteiro, apesar de estar temporariamente  numa condição de 

dependência e fragilidade física. 

No que se refere ao percurso histórico acerca dos dispositivos legais 

para a educação infantil, verificamos que este foi marcado por relações 

antagônicas entre concepções fundamentadas em assistência e educação. 

As instituições de educação infantil passaram por um processo de expansão 

e inicialmente estavam fortemente vinculadas aos órgãos de saúde e 

assistência, apenas com um contato indireto com a área educacional. Assim, 

as denominadas creches, tiveram um enfoque na guarda, higiene, 

alimentação e nos cuidados físicos da criança (KUHLMANN, 2000). 

Em contrapartida, de acordo com Paschoal (2010), a literatura 

apresenta o jardim de Infância como uma instituição que desde a sua origem 

teve um enfoque  pedagógico, defendidos assim como um local de 

aprendizagem infantil e com pouca preocupação para os cuidados físicos da 

criança. 

Assim, as concepções  recorrentes ora eram voltadas apenas para a 

assistência da criança, ora para a transmissão de conhecimentos e atividades 

educativas técnicas do ensino (escrever letras, palavras, pintar figuras 

diversas, colagem, recortes), não contemplando as necessidades infantis 

propriamente dito. Nesse sentido, historicamente, esse é o desafio diário do 

trabalho pedagógico na educação infantil, em consonância com a articulação 

entre as ações de educar e de cuidar. 

Diante deste fato, faz-se necessário repensar qual a concepção de 

educação a ser adotada no contexto da educação infantil contemporânea. 

Uma questão nos provoca: Queremos formar cidadãos ou somente dar 

assistência às crianças? 

Sobre esse assunto Horn (2004, p.13) afirma que: 

 
A concepção de educação infantil veio ao decorrer do tempo 

sofrendo alterações, antes vinculada à idéia de saúde (higienista), a 

caridade e amparo à pobreza (assistencialista) e mais recentemente 

com um novo olhar a partir da constituição de 1988, estatuto da 

criança e do adolescente e pela LDB: á educação. 

 

Horn (2004) destaca desta maneira, que nem sempre o direito das 

crianças a uma educação de qualidade foi respeitado. Como podemos 

perceber, a educação pode ser encarada de diversas formas. Assim devemos 

repensar sobre que tipo de cidadão pretendemos formar, se teremos o 
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objetivo de formar para o exercício da cidadania, a fim de desenvolvê-lo de 

maneira integral e plena ou vamos enfatizar apenas o sentimento de amparo 

e cuidado, remetendo a condição de ser professora para apenas cuidadora 

de crianças.  

Andrade (2010), afirma que se faz possível a ruptura com as práticas 

assistencialistas por meio da consolidação de novas relações sociais entre os 

sujeitos envolvidos, incluindo crianças, famílias e profissionais. Assim como, 

se faz necessário romper com práticas profissionais rotineiras, burocráticas 

e individuais e instaurar um trabalho pedagógico pautado na 

interdisciplinaridade com outras áreas do saber presente na educação 

infantil.  

Nesse sentido, a partir do momento que as concepções teórico-

metodológicas são modificadas, na mesma direção deve caminhar as ações 

educativas no cotidiano da educação infantil, envolvendo, desse modo, a 

rotina pedagógica com as crianças, a organização do tempo infantil, do 

espaço que educa e, principalmente as interações entre crianças e estas com 

os adultos.  

Como também, são fundamentais a elaboração de práticas 

pedagógicas que articulem cuidados e educação e principalmente 

reconheçam as crianças como protagonistas desse espaço institucional, 

sujeitos produtores de cultura e ativos, e não meros depositários de 

conteúdos. Assim, deve haver por parte dos profissionais da educação 

infantil, comprometimento na construção de práticas emancipatórias 

destinadas a formação de cidadãos (ANDRADE, 2010). 

Dessa maneira, faz-se necessário que as crianças sintam-se acolhidas, 

respeitadas, desafiadas e reconhecidas como pessoas pensantes, para que 

assim, as instituições de educação infantil proporcionem o desenvolvimento 

pleno. É essencial que os educadores permitam que essas crianças façam 

escolhas, deem sugestões, e compartilhem ideias, para que assim as crianças 

exerçam seu papel de construtoras de sua identidade. 

Assim, conhecer a concepção de infância dos profissionais de 

educação infantil remete a observar o conhecimento pedagógico que é posto 

em prática com as crianças. Tal exercício reveste-se de significado pois, de 

acordo com Rivero (1997), contribui para a construção de uma prática 

pedagógica que considere a inserção social da criança, uma vez que:  

 
Qualquer trabalho consciente desenvolvido com crianças não pode 

prescindir de uma definição de qual era (e é) o conceito de infância 

no interior das diversas classes sociais. Deve-se partir do princÍpio 

de que as crianças (nativas ou imigradas, ricas ou pobres, brancas 

ou negras) tinham (e têm) modos de vida e de inserção social 
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completamente diferentes umas das outras [...] (Kramer, 1992, 

p.19). 

 

Percebe-se assim, que as representações que temos das crianças são 

de acordo com Fleury (1995), fenômenos mediadores do nosso pensar, falar 

e agir, incluindo o fazer pedagógico. Assim, importante se faz conhecer estas 

representações para que encontre-se elementos que contribuam para um 

aperfeiçoamento docente (apud RIVERO, 1997). 

  

Educação infantil: Um espaço de educação  

 

Faz parte dos afazeres dos educadores a organização do tempo e 

espaço destinado para a educação infantil, com a finalidade de proporcionar 

constantemente o desenvolvimento das crianças (NONO, 2011). Dessa  

maneira o espaço é um elemento que pode facilitar ou não o trabalho 

pedagógico do professor. 

Assim, o espaço deve ser estruturado e pensado com o intuito de 

contribuir para o desenvolvimento integral da criança, visto que o espaço 

refletirá a concepção que se tem de infância, criança e educação. Em 

consonância, Vieira enfatiza a relevância de se pensar o espaço, pois ele é: 
 

“[...] necessário para o cuidado e educação das crianças pequenas 

e pode se tornar uma garantia do direito à infância e a melhores 

condições de vida coletiva entre pares. Ou seja, lugar em que a 

criança seja realmente o foco da atenção de adultos que buscam 

conhecer e atender suas necessidades, respeitando suas formas de 

aprender, suas habilidades e especificidades, e desenvolver novos 

interesses e novas necessidades humanizadoras (VIEIRA, 2009 p. 

16).” 

 

Diante disso, é preciso oferecer espaços que propiciem às crianças 

ampliarem suas possibilidades de exercitar a autonomia, a liberdade, a 

iniciativa e a livre escolha, por meio de propostas diferenciadas, situações 

diversificadas, que incentivam as diversas possibilidades de exploração e 

pesquisa infantis, possíveis quando o espaço está adequadamente 

organizado (NONO, 2011). 

De fato, podemos pensar conforme apontamentos de Rinaldi (2012) 

que são visíveis as influências do ambiente na forma como vamos nos 

relacionar dentro do mesmo, uma vez que pode ser potencializador para o 

despertamento do saber como um grande inibidor do conhecimento e da 

descoberta. 
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 Nesse sentido, a atenção aos modos como organizamos os espaços 

na Educação Infantil, pode ser um grande diferenciador do trabalho 

pedagógico, uma vez que “as crianças pequenas revelam, em relação ao 

espaço circundante, uma sensibilidade perceptiva e uma competência inatas 

e de nível extremamente elevado – e que são polissêmicas e holísticas” 

(RINALDI, 2012, p. 154). 

Portanto, ao pensar o ambiente para e com as crianças é necessário 

favorecer o desenvolvimento do sensível, potencializando as relações 

infantis, as interações da criança com o meio e, consequentemente, 

permitindo a ela um processo elaborado do conhecimento. Nesse sentido, a 

criança enquanto protagonista no espaço tem possibilidades de interação 

com o ambiente, enriquecendo seu processo de construção do 

conhecimento e aprendizagem. 

Esse estudo é necessário e emergente, principalmente num contexto 

social em que há uma preocupação pela aquisição do “ter”, secundarizando 

as relações sociais entre crianças e a própria formação do pensamento 

criativo e inventivo de crianças. Diante disso, crianças são entregues a 

ambientes repetitivos, fechados e, fragilizados no campo do saber e fazer, 

uma vez que passam horas dentro de salas de referência com 

preenchimentos de atividades que se afirmam ser pedagógicas e 

potencializadoras do conhecimento. 

Zabalza (1998) considera que a organização dos espaços na educação 

Infantil possui características peculiares, principalmente, por acreditarmos  

que a criança precisa ser potencializada em um repertório especial rico e 

estimulador do conhecimento. Para tanto, as instituições precisam de 

espaços amplos, bem diferenciados, de fácil acesso e especializados. Em se 

falando do espaço físico, não se deve pensar em modelos arquitetônicos 

únicos, pois estes devem se adaptar à cultura e as necessidades e interesses 

da criança desde a mais tenra idade. 

Falar de espaço não é tão simples. Há diferenças entre o ambiente 

educativo, o espaço físico e noção de espaço segundo a perspectiva da 

criança. Zabalza (1998 apud HORN, 2007), fala da diferenciação entre espaço 

e ambiente, apontando que o espaço é, propriamente dito, o local onde 

acontecem as atividades infantis, envolvidos por objetos, móveis, materiais 

didáticos e decoração. Já o ambiente envolve o conjunto desse espaço físico 

e as interações sociais estabelecidas no cotidiano da educação. 

Os ambientes externos, quando pensados, muitas vezes, tornam-se 

espaços meramente decorativos e, são organizações ambientais para atrair 

pais e famílias no processo de inserção da criança na educação infantil, ou 

seja, serve em sua maioria, enquanto ambiente figurativo da ludicidade, mas 
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que cotidianamente é esquecido por professores que, se rendem aos 

ambientes fechados, como forma de “controlar” crianças e, garantir a 

prontidão para a alfabetização. 

Para isso, há a necessidade de construir um ambiente propício, com 

objetos lúdicos adequados e o tempo necessário, para que as crianças se 

organizem e desenvolvam as atividades lúdicas e interativas, uma vez que “a 

criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda sua, porque ela 

encontra maneiras peculiares e muito originais de se expressar, porque ela 

é capaz através do brinquedo, do sonho e da fantasia de viver num mundo 

que é apenas seu” (CRAIDY, 2001 p. 6). 

  

Conclusão 

A temática em discussão versa sobre a organização do espaço na 

educação infantil e, considerando que os arranjos espaciais precisam 

garantir a aprendizagem e desenvolvimento da criança, no sentido de que 

essa enquanto sujeito ativo e aprendiz possa construir uma dimensão os 

saberes relacionados ao conhecimento necessário para a sua formação 

integral. 

Nesta perspectiva o espaço escolar possibilita a construção de 

conhecimento, uma vez que o espaço deve ser sinônimo de grandes e 

diversas possibilidades de formação das crianças pequenas. Nesse sentido, 

o espaço reflete  a cultura das pessoas envolvidas no cotidiano da educação 

infantil, bem como as concepções pedagógicas e suas intencionalidades 

educativas. 
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Imaginários do espaço urbano pelo cinema 

 

Midiane Scarabeli Alves Coelho da SILVA1 

Universidade Federal da Grande Dourados  

 

Resumo 

Os aperfeiçoamentos nas técnicas e nos meios de reprodução e distribuição 

de imagens contribuiu com a profusão e familiarização de muitos espaços 

geográficos, expandindo consideravelmente o potencial de alcance do 

público geral. Assim sendo, o trabalho tem como objetivo promover 

discussões acerca das definições e redefinições do espaço geográfico e as 

formas como os imaginários urbanos na linguagem cinematográfica podem 

produzir ideias inerentes às paisagens urbanas. Para esta pesquisa adotou-

se o método qualitativo de análise, que compreendeu na revisão da literatura 

sobre a temática que versa sobre os conceitos e as relações dos imaginários 

do espaço urbano no cinema. Neste sentido, a difusão de imaginários sobre 

representações do espaço urbano por meio da abstração de imagens, 

culmina em uma produção que pode ser sentida, percebida, representada e 

interpretada por aqueles que difundem, compartilham e até mesmo 

interiorizam os significados diversos. 

Palavras-chave: Imaginários, Espaço Urbano, Cinema 

 

Apresentação 

 

O cinema, bem como as artes em geral, busca representar as 

explanações da mente humana em relação ao conhecimento espacial do 

mundo. Sendo assim, ao retratar imagens como pano de fundo, o cinema é 

capaz de produzir no ideário do espectador percepções diversas de 

paisagens, lugares, territórios, regiões, ou seja, de dimensões espaciais 

geográficas. Dessa maneira, com vistas para as análises fundamentais da 

ciência geográfica, pode-se destacar o espaço urbano, por exemplo, conceito 

utilizado por áreas distintas da Geografia como o Cinema. 

Desse modo, considera-se de suma importância trabalhos que fazem 

diálogo entre a ciência e a liberdade criativa dos diretores de arte, a tratar do 

cinema, pois, dependendo das intenções do(a) pesquisador(as) e/ou 

                                         
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD). Bolsista CAPES.  
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diretor(a), são possibilitados a criar, modificar, interpretar e analisar os 

espaços através dos filmes. 

Ainda sobre cinema, no que diz respeito às produções 

cinematográficas nacionais, observa-se, principalmente, a partir da década 

de 1990, crescente ampliação da temática da violência na constituição de 

filmes e documentários. Tais produções cinematográficas, por vezes, 

corroboram na criação de estereotipizações, na medida em que produz no 

ideário do espectador imaginários e representações pré-concebidas sobre o 

espaço urbano, como também sobre os sujeitos e maneiras de ser. 

Em muitas passagens, vários são os filmes que têm como intenção 

representar sensações de realidade, porém, em muitos casos, acabam por 

reforçar estereótipos, mesmo sem este propósito. Isto ocorre pelo fato de 

que as imagens circulam com facilidade no meio social e, assim, o filme cria 

imaginários ao apresentar sua versão, tendo como pano de fundo os 

elementos estéticos, culturais, econômicos, sociais, políticos, entre outros. 

Desta maneira, o trabalho tem como objetivo promover uma 

discussão acerca das definições e redefinições do espaço geográfico e as 

formas como os imaginários urbanos na linguagem cinematográfica podem 

produzir ideias inerentes às paisagens urbanas.  

Portanto, ciente de que o propósito do filme não é representar e 

interpretar somente sensações de realidade, penso que no cinema temos a 

liberdade criativa de representar estereótipos e representar visões 

puramente artísticas e lúdicas. Até porque, um filme que apresenta somente 

os aspectos positivos ou negativos, pode estar recorrendo a estereótipos, 

por exemplo.  

Deste modo, o fluxo do trabalho é organizado da seguinte forma: Com 

a “apresentação”, que demonstra o objetivo, explanações de ideias e 

questões sobre os imaginários do espaço urbano no cinema. 

No segundo capítulo, intitulado “metodologia”, são apresentadas as 

etapas dos procedimentos para a realização da fundamentação teórica, 

dentre outras maneiras que levaram à produção deste estudo. 

O capítulo “reflexões sobre as representações do espaço urbano no 

cinema”, faz diálogo com autores(as) que pesquisam acerca dos imaginários 

das paisagens urbanas periféricas no cinema. 

Sobre o quarto capítulo, “conceitos sobre espaço urbano e a relação 

com o cinema” evidencia-se, mesmo que brevemente, alguns dos principais 

conceitos do espaço urbano, que se refere a formação das cidades. 

Nas “considerações finais”, realizou-se uma síntese dos diálogos 

promovidos e também sobre as percepções apreendidas no 

desenvolvimento da pesquisa.  
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Ressalta-se que há poucas pesquisas de caráter semelhante. Este 

trabalho vai de encontro às novas possibilidades de abordagem de pesquisas 

e metodologias que são contemporâneas à Geografia, sobretudo, no que se 

referem às análises que levam em conta os imaginários do espaço urbano e 

as interlocuções com o cinema. 

 

Metodologia 

 

Para esta pesquisa, adotou-se o método qualitativo de análise, que 

compreendeu na revisão da literatura sobre a temática realizada no livro da 

autora intitulado “Imaginário Urbano e Representações da Paisagem no 

Cinema Contemporâneo” (SILVA; PORTUGUEZ; DINIZ, 2019). 

 Buscou-se suporte teórico a partir também dos levantamentos 

bibliográficos que versam sobre as representações do espaço urbano no 

cinema e, posteriormente, a respeito dos conceitos geográficos e as relações 

com o cinema.  

Além disso, este trabalho versa em bibliografias e reflexões da 

pesquisa em desenvolvimento pela autora sobre as relações entre Geografia 

e Cinema. 

 

Reflexões sobre imaginários do espaço urbano no cinema 

 

Santos (1997) proporciona reflexões sobre o papel do símbolo e da 

ideologia no movimento da totalidade. Em uma das principais obras do 

autor, pode-se considerar que há relação da existência que precede a 

essência, ou seja, para atribuir que algo existe, primeiramente, é 

imprescindível que o Ser deva existir. Assim, pode-se dizer que, a totalidade 

das coisas inicia-se a partir da imaginação.  

Neste sentido, as ideologias são formuladas com base em conjuntos 

de ideias. Se as ideologias existem fundamentadas pelo ser humano, a 

sociedade formula e reformula as ideologias a partir da dimensão histórica. 

Deste modo, “o movimento da sociedade, isto é, o movimento da totalidade 

(e do espaço) modifica a significação de todas as variáveis constitutivas, 

também a do símbolo, porque este não segue o movimento” (SANTOS, 1997, 

p. 103). 

Tendo em vista o modo que podem ocorrer as transformações sociais, 

Orueta e Valdés (2007) afirmam que, em meados do século XIX, houve uma 

significativa diminuição da dependência de habilidades artísticas e literárias 

dos(as) autores(as) para representações do espaço geográfico. Tal 

diminuição pode ser atribuída à incorporação de mídias inter-relacionadas 
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como fotografia e cinema, que permitiam a natureza e a paisagem serem 

retratadas da maneira mais autêntica possível. 

Os aperfeiçoamentos nas técnicas e nos meios de reprodução e 

distribuição de imagens contribuiu com a profusão e familiarização de 

muitos espaços geográficos, expandindo consideravelmente o potencial de 

alcance do público geral. Pode-se chamar tal fenômeno de democratização 

da imagem, expandindo também o que antes era inacessível para a maior 

parte da população, como lugares e paisagens desconhecidas. Dessa forma, 

é inegável que, no século XXI, filmes e documentários contribuíram para uma 

nova conjunção de cultura e visão dos espaços geográficos, não obstante das 

desigualdades ainda existentes de acessibilidade à informação em 

ocupações urbanas e/ou rurais. 

Quanto à Geografia ligada às diferentes artes, pode-se considerar que 

o Cinema é, "uma arte geográfica, uma vez que constrói representações da 

realidade concreta, recria processos sócio espaciais, e por fim, acaba 

influenciando em maior ou menor medida, a produção-reprodução do 

espaço" (MOREIRA, 2011, p. 42). 

O potencial dos filmes em registrar imagens que se aproximam da 

realidade e dos recortes geográficos é bastante significativo, pois, em muitos 

casos, desempenham a função de documentar espaços de uma localidade 

específica. Neste sentido, pode-se, por exemplo, verificar possíveis 

mudanças estruturais em efeito comparativo, avigorando assim, a 

importância das discussões que levam em consideração o Cinema como eixo 

central na Geografia. 

Mais especificamente, no caso das representações visuais de cidades, 

são compreendidas por fenômenos contínuos, decorrentes desde que se 

começou a perceber certos tipos de ocupação humana, como também as 

diversas formas de ocupação do espaço geográfico (COSTA, 2006, p. 38). 

Além disso, definir o espaço urbano por suas minudências ou 

abrangências, sejam quais forem o conjunto de ideias por definir, é um 

processo “caracterizado/determinado, portanto, por interpretações e 

leituras diferenciadas, uma vez que a realidade é complexa, comportando 

diferentes apreensões” (CALIXTO, 2001, p. 80). 

As representações culturais do espaço urbano, o cotidiano dos 

indivíduos, os grupos sociais que construíram a modernidade e fazem, agora, 

parte da tão proclamada e discutida pós-modernidade, correspondem a uma 

das inquietações. Sendo assim, as representações culturais do espaço 

urbano tornaram-se fundamentais para a compreensão dos modos pelos 

quais nossos comportamentos, experiências, subjetividades e práticas 
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culturais vêm sendo produzidas e reproduzidas espacialmente (COSTA, 2008, 

p. 2). 

