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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado, ancorada nos pressupostos teóricos e metodológicos 

da geografia cultural, adentra pelo universo das representações, mais 

especificamente da fotografia, para compor uma análise acerca das paisagens 

urbanas da cidade de Currais Novos, captadas pelo fotógrafo Raimundo Bezerra, 

durante o período entre 1950 a 1980. A escolha de tal temática guia-se pela certeza 

de que a representação fotográfica permite uma leitura geográfica da paisagem 

urbana, tendo em vista que esse meio de representação comporta percepções, 

imaginações, discursos e subjetividades, revelando as inclinações, sonhos e 

aspirações de uma cultura e sua relação com o urbano. Assim, objetiva-se aqui 

analisar, por meio das imagens fotográficas, como o(s) discurso(s) da Modernidade 

é(são) elaborado(s), incorporado(s) e impregnado(s) na paisagem concreta, 

imagética e simbólica dessa cidade. Portanto, ao trazer uma nova forma de 

compreensão do objeto geográfico, segundo uma base hermenêutica e 

fenomenológica, este trabalho responde a questões culturais do entendimento da 

dimensão do indivíduo frente à sua relação com a paisagem. 

 

Palavras-chave:  Paisagem – Fotografia – Modernidade – Currais Novos/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

ABSTRACT 

 

This dissertation promotes a dialogue between visual representation and the new 

cultural geography theory to critically examine the photography representation of an 

specific urban landscape. The interest here is to explore the ways in which the 

images of the city of Currais Novos - RN, captured by the photographer Raimundo 

Bezerra from 1950 to 1980, have taken a great part in shaping people’s 

understanding and imagination of this city’s modernizing process. What comes out of 

this work is the comprehension of that photography permites a geographical study of 

urban landscape as it can revel perceptions, imaginations, discourses e subjetivities 

which are based on especific urban cultural dreams and aspirations related to the 

case studied. So, the aim of this dissertation was to analyse how the discourse of 

modernity could be seen as part of and impregnated to the urban landscape of 

Currais Novos by Bezerra’s photographs. Then, an intertextual, hermeneutic and 

phenomenalogical understanding of the geographic object and how it fits within the 

cultural context was fundamental. 

 

Key-Words:  Landscape – Photography – Modernity – Currais Novos/RN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

LISTA DE IMAGENS 

 
1. FOTOGRAFIAS 
 
Foto 01:  Fotografia elaborada por Yara Schreiber que compõe o ensaio 
intitulado de Tramas Portuárias...................................................................... 

 
42 

 
Foto 02: Fotografia elaborada por Charles Marville da Rue Soufflot em 
Paris com a L’Opera ao fundo ( século XIX).................................................. 

 
 
48 

 
Foto 03: Fotografia elaborada por Marc Ferrez da Avenida Central em 
1910................................................................................................................ 

 
 
50 

 
Foto 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 17: Pluralidade 
temática captada por Raimundo Bezerra na cidade de Currais 
Novos.............................................................................................................. 

 
 
 

67 a 68 
 
Fotos 18, 19, 20, 21: Currais Novos fotografada de cima da torre da igreja 
de Sant`Ana.................................................................................................... 

 
 
72 a 74 

 
Fotos 22, 23, 24, 25, 26, 27: Diversos ângulos da Praça Cristo Rei............. 

 
81 a 83 

 
Fotos 28, 29: A praça como lugar da pose.................................................... 

 
88  

 
Fotos 30, 31, 32, 33: Foco no Tungstênio Hotel........................................... 

 
91 a 92 

 
Fotos 34, 35, 36, 37, 38, 39: Desfile cívico passando ao lado do 
Tungstênio Hotel............................................................................................. 

 
 
94 a 97 

 
Foto 40: Prédio da CAERN............................................................................ 

 
99 

 
Foto 41: Tungstênio Hotel.............................................................................. 

 
100 

 
Foto 42: Banco do Brasil................................................................................ 

 
100 

 
Foto 43: Rodoviária........................................................................................ 

 
101 

 
Foto 44: Hospital Padre João Maria.............................................................. 

 
101 

 
Foto 45: Prédio do INPS................................................................................    

 
102 

 
Foto 46, 47, 48, 49, 50: A rua e seus usos.................................................... 
 
Foto 51, 52, 53, 54, 55: As transformações na paisagem urbana................. 
 

 
106 a 108 
 
111 a 113 

 

 

 



 12

2. FIGURAS 

 

Figura 01:  Mercado Público (1919 -1969)............................................................ 
 

57 

Figura 02:  Prédio da Prefeitura Municipal de 1933.............................................. 
 

58 

Figura 03:  Residência do Dr. Mariano Coelho de 1920........................................ 
 

58 

Figura 04:  Residência e Bangalô de Antônio Bezerra de Araújo – 1924............. 
 

59 

Figura 05:  Prédio da Coletoria Estadual de 1948................................................. 
 

59 

Figura 06:  Coreto o Guarany de 1922.................................................................... 
 

60 

Figura 07:  Cristo Rei de 1937............................................................................... 60 

Figura 08  Catálogo do IBGE (1983).................................................................... 69 

Figura 09:  Currais Novos/RN: perfil sócio-econômico - Dados da COPABI 
(1967)................................................................................................. 
 

 

70 

Figura 10:  Revista de Currais Novos (1977)....................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO............................................................................................. 14 

1 CAPITULO 1: PAISAG EM E REPRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA..........  22 

1. 1 NOVOS OLHARES SOBRE A GEOGRAFIA.............................................. 23 

1. 2 DA PAISAGEM CONCRETA A PAISAGEM IMAGÉTICA........................... 27 

1. 3 UM ATO FOTOGRÁFICO E GEOGRÁFICO............................................... 
 
 

34 

2 CAPÍTULO 2: UM OLHAR SOBRE A CIDADE MODERNA........ .............. 
 

45 

2. 1 DISCURSOS E PRÁTICAS NA CIDADE MODERNA................................. 46 

2. 2 A MODERNIDADE NA PRINCESA DO SERIDÓ........................................ 52 

 

3 

 

CAPÍTULO 3: PAISAGEM E MODERNIDADE: REPRESENTAÇÕES 

IMAGÉTICAS DA “ PRINCESA DO SERIDÓ”................................ ............ 

 

 

66 

3.1 UMA CIDADE FEITA DE IMAGENS............................................................ 67 

3.2 A CIDADE PANORÂMICA........................................................................... 71 

3.3 PAISAGENS DA PRAÇA CRISTO REI....................................................... 79 

3.4 TUNGSTÊNIO HOTEL: TRANSFORMAÇÃO E RACIONALIDADE DA 
PAISAGEM.................................................................................................. 

 

90 

3.5 A CONSTRUÇÃO DE UMA PAISAGEM MODERNA: A ARQUITETURA 
EM FOCO.................................................................................................... 
 

 

98 

3.6 A RUA E SEUS USOS: ESPACIALIDADE DOS EVENTOS SÓCIO-
CULTURAIS................................................................................................. 

 

104 

 
3.7 

 
RETRATOS DAS TRANSFORMAÇÕES URBANAS.................................. 

 

110 

 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS............................... ......................................... 
 

 

115 

 REFERÊNCIAS........................................................................................... 119 

   

 



 14

 
 



 15

Quem observa os movimentos de um fotógrafo munido de aparelho 
(ou de um aparelho munido de fotógrafo) estará observando 
movimento de caça. O antiqüíssimo gesto do caçador paleolítico que 
persegue a caça na tundra. Com a diferença de que o fotógrafo não 
se movimenta em pradaria aberta, mas na floresta densa da cultura. 

  
(V. Flusser) 

  
  
Não existe “floresta cultural” mais “densa” do que a cidade. Os seus 

meandros são complexos espaciais que se dão ao uso e à leitura daqueles que 

desfrutam desse ambiente a partir das práticas cotidianas. Apaixonar-se, ver, sentir 

e viver a/na cidade nos fazem estar sempre a desenvolver uma experiência 

geográfica de apropriação, de produção, de significação e de afetividade, uma vez 

que este espaço convoca aqueles que o habitam a aventuras várias, talvez 

inesperadas, em que movimentar-se entre a “casa e a rua” parte de uma legibilidade 

espacial que só o olhar treinado pode desvendar. 

A “floresta cultural” de que ora falamos é a cidade de Currais Novos/RN, 

edificada no adusto sertão do Seridó Potiguar, por volta de 1808. A construção do 

seu espaço urbano se inicia com a edificação de uma capela e se desenvolve em 

torno da atividade agropastoril. Desde sua fundação, Currais Novos já aspirava ao 

novo com a edificação dos currais de gado de Cipriano Lopes Galvão, fundador da 

cidade. Esses currais, tidos como modernos, atraíam a atenção das pessoas que 

vinham de longe para conhecer essa obra que, naquele momento, era fruto de uma 

engenhosidade nunca vista na região. E foi desses currais feitos de pau-a-pique que 

Currais Novos herdou sua toponímia e, a partir daí, se expandiu através de uma 

urbanização geometricamente traçada, de influência jesuítica, com ruas largas, 

assumindo ao longo do tempo “ares de cidade grande”. 