Neste sentido, Costa argumenta que:  

 
Na medida em que a Geografia Cultural redireciona o estudo e as 

abordagens de conceitos-chave da geografia – paisagem, região, 

território, lugar, espaço, considerando-os sob a perspectiva do seu 

caráter simbólico e subjetivo, e passando, portanto, a lidar com 

(códigos simbólicos) a representação e comunicação como o 

cinema, e formas de representações artísticas como o filme, se 

configuram em um rico objeto de análise sob a perspectiva 

interpretativa (hermenêutica) e válida para a leitura analítica do 

discurso sobre os conceitos geográficos assinalados (COSGROVE 

apud COSTA, 2008, p. 3). 

  

 

Desta forma, as relações entre Geografia e Cinema são relevantes para 

o conhecimento geográfico e, dessas conexões, espera-se fazer uso ciente 

de toda a complexidade que envolve tal relação, pois vivemos em um mundo 

cada vez mais midiático, onde o estudo das imagens se faz necessário no 

âmbito do conhecimento da Geografia.  

A partir dessa perspectiva, surgem alguns questionamentos sobre 

como as representações do espaço geográfico são abordadas no cinema, por 

exemplo, o que nos separa de ficção e realidade, quais são as possibilidades 

de interpretações das paisagens fílmicas e entre outras reflexões. Assim, 

muitas das questões colocadas pelo seguinte autor são: 

 
O que nos coloca dentro do filme? O que impede, de certo modo, 

uma possível separação? O que confunde? O que mistura? Após 

colocar essas questões, torna-se evidente que os estudos entre 

psicologia e cinema nos dão certo amparo ao dizerem que a câmera 

faz isso. De fato, é assumir que nada de “natural” existe nas imagens 

fílmicas (QUEIROZ FILHO, 2007, p.74).  

 
Com base nestas indagações, outro conceito para colocar à discussão 

é definido como Geografias de Cinema. A aplicabilidade deste conceito 

compreende os estudos e os encontros com a dimensão espacial na qual os 

personagens de um filme agem. Como por exemplo, “um espaço composto 

de territórios, paisagens e metáforas: dentro e fora, amplo e restrito, subir e 

descer, movimentos diagonais, fronteiras diversas, percursos por estradas 

(...)” (QUEIROZ FILHO, 2007, p.76). 

Neste sentido, a dimensão espacial no filme soa, segundo o autor, 

muito mais como narrativa do que como materialidade, isto porque parte de 
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imagens e sons fílmicos. A espacialidade no filme existe então como 

materialidade e como narrativa, ou seja, como algo que ganha perspectiva a 

partir do que se passa nas cenas. 

 
Uma floresta, é floresta ali, enquanto lugar que fora filmado, mas 

também é um oceano de possibilidades interpretativas. Floresta e 

Oceano então se confundem para dizer de um recorte no tempo e 

no espaço, impregnados nas películas de cinema e nas memórias 

nossas (QUEIROZ FILHO, 2007, p. 75-76).  

 

Ao assistirmos um filme, somos “mobilizados de algum modo pelas 

suas imagens e sons. Neles grudamos os nossos sustos, nosso 

desconhecido, nossa trajetória e caminhamos para encontrarmos outros 

adensamentos” (QUEIROZ FILHO, 2007, p. 73-91). 

O autor faz menção também ao cineasta russo Lev Kulechov, quando 

“experimentou” o espaço da Geografia trazendo-o para dentro do universo 

fílmico, como é relatado: 

 
Ele filmou uma cena em diversos lugares (locações) completamente 

distintos, porém, ao ver o filme, após sua montagem, surgiu ali uma 

ideia de contigüidade, de espaço contínuo, como se fosse um só. 

Foi o que ele chamou de “geografia criativa”. Essa junção do 

separado criou um novo espaço fílmico e, por conseguinte, uma 

nova geografia (QUEIROZ FILHO, 2007, p. 76).    

 

Neste sentido, são notáveis as aproximações desses discursos com a 

Geografia Cultural. Para tanto, Paul Claval entende que, a Geografia Cultural 

também se faz útil nas formulações e interpretações das representações, 

inclusive, quando argumenta que: 

 

As representações que o indivíduo recebe através de sua educação, 

que ele aprende no contato com outros, que ele constrói e que 

reinterpreta, constituem um universo mental que se interpõe entre 

as sensações recebidas e a imagem construída em seu espírito.  As 

representações fornecem malhas para apreender o real... Os 

homens não agem em função do real, mas em razão das imagens 

que fazem dele.  Aproximar-se da geografia cultural é... se 

interrogar... sobre a maneira como as representações são 

construídas, sobre o seu papel no modelamento do real e sobre sua 

permanência, sua fragilidade e as reações que provocam. (CLAVAL,  

1997, p. 93-94). 

 

Acerca da relação tempo e espaço na pós-modernidade, Harvey 

(1996), é um autor muito pertinente para o propósito, uma vez que utiliza 



 

185 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

como objeto de análise o cinema, por considerar que este se constitui como 

forma de arte, ao lado da fotografia, que surgiu no contexto do primeiro 

grande impulso do modernismo cultural e, também, porque o cinema, 

dentre todas as formas artísticas, tem talvez a capacidade de tratar de 

maneira mais instrutiva os temas relacionados ao espaço e ao tempo 

(HARVEY, 1996, p. 277). 

Entende-se que o uso serial de imagens, bem como a capacidade de 

fazer cortes no tempo e no espaço em direções variadas, acaba por libertar 

o cinema de restrições normais, embora os filmes geralmente sejam 

projetados em um espaço fechado e em telas sem profundidade (HARVEY, 

1996, p. 278). 

Destarte, Costa (2009) diz respeito sobre a experiência que o cinema 

proporciona ao expectador, que tanto influencia, quanto reproduz 

sensações e impressões relacionadas a uma Geografia da experiência 

cotidiana do espaço geográfico e da paisagem.  

Isto corresponde às características potenciais do cinema de criar, 

modificar as dimensões espaciais dos filmes. Ou seja, o espaço geográfico 

pelo cinema pode intervir, estruturar, redefinir geograficamente a paisagem, 

a região, o lugar, o território, os espaços e as experiências dos personagens 

e, por conseguinte, as vivências e experiências do espectador. 

 

Conceitos sobre espaço urbano e as relações com o cinema 

 

Assim como Santos (1997) adverte sobre as possíveis transformações 

sociais a partir das ideologias e símbolos, o autor Marcelo Lopes de Souza 

afirma que, “as “significações imaginárias sociais” que, tão amiúde, nelas se 

acham reificadas ou diluídas, são, simultaneamente, também as “armas” 

simbólico-discursivas dessas contendas” (SOUZA, 2011, p. 160). 

Sabe-se, por exemplo, que o velho oeste norte-americano não 

corresponde apenas a imagens texanas. Neste sentido, a difusão de filmes e 

desenhos animados sobre o Texas, reduz a compreensão do senso-comum 

ao antigo oeste norte-americano relacionado à região dos grandes cânions, 

sendo que, o oeste dos Estados Unidos é muito mais complexo, diferente das 

paisagens apenas de um Estado. Este tipo de situação corresponde a um dos 

exemplos que considero como potencial do cinema e, que, pretende-se 

discorrer neste trabalho. 

Em vista disso, com base em Souza (2011), sabe-se que o imaginário é 

composto de muitas imagens, mas nem todas precisam estar presentes no 

ato de apreensão. Além do imaginário, há os discursos heterônimos que 

submete as vontades e interpretações a partir do outro. Pode-se, por 
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exemplo, carregar realidades abstratas, podendo ser muito fortes e dar 

significados além do que parece ser real, pode ser aparência ou estar mais 

ligado a essência.  

Como informa Gomes (2013), as imagens fazem parte de uma coleção 

que se remetem umas às outras imagens. Nem todas as pessoas terão a 

mesma familiaridade com o imaginário, ou seja, nem sempre os imaginários 

serão comuns. Por este motivo, o autor argumenta que o exemplo do filme 

nos proporciona a reflexão de que, ao reproduzi-lo diante de várias plateias, 

as leituras podem ser sensivelmente diversas (GOMES, 2013, p. 121). 

Portanto, os processos de representação social no mundo 

contemporâneo produzem uma amálgama entre concentração e vazios, 

dentre outros processos, pois é, ao mesmo tempo, compacta e diluída, densa 

e dispersa, dependendo do (ângulo) a partir do qual a (observamos) 

(SPÓSITO, 1999, p. 17). 

Deste modo, conclui-se que: 

 
Esse talvez seja o maior interesse em trabalhar na geografia com 

filmes (...). Não lhes retiramos a liberdade ficcional, não os tomamos 

como representações fidedignas de uma pretensa realidade. Nós o 

tomamos como uma rara oportunidade de discutirmos nossos 

valores e nossas condutas através do recurso a esse 

distanciamento. Quando observamos lugares do cinema (...) 

devemos pensar sobre eles, com eles, mas exercitando a reflexão 

que a distância do olhar pode nos oferecer. (GOMES, 2013, p. 123). 

 

Neste trabalho, pensando em espaço urbano relacionado ao cinema, 

será dada atenção especial também a questão de conceitos, como a 

construção de regionais, bairros, aglomerados e vilas. No que tange a 

questão dos bairros urbanos, Tuan (1983), considera que estes podem ser 

classificados como lugar mediante a experiência, pois são conceituados 

pelos urbanistas como áreas de características físicas e socioeconômicas 

bem definidas. 

No entanto, o autor alega que a população residente nos bairros nem 

sempre os percebem desta maneira. Yi-Fu Tuan, contrapõe o bairro à rua, 

esta última, parte da experiência mais direta e íntima de cada um, já que o 

sentimento que se tem pela esquina da rua local não se expande 

automaticamente com o passar do tempo até atingir o bairro, como sugere 

o autor. O bairro, como unidade maior, pode também adquirir visibilidade e 

ser compreendido como lugar pelos seus moradores através de um esforço 

da mente. Porém, é um lugar conceitual e não envolve as emoções. O 

conceito de lugar depende da experiência, porém, não o considera uma 

consequência inevitável da experiência (TUAN, 2983, p. 19-20). 
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Por mais que acontecimentos externos, como por exemplo a 

reurbanização promova novas impressões, “esta percepção se torna real se 

a unidade, de fato, tem um forte sabor local, caráter visual e limites definidos” 

(TUAN, 1983, p. 20). 

A cidade, segundo o autor, consiste em um lugar, já que ele a entende 

como um centro de significados, possuidora de muitos símbolos, sendo que 

a mesma, é um símbolo.  

Lefebvre (1991), afirma que o Estado assegura a ideologia que 

sustenta o capitalismo. O poder público municipal assegura determinantes 

que reproduzem o sistema capitalista, promovendo aberturas de indústrias 

e linhas de segmentos de produção.  

Por estado-nação, o autor entende que é um espaço grande demais 

para ser experienciado como lugar. Apenas por meios simbólicos a grande 

nação-estado pode parecer um lugar concreto, não sendo reduzida apenas 

a uma ideia política. A crença difundida de que a nação-estado exige uma 

maior lealdade do homem é uma paixão moderna, baseada na experiência 

direta e no conhecimento íntimo, transferido para uma unidade política 

maior. A potencialidade máxima desta acepção para o autor, poderia ser 

alcançada fazendo do estado um objeto de culto religioso. E para que pareça 

real a ideia de sacralização pátria, criam-se lugares sagrados que possam ser 

diretamente experimentados pela população (TUAN, 1983, p. 21). 

Portanto, após discorrer sobre as ambivalências relacionadas a 

questão de rua, bairro, cidade e estado-nação como categorias de lugar, Yi-

Fu Tuan conclui que: 

 
Os lugares podem se fazer visíveis através de inúmeros meios: 

rivalidade ou conflito com outros lugares, proeminência visual e o 

poder evocativo da arte, arquitetura, cerimônias e ritos. Os lugares 

humanos se tornam muito mais reais através da dramatização. 

Alcança-se a identidade do lugar pela dramatização das aspirações, 

necessidades e ritos funcionais da vida pessoal e dos grupos (TUAN, 

1983, p. 21). 

  

Enquanto “espaço-tempo vivido”, o território é sempre múltiplo, 

diverso e complexo, contrário à ideia de território unifuncional, proposto e 

reproduzido pela lógica capitalista hegemônica, especialmente através da 

figura do Estado territorial moderno (HAESBAERT, 2014, p. 57-58). 

Deste modo, enquanto espaço-tempo vivido, nota-se através de 

imagens difundidas pelos filmes, a complexidade e a multiplicidade de 

situações que envolvem relações de dominação e de apropriação em 

conflitos permeados pelo poder do Estado, o que contribui para diversas 

formações de significados.  
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Considerações finais  

 

Ressalta-se que o cinema é responsável pela produção e construção 

social a partir de imagens urbanas, contribuindo assim para a perpetuação 

do papel ativo dos imaginários geográficos. 

Neste aspecto, também cabe a reflexão: mesmo sendo de ficção, o 

filme, em muitos casos, tem o potencial de ecoar dimensões espaciais a 

partir de imagens de um local específico. Deste modo, se contraposto à outra 

época, pode ser entendido como registro geográfico e possibilitar 

observações sobre possíveis mudanças e permanências estruturais, em 

efeito comparativo.  

Neste sentido, foi constatado que em enredos aproximados dos 

indivíduos e dos espaços urbanos, as imagens do cinema podem criar visões 

de sociedade, bem como suas impressões e percepções sobre os espaços 

materiais e simbólicos.  

Sendo assim, ao retratar imagens como pano de fundo, o cinema é 

capaz de produzir no ideário do espectador percepções diversas de 

paisagens, lugares, territórios, regiões, como também de dimensões 

espaciais geográficas.  

Portanto, a difusão de imaginários sobre intervenção, redefinição e 

interpretações do espaço urbano por meio da abstração de imagens, 

culmina na produção que pode ser sentida, percebida e representada por 

aqueles que difundem, compartilham e até mesmo interiorizam os 

significados diversos. 
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A Paisagem e o Espaço geográfico Londrinense em ‘Terra 

Vermelha’, obra de Domingos Pellegrini 

 
Osmar Fabiano de SOUZA FILHO1  

 
Este artigo discute os resultados de uma proposta pedagógica que utiliza a 

literatura no processo de apreensão dos conceitos de Paisagem e Espaço 

Geográfico. Com a narrativa sobre as constantes transformações no espaço 

londrinense, Terra Vermelha, de Domingos Pellegrini (2013), serviu de base 

para ressignificar a paisagem e o espaço geográfico a partir das mudanças 

visíveis na realidade. Como procedimento metodológico, fez-se a abordagem 

teórica sobre os conceitos e seus significados segundo a corrente crítica da 

Geografia, discutindo as maneiras que a obra poderia se constituir como 

linguagem para a compreensão das realidades geográficas londrinenses. 

Como parte dessa experimentação pedagógica foi realizado o planejamento 

de uma oficina pedagógica, posterior aplicação em sala de aula, a 

sistematização dos dados, e a redação do trabalho. O resultado demonstrou 

que as imagens a partir de fragmentos da obra ilustram, com precisão, o 

desenvolvimento urbano e as diferentes formas com que os elementos da 

paisagem em Londrina se alteraram. Conclui-se que a literatura potencializa 

estudos de caráter geográfico, mantendo um diálogo profundo com a 

disciplina de Geografia. 

Palavras-chaves: Paisagem; Espaço Geográfico; Ensino; Literatura. 

 

Introdução  

Essa pesquisa tem como premissa discutir abordagens didático-

pedagógicas para o ensino de conceitos da Geografia por meio da linguagem 

literária, com o intuito de favorecer o entendimento dos/as alunos/as acerca 

do conteúdo. Com a posssibilidade de ofertar novas metodologias  para que 

os/as mesmos/as possam expressarem suas ideias de formas inovadoras, 

promovendo a compreensao da  espacialidade vivenciada. 

O artigo é resultado da oficina pedagógica aplicada no Colégio 

Estadual Hugo Simas, em Londrina, onde por meio do uso da linguagem 

literária presente na obra Terra Vermelha, foi proposto trabalhar as 

transformações do Espaço Geográfico e da Paisagem londrinense. Utilizou-

                                         
1 Bolsista do Programa de Educação Tutorial/PET de Geografia/UEL, sob orientação da profª 

Drª Jeani Delgado Paschoal Moura, Tutora do Pet de Geografia/UEL 
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se a obra literária de Pelegrini (2013), pois a mesma contém em sua narrativa 

discussões sobre os processos de construção das paisagens e de ocupação 

dos espaços que compõem a cidade de Londrina, PR. 

  Acredita-se que assim, alunos/as tenham novas maneiras de 

adquirirem conhecimentos sobre  os conceitos geográficos, aplicando-os a 

suas realidades, permitindo-o compreender como os aspectos sociais, 

culturais, políticos e econômicos influenciaram na construçao das paisagens 

de um dado lugar ao  longo do tempo. 

O desenvolvimento do trabalho, deu-se num longo processo,  

necessitando a realização de atividades de leitura da obra, fichamentos de 

ideias referentes aos conceitos, seleção e recorte dos fragmentos textuais, 

sistematização dos dados, redação preliminar e redação final do artigo.  

Desta forma o artigo procura propor uma nova metodologia 

pedagógica ao ensino da Geografia, com intuito de  romper com o  modelo 

enciclopedista e memorizador da denominada Geografia tradicional. Para 

tal, torna-se necessário discutir como a obra literária Terra Vermelha de 

Domingos Pellegrini (ano), pode ser uma linguagem didática para a 

compreensão do espaço geográfico e da paisagem londrinense visando  

proporcionar o entendimento dos conceitos por meio da literatura. 

 

Literatura na Geografia Escolar 

O ensino de Geografia procura atualmente renovação de suas 

atividades pedagógicas, que vise o desenvolvimento de pesquisas e de 

práticas de ensino que trabalhem aspectos sociais, ambientais, econômicos, 

culturais e de outras ordens, mas que em conjunto pairam sobre espaço 

geográfico (CASTELLAR, 2010). 

Essa procura, é advinda graças ruptura da tradicional postura do 

ensino da  geografia, que consideram como importante no processo 

educativo somente, os dados, as informações, as  curiosidades, os 

conhecimentos gerais, ou seja, um conteúdo acessório que não dialoga com 

a realidade de seus construtores. Este discurso descritivo, faz com que a 

Geografia acabe por não explicar os elementos que permeiam sua área de 

atuação. Preocupando-se em descrever à explicar; inventariar à analisar; ler 

à interpretar (CASTELLAR, 2010). 

Enquanto disciplina, a Geografia possui importante papel no ensino 

básico, para o  auxílio da  formação crítica dos/as alunos/as, buscando fazer 

destes/as pessoas mais atuantes na sociedade que vivem.  Na busca por 

cumprir esse papel, se faz pertinente aproximar os conceitos geográficos as 

realidades dos/as alunos/as, que carregam consigo conhecimento prévio da 

realidade, para ao desenvolve-lo de maneira sistematizada, poderem dispor 



 

192 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

de maior arcabouço teórico que os auxiliem a intervir/interpretar sua 

realidade ( DE OLIVEIRA BRAZ et al., 2013).  

Com esse pressuposto, torna-se necessário conhecer a organização 

social na dimensão de passado, presente e futuro. Pois, o conhecimento 

geográfico se faz no acúmulo das transformações ocorridas no espaço com 

o tempo, onde se constrói, destrói, modifica-se por meio das interações 

sociais, trazendo a necessidade de relacionar as diferentes temporalidades e 

espacialidades para desenvolver melhor compreensão do espaço geográfico. 

Nessa perspectiva, portanto, cabe ao/a professor/a promover, e organizar as 

informações de maneira inovadoras que suscite a reflexão e 

desenvolvimento crítico dos alunos/as (DE OLIVEIRA BRAZ et al., 2013). 

Assim, buscar maneiras de estimular os/as alunos/as com novas 

metodologias para a construção de um conteúdo que interage com  suas 

realidades, torna-se  tarefa constante. Tem-se então possibilidades de 

trabalho com o uso de diferentes linguagens, sendo uma delas a literatura, 

já que a mesma se põe como uma das formas para a compreensão das 

relações humanas e a  organização espacial da narrativa (OLANDA, 2008). 

Por meio de obras literárias cria-se novas maneiras de instigar os/as 

alunos/as a investigarem as suas realidades, pois as obras revelam e 

informam sobre elementos da sociedade que são importantes para 

compreensão da mesma, como os estilos de vida, as características sócio-

culturais, econômicas e históricas e os diferentes meios físicos de 

determinada área retratada. Carregando nas narrativas elementos que 

possuem grande riqueza em detalhes, retratando os diferentes espaços, 

aspectos sociais, políticos e culturais, podendo assim auxiliar alunos/as e 

professores/as na construção do conhecimento geográfico (OLANDA, 2008). 

Torna-se, portanto, possível afirmar que os romances literários podem 

ser utilizados em sala de aula, pois os mesmos possuem informações de 

vários lugares.  Essa busca, para além de interdisciplinar, auxiliaria a 

disciplina de Geografia desenvolver novas práticas de construir um conteúdo 

mais próximo e integrado a realidade do/a aluno/a (SILVA, 2014). 

 Sendo assim, vislumbra-se com essa possibilidade uma alternativa 

para construir um ensino de Geografia que parta da experiência dos/as 

alunos/as e sua compreensão da realidade. Reconhecendo a importância do 

uso da literatura no ensino de Geografia, o artigo apresenta uma proposta 

de compreensão dos conceitos de paisagem e espaço geográfico por meio 

da obra literária Terra Vermelha de Pelegrini (2013), buscando, assim, 

“descobrir a literatura como uma experiência humana e investigar o mundo 

pelas tramas literárias” (MOURA, 2018, p. 174).   
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Discutindo os conceitos de paisagem e espaço geográfico  

Devido ao paradigma tradicional da Geografia, muitos/as geógrafos/as 

usam a divisão do conceito de paisagem entre natural e a cultural, como se 

houvesse duas tipologias distintas da mesma, sendo entendida por natural 

aquela composta por elementos naturais, ou seja, forma do terreno, 

vegetação, solo, rios e lagos, e a paisagem cultural, a composição 

humanizada o que se inclui então naturais somadas as modificações feitas 

por homens/mulheres. Enfim, tratava-se da apresentação da paisagem, 

separando a ação social e os processos naturais (SCHIER, 2003). 

Com o desenvolvimento da Geografia, o conceito de paisagem passou 

a ser entendido, na sua totalidade, contendo os elementos naturais em 

conjunto indissociável com a paisagem antrópica, as produções/alterações 

realizadas socialmente. Neste momento, a paisagem deixa de ser apenas 

uma referência espacial ou um objeto de observação (SCHIER, 2003). 

Se antes havia distinção, a partir desta nova conceituação aglutinam-

se os dois conjuntos antes separados, em uma relação dialética entre os 

elementos antes referidos naturais com as produções humanas, em uma 

única paisagem, contrariando desta forma a visão propagada pela Geografia 

tradicional. Assim, a nova elaboração do conceito de Paisagem é composta 

por entidades espaciais que são influenciadas pela história econômica, 

cultural e ideológica de cada sociedade, se (re)elaborando com o desenrolar 

do tempo (SCHIER, 2003). 

Para elaboração da prática, o artigo apoia-se na concepção de Milton 

Santos sobre Paisagem, que tem por significado a representação de tudo 

aquilo que é possível se enxergar, parafraseando, é aquilo que a visão 

abarca, formada não apenas por volumes, mas também por cores, 

movimentos, odores e sons, carregando em si elementos históricos, como 

um palimpsesto (SANTOS, 1988). 

Paisagem assim, se faz em diferentes escalas, de diferentes maneiras, 

pois a mesma varia aos olhos de quem a vê. Paisagem, portanto, será aquilo 

que se faz perceptível aos sentidos, aquilo que pode ser visualizado com o 

contato (ALVES, 2013). 

O conceito de Paisagem pressupõe a observação do espaço, e da 

materialidade de diferentes momentos, que vão atribuir a objetos certas 

formas e determinadas funções, assim os recortes textuais presentes na 

narrativa de Pelegrini (2013) compõem os elementos perceptíveis na 

Paisagem e do Espaço Geográfico londrinense, sendo transformado nas 

diferentes temporalidades (SANTOS, 1988). 

O espaço geográfico é definido como um conjunto de sistemas de 

objetos e ações, isto é, objetos artificiais ou naturais e ações humanas que 
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manejam tais instrumentos no sentido de construir e transformar o meio. 

Desta forma, o espaço se faz compreendido na dimensão da realidade, 

sendo multidimensional, só podendo ser observado em todas as dimensões 

que o compõem (SANTOS, 1996). 

O espaço geográfico, contém todos os espaços produzidos da 

interação indissociável, contraditória, e solidária do sistema de ações e de 

objetos, transformando o espaço permanentemente. Portanto, a produção 

do espaço geográfico acontece por intermédio das relações sociais, e a 

interação do movimento da vida humana a natureza e artificialidade, sendo 

assim um sistema de valores, que se transforma continuamente (BRAGA, 

2007). 

Santos (1996, p.39) afirma que “o espaço é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro 

único no qual a história se dá”. Essa definição explicita que é no espaço 

geográfico onde se materializa as relações sociais. 

Essas relações são o que formam os sistemas de ações que por sua 

vez constroem e modificam os objetos geográficos, que de acordo com 

Milton Santos (1996), produzem espaços fragmentados, divididos, unos, 

singulares, fracionados. Essa produção de espaços fragmentados e desiguais 

é resultado de intencionalidades das relações sociais, que influenciam no 

conjunto de ações que se projetam na totalidade. Assim, a intencionalidade 

influencia a representação a qual o espaço se dá (SANTOS, 1996). 

Por fim, tem-se como ideia, o espaço como fragmento é uma 

representação, e para essa representação no espaço, exige-se uma 

intencionalidade, ou seja, uma forma de compreensão unidimensional do 

espaço, reduzindo sua abrangência (SANTOS, 1996). 

A paisagem para Milton Santos (1988) é transtemporal, com a junção 

de objetos passados e presentes, uma construção transversal, e o espaço 

geográfico é aquele que está sempre no presente, uma construção 

horizontal, uma situação única (SANTOS, 1996). 

Procura-se por meio da obra literária Terra Vermelha de Domingos 

Pellegrini, o ensino destes dois conceitos geográficos, a fim de gerar um 

entendimento a respeito da Paisagem e do Espaço Geográfico Londrinense 

que tanto se transformou, e alterou entre os anos 1930 a 1980. A de se 

considerar que a literatura carrega uma relação de verossimilhança com a 

realidade e  

 
[...] pelo seu caráter poético, a leitura de uma narrativa desperta no 

leitor a fantasia, numa dimensão sensível e simbólica, cria imagens 

de um mundo não vivenciado corporalmente, mas significado pela 
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potência da imaginação que se desperta/liberta.(MOURA, 2018, p. 

174) 
 

Entre realidade e fantasia, a Literatura dialoga com a Geografia por 

apresentar distintas temporalidades e espacialidades passíveis de serem 

abordadas em sala de aula. 
 

Lugares e Paisagens na obra Terra Vermelha  

Para a realização da atividade, foram destacados fragmentos textuais 

da narrativa de Pelegrini (2013), que retratam as configurações espaciais 

existentes em Londrina entre as décadas de 1930 e 1980. Com isso foram 

obtidos por cada década respectivamente, os seguintes recortes.  

Na busca por representar a década de 1930, o fragmento textual do 

livro de Pelegrini (2013, p.104) escolhido: 

 
[...] via que a tal Londrina era só aquilo mesmo, casas plantadas no 

barro, ruas de barro, a mata ainda ali ao alcance de um tiro, 

serrarias gemendo [...] Passavam caminhões com toras, carroças 

com tábuas, sacas de algodão, cavalos, burros, até uma boiadinha 

indo para os fundos de uma açougue, colonos comprando 

ferramentas [...] Aqui e ali ouvia línguas estrangeiras, mãe ralhando 

com o filho, marido falando com mulher, homens conversando e 

não entendia nada, nem uma palavra [...] (PELEGRINI, 2013, p. 104.) 

 

O trecho se faz pertinente para proposta, uma vez que retrata a 

maneira que inicialmente se materializava no espaço geográfico do norte do 

Paraná, a cidade de Londrina. Casas de construção artesanal surgindo, 

pessoas chegando e carecendo de derrubar a mata, caminhões passando, 

indo e voltando, a movimentação de uma pequena cidade que estava se 

iniciando. Era o local onde vários estrangeiros se faziam presentes e viam na 

terra vermelha a grande possibilidade de construir uma vida melhor. Para 

além, vale destacar, que este fragmento mostra uma Londrina no começo do 

processo de ocupação. 

Para a década de 1940, foi extraído do texto o seguinte fragmento do 

livro de Pelegrini (2013, p.260): 

 

[...] A cidade crescia apesar da guerra, as ruas centrais já cobertas 

de paralelepípedos, que as rodas porém se encarregavam de 

continuar embarreando, enquanto surgiam as primeiras calçadas 

de pedra-ferro, e postes de troncos, tortos, eram trocados por 

postes retos mas ainda de madeira (...) Mas agora já não se podia 

cruzar uma rua sem olhar bem para os lados, que agora não era um 
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trânsito de passar lá de vez em quando um carro ou caminhão,  era 

um passa-passas que não parava, todos com a mesma pressa que 

tinham os pioneiros, gora montados em cavalos-vapor [...] 

(PELEGRINI, 2013, p. 260) 

 

Especial na história londrinense, a década de 1950 é tida como a época 

do “Ouro Verde” dando frutos, para representar as mudanças seguiu-se o 

seguinte trecho, segundo Pelegrini (2013, p.310): 

 
[...] Os ingleses tinham desenhado uma cidadezinha de ruas 

estreitas, mas agora surgia aquela avenida de duas pistas, que o 

dinheiro do café encheria de casarões e palacetes. Também 

surgiam os primeiros milionários, e um grupo fez sociedade para 

construir também um cinema melhor que os de São Paulo [...]. 

(PELEGRINI, 2013, p. 310). 

 

Esse trecho, mostra como Londrina continua a ter seu espaço alterado 

mais que o outrora planejado. Com essa estrutura, emanando processos 

distintos de antes, formou-se na cidade novos objetos com novas formas, e 

novas funções, como as principiantes construções de prédios comerciais, e 

até mesmo de uso misto comercial/residencial, que outrora não existira. 

Para trabalhar as intencionalidades também a possibilidade de o fazer por 

meio da transmissão do requinte que certos setores da então cidade se 

materializava no espaço geográfico, como a construção da Avenida 

Higenópolis, uma intencionalidade que tinha por objetivo segregar o espaço 

para abrigar somente a elite da cidade. 

Já os anos de 1960, Pelegrini (2013, p.317): 

 
[...] Londrina fervia de gente, negócios de terras e café eram feitos 

na praça, na rua, no bar, no clube, no cabaré [...] agora a cidade 

tinha telefone [...] Novas ruas surgiam todo dia, novos loteamentos, 

vilas de onde vinha nos pneus o barro para o centro, torrões que 

esfarelavam na poeira fina e vermelha que continuava cobrir tudo. 

Nas ruas antigas caíam as casas de madeira, para dar lugar a 

sobrados e lojas de alvenaria [...] (PELEGRINI, 2013, p. 317.) 

 

Neste contexto, a cidade começa a crescer num nível desenfreado, um 

maior número de pessoas começa a chegar para se estabelecer, novas 

formas surgem com os mais variados conteúdos (funções), o espaço 

geográfico se transforma, e em conjunto a paisagem também se altera.  

Se faz importante resgatar que os interesses ingleses ao adquirir 

terras na região norte do Paraná, tinha como objetivo aplicar capitais no 

Brasil. Não fora de bom grado, graças a previsão de oportunidades de 
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investimento, principalmente no setor de algodão que pouco depois voltou-

se para o mercado de terras. Nesta época, a região norte do Paraná era a 

única do país a possuir permissão para produção cafeeira no Brasil, isso 

porquê a crise pela qual passava a cafeicultura brasileira, sobretudo a 

paulista, desde 1893, gerou medidas restritivas em São Paulo, de forma que 

quem comprasse as terras tinha interesse em atuar no setor cafeeiro dado o 

retorno (FASTOFSKI, 2017). 

Para os anos 1970, aconteceram muitas transformações no espaço 

londrinense, sendo que a urbanização começa a entrar num estágio 

avançado, seja com a construção de prédios numa escala antes nunca vista, 

seja pelo êxodo rural que fazia chegar a cidade um elevado número de 

trabalhadores rurais.  Desta maneira, certos elementos simbólicos de 

modernidade a época começam a se fazer presentes, como telefone, carros 

na busca por esta representação. Sendo assim destacou-se o seguinte 

recorte segundo Pelegrini (2013, p.369): 

 
[...] Londrina fervia de gente, negócios de terras e café eram feitos 

na praça, na rua, no bar, no clube, no cabaré [...] agora a cidade 

tinha telefone [...] Novas ruas surgiam todo dia, novos loteamentos, 

vilas de onde vinha nos pneus o barro para o centro, torrões que 

esfarelavam na poeira fina e vermelha que continuava cobrir tudo. 

Nas ruas antigas caíam as casas de madeira, para dar lugar a 

sobrados e lojas de alvenaria [...] (PELEGRINI, 2013, p. 369.) 

 

Este recorte textual retrata a decadência do setor cafeeiro no Brasil e 

em Londrina, o café deixa de ser a principal produção brasileira, para dar 

lugar as commodities como trigo, milho e soja. 

 
[...] A cidade crescendo espetada de prédios, o asfalto cobrindo os 

paralelepípedos, as estradas asfaltadas e os linhões de energia 

cortando os trigais ao vento, lençol verde que vai amarelando, 

então vêm as colhedeiras e deixam a terra-vermelha coberta de 

palha. Depois botam fogo para plantar soja, e afumaça 

embranquece o sol, a cidade tosse [...] A casa cercada de prédios, 

samambaias brotando dos paredões sombreados; as árvores 

espichando no quintal, procurando sol e as floradas raleando ano a 

ano [...] Corretores batem palmas no portão – Não quer vender a 

casa, seo José? Trazem propostas de construtoras [...] (PELEGRINI, 

2013, p. 369.) 

 

Até o início da década de 1970, o café, o milho e o feijão eram as 

culturas mais produzidas no Paraná.  Porém, pelos incentivos 

governamentais ofertados ao cultivo da soja, e seu crescente valor no 
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mercado graças a Revolução Verde, os donos das grandes lavouras de café 

abriram o espaço para a produção destas culturas em suas glebas. 

Essas mudanças trouxeram problemas para os antigos trabalhadores, 

que antes trabalhavam e moravam na zona rural, e se viram forçados em ir 

para a cidade em busca da sobrevivência. Nesta época surgem vários 

conjuntos habitacionais populares, onde os antigos trabalhadores da 

cafeicultura ocupariam no espaço geográfico de Londrina ( DOS SANTOS 

BEIDACK, et al., 2011). 

Visando a representação destes escritos em forma de croquis, a oficina 

aplicada no dia 03/10/2018, no segundo ano do Colégio Estadual Hugo Simas, 

seguiu as seguintes fases: a primeira na seleção dos recortes da narrativa, 

que discutiam a transformação do Espaço Geográfico e da Paisagem 

presente na cidade de Londrina entre as décadas de 1930 e 1980. Para a 

segunda fase, já em sala, discutiu-se a obra literária Terra Vermelha e os 

conceitos de Paisagem e Espaço Geográfico segundo Milton Santos (1988, 

1996), e a terceira por fim, se deu com entrega dos fragmentos textuais para 

os alunos, que em grupos, deveriam desenvolver um desenho 

representando a organização do espaço geográfico da cidade, bem como sua 

paisagem. 

Desta forma, a sala foi dividida em grupos de até 3 pessoas, onde as 

mesmas a partir da leitura dos recortes textuais, deveriam confeccionar 

croquis, organizando assim o espaço da forma em que julgassem melhor 

representar os escritos. Porém, no dia que fora aplicada a oficina, por conta 

de problemas com chuva, cerca de onze alunos apenas se fizeram presentes 

de um total  aproximado de vinte e um alunos, o que favoreceu a divisão em 

pequenos grupo para a apreciação dos fragmentos de texto. Os resultados 

obtidos com os desenhos realizados das décadas de 1930/40, são 

apresentados na mostra da figura 1. 
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Figura 1 - Croquis 1930/1940. 

 
Fonte: Autor. 

 

Pelos croquis é possível conhecer como os alunos/as imaginam a 

paisagem Londrinense nas respectivas décadas de 1930/1940. Percebe-se 

que nos anos de 1930, a representação de uma cidadela pequena, num 

espaço propriamente não urbano, onde muitas pessoas começam por 

construir novas vidas, isso se faz perceptível pelo desenho de casas sem 

grandes elaborações técnicas, feitas de madeiras, com e o uso de animais 

para o desenvolvimento do trabalho. 

Na imagem que retrata Londrina nos anos de 1940, vê-se a 

representação de uma cidade já com carros e ruas em paralelepípedos, uma 

novidade a época, e uma agitação que a cidade de dez anos antes não 

continha. Surgem calçadas, ruas, carros, postes de energia, para auxiliar de 

melhor forma e agilidade os fluxos do capital. 

Desta maneira, é perceptível que os/as alunos/s desenharam duas 

paisagens completamente distintas. Se em 1930, o espaço se fazia com 

elementos rudimentares e em formação, em 1940, os objetos técnicos 

começavam a aparecer na paisagem. Torna-se perceptível a transformação 

da Paisagem londrinense, e como Paisagem é um palimpsesto, ou seja, 

pronta para ser sempre reescrita. 

Os anos de 1950 e 1960 foram representados conforme a Figura 2. 
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Figura 2 - Croquis 1950/1960. 

 
Fonte: Autor. 

 
A representação dos anos de 1950/1960 foram realizadas na busca por 

retratar a ideia de mudança total na paisagem de Londrina. Neste período, a 

cidade atravessa os anos dourados do café, onde as primeiras grandes safras 

de café começam a ser colhidos e a cidade ganha projeção internacional se 

tornado a capital mundial do café (PELEGRINI, 2013). 

Os anos 1960, a cidade começa a sofrer alterações. Como havia sido 

projetada para comportar 5 mil habitantes, e já continha nessa época quase 

100 mil, a infraestrutura urbana começava a se alterar. Neste período 

iniciam-se obras de intervenção no espaço geográfico para “melhor” 

acomodar as pessoas residentes na cidade, as primeiras grandes alterações, 

que voltariam a ser intensificadas nos anos 1980 (PELEGRINI, 2013). 

Pode ser observado a figura 2 que o espaço geográfico londrinense se 

transforma completamente das décadas de 1950 e 1960. Isso se explica pelas 

construções que possuindo novas formas, por a cidade contar com ruas 

pavimentadas, prédios altos, casas de alvenaria.  

A produção cafeeira em larga escala, emanou processos para a 

formação de novos objetos como novas formas e funções. Isso se dá em 

decorrência do crescimento acelerado que passou a cidade nos anos de 

1950/1960, e as grandes intervenções realizadas dadas as intencionalidades 

existentes de assim modificar o espaço para servir ao desenvolvimento do 

capital. 

Desta forma, é possível visualizar a paisagem londrinense com 

elementos que existem na figura de 1940, as ruas, as casas, os carros, 

confirmando assim, a ideia que a Paisagem se faz um grande palimpsesto, 

ou seja, carrega em si marcas do passado, mas aparecendo também novos 
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elementos, como largas avenidas, grandes construções, que dão a paisagem 

londrinense aspectos de uma cidade mais urbanizada.  

Por fim, para a representação da década de 1970, os/as alunos/as 

realizaram o seguinte croqui, que pode ser visualizado na figura 3: 

 
Figura 3 - Representação 1970. 

 
Fonte: Autor. 

 

A última representação destaca, as transformações econômicas da 

cidade de Londrina. Se as décadas de 1950 e 1960, foram os anos dourados 

do café, a década de 1970 esse importante setor econômico entra em 

declínio, causando um colapso estrutural que causou um elevado êxodo 

rural (PELEGRINI, 2013). 

Neste sentido, a população que antes morava no campo servindo o 

“baronato do café”, são expulsas da zona rural, devido a Revolução Verde, e 

a plantação de soja, milho, e trigo, seria utilizada como agrocombustíveis e 

proteína animal. Desta forma, sem lugar de moradia os camponeses ocupam 

parte significativa das periferias das cidades maiores do norte do Paraná, 

bem como outras próximas a capital. 

Esses eventos marcam uma mudança drástica na paisagem 

londrinense como se é possível visualizar. Os cafezais são substituídos por 
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commodities e pastagens, exemplo prático disso é que Londrina passa a 

contar atualmente com uma produção de soja de quase 165.750 toneladas 

em 2018 (IPARDES, 2018). Essa nova forma de produção, transformam as 

relações de trabalho no campo e altera o espaço urbano das cidades, 

inclusive de Londrina. 

Por meio deste recorte, torna-se importante trabalhar a segregação 

espacial que começa a acontecer no espaço londrinense, com a produção de 

diferentes espaços, mas que juntos podem explicar a totalidade do espaço 

geográfico. 

Mesmo se tratando de uma representação do que fora lido, a obra 

Terra Vermelha se põe como acessível linguagem para o desenvolvimento de 

um conhecimento geográfico da cidade de Londrina. Isso se dá, uma vez que 

esses fragmentos auxiliam os alunos/as a conseguirem retratar suas noções 

de espaço geográfico londrinense, e as modificações de sua paisagem. 