Destarte, não somente os currais de gado se constituíram como evento 

diferencial dentro da história de Currais Novos. A partir da década de 1920, os 

jornais que circularam na cidade começam a produzir discursos de modernidade, 

civilidade e progresso comungados pela elite social, política, econômica e 

intelectual.  Os Jornais “O Galvanópolis, O Batel e O Porvir”1, veiculavam notícias 

que associavam uma nova feição à paisagem urbana de Currais Novos, utilizando-

                                                 
1 Jornais de autoria da elite intelectual e política da cidade de Currais Novos que circularam na 
primeira metade do século XX. 
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se da ênfase dada ao fetichismo do “novo”, que se manifestava sempre, nos mais 

diversos eventos ocorridos no espaço urbano.  

 

Currais Novos, ou antes, Galvanópolis, que é nome que melhor se 
adapta à nossa aprazível cidade, já pela sua beleza estética, já pelo 
cunho de civismo e reconhecimento que encerra, é um dos recantos 
do Seridó que mais acentuadamente tem recebido as auras 
vivificantes do progresso nas suas múltiplas e variadas emanações. 
Estamos sendo animados por uma partícula dessa luz encantadora 
que acende nos nossos dias a flâmula brilhante de uma civilização 
sem símile em tempo algum. Nosso povo, já por um sentimento 
atávico, já impulsionado pela invasão irresistível das inovações 
sublimes que nos apresenta esse decantado século XX, é 
arrebatado pelos mesmos frêmitos de amor aos nobres ideais que 
se concretizam em outras terras2 (PEREIRA, 1931, p.1). 

 

Este fato, de alguma maneira, está relacionado a um contexto maior, de 

escala nacional e internacional, no qual, a partir do início do século XX, houve uma 

tentativa de reprodução dos modos de vida e do espaço urbano da Paris do Barão 

de Haussmann, do Rio de Janeiro do médico e prefeito Pereira Passos, da cidade 

de Belo Horizonte, entre outras, por parte da cidade de Currais Novos e de muitas 

outras cidades brasileiras. Currais Novos, portanto, passa a ser vista por seus 

habitantes e por sujeitos de outras paragens como um lugar de encenação da vida 

moderna; dos passeios pela avenida principal a pé ou de carro, das reuniões da 

elite, de literatos de vanguarda como José Bezerra Gomes que mantinha contato 

com os escritores mais famosos do Brasil, da arquitetura e mesmo dos ideais que 

discursivamente eram veiculados pela mídia jornalística tão atuante no início deste 

século.   

Se, até este momento, a cidade respirava ares de modernidade, com a 

exploração da scheelita, a partir 1943, estes discursos ganham intensidade. O 

período da mineração traz à cidade a verdadeira identidade da cidade moderna 

traduzida pela chegada do rádio, do cinema, da construção de um hotel, das 

indústrias, entre outros. Estes produzem o espaço dessa cidade, transformando-a 

em vitrine dos mais sofisticados equipamentos urbanos de que se tem notícia na 

região do Seridó naquele momento.  

                                                 
2 PEREIRA, Maria do Céu. Galvanópolis. O Galvanópolis,  Currais Novos, ano 1, n. 1, p.1, 22 mar. 
1931. 
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Assim, podemos inferir que, a partir de meados do século XX, uma peculiar 

modernidade passa a ser praticada em Currais Novos, o que representará para a 

cidade, em anos posteriores ao início da mineração, ser elevada ao posto das 500 

cidades mais desenvolvidas do país. Percebe-se em dados do IBGE, por exemplo, 

que este progresso se reflete nas estatísticas demográficas. Dos anos de 1940 a 

1980, tem-se um crescimento populacional de mais de 100%, passando de 16.649 a 

36.0363. 

 A mineração é um elemento de extrema importância dentro deste 

panorama, pois organiza e promove uma articulação do lugar com outras localidades 

do mundo, além de injetar grandes quantidades de impostos no município. 

 

A indústria extrativista mineral proporcionou um elevado crescimento 
urbanístico em Currais Novos. Devido aos pagamentos efetuados do 
I.U.M (Imposto Único Mineral) e do I.C.M. (Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias) dessas empresas, o município obtém melhores 
condições econômicas, visto que, as referidas empresas não só 
contribuem economicamente, mas provêem um maior contingente 
populacional, aumento considerável do comércio e 
conseqüentemente aumento do Fundo de Participação do Município 
que permite a realização de obras urbanísticas (GOMES, 1981, 22). 

  

É neste espaço, onde os ideais de modernidade transitam, que Raimundo 

Bezerra4 construiu sua obra imagética. Este fotógrafo, desde sua infância, 

desenvolveu o gosto pelas artes aprendendo órgão e clarineta. O seu interesse pela 

fotografia surge quando, em Jardim do Seridó, entra em contato com o farmacêutico 

e fotógrafo Heráclio Pires, com quem aprende a arte da fotografia. No ano de 1949 

chega a Currais Novos passando a atuar como fotógrafo profissional, utilizando 

modernos aparelhos e inovando com técnicas como, por exemplo, a viragem sépia. 

Segundo Souza (2008, p.179), Raimundo Bezerra era amigo da beleza e da 

estética. “Vestia-se elegantemente para as ocasiões. Gostava de verificar a 

decoração dos ambientes, antes das solenidades, conferindo as distâncias, os 

ângulos e a iluminação para melhor atuação profissional”.  

                                                 
3 Dados extraídos do trabalho monográfico intitulado “Evolução Urbanística de Currais Novos” sob a 
autoria de Rita de Cássia da Conceição Gomes, com base no IBGE. 
4 Raimundo Bezerra nasceu na cidade de Augusto Severo em 20 de novembro de 1921. Passou sua 
infância na cidade de Florânia e mudou-se para Currais Novos em 1949 quando já chegava perto dos 
seus trinta anos. “Morreu feliz, rodeado de amigos, em 1997, no dia 10 de fevereiro” (SOUZA, 2008, 
p.179)  
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A escolha das fotografias de Raimundo Bezerra para a realização desse 

trabalho justifica-se pelo fato dele ter exercido sua profissão em várias direções. Foi 

um amante da fotografia e captava imagens da cidade por conta própria, mas 

também prestou serviços, de maneira mais significativa, a elite curraisnovense, a 

empresas privadas e a órgãos públicos. Seguramente, as imagens de Raimundo 

Bezerra, são convites para o observador que pretende entender a cidade de Currais 

Novos, uma vez que este captou imagens diversas da paisagem dessa cidade.  

 Das inúmeras imagens produzidas pelo fotógrafo, a paisagem da cidade foi 

à temática mais abordada, mais desejada e mais interpretada. Um olhar corológico, 

porque muito próximo; onde o que se revela são paisagens da modernidade, em que 

a lógica da imagem permite construir os nexos com o espaço concreto. As 

experiências urbanas, auferidas pela obra de Raimundo Bezerra, nos convidam a 

pensar o urbano concebido por imagens e fragmentos de cidade que se colocam 

como portadoras de sentido. Na aventura por este espaço de encontros e 

desencontros, o fotógrafo arquitetou sua trama imagética, recuperando o passado, 

através das imagens, como também rejuvenescendo a cidade, revelando o novo e 

aquilo que não pára de se transformar.  

Em sua aventura artística/profissional, Raimundo Bezerra foi um flâneur, 

“descrevendo” sobre o espaço centenário curraisnovense. Sua escrita não foi 

redigida com palavras, onde o significado da leitura se apresenta mais claramente; o 

que ele escreveu foi com luz e sombra; nada mais pueril e incerto quando se pensa 

que ora o que é luz vira sombra e ora o que é sombra vira luz. Assim, a cidade 

representada por Raimundo Bezerra “é percebida na imagem como uma gramática 

geo-histórica, um texto que menciona espaço e tempo; homem, sensibilidade e 

gestos” (MEDEIROS; SANTOS, 2006, p.01).  

A experiência urbana que esse fotógrafo compartilhou insinua-se neste 

trabalho como aquilo que funda o seu olhar. Walter Benjamin não cessou de repetir 

que a cidade é conhecida por aqueles que transitam descompromissados por ruas e 

alamedas e contemplam a mínima transformação do novo e do velho. Este que 

passeia sem destino certo, sem se preocupar com o tempo, é representado pelo 

flâneur, tipo criado pela Paris do século XVIII. Para esse sujeito, “a rua se transforma 

em moradia [...] que, entre as fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto quanto 

um burguês entre suas quatro paredes” (BENJAMIN, 1989, p.35). O flâneur seria, 

justamente, aquele “andarilho que se expõe a esmo e a pé e usa a lentidão do 
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passear como elemento para desencadear associações” (FERRARA, 2000, p.121). 

Percorrendo o traçado urbano, o fotógrafo Raimundo Bezerra também foi um flâneur 

que, lendo poeticamente a paisagem de Currais novos, “redigiu uma escrita” da 

paisagem, rica em significados acerca da modernidade.  

Portanto, na medida em que as fotografias de Raimundo Bezerra tornam 

possível compreender o conteúdo simbólico da paisagem, elegemos a seguinte 

questão central: como, por meio das fotografias da cidade de Currais Novos/RN 

captadas por Raimundo Bezerra, entre os anos de 1950 a 1980, os discursos de 

modernidade são elaborados, incorporados e impregnados na paisagem concreta e 

imagética?   

Outras questões compõem o leque de interrogações acerca do problema da 

pesquisa: Como a fotografia permite uma leitura geográfica das paisagens urbanas? 

Como os discursos de modernidade participam da organização e construção da 

paisagem urbana e do imaginário coletivo da cidade de Currais Novos? Como as 

fotografias de Raimundo Bezerra produzem e influenciam o entendimento da 

paisagem urbana “moderna” da cidade de Currais Novos?  

É partindo desse direcionamento que este trabalho seguirá por caminhos 

ainda pouco estudados pela geografia brasileira. Faz-se necessário, portanto, 

justificar o porquê do tema escolhido. 

Quando participei de dois projetos de pesquisa5, ainda na graduação, como 

aluno de iniciação científica, entrei em contato com um acervo de 3.000 fotografias 

que versavam sobre as mais diversas temáticas do espaço seridoense. Diante 

dessas imagens, tive a oportunidade de vislumbrar tempos e espaços de uma região 

regada de configurações espaciais distintas6, de épocas distintas e de uma cultura 

singular. As fotografias de Currais Novos/RN “falavam” de um período austero de 

crescimento urbano que se processava dentro da transição econômica da atividade 

agropastoril para a produção do minério de scheelita. 

As fotografias, em contrapartida às leituras no âmbito da geografia cultural e 

às teorias sobre a imagem, se colocaram, então, como possuidoras de um conteúdo 
                                                 
5 Entre 2005 e 2007 participei de dois projetos de pesquisas: “Fotografia e Complexidade: Itinerários 
Norte-Rio-Grandenses” e “Espaço e Memória: o Seridó Potiguar nas Fotografias dos Séculos XIX e 
XX”, ambos objetivando realizar uma arqueologia da imagem no Seridó e produzir análises acerca 
dessas imagens. 
6 Os exemplos dessas distinções estão nos marcos históricos da cidade. O Cristo Rei, localizado na 
praça de mesmo nome é uma réplica do Cristo Redentor da cidade do Rio de Janeiro. O Obelisco 
Ulisses Telêmaco, o único da região do Seridó nesse período. Enfim, são exemplos, dentre outros, de 
referências a espacialidades distintas dentro do cenário seridoense. 
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geográfico que, segundo as concepções da nova geografia cultural, são 

representações chave para o acesso à “realidade”. Neste sentido, as fotografias de 

Raimundo Bezerra, congelando um momento que não voltaria mais, indicavam um 

processo de encontros, rupturas e transformações, compondo, a partir de um olhar 

interpretativo, uma paisagem moderna para a cidade de Currais Novos.  

Tratar, portanto, de um tema tão pouco explorado na geografia brasileira 

sempre pareceu um desafio, uma vez que a tradição dessa ciência não se 

interessou de forma entusiasmada pelas representações fotográficas para a 

compreensão do objeto geográfico, enveredando-se, principalmente, pela 

compreensão da realidade concreta sem a intermediação das representações. 

Negligenciadas, as representações e a fotografia, de modo particular, serviram como 

ilustração em trabalhos das mais diversas temáticas, sendo, apenas, casualmente 

analisadas como “escrita”, “olhar” e possibilidade de interpretação. No entanto, não 

se pode esquecer que as paisagens escritas em representações pictóricas já foram 

temas de alguns trabalhos, a partir da década de 1970, quando a geografia se abre 

a uma nova proposta de compreensão de seu objeto. 

Segundo Gomes (2001, p.95), essa Geografia, em sua mais recente 

orientação: 

 

[...] pode vir a ser justamente a oportunidade de compreender este 
jogo complexo entre as dimensões física e simbólica, entre signo e 
sentido e, dessa forma, pode vir a se constituir como a oportunidade 
ideal para aprofundar esta discussão epistemológica que 
comumente nos tem escapado. 

  

Aqui, pretende-se, portanto, analisar nas fotografias de Raimundo Bezerra 

essas paisagens representadas, na tentativa de revelar aquilo que se presume ser 

um olhar geográfico sobre a paisagem urbana. Neste sentido, julgamos que as 

fotografias possuem um ponto de vista captado a partir do laborioso trabalho do 

olhar de um fotógrafo. Para Kafka apud Barthes (1984, p.84), “fotografam-se coisas 

para expulsá-las do espírito”. Tal proposição nos conduz à idéia de que a fotografia 

é uma imagem-ato; um olhar que interpreta e seleciona os elementos que são  

partes do espírito, para expulsá-los por meio da representação. Esta representação 

comporta significados daquilo que lhe serviu como referente em um jogo conectivo, 

onde representação e referente se interrogam, fazendo surgir “cidades invisíveis”, 

corroídas e perdidas pela ação do tempo. Assim, do conteúdo fotográfico pode-se 
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compreender uma situação geográfica, uma vez que as imagens fotográficas são 

parte de uma consciência fenomenológica que articula a percepção, a imaginação, a 

especulação, a paixão, entre outros, revelando-se, por meio da fotografia, a 

interpretação do mundo por um sujeito/fotógrafo. 

Portanto, esta pesquisa justifica-se pela sua pertinência perante a 

necessidade de se desvendar uma versão da paisagem na dimensão simbólica das 

representações, adentrando por uma geografia mais polifônica e porosa, onde a 

fotografia constitui-se em um meio de acesso a uma realidade plurimodal e 

imaginária, tecida ao longo do tempo e na extensão do espaço, este último, objeto 

que a geografia se propõe a entender.  

 

 

 

 

 



 22

 

 

 



 23

1. 1 Novos olhares sobre a geografia  

 

A nova geografia cultural, abordagem no âmbito do conhecimento 

geográfico, “gerou importantes transformações no domínio epistemológico da 

disciplina nesses últimos anos” (GOMES, 2008, p.187). Seria, para a ciência 

geográfica, o momento de renovação, de uma nova compreensão da espacialidade 

da cultura e do significado e de liberdade para temas nunca antes imaginados como 

sendo de caráter geográfico. 

Os conhecimentos pautados nas concepções naturalistas e funcionalistas, 

imaginadas entre o século XVIII e os anos de 1970, mostraram-se ineficazes para 

esses geógrafos que começaram a buscar compreender uma geografia não mais 

ancorada, somente, na ordem da objetividade, mas numa composição imaginativa, 

construída a partir das subjetividades e das significações. 

Na emergência do novo enfoque cultural que é tributário da concepção 

humanista, a disciplina redescobre a experiência e a vivência, de forma a tecer 

relações que estão no universo da significação e, muitas vezes, da abstração, 

possibilitando a análise, a problematização e a ampliação dos temas que se situam 

nas mais diversas experiências espaciais, e que são acionados pela subjetividade. 

No entanto, para que a geografia chegasse a tal nível de entendimento do 

seu objeto, foi necessário um longo percurso, de superação, ou mesmo de 

reorganização das concepções que ultrapassasse a dimensão natural da paisagem 

e da região, para alçar novos voos teóricos e reflexivos sobre uma geograficidade, 

“[...] ou seja, sobre o papel que o espaço e o meio têm na vida dos homens, sobre o 

sentido que eles lhes dão e sobre a maneira pela qual eles o utilizam para melhor se 

compreenderem e construírem seu ser profundo” (CLAVAL, 1997, p.89).  

No início desse percurso, por volta do final do século XIX, a Geografia 

Cultural, ao se preocupar com as questões culturais da relação homem/meio, valeu-

se de uma forte base positivista e naturalista, em que os “aspectos materiais da 

cultura, das técnicas, das paisagens e do gênero de vida” (CLAVAL, 2002, p.19) 

caracterizavam essa vertente. Do que foi produzido, seguindo essa orientação 

teórica, pode-se rememorar alguns autores de diferentes escolas e países.  

Na França, encontra-se em Paul Vidal de La Blache um dos primeiros a 

sugerir uma dimensão cultural no estudo geográfico, quando tratou do gênero de 

vida como um dos eixos do humanismo dessa disciplina, e em Pierre Gourou 
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quando discutiu a “idéia de força determinante das culturas” (CLAVAL, 1997, p.91). 