 
O contato com obras de diversos gêneros e estilos literários, com 

suas distintas espacialidades e temporalidades, permitem 

percepções singulares do mundo que as mesmas revelam e 

apontam para uma gama de possibilidades de leituras geográficas, 

num misto de interpretações que se espraiam por vertentes 

diferenciadas. (MOURA, 2018, p. 174) 

 

Neste sentido, os fragmentos retirados da obra em estudo se fizeram 

de grande valia para o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre as 

transformações na paisagem e no espaço geográfico londrinense.  

 

Considerações finais 

 

Com a temática desenvolvida, é possível concluir que o ensino de 

Geografia deve empenhar esforços para desenvolver metodologias de 

ensino que incentivem o desenvolvimento de cidadãos conscientes e 

conhecedores da sua espacialidade. 

Conclui-se que existem muitos conhecimentos que podem ser 

apropriados no ensino da Geografia escolar pois, o desenvolvimento deste 

trabalho com a obra literária Terra Vermelha possibilitou aos/as alunos/as 

uma diferenciada maneira de trabalhar os conhecimentos geográficos, 

auxiliando no enriquecendo linguístico e favorecendo o aperfeiçoamento de 

uma produção textual para os leitores. 

A necessidade do uso da literatura se faz pela atratividade por partes 

dos/as alunos/as para debater as questões sociais e políticas do território 
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brasileiro. Com isso se pode ensinar o patrimônio cultural e dinâmico que 

está à disposto no espaço. 

Portanto, o estudo sobre a literatura contribui com novas formas de 

construir conhecimentos geográficos, tendo como sujeito ativo o/a próprio/a 

aluno/a, conduzindo a elaboração de seu próprio repertório atrelando o 

conhecimento literário em conjunto com os conceitos da ciência geográfica. 

Portanto, reconhecida a importância de trabalhar o conhecimento 

geográfico por meio das mais distintas linguagens, esse trabalho se faz 

importante para propor o ensino de conceitos geográficos como Paisagem e 

Espaço Geográfico, utilizando de linguagens   que rompam com o 

tradicionalismo racionalista tão presente nas salas de aula, como a literatura. 
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Intruso fotográfico e intervenções no cotidiano dos atores 

sociais 

 

Carlaile José RODRIGUES SOUZA1 

 

Resumo 

Nesta pesquisa investigaremos o conceito intruso fotográfico; as 

intervenções no cotidiano dos atores sociais de determinado local - em nosso 

caso, a Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro -, ocasionadas pelo modo 

de atuação do fotógrafo; as narrativas visuais que constrói após relações 

estabelecidas com os sujeitos que participam desse processo de captura de 

imagens e as significações que seu ato de registrar o lugar, por meio de 

fotografias, operam no imaginário coletivo. Consideramos que o conceito 

intruso fotográfico é construído envolto a um conjunto de convenções, que 

vão desde a inserção no campo; o contato com os atores sociais; o processo 

para captura e apresentação das imagens e instrumentos utilizados para 

este fim. A análise desta figura também abre possibilidades de reflexão sobre 

métodos de pesquisa no campo da fotografia - seja em seus processos de 

criação, fruição, recepção, experiência e comunicação -, que preservem ou 

interfiram, em menor grau, no contexto social de determinada região e nos 

costumes pessoais e culturais dos moradores e sujeitos que ali vivem ou 

transitam. 

Palavras-chaves: Fotografia, Intervenções, Atores Sociais, Intruso, Fotográfico 
 

INCORPORAR O CONCEITO  

A reflexão sobre o conceito intruso fotográfico surgiu após pesquisa 

de campo efetuada no Morro da Conceição, localizado no bairro Saúde, Zona 

Portuária do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2013, uma placa na rua Jogo da 

Bola continha os seguintes dizeres: “Respeite os moradores: registre na 

memória e fotografe apenas os monumentos históricos e paisagem”.  

Atualmente, a placa foi retirada. No âmbito da infraestrutura do local, 

permanecem aspectos geográficos, como monumentos históricos, casarios 

antigos; clima considerado bucólico para uma área tão próxima ao centro 

urbano da capital do Rio de Janeiro, entre outros elementos simbólicos que 

evocam o passado do lugar. Porém, ao percorrer a região e conversar com 

residentes, observamos que formas de relacionamentos sociais e hábitos 

comuns e tradicionais dos moradores – como se sentar em uma cadeira em 

frente às casas para conversar – diminuíram e, além disso, reduziu o número 
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de artistas residentes e de eventos ligados ao campo da arte devido, em 

parte, pela visibilidade crescente e processos de revitalização nos quais a 

região atravessou nos últimos 15 anos.      

Nossa pesquisa parte da hipótese de que a atuação do fotógrafo em 

regiões específicas da cidade interfere no cotidiano dos atores sociais que ali 

vivem ou transitam de tal modo que o mesmo, em alguns casos, passa a ser 

visto simbolicamente como um intruso. Consideramos que o conceito 

intruso fotográfico é construído envolto a um conjunto de convenções, que 

vão desde a inserção no campo; as relações sociais estabelecidas; o processo 

para captura e apresentação das imagens e instrumentos utilizados para 

este fim.    

Enfatizamos que o intruso fotográfico é um ator social, entretanto, 

nem todo ator social que registra imagens por meio de um equipamento 

fotográfico pode ser enquadrado nesta categoria. Assim, visualizamos que 

um ator social chega a determinado local da cidade com seu equipamento 

fotográfico para registrar imagens para fins específicos. Pode ou não ter feito 

contato prévio com algum morador, comerciante, agente público ou 

qualquer outro sujeito que vive ou transita pelo lugar. Ao chegar à região, o 

fotógrafo estabelece – ou não – contato com os residentes e demais atores 

sociais. Dependendo do seu objetivo, adota um modo de atuação em que 

opta pelo pouco envolvimento com o lugar e objetos a serem fotografados, 

ou se inserir no campo de pesquisa para compreender a fundo aspectos do 

local e capturar imagens que, de alguma forma, traduzam visualmente 

características da região ou revelem uma linguagem visual que o mesmo 

pretende transmitir por meio das fotografias. Os instrumentos que carrega 

e mecanismos empregados para capturar imagens fotográficas associam-se 

a sua proposta, utilizando máquinas digitais, analógicas ou dispositivos e 

ferramentas adotados em processos artesanais ou alternativos de fotografia 

– como as câmeras pinhole, que não possuem lentes, tendo apenas um 

pequeno furo em uma caixa ou lata e que registram imagens sem a 

necessidade do uso de equipamentos convencionais.  

Quando refletimos o termo intruso encontramos, no senso comum, 

disparidades. Se em alguns casos intruso quer dizer algo ou alguém que não 

pertence àquele local ou que porventura não é “bem-vindo”, por outro, como 

pretendemos pontuar em nossa pesquisa, o mesmo será visto como um 

agente que interfere em determinado contexto social, que é notado – mesmo 

que não seja sua intenção – e que sua ação ocasiona intervenções no lugar, 

influenciando a representatividade de sua atividade e, em consequência, no 

próprio significado das imagens que captura e são apresentadas 

posteriormente. 
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Nossas reflexões ressaltam os papéis do agente que produz imagens 

fotográficas e os atores sociais que auxiliam na construção dessas narrativas 

visuais, em que os significados se prolongam a partir do instante da exibição 

da imagem e evocam experiências e histórias da região onde a ação é 

efetuada. Para exemplificar, remetemos a alguns exemplos resumidos que 

retratam episódios que outrora vivenciamos em nosso cotidiano ou foram 

relatados em livros, internet e meios de comunicação, inclusive, em redes 

sociais.  

Durante uma cerimônia de casamento, um grupo de pessoas retira do 

bolso um aparelho de telefone celular e começa a tirar fotos amadoras da 

entrada da noiva para guardar como recordação. Um fotógrafo contratado 

pelo casal empunha seu equipamento profissional, observa e ‘desvia’ das 

outras câmeras intrusas em busca dos melhores ângulos para registrar o 

ápice da celebração. Por pouco não perde momentos cruciais do ritual.  

Em outro ponto da cidade, um turista programa seu roteiro de visitas. 

Carregando um aparelho de telefone celular ou uma máquina fotográfica, 

ele observa os espaços, moradores, movimentação das ruas e registra 

aletoriamente imagens dos espaços, dos monumentos e outros aspectos 

que seu “olhar de fora” julga interessante. Em seu sentido, o turista 

reconfigura o lugar por meio de sua forma específica de olhá-lo, seja como 

espaços de lazer, apreciação, de passagem ou em suas maneiras de 

colecionar imagens por meio de fotografias.  

Pautado para realizar a cobertura factual de um conflito de violência, 

um fotógrafo de imprensa se dirige a uma comunidade carioca onde analisa, 

atenta-se ao perigo ou, em alguns casos, para não ser confundido com um 

intruso ou agente de segurança e registra o acontecimento. Continuando seu 

trabalho em outra pauta, se dirige a uma região que não conhece para 

fotografar a rotina e hábitos de determinados personagens para uma 

reportagem de comportamento.   

Vejamos outra situação. Três pesquisadores do Rio de Janeiro 

conversam sobre seus estudos nas áreas de História, Antropologia e Dança. 

O primeiro investigará os índios Ashaninkas, no estado do Acre; o segundo 

as cerimônias de umbanda, em São Paulo; e o terceiro as festas do Divino 

Espírito Santo, realizadas pela comunidade maranhense em três municípios 

fluminenses. Dois vão se deslocar de suas terras para entrevistar, conversar 

e conviver com os atores sociais envolvidos na pesquisa e documentarão, 

por meio de fotografias, seus costumes e rituais. O último, embora seus 

objetos de pesquisa sejam personagens e tradições que acontecem no 

mesmo estado em que reside, terá que se inserir em um universo cultural 

divergente, como observamos nos dois primeiros casos citados acima. Neste 



 

208 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

sentido, por alguns momentos, os respectivos estudiosos se tornam intrusos 

e a presença deles também ocasiona interferências, em proporções 

diferentes, no cotidiano dos índios, dos praticantes de tal religião afro-

brasileira e na tradição ancestral que determinados grupos originados de 

outro estado do país – Maranhão – mantêm no Rio de Janeiro.   

No campo da arte, um artista pretende desenvolver um trabalho com 

fotografias em uma região da cidade com a proposta de explorar as 

características geográficas, os espaços de arquitetura e os costumes sociais. 

A ideia é empregar recursos e equipamentos fotográficos – como as 

máquinas analógicas, digitais e câmeras pinhole – para imprimir e transmitir 

uma poética visual em suas imagens. Antes de selecionar e seguir ao local, o 

mesmo efetuou um estudo prévio do lugar e dos procedimentos que utilizará 

para realização de sua obra. No campo de atividade, ele explora o local, 

conversa com moradores, fotografa os espaços, atores sociais e utiliza seus 

recursos em sua produção. Exibe a fotografia em uma exposição ou publica 

em um livro e, eventualmente, não associa e contextualiza a imagem 

apresentada à localidade em que foi registrada, demonstrando pouco 

comprometimento com os atores sociais que participaram do processo para 

captura de imagens.   

Nos exemplos, percebe-se que os pesquisadores e o artista citados, 

em um primeiro contato com os atores sociais, são vistos como intrusos, 

mas, no decorrer do estudo e aproximação, participam da investigação e se 

inserem no cotidiano dos sujeitos. Nos casos mencionados, a fotografia é um 

instrumento primordial para execução dos trabalhos, registro para 

apreciação pessoal das imagens e que a presença de cada fotógrafo em 

determinados locais influencia no contexto e na significação das imagens. 

Embora exista uma colaboração entre o agente que registra fotografias e 

atores sociais, os significados das imagens serão interpretados conforme a 

forma de visualização de cada sujeito e, sobretudo, ao que o fotógrafo 

tencionou apresentar.  

John Berger (1999), em seu livro Modos de Ver, revela que existem 

formas de ver imagens e que tal ato “estabelece nosso lugar no mundo 

circundante”. Em relação à fotografia, o autor enfatiza que não é apenas um 

registro mecânico e que o fotógrafo seleciona o que pretende registrar e 

apresentar. Em nossa pesquisa, a reflexão do intruso fotográfico vincula-se 

à atuação do mesmo em determinadas regiões da cidade e ao processo de 

captura, propagação e exibição das imagens. Após pesquisa de campo, 

contatos com atores sociais e, consequentemente, registro das imagens, 

podemos considerar que os sujeitos que tiverem contato com as fotografias 
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também obterão seus “modos de ver” e posicionamentos em relação às 

imagens.  

 
Toda imagem incorpora uma forma de ver. Mesmo que fotografia. 

Porque as fotografias não são, como se presume, frequentemente, 

um registro mecânico. Cada vez que olhamos uma fotografia 

estamos cientes, por mais superficialmente que seja, do fotógrafo 

selecionando aquela cena entre uma infinidade de outras possíveis. 

Isso é verdadeiro mesmo em se tratando do instantâneo familiar 

mais informal. O modo de ver do fotógrafo é reconstituído pelas 

marcas que ele fez na tela ou papel. Contudo, embora toda imagem 

incorpore uma maneira de ver, nossa percepção ou apreciação de 

uma imagem depende também de nosso próprio modo de ver 

(BERGER, 1999, p.12).   

 
Hal Foster (2014) e sua abordagem do conceito de alteridade, em “O 

artista como etnógrafo”, nos auxiliará na reflexão do intruso fotográfico e do 

papel do outro, que visualizamos como um sujeito no qual sua identidade 

cultural o define. Neste caso, o outro não será representado como 

mecanismo personalizado para captura das imagens e contribuirá, de algum 

modo, para a construção do conceito e das próprias imagens fotográficas. 

Foster (2014, p. 184) descreve o processo de inserção do artista em 

determinado lugar, enfatizando que o mesmo “seleciona um local, entra em 

sua cultura e aprende seu idioma, concebe e a apresenta um projeto, para 

depois passar para o novo local onde o ciclo é repetido”.  

Especificamente no texto “Sobre a natureza da fotografia”, em Intuição 

e Intelecto na arte, Rudolf Arnheim (1989) assume que sua análise é sob uma 

perspectiva teórica, com pouca preocupação para a produção técnica das 

fotografias. Em seus escritos, compara a ação de pintores e fotógrafos que 

produziram suas obras em locais públicos, relatando que quando um pintor 

instalava seu equipamento em uma praça, por exemplo, apesar de ser 

considerado um intruso e ter olhares curiosos de quem o encontrava, o ato 

não era visto como uma interferência na vida do cidadão, pois “as pessoas 

não sentiam que estavam sendo espionadas ou até mesmo observadas”. O 

fotógrafo, intruso também, possuía o diferencial devido, principalmente, ao 

seu equipamento – a máquina –, permitindo “capturar a espontaneidade da 

vida sem deixar qualquer vestígio de sua presença”. Assim, ele aportava no 

local, retratava o cotidiano, capturava a reação dos retratados e as situações 

deflagradas naquele contexto sem demonstrar que ali estava. 

O autor reconhece a ação da figura do fotógrafo como alguém que se 

lança ao campo que investiga e, embora relutante em interferir no cotidiano 

dos atores sociais, realiza uma intervenção ao participar dos acontecimentos 
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que retrata e que implicam em alterações na sociabilidade dos retratados e 

na própria figura do fotógrafo, que se torna, como apontado por Arnheim, 

um “intruso”. 

 
Aproveitando-se da mobilidade da câmara que faz um instantâneo, 

a fotografia chega ao mundo como um intruso e cria, portanto, uma 

agitação, da mesma forma que, na física da luz, um fóton isolado 

perturba os fatos aos quais se refere. O fotógrafo assume uma 

atitude orgulhosa de um caçador ao capturar a espontaneidade da 

vida sem deixar qualquer vestígio da sua presença. Os repórteres 

fotográficos gostam de registrar a indisfarçada fadiga ou o 

constrangimento de uma figura pública, e os manuais de fotografia 

nunca cansam de alertar o amador contra as poses petrificadas da 

família arrumada para tirar uma foto diante de algum monumento 

importante. Os animais e os bebês, protótipos da inconsciência, são 

os favoritos dos fotógrafos. Mas a necessidade de precauções e 

truques salienta o problema congênito da fotografia: 

inevitavelmente o fotógrafo participa da situação que retrata 

(ARNHEIM, 1989, p.109-110) 

 
De certo modo, o próprio Arhneim (1989) considera que para o 

exercício da atividade do fotógrafo provavelmente é preciso imparcialidade. 

No entanto, em nossa pesquisa, a proposta é de que, especificamente nos 

campos da arte e da cultura, a utilização da fotografia e as relações 

estabelecidas durante a execução do trabalho sejam “próximas”, evitando 

distanciamento dos atores sociais que estarão envolvidos no processo de 

captura de imagens.  
 

FOTOGRÁFICO 

Inicialmente, nos detivemos a apontamentos, com base no senso 

comum, do que pode ser considerado um intruso. No entanto, a concepção 

do conceito em nossa pesquisa associa-se ao termo fotográfico descrito em 

pesquisas e textos quando convencionou-se a declarar que determinado 

objeto ou situação pode ser elemento de um projeto fotográfico. 

Encontramos autores que fazem menção ao termo ou se debruçaram em 

estudos com viés nesta definição categórica, cada qual com sua abordagem, 

sendo, na maioria das vezes, teórica.   

Philippe Dubois (1993), em O ato fotográfico e outros ensaios, afirma 

que o sentido de fotográfico retratado em sua obra atrela-se a um dispositivo 

teórico. Em nosso caso, como o próprio título menciona, enfatizaremos o 

termo fotográfico empregado em tal obra. Analisando fundamentos da 

fotografia, o autor afirma que o sentido de fotográfico retratado em sua obra 

atrela-se a um dispositivo teórico.  
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Aqui vai se tratar de conceber esse “fotográfico” como uma 

categoria que não é tanto estética, semiótica ou histórica quanto de 

imediato e fundamentalmente epistêmica, uma verdadeira 

categoria de pensamento, absolutamente singular e que introduz a 

uma relação específica com os signos, o tempo, o espaço, o real, o 

sujeito, o ser e o fazer (DUBOIS, 1993, p. 59-60)  

 

Na classificação de Dubois, observamos que o termo fotográfico se 

associa a uma convenção de fatores – como signos, o tempo, o espaço, o real, 

o sujeito, o ser e o fazer –, semelhante ao que investigaremos em nosso 

estudo. No entanto, o espaço caracterizado pelo autor e que pretendemos 

explorar representa uma dimensão simbólica de significados no processo de 

captura e apresentação das imagens fotográficas que, de certo modo, é 

pouco explorada na obra do autor.       

Em O fotográfico, Rosalind Krauss (2013) não remete à fotografia como 

objeto de pesquisa, mas no que pode ser intitulado “objeto teórico”. No livro 

apresenta formas de interpretação da fotografia, modos de estudar a 

imagem fotográfica, questionamentos sobre suas funcionalidades e os 

discursos visuais. Apesar de referenciar ao termo fotográfico, Krauss (2013, 

p.17) trata a fotografia “através do viés de uma teoria dos distanciamentos”, o 

que, de certo modo, desvincula-se ao que pretendemos abordar. 

Roberto Signorini (2014, p.9), em A arte do fotográfico: os limites da 

fotografia e a reflexão teórica nas décadas de 1980 e 1990, declara que a 

fotografia consolidou-se nas artes visuais e, nesse ínterim, a abordagem do 

fotográfico se tornou fundamental, pontuando que, por meio do termo, “se 

entende uma lógica de funcionamento da imagem e sua relação com a 

realidade, com o autor e com os fruidores, típica da fotografia e 

simultaneamente comum a muitas outras expressões da arte 

contemporânea”. Partindo desta ideia, propõe chamar “arte do fotográfico”, 

construindo um “novo campo de atividade e de teoria”. 

Os autores investigam a fotografia em sua dimensão histórica e social 

e as formas de atuação de agentes que utilizam o mecanismo em diferentes 

pesquisas, principalmente no campo da arte. Nos textos, abordam o 

fotográfico como elemento do universo da fotografia, com características e 

conceitos específicos que se relacionam em determinados aspectos.  

Ao mesmo tempo em que se tem a impressão de ser um “agente que 

tira fotografias”, o fotográfico é uma proposição teórica que comporta um 

universo de significações e convenções, sendo um termo constituinte do 

processo de captura de imagens e de estudos na fotografia. Observamos que 

a abordagem dos pesquisadores limitou-se a reflexão teórica do ato 
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fotográfico, sem analisar o método ou forma de atuação do fotógrafo 

relacionado ao universo das artes quando executado em determinadas 

cidades, regiões, lugares ou espaços e relacionando-se com atores sociais 

diversos. Salientamos as classificações desses autores, uma vez que cada um 

formulou e explanou pensamentos que associam-se ao nosso estudo e nos 

darão suporte teórico para dialogar e aprofundar a temática sob viés além 

da mimese ou de considerações estéticas das imagens em si.  
     

FOTOGRAFIA E COTIDIANO 

Para dimensionar a prática e coletar nossas percepções quanto à 

presença do fotógrafo em determinados locais da cidade, 

contextualizaremos a região em que desenvolveremos nossa pesquisa. 

Conforme apontado no início deste trabalho, o ponto gerador para 

elaboração deste estudo e do conceito intruso fotográfico ocorreu após 

pesquisa de campo no Morro da Conceição, Zona Portuária do Rio de Janeiro. 

O local, que será o epicentro da nossa pesquisa, é formado pelos bairros 

Gamboa, Saúde e Santo Cristo, nos quais pretendemos analisar essa figura 

tendo como recorte de tempo o ano de 2009, começo das obras de 

intervenção na infraestrutura desta área por meio do Projeto Porto 

Maravilha, até o fim de 2019, quando as iniciativas empreendidas naquela 

região completarão dez anos.  

Nos últimos anos, tendo como motivador a realização de grandes 

eventos – como a Copa do Mundo, de 2014, e Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro, em 2016, a região passou por transformações. A área reúne 

características de uma grande cidade em desenvolvimento, com potencial 

turístico de uma metrópole, mas, também, a simplicidade de áreas 

residenciais, conjuntos de moradias e uma rotina de moradores que mantém 

tradições e costumes religiosos, tradicionais, familiares e ancestrais que 

sobrevivem neste processo de transformação.  

Descobertas foram reveladas - como o Cais do Valongo e da 

Imperatriz, na Gamboa -; equipamentos culturais foram instalados, como o 

Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), inaugurado em 2012; Museu do 

Amanhã, entregue ao público em 2015, ambos no bairro Saúde, permitindo 

uma nova reconfiguração e atraindo novos públicos, instituições públicas e 

privadas e atores sociais diversos. Outros espaços culturais também tiveram 

mais visibilidade, como o Centro Cultural José Bonifácio; Instituto dos Pretos 

Novos; Casa da Tia Ciata; Armazém Utopia; Galpão Gamboa; todos na 

Gamboa. Grupos de cultura popular se afirmaram no local, como a Casa do 

Maranhão; Grande Companhia Brasileira Mystérios e Novidades; localizados, 

também, na Gamboa.   
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A Zona Portuária também ganhou painéis de grafites reproduzidos em 

antigos galpões e espaços que estavam subtilizados, como a obra “Etnia”, do 

grafiteiro Kobra, considerado pelo Guinness Book o maior mural de grafite do 

mundo2. Outros equipamentos foram instalados, como o Aquário Marinho 

do Rio de Janeiro (AquaRio), associando o aspecto cultural e potencial 

turístico gerado com a reconfiguração e revitalização da região. 

As motivações que determinaram a seleção do local, além dos pontos 

enumerados anteriormente, estão em seus processos de transformações 

que foram preponderantes para o desenvolvimento econômico e social 

desses referidos municípios. Pesquisar a região nos dará elementos para 

referenciar em quais aspectos o conceito intruso fotográfico se enquadra e 

se a prática de um método fotográfico que considere aspectos geográficos e 

sociais influencia no significado das imagens registradas e apresentadas 

publicamente.  

Neste sentido, as ações do cotidiano efetuadas por atores sociais de 

determinados lugares e capturadas por agentes que produzem imagens 

fotográficas serão investigadas por acreditarmos que as interferências neste 

processo, como a montagem da cena, o posar para a máquina, entre outros 

fatores, denunciam a presença da figura do fotógrafo e acarretam em uma 

imagem cuja poética fora “montada” e, desta forma, influencia em seu 

processo de significação. Nossas reflexões ressaltam os papéis do agente 

que produz imagens fotográficas e os atores sociais que auxiliam na 

construção dessas narrativas visuais, em que os significados se prolongam a 

partir do instante da exibição da imagem e evocam experiências e histórias 

da região onde a ação é efetuada. 

No que se refere à produção de fotografias do cotidiano, em 

“Fotografia, cotidiano e experiência: Beat Streuli e a street photography 

contemporânea”, Victa de Carvalho (2016) cita que a fotografia de cotidiano 

é uma espécie de tendência na arte contemporânea. De acordo com a 

autora, “o que nos permite encontrar intensidade em um trabalho sobre o 

cotidiano, sem clímax, é justamente nossa condição de presença, de 

privilégio do sensível” (CARVALHO, 2016, p. 123).  

Tendo como referência a obra de Beat Streuli, a autora afirma que na 

fotografia de cotidiano, a experiência estética advinda das imagens e 

conjunto de significações e interpretações dependem da forma e o local em 

que são apresentadas e os suportes para exposição das imagens. Apesar de 

retratar a obra de um artista específico, consideramos que os apontamentos 

descritos pela pesquisadora dialogam ao que propormos em nosso trabalho.  

                                         
2 Disponível em: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/08/grafite-no-boulevard-

olimpico-entra-para-o-livro-dos-recordes.html. Acesso em: 10 de março de 2019. 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/08/grafite-no-boulevard-olimpico-entra-para-o-livro-dos-recordes.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/08/grafite-no-boulevard-olimpico-entra-para-o-livro-dos-recordes.html
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Charlotte Cotton (2013), em A fotografia como arte 

contemporânea, ressalta os trabalhos de artistas que utilizaram a fotografia 

em suas produções. As obras de dois deles, apenas para exemplificar, são 

pertinentes quando associamos o cotidiano ao processo de criação: Phillip-

Lorca diCorcia e Sophie Calle. Em seu livro, Cotton salienta que a série Cabeças, 
de diCorcia, foi feita por meio da instalação de um flash em um andaime de 
construção acima de uma rua agitada de Nova York. De acordo com a autora: 

 

A movimentação dos pedestres incitava diCorcia a ativar o flash e, 

nesse momento, ele fotografava, com uma lente teleobjetiva, o 

desconhecido sob o facho de luz. As imagens resultantes mostram 

pessoas que não sabem que estão sendo fotografadas e, assim, não 

possam para seus retratos (COTTON, 2013, p.21) 

  

Cotton declara que Sophie Calle, em seus trabalhos, mesclava 

estratégias artísticas em sua vida cotidiana que se fundiam com fato e ficção, 

exibicionismo, performance, entre outros aspectos. Em Alimentação 

cromática, a artista se alimentou, durante seis dias, com comidas de uma 

única cor. A ação foi registrada por meio de uma imagem fotográfica. Para 

Cotton (2013, p.23), “essa combinação de estratégia artística e vida diária é a 

marca registrada do imaginário trabalho dessa artista francesa”.  

Os processos desses artistas mencionados foram divergentes e 

envolveram desde a elaboração de roteiros até a construção de cenários e 

situações, ou seja, métodos que, ao explorarem ações cotidianas, se 

tornaram atos de interferências aceitáveis para elaboração de obras e/ou 

manifestações artísticas. 

Quando remontamos e investigamos a produção de fotografias na 

história da cidade do Rio de Janeiro, especificamente em relação à Zona 

Portuária, ressaltamos imagens capturadas por fotógrafos, tais como 

Augusto Malta, Marc Ferrez, Juan Gutierrez, Camillo Vedani, Georger 

Leuzinger e outros que por diversos motivos não contemplam a mesma 

repercussão ou representatividade dos que elencamos. Capturando, em 

muitos casos, paisagens em plano geral, também registraram o cotidiano e 

as transformações recorrentes que atravessaram a cidade àquela época.    

Ana Maria Mauad (2008), em Poses e Flagrantes: ensaios sobre história e 

fotografia, enfatiza fotografias produzidas no estado do Rio de Janeiro por 

fotógrafos que citamos anteriormente. A pesquisadora destaca a forma de 

atuação do espanhol Juan Gutierrez, o carioca Marc Ferrez, e o alagoano 

Augusto Malta, desde a “inserção no conjunto” das imagens registradas por 

Gutierrez; a atualização técnica de Ferrez e sua pesquisa em que “inventou 

um sistema de fixação da câmera para neutralizar o balanço das ondas do 
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mar”; além dos registros do cotidiano efetuados por Malta, o primeiro 

fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro e responsável por registrar 

as transformações urbanas em que a cidade atravessava, no início do século 

XX. 

Especificamente em relação à Zona Portuária do Rio de Janeiro, 

encontramos registros fotográficos atuais que desvelam essa região e 

apresentam tradições, monumentos, espaços e transformações na 

infraestrutura nos últimos anos. Em Roteiro da Herança Africana no Rio de 

Janeiro, Milton Guran (2018) reúne artigos de pesquisadores que descrevem 

os locais nos quais a escravidão perpassou e os resquícios desse passado, 

que ainda estão visíveis3. As fotografias, de autoria do próprio organizador 

do livro e demais profissionais de imprensa, historiadores e outras imagens 

resgatadas de acervos históricos, como a Fundação Biblioteca Nacional, 

apresentam uma linguagem que prioriza a comunicação e o registro de 

acontecimentos recorrentes na região, como uma ferramenta etnográfica.  

Fruto da exposição Do Valongo à Favela: imaginário e periferia, 

realizada no Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), entre 27/05/2014 a 

10/05/20154, Rafael Cardoso e Clarissa Diniz (2015) organizaram o livro 

homônimo, produzido em comemoração aos 450 anos do Rio de Janeiro, 

celebrado em 2014. A publicação contém fotografias de Augusto Malta, Juan 

Gutierrez, Pierre Verger, fotógrafos anônimos e contemporâneos, além de 

imagens de pinturas de artistas, tais como Jean-Baptiste Debret, Johan Moritz 

Rugendas e Gustavo Dall’Arca. Em seus escritos, os autores destacam, por 

exemplo, que “as fotografias de Marc Ferrez e Juan Gutierrez, entre outras, 

confirmam que o dia a dia da Saúde e da Prainha (correspondendo, hoje, à 

Rua Sacadura Cabral, Praça Mauá e Rua do Acre) era bem agitado na década 

de 1890”.   

Residente no Morro da Providência, no bairro Santo Cristo, Zona 

Portuária do Rio, e com uma produção que retrata o local em que vive, o 

fotógrafo Maurício Hora é um dos representantes locais, tendo empregado 

seu ofício e registrado imagens dessa região. De certa forma, nossa pesquisa 

passa pela identificação da existência de fotógrafos que atuam no universo 

das artes visuais e da cultura, artistas, coletivo e grupos em atividade que 

                                         
3 O roteiro da Herança Africana no Rio de Janeiro é um conjunto de espaços e locais, como 

Cais do Valongo, Pedra do Sal, Pequena África, Quilombo do Leblon e Praça da Harmonia, 

que mantêm viva a presença afro na cultura carioca. São locais a serem visitados, onde estão 

representados aspectos históricos, manifestações culturais e práticas políticas e religiosas. 
4 Disponível em: https://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/node/1105. Acesso em: 4 de 

março de 2019.  

https://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/node/1105
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realizam manifestações artísticas e estão sediados na Zona Portuária do Rio 

de Janeiro.  

Neste sentido, a etnografia se apresenta como um dos elementos 

fundamentais para conhecimento do universo simbólico que norteia as 

ações dos indivíduos contextualizados nesses cenários e para verificar a 

recepção que nossa ida e presença aos lugares descritos, com um objetivo 

específico, acarretam a outros atores sociais. A partir da necessidade de 

envolvimento e desenvolvimento deste estudo, a presença em campo será 

baseada na proposta de “pesquisa participante”, em que, segundo Carlos 

Rodrigues Brandão (1981, p.8), pesquisadores e pesquisados são sujeitos de 

um trabalho comum, ainda que com situações e tarefas diferentes. De 

acordo com o autor, “só se conhece em profundidade alguma coisa da vida 

da sociedade ou da cultura, quando através de um envolvimento – em alguns 

casos, um comprometimento – pessoal entre o pesquisador e aquilo, ou 

aquele, que ele investiga”. 

A relevância da pesquisa baseia-se na investigação de um universo 

simbólico de significações que opera durante a ação do intruso fotográfico 

em seu processo de construção de narrativas visuais, revelando que seu ato 

ou de qualquer outro agente que produz imagens fotográficas, de certo 

modo, influencia nos significados das imagens capturadas e nos modos 

como são apresentadas. A análise desta figura também abre possibilidades 

de reflexão sobre métodos de pesquisa no campo da fotografia, de práticas 

artísticas - seja em seus processos de criação, fruição, recepção, experiência 

e comunicação -, que preservem ou interfiram moderadamente no contexto 

social de determinada região da cidade e nos costumes pessoais e culturais 

dos moradores e sujeitos que ali vivem ou transitam. 
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Memórias da Prostituição: A Vila Matos em Londrina por 

meio do Jornal Folha de Londrina (1990 - 2007) 

 

Jessica Caroline TAVEIRAS1. 

  
Resumo: Este trabalho teve como objetivo problematizar a memória 

construída por meio dos periódicos do jornal Folha de Londrina a respeito 

da Vila Matos e a prostituição na cidade de Londrina nas décadas de 1950 e 

1960. Para esta análise foi explorado como fonte principal duas matérias que 

tratam da morte de duas cafetinas donas das maiores casas de prostituição 

da cidade, entre outras matérias que rememora a Vila Matos.  Essa pesquisa 

foi resultado de um de Trabalho de Conclusão de Curso em História no ano 

de 2014. 

Palavras-chaves: Prostituição, Memórias, Vila Matos 

 

 
A Vila Matos e seu espaço em Londrina 

 

O trabalho desenvolvido buscou analisar a memória que se constituiu 

a respeito da prostituição e da Vila Matos, entre os anos 1950 e 1960 a partir 

das matérias escritas pelo jornal da Folha de Londrina. 

O tema da Vila Matos como espaço de memória na sociedade 

londrinense se manifesta de muitas maneiras, como curtas-metragens 

apresentado pelo programa da RPC Casos e Causos, peças teatrais como 

Noites Ilícitas e documentários, como Vila Matos de Londrina. Assim é 

possível perceber que a Vila Matos está integrada à memória da cidade. 

Os periódicos da Folha de Londrina sobre a memória da Vila Matos, 

que foram as fontes principais da pesquisa, datam do período entre 1990 a 

2007. A partir deles foram analisados, também, o porquê da imersão destas 

memórias nos periódicos a partir da década de 1990. 

Através dos periódicos é possível perceber as mudanças e 

permanências que ocorrem ao longo dos anos em várias questões sociais, 

culturais e de valores morais. 
As fontes analisadas datam nos anos de 1990 a 2007, esse recorte 

temporal corresponde à primeira reportagem da década de 1990 que fala sobre 

a Vila Matos e a prostituição na década de 1950 a 1960. E 2007, pois existe a 

continuidade da produção de memória a respeito da cidade e da Vila Matos. 

                                         
1 Graduada em História pela Universidade Estadual de Londrina no ano de 2015. 
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As fontes principais são duas reportagens de 1991, que relatam a morte 

de duas das cafetinas, que possuiam duas das grandes casas de prostituição de 

Londrina em 1950. As demais reportagens foram fontes de apoio para entender 

as memórias produzidas. 

  A morte dessas cafetinas aparece rememorando a Londrina das 

décadas de 50 e 60, com a lembranças daqueles que tiveram contato com a 

Vila Matos ou com as cafetinas, assim surge uma série de reportagens que 

reporta a Vila Matos a área de meretrício nesse período. 

Para a construção da história da cidade foram utilizadas, em algumas 

reportagens depoimentos e memórias de pessoas que viveram na cidade, 

em seus primórdios. Assim Le Goff define memória como: 
 

O conceito de memória é crucial. Embora o presente ensaio seja 

exclusivamente dedicado à memória tal como ela surge nas ciências 

humanas (fundamentalmente na história e na antropologia), e se 

ocupe mais da memória coletiva que das memórias individuais, é 

importante descrever sumariamente a nebulosa memória no 

campo científico global. A memória, como propriedade de 

conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um 

conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele 

representa como passadas. LE GOFF, 1990, p. 423. 

 

No sentido de memória social, que é enfoque dessa pesquisa, ela se 

manifesta nas matérias que buscam moradores da cidade que vivia em seus 

primeiros anos de fundação, no qual as memórias se apresentam como 

individuais e coletivas, pois possuem como cenário principal a cidade de 

Londrina. 

 Ainda em relação à construção da história da cidade de Londrina, 

Pollak aponta que na memória mais pública, nos aspectos mais públicos da 

pessoa, pode haver lugares de apoio da memória, que são os lugares de 

comemoração (1989, p.03). Nesse sentido as reportagens de comemoração 

de aniversário se buscaram construir a história da cidade. Leme afirma que: 
 

Anualmente a população londrinense é convidada, especialmente 

no mês de dezembro, aniversário da emancipação política do 

município, a celebrar a história daqueles que construíram aquela 

que hoje detém, com uma certa dose de ufanismo local, o título de 

segunda maior cidade do Paraná e a terceira do Sul do país. LEME, 

2009, p.04.  
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A historiografia produzida a respeito de Londrina busca como fundo 

principal ou secundário questionamento a ideia de uma cidade fundada pela 

ordem e pelo progresso. 

Portanto por meio da análise dos jornais é possível notar que esse 

discurso a respeito da cidade de Londrina, está presente no jornal Folha de 

Londrina, principalmente na construção da história da cidade, contudo 

também há a imersão das memórias a respeito da Vila Matos e outras 

memórias subterrâneas. 

Em momentos festivos como o aniversário da cidade é frequente 

aparecer à construção da história da cidade associado à ideia de riquezas de 

terra da região, de ordem e progresso desde a sua fundação. José Miguel 

elucida: 

 
É inegável que as representações da cidade e da região como a 

Terra da Promissão e Eldorado eram estratégias propagandísticas. 

A primeira- elaborada pela Companhia de Terras- buscava atrair 

compradores de Terras na nova área em abertura nos anos trinta. 

A segunda objetivava atrair “braços para a lavoura”, ou seja, visava 

á formação de um mercado de/ mão - de –obra barata para a 

cafeicultura em expansão. NETO, 1998, p.267. 

 

José Miguel afirma que se pode verificar que a representação do 

Eldorado e a do pioneiro constituem-se o discurso público das elites da 

cidade de Londrina e do norte do Paraná nos anos cinquenta e sessenta 

(1998, p.102). 

Essas representações propagadas nas décadas de 1950 a 1960 se 

incorporam a história da cidade de maneira que o pioneiro e a representação 

de Eldorado se tornaram parte do discurso oficial da história da cidade. 

Pode-se verificar esse discurso em muitas matérias também a seguir: 
 

Fazia quatro anos e meio que uma clareira fora aberta no meio da 

mata virgem, numa área inicial de 515mil alqueires... Apesar quatro 

anos e meio separavam cronologicamente a chegada da caravana 

pioneira que abrira aquela clareira no Patrimônio Três Bocas, hoje 

Londrina, caravana chefiada por um jovem filho de ingleses, George 

Craing Smith, então com 20 anos, mas esse curto espaço de tempo 

fora suficiente para a consolidação vertinigosa de um ambicioso 

projeto de colonização, que transformou a milenária mata virgem 

num dos mais bem-sucedidos e prósperos pólos de 

desenvolvimento do Brasil: a região Norte Do Paraná. PEDRIALI, 

1993, p.04  
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O discurso a respeito da presença dos ingleses como colonizadores é 

intensamente explorado, nesses momentos de construção da história da 

cidade como nas comemorações. 

Através desse discurso é possível perceber a construção da 

participação dos ingleses como uma façanha ousada e de caráter 

aventureiro, Neto afirma que a atuação britânica aparece na maioria dos 

relatos não apenas como um empreendimento privado- venda de terras- 

mas sim, uma missão de elevado interesse público posto que transforma o 

sertão em civilização(1998, p.268). 

Mesmo colocando o status da cidade como capital mundial do café no 

passado, os valores que os trabalhos sobre história regional contestam que 

são uma cidade fundada na ordem, no trabalho e no progresso permanecem 

no discurso a respeito da cidade. Desse modo temos uma reportagem que 

recorda a economia da região de Londrina destacando sua riqueza, e se inicia 

da seguinte maneira. 

 
Não é sem mérito que Londrina foi considerada por muitos anos 

como a Capital Mundial do Café, pois nas décadas de 40, 50 e 60, 

quando já era respeitada como pólo regional, a cidade dividia 

importante fatia com outros municípios do Norte do Paraná no 

cultivo de 1 bilhão e 350 milhões de covas de cafeeiros, com uma 

média de 4 a 6 pés por cova. Isto, sem dúvida, era uma produção 

assustadora, ajudada pelo clima e pela alta qualidade da terra. 

CRUZ, 1994, p.33. 