Seguindo outra lógica do pensamento cultural na Geografia francesa, Pierre 

Deffontaines se interessou pela forma como a cultura tatuou marcas na paisagem e 

como se distribuiu nesta. Tais estudos deram origens a “monografias apaixonantes 

que, no entanto, [abordaram] a cultura pelo exterior e se [recusaram] a realizar o 

questionamento das representações e dos valores[...]” (CLAVAL, 1997, p.91).  

Já Carl Sauer, da escola americana, concebeu o homem e 

conseqüentemente a cultura como agentes de transformação do ambiente natural. 

Para ele, “o homem deve ser considerado diretamente como um agente 

geomorfológico” (SAUER, 2003, p.104), e a Geografia Cultural como um ramo 

disciplinar que atente para a diferenciação da terra em áreas, levando-se em 

consideração os aspectos naturais e a materialidade da cultura.   

Todas essas concepções, mesmo revelando certo avanço no entendimento 

da cultura e de sua dimensão espacial, consideram a cultura um elemento externo 

ao indivíduo, uma espécie de camisa de força, na qual os grupos são condicionados 

a uma maneira de viver e se comportar.  

Um dos grandes críticos dessa concepção é James Duncan. Para ele, 

anteriormente para a geografia, “a cultura era vista como uma entidade acima do 

homem, não redutível às ações do indivíduo e misteriosamente respondendo a leis 

próprias” (DUNCAN, 2003, p.64). A partir da década de 1970, esse quadro muda, já 

que os indivíduos e a cultura passam a ser vistos como reflexos e condicionantes 

um do outro, ou seja, tanto existem forças determinantes da cultura frente à 

construção dos indivíduos, como do contrário. Duncan (2003) assinala, ainda, que 

as contribuições de todas as escolas da geografia que se interessaram pela cultura 

foram bastante importantes na compreensão e amadurecimento do seu objeto; no 

entanto, elas não possibilitam dar, na atualidade, respostas plausíveis, pois estão 

assentadas na idéia supra-orgânica que localiza o homem de forma passiva e 

impotente nos processos de significação, separando o indivíduo da cultura em um 

erro construído ontologicamente. Isto produz o que Duncan chamou de 

antropomorfismo, ou seja, um caso que reifica “[...] um construto mental e atribui-lhe 

auto direção e poder sobre os homens, que é puramente fictício” (DUNCAN, 2003, 

p.89).  

A nova geografia cultural parte, dessa maneira, “[...] dos indivíduos e se 

debruça sobre as suas experiências. O que lhe importa é compreender o sentido 
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que as pessoas dão à sua existência” (CLAVAL, 2004, p.37). Para tanto, coloca-se 

em suspensão os processos de significação entre os indivíduos o os objetos 

dispostos no mundo, como forma de valorizar a espacialidade que surge dessa 

interação. Desse modo, o que temos de novo parte, inexoravelmente, de uma 

concepção fenomenológica, onde “é a percepção do indivíduo o que edifica o 

conhecimento do espaço”, pois se “baseia numa análise da experiência espacial 

centrada no sujeito subjetivo” (GIL FILHO, 2005, p.54). 

O horizonte humanista, segundo Paulo César da Costa Gomes (2000), ao 

qual a geografia, nestes últimos anos se filiou, compartilha de uma diversidade de 

concepções que se apresentam sob o mesmo nome: o humanismo crítico centrado 

nas teorias do marxismo, o do espaço vivido de cunho existencialista e o da 

fenomenologia. A nova geografia cultural, portanto, é tributária dessas concepções e 

encontra no humanismo fenomenológico “a possibilidade de estabelecer o contato 

entre o mundo e as significações, por possuir a verdadeira medida da subjetividade” 

(GOMES, 2000, p.328). Ela emerge de um entendimento da paisagem como uma 

construção simbólica que associa valores e idéias para compor, a partir de um leque 

de idealidades e materialidades, as explicações das experiências vividas 

cotidianamente.  Este, portanto, é um espaço relacional, que comporta uma 

infinidade de interpretações, pois se revela a cada olhar, uma vez que seu caráter 

simbólico suscita tantas interpretações quantos sejam os olhares lançados, 

edificando um conhecimento pautado na alquimia do poder imaginativo e que, 

muitas vezes, manifesta-se a partir das representações.  

As representações são, portanto, incorporadas nas análises da geografia 

cultural renovada, pois, “à medida que desenvolvemos a complexidade da 

significação do mundo, abrimos uma conexão com a representação” (GIL FILHO, 

2005, p.52). Elas são meios portadores de sentido e significado, possuindo a 

capacidade de substituir uma realidade por um substituto que, em alguma medida, 

toma muitas vezes o lugar da realidade substituída. Segundo Jacques Aumont 

(1993, p.103) “a representação é um processo pelo qual institui-se um representante 

que, em certo contexto limitado, tomará o lugar do que representa”. Portanto, o 

processo de significação pode ser construído a partir desses meios, imbricando uma 

relação entre a dinâmica representativa em seus diversos elementos de 

composição, e o conteúdo representado, ou seja, o próprio ser do fenômeno, 

surgindo daí o significado. 
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Desta forma, a representação que interessa a este trabalho é a fotográfica. 

O intuito do mesmo não é compreender a realidade como se apresenta, uma vez 

que esta representação não serve a esse propósito, mas compreender a fotografia 

como parte de uma narrativa, de um contexto espacial e temporal, de uma autoria 

que revela um olhar; de uma trama em que é parte constituinte. O que vale julgar, 

portanto, não é a realidade pretensa da imagem, e sim a coerência interna da 

representação que possibilita enxergar os nexos e possíveis intuitos da 

representação. 

Para tanto, utilizar a fotografia enquanto meio de representação permite a 

construção de uma interpretação da paisagem e das diversas dinâmicas sociais 

encenadas no espaço urbano da cidade de Currais Novos, foco principal deste 

trabalho. Permite, também, no seio das discussões da nova geografia cultural, 

atentar para a fisionomia da paisagem e sua construção e compreensão enquanto 

um achado cultural que, por sua vez, participa da elaboração do significado.  

Quando Gomes (2008, p.315), relaciona as paisagens às “imagens das 

formas da superfície terrestre que exprimem significados”, contribui para o 

entendimento sobre como a captação da imagem fotográfica da paisagem, a partir 

de todo o jogo que a compõe, está ligada diretamente à produção de sentido. A 

perspectiva de entendimento da paisagem é da associação de formas visíveis que, 

segundo a perspectiva, o ângulo, o enquadramento, as escalas e a seleção dos 

elementos que figuram no quadro, portam significados, uma vez que expressa certa 

organização, localização e distribuição espacial. 

 As análises aqui apresentadas são mediadas por um método de leitura da 

imagem que prioriza todo o processo fotográfico, trazendo na idéia de ato 

fotográfico, problematizada por Philippe Dubois (1993), a âncora deste trabalho. Tal 

estratégia permite trafegar pela produção de sentido da paisagem, contemplando 

todo o jogo que dá vida à produção da paisagem fotográfica: desde os contextos 

espaciais, seleções e técnicas das escolhas a serem figuradas na imagem, material 

de impressão até a leitura pelo espectador.  

 

 

 

 

 



 27

1. 2 Da paisagem concreta à paisagem imagética 
  

Quando em Florença, no início dos anos de 1420, Brunelleschi descobre ou 

redescobre a perspectiva, como coloca Paul Claval (2004), tem-se o início das 

primeiras formações conceituais sobre a paisagem. O gênero pictórico que surge 

com essa (re)descoberta, “busca reproduzir objetivamente um fragmento da 

natureza, mas [como também] o ponto de observação, o ângulo e o enquadramento 

da vista” (CLAVAL, 2004, p.15). 

Nesse momento, a representação da “paisagem não possuía um sentido de 

unidade; era o sentimento da natureza” (LUCHIARI, 2001, p.14), em que a pintura 

mantinha uma conectividade referencial, buscando representar e figurar o mundo o 

mais próximo da realidade. De fato, a pintura, principalmente a da escola naturalista, 

ganha o status de “janela para o mundo”, de tal forma que a própria pintura era o 

sinônimo de paisagem. Segundo Luchiari (2001, p.15), “foi na mediação com a arte 

que o sítio – o lugar – adquiriu estatuto de paisagem”, remetendo esse conceito, não 

mais apenas, ao meio de representação, mas, também, ao próprio mundo, o 

referente à qual a pintura fazia menção. Certamente, houve uma transposição da 

antiga compreensão da paisagem, conferindo-lhe um novo estatuto, agora mais 

objetivo e concreto. Essa transposição da dimensão pictórica a uma dimensão 

fisionômica do mundo passa a ser do interesse da geografia.  

No limiar da Modernidade, essa disciplina se apoiou na descrição da 

paisagem das vastas e longínquas regiões que os geógrafos percorriam, tendo, 

como exemplo, os trabalhos de Alexandre Von Humboldt sobre a Europa e a 

América Latina. A partir desse momento, a geografia preocupada em se firmar como 

uma ciência moderna, buscou, em sua constituição teórico-metodológica, uma forma 

mais apropriada de descrição da terra para suas análises. A paisagem passa, então, 

a ser vista, ora estática (como na geografia alemã a partir do agrupamento das 

formas espaciais), ora mais dinâmica (como na geografia francesa quando são 

levados em consideração os processos). Neste sentido, a paisagem integra um 

quadro de representação do horizonte, das planícies, das montanhas e da vida 

social, numa visão cosmológica do mundo. Em resumo, 

 

A geografia alemã, por exemplo, introduziu o conceito de paisagem 
como categoria científica e a compreendeu até os anos de 1940 
como um conjunto de fatores naturais e humanos (Otto Schlüter, 
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Siegfried Passarge e Karl Hettner). Os autores franceses, sob a 
influência de Paul Vidal de la Blache e Jean Rochefort, 
caracterizaram a paysage (ou o pays) como o relacionamento do 
homem com seu espaço físico. A revolução quantitativa, iniciada nos 
anos 40 nos Estados Unidos, substituiu o termo landscape, que 
estava, até então, em uso nesse país sob influência da geografia 
alemã (Carl Sauer), pela idéia de “região” (Richard Hartshorne), 
sendo esta um conjunto de variáveis abstratas deduzidas da 
realidade da paisagem e da ação humana. Paralelamente surgiu na 
Alemanha e no Leste europeu uma idéia mais holística e sinérgica 
da Landschaft, denominada Lanschaftskomplex (Paul Schmithüsen), 
que definiu as unidades da paisagem pelo conjunto dos seus 
processos ecológicos (SCHIER, 2003, p.80). 

 

 

Segundo Corrêa e Rosendhal (2003), a partir da década 1970, verificaram-

se, na geografia cultural, mudanças significativas que produziram uma nova agenda 

de investigação calcada em outras referências teóricas e metodológicas. Estas 

mudanças foram influenciadas pela filosofia do significado, pelo materialismo 

histórico e dialético e pelas humanidades em geral, de modo que o temário 

tradicional foi submetido a uma releitura, além de agregar outros temas, até então 

estranhos à Geografia.  

Essas mudanças afetaram o conceito de paisagem, que passou a ser 

entendido como uma configuração de signos e símbolos portadores de significados. 

Cabe ao geógrafo, na leitura da paisagem, buscar o significado da organização e 

localização dos objetos dispostos no mundo, de forma a trazer à tona as camadas 

de significados que estão submersas na materialidade e que devem ser acessadas 

por metodologias interpretativas. 

Dos muitos teóricos que têm se destacado na produção acerca da 

paisagem, Denis Cosgrove, James Duncan e Augustin Berque são aqueles que têm 

desenvolvido metodologias de leitura. Tais metodologias são instrumentos que 

possibilitam ao geógrafo transpor a materialidade, buscando construir e acessar os 

significados, tanto no real concreto, como a partir das representações. 

Denis Cosgrove discute o papel da paisagem e sua importância frente às 

experiências humanas. Para ele, por intermédio da paisagem, “a geografia está em 

toda parte” (2004, p.100); daí a importância atribuída à geografia, tanto na vida 

humana, quanto dentro do campo científico. Se a geografia está em toda parte, a 

paisagem seria aquilo que a identifica visual e concretamente. Na perspectiva 

renovada da geografia cultural, o visual e o concreto são signos e representações; 
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são objetos significantes que, associados, geram significados a partir da 

experimentação humana.  

Cosgrove (2004) conceitua a paisagem como uma “maneira de ver”, como 

uma apreciação estética, remetendo a uma definição que a situa a partir de seu 

caráter textual em que o olhar lançado sobre determinadas materialidades no mundo 

concreto ou nas próprias representações, faz emergir a verdadeira essência da 

paisagem.  Assim, a paisagem é uma forma de compreensão e entendimento 

acionada pelo olhar e pelo imaginário coletivo, para compor significados a partir da 

materialidade. 

Essa conceituação de paisagem não se entrega a um subjetivismo banal. 

Em sua composição, a materialidade possui certa organização que é portadora de 

significados, sendo, este último, produzido e acessado por uma leitura do texto. Para 

Cosgrove (2004, p.101) a paisagem é um texto cultural compreendido 

hermeneuticamente, o que “possibilita leituras diferentes, simultâneas e igualmente 

válidas”.  

Sem dúvida, o significado da dimensão material da paisagem amplia os 

horizontes de interpretação teórica desse achado visual. Se a paisagem é acionada 

pelo olhar e pelos traços culturais dos indivíduos e da sociedade, se ela é um texto 

cultural, conclui-se então que ela é sempre humana, uma vez que não pode se 

dissociar dessa idéia que a torna uma “maneira de ver”. Segundo Holzer (1999, 

p.159), problematizando as idéias de Cosgrove, “a paisagem se debateria entre dois 

pontos de vista: a do trabalho humano tornado visível e o da representação do 

mundo enquanto fonte de apreciação estética”. 

No intuito de construir uma teoria para a leitura da paisagem, Cosgrove 

busca compreensões que conduzam os geógrafos a metodologias mais 

interpretativas do que morfológicas, fazendo emergir, a partir da configuração de 

símbolos e signos, o verdadeiro significado da paisagem. Esses significados estão 

longe de serem produzidos aleatoriamente; ao contrário, cada indivíduo e sociedade, 

como também cada paisagem, possui uma história e contém os traços sociais e 

culturais de seus contextos. Sejam as paisagens das culturas dominantes ou das 

alternativas, como Cosgrove (2004) tipifica a abordagem da paisagem na geografia 

humana, o que está em jogo é o texto escrito espacialmente por cada cultura. O 

intuito deve ser o de decodificar e trazer à tona o significado dessa linguagem; um 

esforço de (re) apresentar, sob um ponto de vista cultural, seu significado. 
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Essa compreensão aponta para a leitura da paisagem enquanto um texto, 

pois, dessa maneira, pode-se ter acesso à paisagem em sua expressão complexa. 

Nessa perspectiva, Denis Cosgrove se aproxima da compreensão de James 

Duncan. Para Duncan (2004, p.106), a paisagem é um texto, onde dentro do 

universo da interpretação, “age como um sistema de criação de signos através do 

qual um sistema social é transmitido, reproduzido, experimentado e explorado”. 

Quando a paisagem é compreendida dessa maneira, os seus leitores assumem o 

papel de intérpretes que, ao decodificar a semântica que estrutura o texto, 

multiplicam e reproduzem os entendimentos sobre o mundo. Isso nos leva a deduzir 

que a paisagem é um texto plural de significados, pois as desencadeações de 

significados transitam entre texto e leitor, ou seja, paisagem e intérprete.  

Nesse sentido, a idéia de texto é sempre ligada a uma maneira de ver e de 

ler a paisagem que, segundo Duncan (2004), ocorre pelo processo de significação. 

Esse processo é nomeado de retórica da paisagem, levantando “questões sobre os 

processos por meio dos quais a paisagem é lida como um texto, e então atua como 

um instrumento de transmissão, reproduzindo a ordem social” (DUNCAN, 2004, 

p.110).  

Para Claval (2004, p.70), “os trabalhos de Duncan oferecem um 

maravilhoso exemplo daquilo que o desenvolvimento das concepções recentes da 

análise de texto pode trazer para a geografia”.  Isso sugere reter aquilo que Duncan 

mais evidenciou em sua produção acadêmica: por baixo das camadas textuais do 

mundo visível existem subtextos, ou seja, significados. Tais significados, dentro de 

sua concepção de cultura, “muda[m] com o tempo e com a mudança de perspectiva 

do intérprete” (DUNCAN, 2004, p.100). Essa definição aproxima, mais uma vez, 

suas concepções das de Denis Cosgrove.  

Duncan, portanto, ao trafegar pela malha conceitual da paisagem, o faz 

segundo uma nova proposta de entendimento: mergulhando na iconografia da 

paisagem, busca entender essa caligrafia de símbolos e signos que geram 

significados a partir de uma perspectiva, de uma posição, de um tempo e de um 

espaço, ou seja, assim como Cosgrove, de uma “maneira de ver”. 

Paralelo a tudo isso, aparentemente, a paisagem se apresenta passível ao 

olhar dos seus intérpretes. No entanto, isso não se constitui na teoria construída por 

Cosgrove e Duncan. Para eles, a paisagem possui uma força motriz que sinaliza o 

seu papel ativo frente ao processo de significação. Essa idéia é evidenciada, mais 
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claramente, por Augustin Berque. No seu artigo intitulado “Paisagem-marca, 

Paisagem-matriz: Elementos da Problemática para uma Geografia Cultural” (2004, 

p.86), Berque entende a paisagem-marca como um conjunto de formas visíveis e 

concretas, uma grafia percebida a partir de um olhar centrado na experiência 

sensível; como matriz, ela “determina em contrapartida, esse olhar, essa 

consciência, essa experiência, essa estética e essa moral, essa política etc.”, 

ultrapassando o sensível e adentrando no universo das representações.  