 

A busca por um passado grandioso e financeiramente opulento é 

transmitido pelas reportagens nesse momento de crise econômica.  Le Goff 

afirma que a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, 

procura salvar o passado para servir o presente e o futuro (1990, p.467).  Esse 

passado é explorado em Londrina, com os ingleses e com a derrubada da 

mata da região, na fundação da cidade exaltando a terra fértil, na década de 

1950 com a economia cafeeira. Nesse sentido de construção do passado, 

através de memórias Márcia Pereira dos Santos afirma que: 
 

Nesse sentido, o passado emerge quando o hoje o permite. E isso 

se dando de diversas formas, segundo diferentes necessidades de 

quem recorre a esse passado. O ato de memória reveste-se assim 

de uma intencionalidade que transcende a perspectiva de 

“conhecer o passado”, reconstruí-lo, propondo-se, nesse caso, a 

revivê-lo, na sua passionalidade, na capacidade de deixar vir à tona 

as memórias, com toda a carga afetiva que elas possuem e que irá, 

também, delimitarações e reações necessárias ao exercício político, 

seja ele individual ou coletivo, marcando identidades e lutas. 

SANTOS, 2007, p. 85 
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 A intencionalidade dessas reportagens que buscam construir a 

história da cidade, independente do momento explorado é destacar um 

Paraná e principalmente a cidade de Londrina como modelo de uma cidade 

em progresso e de opulência econômica desde sua fundação ao momento 

das reportagens analisadas. 

Esse discurso de vencedores, com o triunfo individual, anda junto com 

os discursos de uma terra da bonança, e é uma continuidade do discurso que 

se inicia em 50. E aparece nas reportagens a respeito das cafetinas Laura e 

Selma que será analisado. 

Nas reportagens comemorando o aniversário de Londrina buscam 

sempre suas raízes na Companhia de Terras do Paraná, e uma identidade 

ora o inglês ora do pioneiro ou em ambos. 

Esse discurso parece estar solidificado na sociedade londrinense, é 

possível perceber através de uma entrevista com três homens que chegaram 

à fundação da cidade, também são explorados alguns causos que acaba 

contradizendo o discurso de ordem e progresso na fundação da cidade. 

O discurso apresentado em muitas reportagens e muito discutido pela 

historiografia regional de Londrina, de uma cidade ordenada é 

desconstruído pelas reportagens no qual esses homens comuns exprimem 

suas memórias a respeito de Londrina. 

Assuntos polêmicos como homicídios, a área de meretrício e a 

dificuldade em relação a conseguir emprego, são expressos nas falas desses 

homens e contrapõe o discurso oficial da cidade, apresentada em muitas 

reportagens. 

A memória expressada por esses homens desmistifica o passado da 

cidade de Londrina, ao contradizer questões solidificadas na cidade como, 

por exemplo, o trabalho fácil na cidade e a promessa de obter riquezas  

Existem momentos que essas memórias que contradizem a “memória 

oficial” de Londrina entram em cena e são denominados por Pollak como 

subterrâneas. Elas entram em disputa ao contradizer a memória de uma 

cidade ordenada e harmônica em sua fundação. 

Para Le Goff se a memória faz parte do jogo do poder, se autoriza 

manipulações conscientes ou inconscientes, se obedece aos interesses 

individuais ou coletivos, a história, como todas as ciências, tem como norma 

a verdade (1990, p.34). 

Desse modo as memórias que exploram e exaltam as transformações 

econômicas da região de Londrina, destacando seu êxito financeiro revelam 

o momento de crise econômica, contudo uma projeção de melhoras para um 

futuro próximo. 
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Apesar de se buscar construir uma memória relacionada à opulência 

econômica da cidade, há momentos em que surgem memórias de 

segmentos marginalizados outrora como, por exemplo, a área de meretrício 

da cidade. 

Essas memórias que contradizem o discurso oficial da cidade são 

denominadas por Pollak como memórias subterrâneas que prosseguem seu 

trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível afloram 

em momentos de crise em sobressaltos bruscos e exacerbados. A memória 

entra em disputa (1989, p. 02). 

Essas memórias entram em disputa ao contradizerem, no caso de 

Londrina, o discurso de uma terra de felicidade, o Eldorado e da ordem.  

 

Os periódicos e a constituição da memória 

 

Duas reportagens foram realizadas em meses muitos próximos do 

ano 1991, transmitindo a morte de duas mulheres. A primeira foi de abril 

com o seguinte título “Morreu Selma, a Rainha da Zona”. E a segunda em 

julho com o título “Morreu Laura: a última dama da noite”.   

Contudo quem foram essas mulheres, no qual o título de ambas as 

reportagens sugeria que possuíram uma vida social noturna badalada? E 

qual sua importância para aparecer nesse jornal que se classifica nesse 

período como o maior da cidade e da região? Afinal quem foi Laura e Selma? 

Essas duas mulheres possuíram os dois grandes bordéis na cidade, 

dentre os muitos que havia na Vila Matos, no período de 1950 e 1960. E 

reaparecem através de memória nas reportagens que relatam suas vidas. 

Pouco se sabe sobre essas duas mulheres, com exceção das reportagens ou 

pessoas que tiveram contato com elas. 

Através dos periódicos é possível perceber e analisar as mudanças e 

permanências na sociedade se comparar os jornais analisados nas décadas 

de 1950 a 1960 e as de 1990 a 2007 e umas das mudanças mais significativas 

que se pode perceber é a mudança do papel da mulher na sociedade. 

Os jornais ao mesmo tempo em que reporta a sua morte de Laura, 

rememora a Londrina de 1950-60 como uma cidade abastada em 

consequência do período auge do café. 
 

Laura Martins e sua casa noturna fizeram trepidar a antiga Vila 

Matos de Londrina nos anos 50 e 60. Depois, em São Paulo, ela 

construiu um pequeno império e exerceu, com muito charme, uma 

incontestável influência política. Morreu milionária, aos 65 anos. 

EDITORIAL, 1991, p.08 
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A reportagem apresentada deixa explícita a influência social e 

econômica, que ela exerceu desde a década de 50 aos dias de sua morte. O 

restante da reportagem procura ressalta sua influência política na cidade de 

São Paulo, obtida através de sua casa de prostituição nessa cidade.  

No momento que Laura morre ela morava na cidade de São Paulo, 

onde após se mudar para essa cidade abriu um dos maiores 

estabelecimentos de casa de diversão. 

Outra reportagem relata a morte de outra dona de um grande bordel 

do mesmo período, contudo a conhecida Selma ao contrário de Laura não 

morreu milionária, mas com poucos imóveis na cidade de São Paulo. Temos 

na abertura: 

 
Ela chegou a Londrina de mala nas mãos no final dos anos 40- no 

tempo em que o dinheiro do café corria solto. Leda Olivieri 

construiu um bordel famoso, fez fortuna e gravou em neon um dos 

maiores nomes da Londrina boemia. THEODORO, 1991.p.12 

  

Apesar de situações financeiras distintas a influência social dessas 

mulheres é destacada como, pessoas que conseguiram obter fortuna na 

cidade do Eldorado. 

Como discutido anteriormente, o discurso de uma Londrina como a 

cidade “Capital do Café” está presente em muitas das reportagens 

analisadas, e nessas que relatam a morte dessas duas mulheres e do 

restante que rememora a Vila Matos. 

Ainda contextualizando a ideia de Capital do Café, criando um status 

referente à memória da cidade temos uma reportagem com Seo Plínio, um 

homem que trabalhou na Vila Matos em sua juventude e temos o seguinte 

chamado abaixo do de seu nome de abertura: 

 
Na virada dos anos 50 para 60, a noite londrinense era uma festa 

sem fim. Nas casas noturnas, desconhecidos, subitamente 

enriquecidos pela cafeicultura, gastavam a rodo e se esbaldavam 

em diversões mil. A noite era embalada por conversas, bebidas, 

carteado, danças e muito, muito sexo. Quem era jovem e tinha 

algum dinheiro naquela época não consegue se esquecer das 

madrugadas da Capital Mundial do Café.  

Veio a Londrina em 1959 para trabalhar direto na boate Diana [...] 

Era uma época de ouro. Eu era rapaz e Londrina era uma cidade 

sensacional.  Tinha tudo o que um jovem aventureiro podia querer: 

bebidas, mulheres e dinheiro. Cheguei aqui sem dinheiro. Eu e um 

amigo dissemos que um sujeito tinha nos mandados para cá. 

Chegamos a almoçar no Country Club! Quando chegou a noite, já 

tínhamos arrumado serviço. MENDONÇA, 2007, p.03 
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Adjetivos que caracterizam a opulência da cidade são constantemente 

utilizados para descrever a cidade nas décadas de 50 e 60. A memória a 

respeito da cidade também está ligado à sua bonança financeira.   

Nesse sentido de se destacar a opulência da cidade temos outra 

reportagem, que busca construir a história da cidade nesse sentido e 

ressaltando a área de meretrício para a diversão de homens. 
 

Gente arrojada de todos os pontos do País e do estrangeiro foi 

atraída a Londrina para, pessoalmente, conhecer sua fama de 

deixar uma pessoa rica do dia para a noite. Apesar do barro, da 

poeira e das precárias acomodações em hotéis e pensões, 

aventureiros misturavam-se para arriscar tudo na busca de fortuna 

rápida. 

Mas nem tudo se resumia a negócio. Era preciso ter diversão para 

a distrair enormes contingentes de pessoas....Mas a atração 

principal, sem dúvida alguma, ficou por conta da histórica zona do 

meretrício, a “zona”, que começou em um trecho da Rua Rio Grande 

de Sul, hoje Rua Brasil, entre a Av. Celso Garcia Cid e a Rua 

Maranhão, depois foi “expulsa” para a Ávila Matos, onde se localiza 

atualmente a nova Rodoviária.CRUZ,1994, p.31 
  

As mudanças no âmbito moral e o espaçamento de tempo necessário 

para a construção da memória possibilitou que essas mulheres, 

principalmente as cafetinas, e a Vila Matos fossem rememorados como algo 

positivo integrado à memória da cidade na medida em que os periódicos 

publicavam matérias sobre esses.  

O estigma que a Vila Matos possuía anteriormente, por ser uma área 

destinada a prostituição, não foram citados nas reportagens, pois elas 

estavam carregadas se saudosismo e o comércio sexual é colocado de lado 

ou exaltado. 

O sexo nesse período não é mais tratado como tabu, como na década 

de 50 e 60 como aponta Ribeiro (2004), ao destacar que nesse período os 

valores morais sempre estiveram presentes na vida dos indivíduos, mas 

foram adquirindo novos significados. A matéria contextualiza a história da 

prostituição na cidade e se inicia assim: 
 

A zona de Londrina nasceu com a cidade. De 1938 a 1948 funcionou 

na Rua Rio Grande do Sul- atual Rua Brasil- no espaço 

compreendido entre a Avenida Celso Garcia Cid e a Rua Sergipe. 

Pressionado pela sociedade (gente que não saia de lá, mas que 

queria levar para bem longe dos olhos de sua família aquele 

verdadeiro palco dos prazeres armado bem próximo ao centro da 

cidade), o então delegado Edmundo Mercer, transferiu a zona para 

a antiga Vila Matos, local onde o prazer, a sexualidade, o espírito 
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festeiro e libertino do povo da terra, transformaram aquele pedaço 

num dos maiores espetáculos da prostituição no País. THEODORO, 

1991.p.12 

 

 O início da matéria que reporta a morte de Selma, contextualiza 

brevemente o espaço de funcionamento do meretrício na cidade. Ela possui 

um tom de saudosismo em relação aos frequentadores das casas. 

Além disso é possível notar a transformação de valores na sociedade, 

o sexo e a libertinagem possuem um tom positivo na fala do jornalista, já que 

em suas palavras a prostituição na cidade era um verdadeiro espetáculo. 
 

Mas não era só: a Londrina dos anos 50 e 60, além da zona de 

meretrício, era literalmente cercada por mulheres da vida- nos 

quatro cantos da cidade o prazer tinha endereço na “chacrinhas” 

onde os homens iam exercer suas mais estranhas fantasias 

sexuais- coisas do arco da velha aconteciam na noite londrinense 

de 30, 40 anos atrás [..]Era realmente o Eldourado que diziam em 

Curitiba, onde eu morava. Dinheiro rodava a bangu,a gente  vendia 

o que queria. Não fui embora. Como a única coisa que viajante 

procurava, quando viaja, é o jogo de baralho os putaria... 

THEODORO, 1991.p.12 
 

Contudo esse ato de aceitação em relação à prostituição, essa postura 

ocorre apenas quando situação ocorre no passado, na Vila Matos e na 

década de 50, pois a prostituição ainda permanece um “problema” social em 

Londrina no período dessas publicações.  

Buscando proporcionar uma leitura humorada e agradável foram 

explorados causos engraçados que ocorreu na Vila Matos especificamente 

na boate de Selma, com muitos nomes conhecidos de grandes figurões da 

cidade nessa época.  

Os conflitos ocorridos entre a sociedade e a área de meretrício são 

silenciados nessa reportagem, ao contrário ela narra uma Londrina 

harmônica mesmo em segmentos sociais marginalizados nesse período. Na 

reportagem a seguir temos a seguinte argumento: 

 
Interessante é que, apesar do ambiente ser propicio a para a 

confusão, brigas e desavenças não aconteciam com frequência. 

“Claro que um homem casado, empresário de responsabilidade, 

não queria de forma alguma se envolver neste tipo de coisa... O 

negócio era tomar uísque Cavalo branco, vodka e conhaque de 

marca e, no final da noite, todos iam ao meu restaurante para a 

famosa canja ou para saborear o arroz- de -puta. CRUZ, 1994, p.31 
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Ao se argumentar sobre a ausência de brigas e violência na área de 

meretrício, é atribuído como resultado do que frequentava esse ambiente, 

como homens casados e empresários, contudo esse público seria 

pertencente as camadas medias e altas da sociedade. Contudo havia vários 

homens de diferentes segmentos que frequentava a Vila Matos. 

Mesmo construindo essas memórias harmônicas, elas são o que 

Pollack denomina como memórias subterrâneas, ela pertence a um grupo 

marginalizado socialmente por se tratar da prostituição. Pollack aponta que: 
 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das 

minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias 

subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias 

e dominadas, se opõem à “Memória oficial”. POLLAK, 1989, p.02. 

 

As falas de pessoas que tiveram contato com esse mundo estão 

ligadas principalmente a homens que trabalharam na Vila Matos e assíduos 

frequentadores os boêmios.  

Em nenhuma das reportagens aparece o relato de mulheres que 

trabalhou ou frequentou por algum motivo a Vila Matos, a construção de 

memória ficou restrita apenas a homens. 

As memórias apresentadas nos periódicos são ao mesmo tempo 

individuais e coletivas, as reportagens se utilizam da história de vida dos 

entrevistados que tiveram contato com a Vila Matos e a memória acaba 

sendo coletiva por ser um grupo que se identifica como boêmios. Pollack 

elucida a questão de memória individual e coletiva como: 

 

Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em 

segundo lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de "vividos 

por tabela", ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela 

coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São 

acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas 

que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das 

contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou 

não. POLLACK, 1992, p.02. 

 

Um exemplo de memória, que acabou se tornando coletiva para 

aqueles que tiveram contato com a Vila Matos é o incêndio do 

estabelecimento de Laura, esse episódio é sempre retratado com tristeza: 
 

Seo Plínio diz que conhece muitas histórias interessantes 

envolvendo Laura... Mas educadamente se recusa a contar. Porém, 

seo Plínio lembra-se com tristeza de uma passagem que o marcou. 

Foi o dia em que a boate de Laura pegou fogo: “Isso foi por volta de 

1962 ou 1963, não sei precisar o ano. Mas foi o seguinte: alguém 
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esqueceu uma vela acesa em cima do guarda-roupa. A vela se 

consumiu e ateou fogo no imóvel. Abriram a porta do quarto e o 

fogo saltou pras paredes da casa. As mulheres ficaram só com a 

roupa do corpo MENDONÇA,2007, p.03. 

 

Deste modo fica claro que as memórias constituídas pelos jornais da 

Folha de Londrina ficaram ligadas principalmente ao alto meretrício na 

cidade. 

O baixo meretrício possui uma carga negativa perante a sociedade e 

não possui espaço em sua memória. 

Apesar do silêncio há momentos que aparece na memória casas um 

pouco menos luxuosas se comparadas as de Laura ou de Selma, mas que 

não é o que poderia ser denominada como muquifos, essas que são 

lembradas seriam destinadas a uma população de poder aquisitivo que não 

frequentaria as casas luxuosas, contudo não frequentaria os muquifos. 

Temos uma reportagem da Folha que relata: 
 

 Os anos de maior movimento foram entre 1950 e início de 1960, 

conta Toninho, garantindo que a zona, pela freqüência de gente 

importante no ramo empresarial, contribuiu também para o 

crescimento de Londrina. “Noitadas históricas acontecem nas casas 

luxuosas, com belas mulheres… que vinham principalmente de São 

Paulo para celebrar o fechamento de grandes negócios”... Mas o 

pessoal mais humilde também tinha sua vez, pois funcionavam 

ainda, a Zina, Alice Batista, Palmira Loira, Palmira preta, Hilda e 

outras... Londrina chegou a ser considerada como uma das maiores 

do Brasil, ocupando duas quadras fechadas e suas laterais. 

10\12\94 A zona era famosa CRUZ, 1996, p.31. 

 

Mesmo relatando casas de prostituição menos luxuosas que das de 

Laura ou Selma, é possível perceber que a preocupação consciente ou 

inconsciente é demonstrar a opulência da cidade nas décadas de 50 e 60 e a 

prostituição de luxo como consequência desse período áureo da cidade. 

As memórias constituídas pelos boêmios deixam em silêncio a vida 

das prostitutas colocando-as apenas como objetos de suas belezas, os 

sentimentos, sofridos vividos por elas são silenciados a vivência humana está 

estrito apenas aos boêmios.      

Não existem nesses jornais memórias de prostitutas a respeito da Vila 

Matos elas são silenciadas e Pollack denomina essa memória como Memória 

Envergonhada. Possivelmente essa vergonha seja reflexo de uma sociedade 

que apesar de produzir memória a respeito da prostituição ainda não aceite 

muito bem essa prática.  Para Pollack distinguir entre conjunturas favoráveis 
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ou desfavoráveis às memórias marginalizadas é de saída reconhecer a que 

ponto o presente colore o passado (1989, p.06). 

Assim é possível perceber pelo discurso que os conflitos ocorridos na 

Vila Matos são silenciados, a memória é construída de maneira harmônica e 

propaga o discurso de uma terra de felicidade muito questionado por 

trabalhos que tratam de história regional como, por exemplo, de Sonia Adum 

e Jose Miguel Arias Neto. 

Ao silenciar os conflitos ocorridos na área de meretrício, excluir de sua 

memória o baixo meretrício e colocar apenas em sua fala aspectos de 

opulência econômica da cidade as reportagens pesquisadas produzem essa 

história criticada pela historiografia produzida nos últimos anos de uma 

Londrina fundada na ordem e no progresso. 

Assim ao se realizar essas matérias e publicá-las nos jornais se 

propaga a ideia de uma Londrina da felicidade, da ordem e do progresso 

mesmo em segmentos sociais marginalizadas como no caso da prostituição.  

A prostituição de luxo de certa maneira é aceita socialmente em 

Londrina, pois essa memória está ligada a ideia de uma cidade que outrora 

foi a “capital mundial do café”. Assim essa prostituição de luxo acaba 

aparecendo como consequência desse período áureo da cidade. 

A memória da Vila Matos e a memória oficial da cidade não entram em 

conflito, pois em sua construção se buscar integrar ambas as memórias, e 

para se conseguir foram, como citado anteriormente silenciados vários 

personagens, como as prostitutas do baixo meretrício, os conflitos ocorridos 

e as próprias prostitutas que são destacadas apenas por suas características 

físicas.    

Nessas memórias a prostituta que fez da Vila Matos seu espaço de 

convivência e trabalho não aparece, a memória está restrita apenas as 

cafetinas que possuíam as casas mais luxuosas desse período, ou seja, 

mesmo em se tratando de uma prática marginal, a prostituição, repete-se o 

mesmo pressuposto para “marcar a memória”: destaca-se, lembra-se 

daquela que fez fortuna, que conseguiu, mesmo através de práticas 

reprováveis, enriquecer. 

Ao cair em tabus conservadores, como citado anteriormente é 

silenciado dessa memória a voz e memórias das prostitutas e o baixo 

meretrício.  Mesmo seguindo essa definição de Pollak a memória da 

prostituição possui sua importância para a construção da história da cidade. 

Essa memória manifestada através das matérias apenas é possível, 

pois segundo Le Goff, cabe, com efeito, aos profissionais científicos da 

memória, antropólogos, historiadores, jornalistas, sociólogos, fazer da luta 



 

230 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

pela democratização da memória social um dos imperativos prioritários da 

sua objetividade científica (1990, p.467). 