Segundo Berque, a natureza em si é paisagem-marca, configurando um 

quadro extremamente tradicional de compreensão, o que, para ele, não deve ser 

excluída. No entanto, a validade da paisagem-marca está amarrada a “uma certa 

maneira de ver (paisagem-Matriz) a natureza” (Berque, 2004, p.86). Assim, a 

paisagem possui um duplo papel geográfico: 

 

Simultaneamente ela é uma marca, uma grafia, que o homem 
imprime na superfície terrestre. Esta marca reflete a natureza da 
sociedade que realiza a grafia. E, ao mesmo tempo, as marcas 
constituem matrizes, isto é, condições para a existência humana 
(CORRÊA; ROSENDAHL, 2004, p.10)7.  
 
 

O que foi exposto nos leva a entender o significado da paisagem enquanto 

uma experiência plurimodal, ou seja, ela é passiva-ativa-potencial. O sujeito que a 

experimenta não produz, apenas, significados, a partir de sua visão e de seu 

intelecto; a paisagem possui determinantes que definem, em certo sentido, uma 

maneira de vê-la. Segundo Claval (2003) o centro das preocupações de Berque é a 

relação dialética entre a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva, ou seja, a 

paisagem como marca cultural e como matriz cultural, construindo uma teoria da 

reciprocidade.   

 Neste quadro complexo, a paisagem não se expressa, nem somente no 

objeto (paisagem – marca), nem somente no sujeito que vê (originando a paisagem-

matriz); ela se expressa na interação dada pela experiência no espaço vivido como 

um terceiro termo que, segundo Holzer (1999), é mediador entre o homem e o meio. 

 

(...) [ela] não é somente um ‘dado’ que será a forma objetiva do 
meio. Ela não é somente uma projeção que será a visão subjetiva 

                                                 
7 Apresentação do livro “Paisagem, Temo e Cultura” feito por Zeny Rosendahl e Roberto Lobato 
Corrêa, onde se comenta o artigo de Augustin Berque citado no texto. 



 32

do observador. A paisagem é um aspecto fundamental que institui o 
sujeito enquanto tal, dentro do meio enquanto tal (BERQUE apud 
HOLZER, 1999, p.162). 
 

 O que foi apresentado desencadeia no que Berque chamou de “trajeção”, ou 

seja, a percepção da paisagem transita entre sujeito e objeto, caracterizando a 

percepção ou interpretação da paisagem enquanto um movimento de dar forma ao 

mundo segundo uma subjetividade. Esse conceito de trajeção vem fortalecer a idéia 

de que a paisagem-marca e a paisagem-matriz são unidades indissociáveis, onde a 

intencionalidade e a intersubjetividade que desencadeiam as associações entre 

sujeito e objeto são essenciais para a produção dos significados. 

Um ponto que gostaríamos de evidenciar é a conectividade das proposições 

teóricas aqui expostas. Seja como uma maneira de ver (COSGROVE, 2004), como 

um texto (DUNCAN, 2004) ou como marca e matriz (BERQUE, 2004), a paisagem 

constitui-se em um conceito-chave para se pensar as relações espaciais no universo 

do significado. Para essas concepções, as paisagens se configuram a partir das 

experiências existenciais dos sujeitos na relação com o mundo.  

 Entender essas concepções de maneira complementar pode ajudar o 

geógrafo a não cair na armadilha do subjetivismo exacerbado ou, simplesmente, no 

caráter material e visível que estrutura a composição da paisagem. Para além dessa 

observação, as proposições apresentadas aqui sinalizam uma nova forma de 

enxergar a paisagem. 

 No entanto, como foi afirmado antes, a visibilidade inerente à paisagem se 

baseia em símbolos e signos, ou melhor, textos que representam e significam 

práticas sócio-culturais acionadas por certa maneira de ver. “Ela é portadora de 

sentido, porque ela é marca espacial do encontro entre a terra e o homem” (BESSE, 

2006, p.92). A paisagem, a partir dessas três concepções, remete ao entendimento 

de uma fenomenologia geográfica em que Eric Dardel propõe pensá-la enquanto 

uma “hermenêutica da existência humana situada sobre a Terra” (BESSE, 2006, 

p.91). 

 Essa perspectiva é a base de entendimento de Cosgrove, Duncan e Berque. 

Propondo um conceito segundo uma perspectiva aberta à significação, estes se 

abrem a uma compreensão onde a paisagem é o significado da existência, pois é 

nela onde os sujeitos imprimem suas marcas e dão a essas marcas significados que 

influenciam diretamente os seus comportamentos. 
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Assim, a paisagem da cidade, em referência ao objeto desta dissertação, 

constitui-se no encontro de certa organização espacial com a significação atribuída 

por Raimundo Bezerra. Este, ao privilegiar a fisionomia urbana, construiu uma 

paisagem imagética rica em significados, tendo em vista que as imagens revelam 

um olhar e uma compreensão que é portadora da experiência individual e, portanto, 

coletiva de um sujeito. Revelam também, a escrita de um texto imagético, 

potencialmente acessível à leitura e à interpretação.   

A paisagem que surge na imagem fotográfica é a objetivação de uma 

maneira de ver a cidade, na qual está impregnado o imaginário citadino, deslocando 

a cidade real para uma cidade imagética, em um movimento de imitação, de 

transformação e de associação. Muitos desses intuitos se frustram no caminho da 

elaboração, uma vez que o fotógrafo, ao trabalhar por um movimento de exclusão, 

diferente do pintor que tem a liberdade de incluir todas as formas e pensamentos na 

tela, representa a partir do ato fotográfico, uma cidade rica em nexos com a 

paisagem concreta, mas compartimentada em diversos fragmentos. 

O uso da representação fotográfica sugere uma leitura geográfica de uma 

paisagem intermediada, não como pares distantes: o concreto e o imagético.  A 

paisagem revelada na imagem parte da relação dialógica entre estes pares, 

formando um meio que atesta uma ligação de existência colada pelo processo de 

significação, ou seja, a paisagem imagética, de qualquer natureza, sempre traz 

consigo uma relação do “homem com a terra”, de maneira que a paisagem traduzida 

na fotografia constitui-se uma maneira de ver que é permeada pelo imaginário, pela 

percepção e pela subjetividade. 

A representação fotográfica, portanto, é texto sobre texto, em outras 

palavras; como a paisagem concreta é entendida enquanto a inscrição das práticas 

sociais, a fotografia representa, a partir de um texto não verbal, os inscritos do 

concreto real por um sujeito. A imagem que surge é munida de significados que 

atestam a organização e localização dos objetos, favorecendo uma compreensão 

geográfica da paisagem revelada. 
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1. 3  Um ato fotográfico e geográfico 

 

As questões teóricas acerca da fotografia passaram por grandes 

(re)elaborações, desde a sua invenção. Durante todo o percurso histórico da era 

fotográfica, três posições foram defendidas: a primeira estava pautada na concepção 

da fotografia como espelho do real, a segunda, na fotografia como transformação do 

real e a terceira, na fotografia como traço do real. Essas concepções estão ligadas à 

relação que as imagens fotográficas têm com aquilo que elas representam, com a 

realidade e concretude do objeto que se mostra sempre em frente à câmera. Para 

Philippe Dubois (1993), estas posições constituem os eixos discursivos sobre os 

quais se deve compreender a fotografia. 

A primeira posição, a fotografia como espelho do real, traz a noção de que a 

imagem capturada é uma imitação perfeita do que se está representando.  Esse 

discurso está na gênese de sua invenção e libera a pintura das amarras do 

naturalismo que a prendia. A fotografia desempenha esse papel, passando a ser a 

prova da existência (e da verdade) de tudo o que a câmera captura; uma espécie de 

olho que não deixa passar, que não mente, que é sempre confiável e inquestionável, 

que representa o mundo mimeticamente. Possivelmente, a busca da verdade 

encontre na fotografia, entendida dessa forma, a sua mais fiel parceira e, 

indubitavelmente, é isso que causa tanta euforia na sociedade em torno de uma 

invenção que satisfaz o desejo de todos de ver e ser visto. 

 

De acordo com os discursos da época, essa capacidade mimética 
procede de sua natureza técnica, de seu procedimento mecânico, 
que permite fazer aparecer uma imagem de maneira “automática”, 
“objetiva”, quase “natural” (segundo tão-somente as leis da ótica e 
da química), sem que a mão do artista intervenha diretamente 
(DUBOIS, 1993, p.27). 

 

A fotografia como uma “descoberta” moderna traz consigo todo um 

manancial de idéias: a objetividade e a busca da verdade sob o prisma da 

racionalidade expressada tecnicamente. O seu automatismo faz nascer as grandes 

discussões sobre a arte, remetendo-nos a Baudelaire, quando este relaciona a 

fotografia à verdadeira arte em sua representação fidedigna da natureza. 

Assim, o motivo que leva alguns objetos de arte como, por exemplo, a 

pintura, a se libertar da representação do concreto expresso de forma naturalista, é 
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o fato de a fotografia assumir esse papel, uma vez que a relação da imagem 

fotográfica com o referente se torna uma das grandes discussões e certezas sobre a 

fotografia. Roland Barthes privilegiou certos aspectos sobre esse tema. Para ele:  

 

[...] a fotografia sempre traz consigo o seu referente, ambos 
atingidos pela mesma imobilidade amorosa ou fúnebre, no âmago 
do mundo em movimento: estão colados um no outro, membro por 
membro, como o condenado acorrentado a um cadáver em certos 
suplícios (1984, p.15). 

   

O referente, para Barthes, se traduz na conexão física entre a imagem, 

enquanto representação, e o objeto fotografado, revelando algo que existiu no ato da 

tomada, naquele instante decisivo e culminante do relâmpago instantâneo do 

disparo, levando em consideração o que André Bazin chamou de gênese 

automática8 da fotografia. Para Philippe Dubois (1993, p.49), Barthes não escapou 

da “referência pela referência”, um culto absoluto de transferência da realidade, 

entendendo a fotografia como uma mensagem sem código que nega o ato em si, em 

detrimento da pureza, denotação e gênese automática da fotografia.  

Nestes termos, a fotografia passa a ser compreendida na ordem dos signos 

que Charles. S. Pierce chamou de ícone, ou seja, está sempre na ordem 

qualitativamente semelhante, onde a representação desempenha o papel de imitar o 

objeto representado em seus elementos estruturais de forma semelhante. 

Essa concepção da fotografia como espelho do real perdurou por muito 

tempo, mas as teorias expressam uma maneira de pensar no tempo e espaço. 

Assim, com o passar do tempo, essa idéia de realidade foi entendida apenas como 

uma impressão que não correspondia à verdadeira natureza desse tipo de imagem. 

Surge, então, uma segunda concepção, a fotografia como transformação do real. 

Nesta, tem-se um quadro de entendimento onde a fotografia traz uma operação de 

codificação das aparências.  

Não é mais uma realidade exterior a essa imagem, mas uma realidade da 

própria imagem que, a partir dos seus códigos, revela-a por convenção. Essas 

discussões pressupõem que o fotógrafo, ao capturar a imagem, o faz escolhendo o 

                                                 
8 A gênese automática negligencia a questão do ato, da intencionalidade, pensando a fotografia como 
uma mensagem sem código. O fotógrafo aciona o aparelho, exteriorizando-se daquele momento. 
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tema, o ângulo e a perspectiva, em um jogo de luz e sombra que imbrica uma rede 

de relações interpretativas, transformando o alvo que se destinou capturar. 

Não é mais a realidade, mas a sua aparência, não é mais o mimetismo, mas 

a interpretação sob o prisma de um olhar. Parte-se sempre de uma autoria que não 

é inocente, ao contrário, recorta, seleciona e transforma tudo o que revela.  

 

[...] entram em cena os Desconstrutores que denunciam ao mundo o 
caráter seletivo da imagem, desmascaram e desnudam o mito que 
havia sido criado no século XIX, mostram a intimidade da fotografia, 
sua codificação técnica, seu caráter estético e social. Enfatiza-se, 
neste momento, a face subtrativa da imagem fotográfica, sua 
capacidade de redução do mundo que captura a abreviação da 
tridimensionalidade das coisas, suas limitadas variações cromáticas 
e o isolamento que provoca do tempo e do espaço. Ao invés de 
capturar o geral ela aprisiona pontos (SANTOS, 2007, p. 42). 

 

O que chama a atenção nessa concepção é a natureza codificada da 

imagem fotográfica que, na lógica dos seus códigos técnicos, estéticos, culturais, 

sociológicos etc., nos faz enxergar o mundo por convenção, por aproximação, 

colocando essa perspectiva na ordem dos signos que Charles S. Pierce chamou se 

símbolos. Essa concepção leva em consideração não a realidade empírica à qual a 

imagem faz menção, mas a realidade interna da própria imagem, sempre construída 

por interpretação e sempre lida por convenção. Essa teoria assinala que as diversas 

sociedades são convencionadas a uma maneira de olhar e que a estrutura imagética 

está permeada de símbolos acionados por certa “alfabetização do olhar”, que é 

eminentemente cultural.  

A última concepção na qual centramos nossa atenção é a da fotografia 

como traço do real. Nesta última, na relação da fotografia com o seu referente existe 

um plano de conexão física, uma relação da ordem da singularidade (remete-se 

apenas a um referente, “o seu”), da atestação (remete-se à existência do qual 

procede, “isso foi”) e da designação (designa e mostra, “isso é”). Isto posto, as 

fotografias não estão na ordem da verossimilhança, nem da convenção e sim da 

associação; ou seja, para que determinada imagem seja captada, o objeto 

representado e a representação, no momento crucial do corte onde a fotografia foi 

gestada, tem que ter, necessariamente, estado em frente à câmera e isso nos leva a 

vincular o representamen ao objeto. Nesse sentido, para Philippe Dubois, 

comungando das idéias de Charles S. Pierce, “a foto é, em primeiro lugar, um índice. 
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Só depois ela pode se tornar parecida (ícone) e adquirir um sentido (símbolo)” 

(DUBOIS, 1993, p.53).   

Assim, como traço do real, a idéia de índice seria o que caracteriza essa 

terceira posição de entendimento, pois o índice é capaz de indicar a existência do 

objeto representado. Lúcia Santaella (2004, p.18) nos traz um exemplo bastante 

esclarecedor: 

 

A montanha, cuja imagem foi captada na foto, de fato, existe fora e 
independentemente da foto. Assim, a imagem que está na foto tem 
o poder de indicar exatamente aquela montanha singular na sua 
existência. O que dá fundamento ao índice é a sua existência 
concreta. Para indicar a montanha, a foto, evidentemente, também 
precisa ser um existente tanto quanto a montanha o é. 

   

Em linhas gerais, a compreensão dessas três proposições teóricas e críticas 

contribuem para o entendimento do campo de investigação em que a fotografia tem 

sido tratada. Algumas delas, no entanto, não são mais aceitas, tendo em vista que 

atribuem um valor absoluto sobre a realidade representada. Porém, é inegável que a 

fotografia sempre comporta uma relação icônica, simbólica e indiciária com aquilo 

que ela se dispõe a representar e que, sob certa medida, o nosso entendimento 

sobre a fotografia, em algum momento, perpassa a teoria da “imitação, ou da 

convenção, ou da associação”, uma vez que estas não são excludentes. 

Neste sentido, centramos nossos esforços em compreender, a partir das 

características atribuídas à fotografia, como ela representa e significa a paisagem 

urbana, objeto que esta dissertação pretende elucidar. Portanto, não nos filiamos a 

apenas uma dessas proposições e nem as dogmatizamos, mas compartilhamos 

daquilo que a fotografia expressa em seu sentido mais amplo, o sentido de 

representar o mundo.   

A fotografia, ao representar uma determinada parcela do espaço, o faz 

segundo uma linguagem própria; um dizer fotográfico que se relaciona com o objeto 

fotografado espacialmente. Esse dizer possui quatro dimensões, segundo as 

concepções de Philippe Dubois (1993): o espaço referencial, o espaço representado, 

o espaço de representação e o espaço topológico. A partir desses quatro eixos, a 

proposta aqui apresentada tem o objetivo de refletir sobre o papel da fotografia no 

processo de significação da paisagem geográfica, sendo que, para cada um desses 

quatro eixos, a referência espacial é a paisagem e seus significados. 
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O que dá origem à imagem fotográfica, levando em consideração essas 

quatro categorias, é a idéia do corte espacial enquanto uma operação de extração e 

de fragmentação de uma contigüidade infinita, ou seja, aquilo que se apresenta ao 

fotógrafo. O processo de extração de um fragmento espacial realizado pela captação 

de uma imagem fotográfica produz um corte rico em significados e tecido por 

imaginários, discursos, memórias, identidades etc., relacionado-se, estritamente, 

com o contexto sócio-cultural em que essas imagens foram captadas. Iniciamos, 

então, pela primeira categoria, enquanto extensão espacial de referência para 

qualquer tipo de prática humana. 

O espaço referencial, aqui entendido como o próprio espaço geográfico em 

sua dimensão paisagística, é, sem dúvida, por onde o fotógrafo se movimenta e 

realiza suas práticas sociais. A sua natureza visual pode ser praticada e apropriada 

de várias maneiras. Dentre estas, pensamos a percepção que estrutura-se, para o 

fotógrafo, a partir da visão. Do leque de informações visuais que chegam aos 

sentidos, o fotógrafo faz suas escolhas no momento da captura, de forma que sua 

percepção é o elemento principal de que depende esse processo. O seu olho, ao 

significar a paisagem, é investido de outros elementos intelectuais e cognitivos que 

transformam essa simples captação da luz que emana dos objetos, num olhar “que 

define a intencionalidade e a finalidade da visão” (AUMONT, 1993, p.59), produzindo 

sentido no ato de cortar e fragmentar.  