Assim é possível perceber que a história e a memória para a sociedade 

é fundamental na definição de Le Goff, à medida que a memória é um 

elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou 

coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades de hoje (1990, p.476). 
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Imagens da cidade na Literatura: das narrativas de viagem à 

flânerie 

 
Vanessa Germanovix VEDOVATTE (UEL)1 

 

O presente estudo busca refletir acerca da representação da cidade em 

obras literárias que abordam deslocamentos, sejam narrativas de viagem ou 

que retratem deambulações urbanas, descritas como o ato da flânerie, por 

Charles Baudelaire (2004). Serão analisados excertos de diferentes gêneros 

literários, como romance, poema e conto, que apresentam a paisagem, o 

deslocamento e as relações entre o sujeito e o espaço. Com base nos 

conceitos de Michel Collot (2012; 2013), que considera a paisagem como 

resultado da percepção que o sujeito tem do ambiente, e de Kevin Lynch 

(1997), que explica que um espaço indiferenciado se transforma em lugar à 

medida que o homem o ocupa e o impregna de significados, propõe-se 

mostrar que as imagens da cidade representadas na Literatura apontam 

para o espaço não apenas como instância literária presente em cenários 

descritos, mas como reflexo da interação entre o homem e seu ambiente.  

Palavras-chaves: Literatura, Imagens da Cidade, Espaço, Paisagem.  
 

 

Introdução 

 

Nomadismo, caminhada, viagem, expedição são temas recorrentes na 

literatura e em outras artes desde meados do século XIX. A viagem adquire, 

porém, diversas conotações. Existem viagens que dispensam o verdadeiro 

deslocamento físico, como por meio da fantasia, da imaginação, ou como 

Walter Benjamin (2004, p. 248) que descreveu uma “viagem” psicodélica com 

haxixe por Marselha.  

Rouanet (1993, p. 9) diz que “precisamos partir, sim, precisamos do 

trânsito e da chegada – mas não temos necessariamente que sair do lugar”. 

Uma das formas mais reconhecidas de fazê-lo é por meio da literatura.  

Se a literatura já constitui uma viagem, no sentido que faz o leitor 

conhecer mundos incógnitos, isso se acentua quando uma obra tematiza a 

viagem, como afirma Michel Butor. 

 

                                         
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários da 

Universidade Estadual de Londrina. Bolsista CAPES.  
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Toda ficção se inscreve em nosso espaço como viagem e pode-se 

dizer que esse é o tema fundamental de toda literatura romanesca; 

todo romance que nos conta uma viagem é, pois, mais claro, mais 

explícito, que aquele que não é capaz de exprimir metaforicamente 

essa distância entre o lugar da leitura e aquele a que nos leva a 

narrativa (BUTOR, 1969, p. 50). 

 

O flâneur emerge nas Passagens de Paris cobertas por ferro e vidro, 

no século XIX. Essa figura arquetípica da modernidade compreende a cidade 

como poucos habitantes, memorizando cada caminho em seus pés. Cada 

esquina, beco ou escadaria é capaz de mergulha-lo em devaneios. Segundo 

Baudelaire (2004), sua paixão e profissão é desposar a multidão. O ofício do 

flâneur é, então, observar e descrever. “Alegorista da cidade, detentor de 

todas as significações urbanas, do saber integral da cidade (...) o flâneur 

assume sua condição de viajante da modernidade e resolve contar-nos o que 

viu em sua perambulação” (ROUANET, 1993, p. 23).  

A temática dos deslocamentos na literatura é composta, muitas vezes, 

por uma valorização do espaço e da observação. Associando tal temática a 

conceitos de autores que tratam de imagens da cidade e da paisagem, o 

presente trabalho busca refletir acerca da representação dessas imagens em 

textos literários que revelam o espaço como resultado da interação do 

sujeito e seu ambiente.  

 
 

Deslocamentos narrativos e Imagens da cidade 

 

Em As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino (2003), o soberano Kublai Khan 

conhece as cidades de seu império apenas por meio da descrição feita por 

Marco Polo sobre suas expedições. Os títulos dos capítulos revelam as 

cidades como metáforas da experiência humana: “As cidades e a memória”; 

“As cidades e o desejo”; “As cidades e os símbolos”; “As cidades e as trocas”. 

Além disso, os nomes femininos das cidades, - Zora, Doroteia, Anastácia etc. 

– representam o caráter emocional atribuído ao espaço pelo sujeito.  

Michel Collot (2012, p. 11), teórico literário francês que trata a 

paisagem no âmbito literário, considera, citando o dicionário geográfico O. 

Dolfus, L’Analyse: “a paisagem define-se inicialmente como espaço 

percebido: ela constitui ‘o aspecto visível, perceptível do espaço’”. 

O narrador viajante de Calvino (2003) assemelha-se ao narrador 

descrito como marinheiro por Benjamin (1987), pois ele parte em viagem, 

vivencia experiências diversas e retorna ao ponto de partida a fim de 

compartilhar os novos conhecimentos. As descrições de Marco Polo 
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demonstram como o conhecimento adquirido na peregrinação em uma 

cidade desconhecida é capaz de alterar a percepção de lugares já familiares 

e até da cidade natal. 
(...) quanto mais se perdia em bairros desconhecidos de cidades 

distantes, melhor compreendia as outras cidades que havia 

atravessado para chegar até lá, e reconstituía as etapas de suas 

viagens e aprendia a conhecer o porto de onde havia zarpado, e os 

lugares familiares de sua juventude, e os arredores de casa, e uma 

pranchinha de Veneza em que corria quando era criança. (...) Os 

outros lugares são espelhos em negativo. O viajante reconhece o 

pouco que é seu descobrindo o muito que não teve e o que não terá 

(CALVINO, 2003, p.14-15). 

 

O viajante moderno passeia pela cidade; “não é mais o peregrino, o 

nauta, o corsário – é o flâneur” (ROUANET,1993, p.21). Ao contar o que vê em 

sua perambulação, o flâneur assume a condição de narrador. “Mostra Paris, 

e com isso narra o que aprendeu como flâneur atravessando de um extremo 

a outro a modernidade urbana” (ROUANET, 1993, p. 23).  

Ter um rumo, uma chegada específica ou alguém a encontrar pode ser 

apenas um pretexto para o flâneur. O percurso passa a ser valorizado, pois o 

que importa é o que será visto e descoberto durante o trânsito. No poema 

Ítaca, o poeta grego Konstantinos Kaváfis (1863-1933) dirige-se ao leitor para 

tratar de uma viagem simbólica onde o mais relevante será captado durante 

o trajeto, não no destino.  

 
Se partires um dia rumo à Ítaca  

Faz votos de que o caminho seja longo  

repleto de aventuras, repleto de saber.  

Nem lestrigões, nem ciclopes,  

nem o colérico Posidon te intimidem!  

Eles no teu caminho jamais encontrarás  

Se altivo for teu pensamento 

Se sutil emoção o teu corpo e o teu espírito tocar 

Nem lestrigões, nem ciclopes  

Nem o bravio Posidon hás de ver 

Se tu mesmo não os levares dentro da alma 

Se tua alma não os puser dentro de ti.  

Faz votos de que o caminho seja longo.  

Numerosas serão as manhãs de verão  

Nas quais com que prazer, com que alegria  

Tu hás de entrar pela primeira vez um porto  

Para correr as lojas dos fenícios  

e belas mercancias adquirir.  

Madrepérolas, corais, âmbares, ébanos  

E perfumes sensuais de toda espécie  



 

234 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Quanto houver de aromas deleitosos.  

A muitas cidades do Egito peregrinas  

Para aprender, para aprender dos doutos.  

Tem todo o tempo Ítaca na mente.  

Estás predestinado a ali chegar.  

Mas, não apresses a viagem nunca.  

Melhor muitos anos levares de jornada  

E fundeares na ilha velho enfim.  

Rico de quanto ganhaste no caminho  

Sem esperar riquezas que Ítaca te desse.  

Uma bela viagem deu-te Ítaca.  

Sem ela não te ponhas a caminho.  

Mais do que isso não lhe cumpre dar-te.  

Ítaca não te iludiu  

Se a achas pobre.  

Tu te tornaste sábio, um homem de experiência.  

E, agora, sabes o que significam Ítacas. (KAVÁFIS, 2006, p. 146-147) 

 

Ao desejar que “o caminho seja longo”, o poeta sugere que a trajetória 

deve ser apreciada para se apreender tudo o que ela oferece. O herói aqui 

não é o que exibe grande força física, mas é aquele cuja coragem está em 

empreender uma viagem em busca de conhecimento. São as experiências, 

aventuras e desafios que o tornarão um homem sábio. Manter “todo o 

tempo Ítaca na mente” estabelece um rumo para que o herói não parta 

desnorteado. Mas é no caminho em que estão as riquezas, pois é a “bela 

viagem” que tem valor, não necessariamente o que ele encontrará na 

chegada. 

O primeiro contato do viajante com o espaço é pela observação. 

Mesmo à distância, ele busca captar as imagens que aquela paisagem 

oferece. A ideia da visualização do espaço inclui um ponto de vista, pois, para 

observar um lugar, o sujeito tem de ocupar um lugar no espaço e sua visão 

será de um ponto de vista único (COLLOT, 2012). A existência da paisagem 

depende da presença e da ação humana, pois “Um ambiente não é suscetível 

a se tornar uma paisagem, senão a partir do momento em que é percebido 

por um sujeito” (COLLOT, 2012, p. 19). 

Dessa forma, o Collot (2012) reforça que a paisagem é construída 

simbolicamente por meio da percepção do observador. Para o autor,  

 
[...] paisagem não é um puro objeto em face do qual o sujeito 

poderá se situar numa relação de exterioridade, ela se revela numa 

experiência em que sujeito e objeto são inseparáveis, não somente 

porque o objeto espacial é constituído pelo sujeito, mas também 

porque o sujeito, por sua vez, encontra-se englobado pelo espaço 

(COLLOT, 2012, p. 13). 
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Outros teóricos também discutiram sobre a significação do espaço e 

sobre a sua relação com o sujeito que o habita ou observa. Roland Barthes 

(1967) sugere a leitura da cidade como um texto: “a cidade é um discurso, e 

esse discurso é verdadeiramente uma linguagem: a cidade fala a seus 

habitantes, falamos nossa cidade, a cidade em que nos encontramos, 

habitando-a simplesmente, percorrendo-a, olhando-a” (BARTHES, 1967, p. 

224). 

Barthes busca aplicar a semiologia a paisagens citadinas e ainda 

encontrar possibilidades para uma “semiologia urbana”, termo que introduz 

para lembrar o leitor da concepção significante do espaço. O autor 

argumenta que precisamos compreender o “jogo dos signos”, compreender 

que qualquer cidade é uma estrutura, mas que nunca se deve tentar 

preencher esta estrutura. Sugere, ainda, aplicar um modelo linguístico do 

significado derivado das relações estruturadas entre objetos na cidade:  

 
Uma cidade é um tecido [...] de elementos fortes e elementos 

neutros, ou então, como dizem os lingüistas, de elementos 

marcados e de elementos não marcados [sabe-se que a oposição 

entre o signo e a ausência de signo, entre o grau pleno e o grau 

zero, é um dos principais processos na elaboração do sentido] 

(BARTHES, 1967, p. 223). 

 

Na opinião de Barthes (1967, p. 222), Kevin Lynch foi quem “mais se 

aproximou dos problemas de uma semântica urbana”. Lynch (1999, p. 5) 

defende que a cidade é em si o símbolo poderoso de uma sociedade 

complexa, e que pode ter um significado expressivo, se for bem organizada 

visualmente. Este significado, prático ou emocional, deve existir para 

observador, e é o que transforma um espaço indiferenciado em lugar, à 

medida que o homem o ocupa: “O cidadão poderá impregná-lo de seus 

próprios significados e relações. Então se tornará um verdadeiro lugar, 

notável e inconfundível” (LYNCH, 1999, p.102).  

Lynch (1999) defende que a cidade é em si o símbolo poderoso de uma 

sociedade complexa, e que pode ter um significado expressivo, se for bem 

organizada visualmente. Este significado, prático ou emocional, deve existir 

para observador, e é o que transforma um espaço indiferenciado em lugar, 

à medida que o homem o ocupa: “O cidadão poderá impregná-lo de seus 

próprios significados e relações. Então se tornará um verdadeiro lugar, 

notável e inconfundível” (LYNCH, 1999, p.102).  

Lynch discute, ainda, o caráter textual do espaço urbano do ponto de 

vista dos seus usuários e planejadores, definindo, inicialmente, o conceito de 



 

236 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

legibilidade da cidade como a “facilidade com que suas partes podem ser 

reconhecidas e organizadas em um modelo coerente” (LYNCH, 1997, p. 3). 

Um ambiente legível oferece segurança e possibilita uma experiência urbana 

mais vívida, uma vez que a cidade explore seu potencial visual e expresse 

toda a sua complexidade. Imagens fortes aumentam a probabilidade de 

construir uma visão clara e estruturada da cidade. 

Inspirado no pintor Constantin Guys, o flâneur de Baudelaire, é um 

artista que deambula pela cidade em busca refúgio na multidão 

(BAUDELAIRE, 2004). No conto Homem da multidão, Edgar Allan Poe 

questiona se o flâneur é a pessoa que segue ou é seguida. Em francês, os 

termos para “eu sou” e “eu sigo” são idênticos: je suis. Em Nadja, André Breton 

escreve:  

 
Quem sou? Se excepcionalmente recorresse a um adágio, tudo não 

se resumiria em saber “com quem ando”? Devo confessar que essa 

expressão me perturba um pouco, pois tende a estabelecer entre 

mim e certos seres relações mais singulares, menos evitáveis, mais 

perturbadoras do que poderia imaginar (BRETON, 2007, p. 21). 

 

Ao iniciar com a frase “Quem sou?” (qui suis-je?)  Breton associaria o 

verbo ser ao verbo seguir, e subverteria o dito popular em: “diga-me quem 

segues e eu direi quem tu és”. Isso fica evidente ao longo da narrativa, 

conforme Breton acompanha, segue Nadja pelas ruas de Paris. A caminhada 

despretensiosa e sem destino final, resulta em diversas situações 

aparentemente aleatórias e no encontro com os mistérios da cidade.  

O flâneur sempre tem algo a mais para ver. “A espontaneidade comum 

ao estudante, ao jogador e ao flâneur talvez seja a mesma do caçador, quer 

dizer, a forma mais antiga de trabalho, que entre todas, é certamente a mais 

estritamente ligada à ociosidade” (BENJAMIN, 2009, p. 845). Aqui, Benjamin 

fala do desígnio de uma duração ilimitada que a ociosidade traz consigo, que 

a distingue do simples prazer sensorial de qualquer natureza. Apesar do 

ritmo acelerado que a urbanização e a indústria tentam lhe impor, o flâneur 

narrador busca autonomia para realizar seu ofício. 

Mobilizado pelo seu desejo de evasão, qualquer motivo cotidiano 

torna-se recurso para realizar seus impulsos. No ensaio Street haunting 

(1930), sob o pretexto de comprar um lápis, Virginia Woolf sai pelas ruas de 

Londres e é inebriada pela qualidade das luzes, da atmosfera noturna e das 

ruas. Com isso, a autora revela que, à medida que avança na caminhada, não 

é mais possível ficar passiva diante da paisagem urbana, mas que há uma 

interação, uma transformação em duas vias: o sujeito transforma a cidade e 

a cidade o transforma de volta.  
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De acordo com Norberg-Schulz (1976), o potencial fenomenológico na 

arquitetura é a capacidade de dar significado ao ambiente mediante a 

criação de lugares específicos. O teórico introduz a noção romana do genius 

loci, o espírito do lugar, que diz respeito ao caráter de um lugar, como 

aspectos sociais, culturais, costumes, além da própria estrutura 

arquitetônica que o configura. Essa noção complementa com a ideia de 

Collot (2012) que afirma: “Se a paisagem percebida significa, é porque é de 

imediato analisada visualmente, vivida e desejada” (COLLOT, 2012, p. 17). 

A flânerie é ainda uma arte. Victor Fournel dedicou um capítulo de sua 

obra “Ce qu'on voit dans les rues de Paris” (1867) à arte da flânerie, a fim de 

demonstrá-la não como sinônimo de contemplação ociosa, mas, pelo 

contrário, era uma maneira de compreender a rica variedade da paisagem 

da cidade. Uma paisagem é um espaço onde tem lugar a vida humana. Por 

isso, não é um espaço isomórfico, matemático, mas um “espaço vívido” entre 

a terra e o céu. (NESBITT, p.468) 

A urbanização e os novos meios de transporte alteram as formas de 

circulação na modernidade. Refletindo todas as transformações resultantes 

desse processo, a flânerie surge como a rotina de caminhar, observar e até 

imaginar para compreender os costumes cotidianos. “Desenraizando-se de 

sua territorialidade, ele [o flâneur] pode caminhar, mover-se segundo os 

objetivos traçados por sua consciência individual” (ORTIZ, 2000, p. 21).  

Benjamin (2009, p. 146) relata que em 1839 era elegante as pessoas 

passearem com tartarugas, o que exprime o ritmo vagaroso do flâneur. Mas 

a aceleração imposta pelas transformações urbanas e pelo aumento da 

circulação de meios de transporte, tornou inviável esse lento caminhar nas 

ruas. Para essa atividade, então, as passagens destacam-se como lugares 

privilegiados. A flânerie, diz Benjamin, dificilmente teria se desenvolvido sem 

as galerias parisienses.  
 

As galerias, uma nova descoberta do luxo industrial – diz um guia 

ilustrado de Paris de 1852 – são caminhos cobertos de vidro e 

revestidos de mármore, através de blocos de casas, cujos 

proprietários se uniram para tais especulações. De ambos os lados 

dessas vias se estendem os mais elegantes estabelecimentos 

comerciais, de modo que uma de tais passagens é como uma 

cidade, um mundo em miniatura. (BENJAMIN, 1994, p. 35)  

 
Nesse ambiente, está o caminho predileto dos transeuntes e dos 

fumantes. Nas galerias, Benjamin vê seus personagens alegóricos – 

prostituta, trapeiro, flâneur – como mercadorias expostas nas vitrines, 

evidenciando o caráter de fetiche. Benjamin (2009, p. 959) explica, ainda, que, 
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para o flâneur, “a cidade divide-se em dois polos dialéticos: ora abre-se como 

paisagem, ora o circunda como uma sala”, e as galerias representariam esse 

meio-termo entre a rua e a casa.  
 

Considerações finais 

Andarilho urbano, artista de rua, observador e, nos termos de Walter 

Benjamin, um detetive amador. Graças a sua percepção aguçada, o flâneur 

torna-se um intérprete das transformações dramáticas que ocorreram na 

cidade de Paris ao tornar-se metrópole moderna. Por sua capacidade de, no 

meio da multidão, não se confundir com ela, ele compreende como poucos 

os fenômenos do cotidiano urbano e, pode ser ainda um bom narrador, que 

traduz e compartilha essas experiências com seus contemporâneos.  

Os deslocamentos traçados pelo indivíduo são responsáveis por 

atribuir sentido e significado sobre o espaço, transformando-o em lugar, em 

paisagem. Cada observador estabelece uma relação com o ambiente, 

dotando-o de sentido de acordo com a sua subjetividade. O lugar se apropria 

do caráter passional do sujeito e se transforma conforme a influência 

humana atua sobre ele.   

A Literatura é rica em exemplos que ilustram a relação do homem com 

seu ambiente, sobretudo nos deslocamentos, sejam em narrativas de viagem 

e expedição ou percursos urbanos. A trajetória que o sujeito percorre é, 

assim, capaz de transformar o desenho do espaço. As paisagens 

representadas por meio das obras indicam que o espaço está muito além de 

uma categoria literária. Em muitos casos ocupando o status de protagonista, 

as imagens da cidade na Literatura representam o reflexo da interação entre 

o homem e seu ambiente e a transformação mútua que ocorre entre eles.  
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Existiria uma paisagem invisível para a fotografia? 

 
César Bastos de Mattos VIEIRA (UFRGS – FA)2 

 
Resumo.  

Defende-se que há, na fotografia, limitações na sua capacidade de registrar o 

universo real visível. Walter Benjamim já havia percebido, que “a natureza que 

fala com a câmera é diferente da que fala com os olhos”. Susan Sontag, 

afirmou que “a foto pode distorcer”. Vilém Flusser, afirmou que “o fotógrafo 

somente pode fotografar o fotografável. Já na pesquisa desenvolvida, desde 

2010, sobre “a fotografia na percepção da arquitetura e da cidade”, foi possível 

identificar “demandas fundamentais da fotografia: luz, distância e 

ordenamento”, que se não forem satisfeitas, não se logrará um registro 

fotográfico minimamente satisfatório da cena visível. Soma-se a isto recursos 

do aparato tecnológico e as decisões do fotógrafo/operador. Há, portanto, 

indícios suficientes para admitir a existência de uma paisagem invisível aos 

olhos da câmera fotográfica. Esta parcela da realidade, que a fotografia não 

consegue registrar, constituiria, então, em uma paisagem invisível para uma 

sociedade onde a relação com a realidade está sendo intermediada pela 

imagem fotográfica.  

Palavras-chaves: Fotografia, Paisagem, Arquitetura, Cidade, Invisibilidade. 

 

Introdução 

Nos dias de hoje, a fotografia é onipresente e possui status de verdade 

absoluta, pelo menos no senso comum. Mesmo quem desconfia desta 

predominância da visão, e mais ainda, da visão fotográfica pode cair nas 

armadilhas desta potente ferramenta de representação e apresentação do 

mundo visível. Este trabalho busca problematizar a capacidade da fotografia 

de ver e registrar sem limites e de maneira plena, com especial atenção nas 

áreas da arquitetura e da cidade. Defende-se que há, na fotografia, 

limitações, ou pelo menos diferenças significativas, na sua capacidade de 

registrar o universo real visível, quando em comparação com a percepção 

visual humana. Alguns teóricos abordam e alertam para esta peculiaridade 

da fotografia, tais como, Walter Benjamim que já havia percebido e alertado, 

que “a natureza que fala com a câmera é diferente da que fala com os 
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Planejamento Urbano e Regional da mesma universidade; cbvieira@terra.com.br. 
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olhos”(2008. p. 26). Susan Sontag, corrobora com esta hipótese ao trazer as 

fotografias desconcertantes de Diane Arbus, que denunciam, de certa forma, 

a existência de uma estética fotográfica estabelecida e ao fazer algumas 

afirmações como: “a foto pode distorcer”(2004, p.16). Já, Vilém Flusser, ao 

afirmar que “o fotógrafo somente pode fotografar o fotografável” (2002. p. 

31), deixa claro que se há o fotografável, também deve existir o não 

fotografável, ou seja, uma parcela da realidade visível não seria passível de 

registro pela fotografia. Na pesquisa desenvolvida, desde 2010, sobre “a 

fotografia na percepção da arquitetura e da cidade”, foi possível identificar 

“demandas fundamentais da fotografia”, que se não forem satisfeitas, não se 

logrará um registro fotográfico minimamente satisfatório da cena visível. 

Estas demandas são: luz, distância e ordenamento. Soma-se a isto recursos 

do aparato tecnológico como, por exemplo, lentes (objetivas), sensibilidade 

dos filmes e sensores, parâmetros de funcionamento da câmera, que podem 

distorcer a cena e/ou evidenciar as limitações no registro ao exigirem 

decisões de sobre o que deverá ser registrado corretamente e o que não será 

registrado. Por último, mas não menos importante, existem as decisões do 

fotógrafo/operador que determinaram, entre outros aspectos, além de ter 

que tomar as decisões exigidas pelo aparato tecnológico, decidir por escolha 

própria o que estará dentro e fora de quadro. Portanto, o que se vivencia, na 

prática do processo fotográfico, é que certas cenas visíveis, ou parcelas 

importantes da cena, não se deixam registrar com a mesma clareza que 

estão sendo vistas ou simplesmente não são registráveis.  

Com o exposto acima, seria possível, então, admitir a existência de 

uma paisagem invisível aos olhos da câmera fotográfica. Esta parcela da 

realidade visível, que a fotografia não consegue registrar, constituiria, então, 

em uma paisagem invisível para uma sociedade onde a relação com a 

realidade está sendo intermediada pela imagem fotográfica. Este trabalho 

pretende apresentar e descrever os principais fatores limitadores do registro 

fotográfico e dar início a uma discussão teórica sobre as consequências deste 

fenômeno, que curiosamente não se encontra entre os teóricos da área. 

 
Discussão teórica 

Há, no senso comum, uma crença de que a fotografia tudo vê e tudo é 

passível de ser registrado com total verossimilhança com a cena real visível. 

Pois na prática fotográfica é frequente as situações onde a cena real visível 

não se deixa captar pela fotografia da mesma maneira com que nossos olhos 

a registram. Isso se dá por uma diversidade de peculiaridades do processo 

fotográfico. Conforme Machado, “ao penetrar a câmera, a informação 

luminosa é codificada e se deixa reestruturar” (2015. p. 47), Kossoy vai falar 
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que a fotografia “é sempre construída e também plena de códigos” (2007. p. 

42). Para exemplificar esta limitação do registro fotográfico foi eleita uma 

cena de lua cheia nascendo. Em quase todas as vezes, ou se registra com 

sucesso o entorno iluminado pelo luar e a lua fica estourada como se fosse 

um farol de moto vindo na direção do observador, ou se logra o registro da 

lua com seus detalhes e o entrono desaparece em uma escuridão profunda. 

As figuras 1 e 2 ilustram este exemplo. Na figura 1 a fotometragem está feita 

pelo entorno iluminado pelo luar, o que faz a noite parecer dia e a lua parecer 

um sol, como um ponto de luz estourado. Já na figura dois a fotometragem 

foi feita na fonte luminosa – a lua – o que permitiu fazer o registro dos seus 

detalhes, entretanto, se perdeu todas as informações do entorno da cena. 

 

    
Figura 1 Figura 2 

Fonte: Fotografias César Vieira 

 

Outras situações se apresentam frequentemente ao se praticar 

fotografia. Na tese de doutoramento, com o título “A fotografia na percepção 

da arquitetura” (VIEIRA, 2012), são destacados as “demandas fundamentais 

da fotografia”, que tratam de apresentar as condições exigidas pelo aparato 

tecnológico e por suas leis oriundas da ótica, da física, da química e da 

eletrônica. São estas demandas a Luz; a distância e o ordenamento.  

A luz parece ser a demanda de mais fácil compreensão, afinal, o 

próprio termo “fotografia” quer dizer, em sua etimologia, a escrita com a luz. 

Esta luz, entretanto, tem que possuir certas qualidades para que o registro 

fotográfico aconteça de maneira satisfatória. Idealmente, tem que ser uma 

luz de qualidade e quantidade uniforme, sem grandes variações de 

intensidade e posicionada atrás do fotógrafo. A fotografia não consegue 

registrar grandes variações de luminosidade – diferenças exageradas entre 

áreas muito claras e zonas de muita sombra –, como é o caso da lua cheia. O 

registro de silhuetas é a consequência frequente em uma fotografia obtida a 

contraluz (quando a fonte luminosa se encontra posicionada na frente do 

fotógrafo). A figura 3 ilustra esta situação. Neste caso, se perde muitas das 
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informações da cena real visível: o fundo fica excessivamente claro e os 

objetos no primeiro plano são reduzidos a silhuetas.  
 

 
Figura 3 

Fonte: Fotografias César Vieira 

 
A distância é outra das demandas fundamentais da fotografia que 

pode ser compreendida de maneira fácil, mas que aparenta certa negligência 

ou desconhecimento por quem acredita que o registro fotográfico é pleno 

de condições de capturar toda e qualquer cena real visível. Pelo fato do 

quadro de corte da fotografia ser muito menor que o campo visual humano, 

quase sempre se faz necessário tomar mais distância da cena para tentar 

enquadrá-la de maneira mais completa. Infelizmente este movimento não 

será possível em todas as vezes que se fizer necessário. Na fotografia de 

cidade e arquitetura este distanciamento não é muitas vezes permitido 

dentro da malha da cidade. Desta maneira, alguns entes arquitetônicos, não 

são passíveis de um registro pleno, mesmo com a utilização de lentes 

grandes angulares. As figuras 4 e 5 ilustram duas situações bem distintas. Na 

figura 4, é a fotografia obtida de uma condição de distanciamento ideal, de 

um observador em um ponto elevado, que permite uma alçada completa do 

prédio sem convergências verticais, sem distorções. Já a figura 5 ilustra uma 

situação crítica onde não se conseguiu tomar distância. A fotografia atesta 

apenas existência de algo, como defende Barthes: “a coisa esteve lá” (2008, 

p. 87), mas apenas isto. Nesta segunda fotografia, fica impossível uma 

compreensão da totalidade do ente arquitetônico. 
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Figura 4 Figura 5 

Fonte: Fotografias César Vieira 

 

Nestes casos de pouca distância, são indicados, por praticamente 

todos os manuais de dicas para fotografia de arquitetura e cidade, a 

utilização de lentes super grandes angulares. Entretanto, não se alerta que 

estas lentes alteram as distâncias relativas construindo armadilhas visuais 

para um leitor desavisado. Com a utilização destas lentes, a câmera passa a 

conseguir capturar uma parcela maior da cena real visível, mas oferece cenas 

distorcidas, anamorfoseadas, capazes de contribuir para uma construção 

imagética distorcida da realidade, como já defendeu Vieira e Cattani, no texto 

“Fotografia : a possibilidade de criação de imaginários deformados” 

publicado no Simpósio Nacional de História Cultural, em 2010, e, Vieira em 

2015, no V Encontro Nacional de Estudos da Imagem, com o texto: “Fotografia 

da cidade: realidade reconfigurada”, além da tese de 2012.  

Para ilustrar estas afirmações, nas figuras 6, 7 e 8, são apresentadas 

três tomadas do mesmo ponto de vista, com três diferentes lentes objetivas. 

São tomadas feitas da cobertura do Edifício Santa Cruz, em Porto Alegre, 

onde se toma como ponto de referência o prédio da Fundação Iberê 

Camargo, projeto do arquiteto português Álvaro Siza.  

A figura 6 é uma fotografia obtida com a utilização de uma lente super 

grande angular, de 17 mm. Nesta tomada registra-se uma grande parcela da 

cidade, mas o prédio da Fundação se perde em um horizonte distante. Neste 

caso as distâncias relativas estão “exageradamente espichadas”.  

Já a figura 7, é uma fotografia obtida com uma lente normal de 50 mm, 

normal porque registra os objetos de uma maneira próxima a que os olhos 

humanos nos apresentam. “Uma foto exatamente como se olha o mundo. 
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Porque a tomada se identifica com o nosso olhar, o espaço a foto parece 

‘naturalmente’ congruente com o espaço real, tal como a nossa percepção 

corrente capta.”(DUBOIS, 2001. p. 213) Perde-se em campo de visão, se 

comparada com a foto da figura 6, entretanto, apresenta distâncias e 

proporções semelhantes com as observadas pelo olho humano posicionado 

no mesmo ponto de tomada.  

Por fim, a figura 8, é uma fotografia obtida com uma lente teleobjetiva 

de 960 mm. Neste caso, as distâncias relativas são “achatadas”, entretanto, o 

prédio de interesse se mostra por inteiro, protagonista no centro da imagem. 

É importante destacar que neste procedimento de “aproximação” com o 

objeto de interesse perde-se grande parte do entorno. Novamente a 

fotografia coloca o fotógrafo/operador no dilema entre o que se perde e o 

que se ganha no registro fotográfico. 

Estas 3 fotografias demonstram as potencialidades de alteração da 

realidade visível apenas com a utilização de distintas lentes. A fotografia 

oferece outros recursos além deste que são detalhados de maneira mais 

minuciosa na tese Vieira, 2012. 

 

    
Figura 6 
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Figura 7 

 

    
Figura 8 

Fonte: Fotografias César Vieira 

 

Por último, e a mais sutil das demandas é o ordenamento. Fotografias 

confusas, caóticas costumam ser descartadas, não compreendidas, e 

perdem seu potencial de fornecer informações. Conforme Mascaro, o 

mundo é um caos e é função do fotógrafo achar a harmonia e registrá-la. 

Assim ele descreve: 

 
....é relevante, perceber a luz e ainda mais o que é mais 

fundamental: pressentir, simultaneamente a todas estas medidas e 

atitudes, o momento mágico e decisivo quando o caos, por uma 

fração mínima de segundo, por obra e graça de sua capacidade de 

percepção, se harmoniza e então finalmente apertar o botão. 

(MARCARO, 1994. p. 41) 

 
Para ilustrar esta peculiaridade da fotografia são apresentadas duas 

fotografias da Fundação Iberê Camargo. Na figura 9 apresenta-se uma 

fotografia obtida com uma teleobjetiva a uma grande distância do objeto de 
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interesse. Fazendo-se assim com que vários elementos circundantes ao 

prédio “se incluam” no registro confundindo a cena e trazendo o caos do 

entorno para dentro do quadro. Por outro lado, a fotografia 10 é uma 

fotomontagem de três imagens obtidas com uma objetiva super grande 

angular de 17 mm Tilt&Shift. Esta segunda imagem apenas apresenta o 

prédio e a pedreira/morro que o envolve. É uma fotografia que apresenta, 

por ter sido feita com uma super grande angular, uma enorme deformação 

dimensional ao prédio (ele é apresentado com suas as formas “espichadas”), 

no entanto, está dentro dos padrões visuais apregoados pela área de 

arquitetura e urbanismo. É uma fotografia impactante visualmente, “limpa”, 

“ordenada”, ou conforme Possamai: “bela, monumental e ordenada” (2008. 

p. 73). É notório, neste exemplo a capacidade da fotografia de deformar a 

realidade visível. Nenhuma destas duas imagens se equivalem ao prédio 

experimentado diretamente e visto a olho nu.  

 

  
Figura 9 Figura 10 

Fonte: Fotografias César Vieira 

 

Nesta última demanda percebe-se a importância e a influência do 

fotógrafo/operador de maneira mais contundente o que reforça a 

necessidade de se estudar de maneira mais profunda o papel deste 

importante personagem do jogo fotográfico. Conforme Flusser “o fotógrafo 

manipula o aparelho, apalpa-o, olha para dentro e através dele, a fim de 

descobrir sempre novas potencialidades.” (2002. p. 23) Assim, caberá sempre 

ao fotógrafo/operador as decisões sobre recursos óticos, setagem do 

aparado fotográfico com a finalidade de capturar a parcela da cena real 

visível que mais lhe interessar. A fotografia é o resultado de um conjunto de 

decisões sobre o que será e o que não será registrado respeitando as 

demandas fundamentais da fotografia, ou seja, a fotografia, de fato, é 

limitada em sua capacidade de registro do universo visível. 

Repetindo a citação de Flusser (2002. p. 31) que alerta para esta 

limitação no jogo fotográfico: “o fotógrafo somente pode fotografar o 
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fotografável”, ou seja, se há algo fotografável, e pelas estudar as demandas 

fundamentais da fotografia pode se afirmar com certeza que há, haverá 

também uma parcela de universo que não é fotografável e portanto invisível 

aos olhos da câmera. 

Em uma era onde a imagem vale muito, onde se percebe o mundo 

pelos olhos das câmeras fotográfica, muito bem descrito por Pallasmaa 

(2011), no livro “Os olhos da pele”, como a era da “hegemonia da visão”, 

afirmar que possa haver uma parcela de paisagem invisível é uma tarefa 

complicada. A lógica do olho mecânico e objetivo que tudo vê está 

impregnada no senso comum e carece de mais reflexões por parte dos 

teóricos. Encontram-se trabalhos que problematizam as decisões dos 

fotógrafos do que será registrado. Questões sociais (de gênero, raciais, 

étnicas etc.), cenas censuradas, mas há cenas que mesmo que se tenha 

interesse em registrar por completo, isto não será possível. E sobre este 

ponto não se encontra nada. Especula-se que isto possa ocorrer porque nem 

todos os teóricos da área são fotógrafos e experimentaram as limitações do 

fazer fotográfico, ou porque acreditam ser tão óbvio que não mereça ser 

discutido. Entretanto, em uma sociedade do espetáculo onde “sua única 

mensagem é ‘o que aparece é bom, o que é bom aparece’.” (DEBORD, 2003. 

p. 17) deixar de fora das reflexões e problematizações esta possível parcela 

da realidade pode ser um erro. 

Então, nesta paisagem invisível aos olhos das câmeras fotográficas 

estariam parcelas significativas de realidades e quais poderiam ser as 

consequências deste fenômeno? No registro da arquitetura e da cidade isto 

poderia ter consequências danosas no pensar, projetar e fazer. Alguns 

sintomas poderiam ser listados como a falta de coordenação e interação 

existente entre os entes arquitetônicos que compõem as cidades, a falta de 

um registro pleno dos “miolos urbanos” e das mazelas e conflitos existentes 

entre as diversas populações que se utilizam, se apropriam e vivem nestes 

espaços. 

Além das impossibilidades técnicas da fotografia somam-se os 

estatutos visuais estabelecidos na fotografia, que focam nas formas belas, 

luminosas, limpas e ordenadas tudo que não corresponde a estes 

parâmetros estariam sendo “apagados”, deixados de lado, fora de quadro. 

Mesmo quando se está defronte de registros de situações horríveis, estas 

imagens trazem ordenamento, uma luz impecável, e o pior: são imagens 

belas. Sebastião Salgado seria um exemplo de fotografo documental que 

apresentou momentos de grande sofrimento humano com uma beleza, uma 

luz, harmonia visual, monumentalidade irretocáveis. 
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Em arquitetura e urbanismo, o respeito a regras e estatutos visuais é 

muito rígido e apreciado fazendo com que os fotógrafos contemporâneos 

que se destacam na área do registro da arquitetura e da cidade sigam as 

regras dos pioneiros construindo fotografias limpas, harmoniosas, 

monumentais e sem pessoas. Atualmente, já surgem alguns jovens 

fotógrafos que estão colocando em xeque alguns destes padrões visuais 

apresentando o que poderia até ser denominado de “fotos feias”, em alguns 

aspectos, mas que, entretanto, conseguem apresentar “novas realidades”. 

Podem ser exemplo deste movimento, aqui no Brasil, Tuca Vieira e Felipe 

Russo. Tuca Vieira, foi o fotógrafo que produziu a fotografia icônica da favela 

de Paraisópolis3. Nesta fotografia ele apresenta o contraste entre a favela e 

os condomínios de alto padrão nas fronteiras existentes entre estes dois 

universos. No mesmo caminho, o fotógrafo Felipe Russo4 desenvolve um 

trabalho de questionamento dos padrões visuais com fotografias, também 

predominantemente da Cidade de São Paulo, com enquadramentos 

centralizados e registrando detalhes, rastros, evidências de uma decadência 

– natural das áreas construídas e sem manutenção – e da existência de 

personagens que não são habitualmente fotografados muito menos 

desejados. 

 
Considerações Finais 

Levando em conta o que foi apresentado neste trabalho, há evidências 

suficientes para que se afirme a existência de paisagens invisíveis aos olhos 

fotográficos. Esta parcela de realidade que fica fora do alcance do olho de 

Cíclope tecnológico não é tão pequena e insignificante que não caiba uma 

reflexão profunda de quais as consequências possíveis de não haver 

registros desta parcela da “realidade visível” e, por conseguinte, não seja 

incluída em uma (re)construção do real. Nestas parcelas invisíveis da 

realidade para a fotografia podem estar escondido o fundamental, o que de 

fato tem que ser mostrado, o que se procura. 

Nas áreas de arquitetura e urbanismo este fenômeno coloca fora do 

quadro, para planejadores, estudiosos e pesquisadores, parcelas 

importantes da realidade. São perguntas que surgem: Se os espaços são 

projetados para ficarem arrumados, belos, ordenados e sem ocupações, 

seriam de fato projetados para serem utilizados ou apenas contemplados 

por usuários? A cidade, se não registra fotograficamente suas mazelas, seus 

conflitos sociais, suas áreas em sombra, como poderiam, seus planejadores, 

                                         
3 Fonte: https://www.tucavieira.com.br/A-foto-da-favela-de-Paraisopolis Acessado em 

14/04/2019. 
4 Fonte: http://www.feliperusso.com/ Acessado em 10/04/2019. 

https://www.tucavieira.com.br/A-foto-da-favela-de-Paraisopolis
https://www.tucavieira.com.br/A-foto-da-favela-de-Paraisopolis
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ter conhecimento destas situações para então projetar cidades inclusivas e 

acolhedoras para todos? 

Por outro lado, se o estudioso e o pesquisador, não tiver consciência 

de que pode haver uma parcela da paisagem invisível para a fotografia, como 

será a (re)construção imagética desta “realidade visível”? Está se 

(re)construindo cidades a partir de poucos prédios que se deixaram 

fotografar por inteiro, por largos, praças e grandes avenidas. São cidades 

sem “miolo”, ou seja, cidades sem ruas estreitas, becos, espaços apertados e 

caóticos, mesmo que eles acabem por ser a grande parcela da urbe. 

Propõem-se aqui um alerta de atenção e um aprofundamento 

cuidadoso nestas peculiaridades da fotografia para que se possa 

compreender melhor até que ponto a fotografia pode ajudar no registro e 

apresentação das realidades visíveis, tendo uma abordagem crítica desta 

ferramenta potente, pesquisando novas representações e possíveis 

associações para que o “universo real” se mostre de maneira mais ampla, 

completa e detalhada. 
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