Neste sentido, o espaço referencial do fotógrafo é um espaço de percepção, 

onde este articula o recorte do ângulo sob certa perspectiva, profundidade, luz e 

sombra, a fim de construir sua obra imagética de acordo com seu ponto de vista. O 

que surge, desse modo, não é somente uma mera relação que atesta a existência 

de um referente, ou simplesmente um analogon do real, mas uma interpretação 

acionada pelo processo perceptivo que imbrica uma série de elementos, entre os 

quais a subjetividade, o imaginário, os discursos etc., de forma que o espaço 

referencial, enquanto um espaço infinito é representado pela imagem fotográfica, 

segundo uma composição permeada por diversos códigos que sugerem significados 

intencionais, não intencionais, precisos e imprecisos, no entanto, culturalmente 

codificados.  

O espaço referencial, no entanto, não é recortado e significado 

passivamente pelo olhar do fotógrafo; o espaço referencial também exerce uma 

força de coesão sobre o fotógrafo, de modo que o seu olhar também é guiado pelas 
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forças de atuação espacial. Por isso, é necessário compreender que o espaço 

referencial do fotógrafo é dinâmico; ele é, ao mesmo tempo, reflexo e condicionante 

das práticas humanas e, portanto, ele não é, somente, passivo ao olhar; ao 

contrário, ele também condiciona, por mais que, aparentemente, o fotógrafo seja 

livre para posicionar e deslocar sua objetiva na direção de qualquer alvo. 

O fotógrafo, ao andar, por exemplo, pelas ruas de uma cidade, movimenta-

se como um caçador em uma “floresta de símbolos”. Nesse movimento, o que ele 

pretende revelar da paisagem não é escolhido por acaso e nem se forma no interior 

da máquina fotográfica; forma-se a partir do seu olhar que é construído por sua 

subjetividade, significando, desse modo, a paisagem. Assim, antes do corte que dá 

origem à fotografia, a capacidade de interpretação do fotógrafo constrói uma 

imagem do ambiente espacial que ele observa na paisagem concreta. 

 

As imagens ambientais são o resultado de um processo bilateral 
entre o observador e seu ambiente. Este último sugere 
especificidades e relações, e o observador – com grande 
capacidade de adaptação e a luz de seus próprios objetivos – 
seleciona, organiza e confere significado aquilo que vê. A imagem 
assim desenvolvida limita e enfatiza o que é visto, enquanto a 
imagem em si é testada, num processo constante de interação, 
contra a informação perceptiva filtrada. Desse modo, a imagem de 
uma determinada realidade pode variar entre observadores 
diferentes (LYNCH, 1997, P.07). 
 

  

Neste sentido, a significação da paisagem pelo olho do observador-

fotógrafo, antes de se tornar imagem fotográfica, parte em busca de encontrar nas 

imagens ambientais a identidade, estrutura e significado. Kevin Lynch (1997), 

explica que, quando diferenciamos um objeto dos demais, concedemos a ele uma 

identidade, uma individualidade que significa sua unicidade na relação com os 

outros objetos. Seguindo este raciocínio, na imagem observada quando identificado 

o objeto, este possui uma relação estrutural com outros objetos e com aquele que 

olha e, por último, este objeto deve ter algum tipo de significado para o observador. 

Em linhas gerais, Linch afirma que a construção das imagens mentais sobre 

determinado ambiente ocorre por um processo cognitivo e intelectual que 

dimensiona a maneira como o observador significa determinadas imagens nos 

espaços referenciais.  
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Poderíamos, então, dizer que assim como o sujeito que olha uma imagem 

fotográfica é um espectador, como pretende Jacques Aumont (1993), o fotógrafo, ao 

contemplar imagens e paisagens no espaço geográfico, também se constitui em um 

espectador plurimodal (ativo-passivo) e, neste sentido, concluímos que as imagens 

fotográficas são frutos de um corte, decerto, muito influenciado pelo repertório 

imagético e pelo imaginário no processo de significação. 

 A imagem fotográfica é, antes de tudo, uma imagem individual que um 

sujeito captou do mundo, sendo que esta, em última instância, é uma imagem da 

imagem. Para Donis A. Dondis (1997, p.215), essa hermenêutica do olhar pode ser 

compreendida no fragmento textual a seguir: “Uma centena de fotógrafos com suas 

câmeras voltadas para o mesmo tema produziram cem soluções visuais distintas, 

em mais uma demonstração previsível desse fator inevitável que é a interpretação 

subjetiva”.  

O segundo eixo que caracteriza a imagem fotográfica é a idéia de espaço 

representado, ou seja, “o interior da imagem, o espaço de seu conteúdo que é o 

plano de espaço referencial transferido para a foto”. Instauram-se aí os elementos 

que são frutos do olhar de um sujeito que, através do visor da máquina fotográfica, 

recorta do espaço referencial “os objetos que vão compor a fotografia com base nos 

eixos ortogonais de enquadramento que se determinam os sistemas das posições 

(esquerda, direita, alto, baixo, centro) e as proporções (as proporções em 

cumprimento ou em altura)”. Essa composição, longe de ser aleatória, está 

estritamente relacionada a “todo um jogo de valores plásticos extremamente 

complexo, sutil, variável, impreciso e cultural” (DUBOIS, 1993, p.209). 

Assim, a fotografia se constitui enquanto o suporte onde as escolhas vão 

ser impressas, num jogo que se articula por um gesto de corte espacial e temporal. 

O que vai ser capturado está sempre permeado de uma intencionalidade centrada 

na experiência espacial da paisagem, encontrando no imaginário as linhas de 

conexão entre aquele que olha e a imagem que se apresenta. 

O espaço representado sempre carrega em si todo esse conjunto de valores 

que, no processo interpretativo, nos desloca para um fora-de-campo ou, em outras 

palavras, um espaço em off, pois se trata de uma composição extremamente 

excludente, sobre a qual alguns elementos são recortados e passam a ser 

impressos na foto, enquanto outros ficam fora do quadro. Esses que são “excluídos” 
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não são menos importantes, ao contrário, eles são movimentados segundo um 

processo de significação que transpõe a moldura da fotografia.    

Num ensaio fotográfico intitulado “A trama portuária”, publicado no livro 

Escrituras da Imagem (2004), a antropóloga Yara Schreiber apresenta uma série de 

fotografias que, na ausência de texto verbal, nos diz claramente, a partir de diversas 

imagens captadas em um porto, sobre como se opera o recorte espacial. O que se 

revela são sempre objetos recortados, pedaços, estilhaços e pontos. Tudo o que 

está representado indicia uma outra parte, uma continuação que não está na 

imagem e que não foi contemplado pelo recorte. Sua intenção é nos levar para um 

fora-de-campo, para um espaço desprivilegiado na composição que talvez seja tão 

importante quanto aquilo que foi capturado.   

Seu olhar nos convida a vislumbrar uma estética complexa em que o 

espaço representado possui uma legibilidade que se revela no fragmento: pedaços 

de barco, pedaços do porto e de idéias. Nada menos convencional, quando se trata 

de mostrar a realidade em seu estado menos puro, pois as fotografias ganham mais 

sentido a cada página que viramos do livro e outra imagem se mostra 

complementando a antecessora. Mas, como se falou anteriormente, tais imagens 

sempre levam o espectador para um fora-de-campo, para um complemento que não 

está ali, mas existe em outra dimensão: a do imaginário e da imaginação. 

A Foto 01  compõe o ensaio já sugerido. Revelam-se cordas flageladas pelo 

uso, que servem provavelmente para fixar os barcos aportados; são cordas 

embaralhadas sobre um plano de difícil identificação. Destarte, ela não apresenta 

uma das pontas, por mais que saibamos que exista. Essa certeza de existência 

emana do poder da imagem em indiciar um existente fora dos domínios da 

fotografia, é um fora-de-campo, está no espaço em off, desprivilegiado pelo corte.  
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Foto 01 : Tramas portuárias 
Fonte:  Foto de Yara Schreiber retirada do livro Escritura da Imagem (2004).  
 

 

O espaço representado na fotografia é escolhido mediante técnica, discurso 

e subjetividade e sempre aponta para “outro” que não foi revelado (o espaço off), 

mas que é parte constituinte. O caráter desse espaço possui uma relação estrita 

tanto com o espaço referencial quanto com o espaço de representação. Este último, 

o terceiro eixo a ser problematizado, é, de forma geral, “o suporte de inscrição, o 

espaço do continente, que é construído arbitrariamente pelos bordos do quadro” 

(DUBOIS, 1993, p.209). 

O espaço de representação, ou seja, a estrutura que recebe a impressão e 

a organização interna da imagem confere a esta toda uma normatização no 

processo de composição. Nessa composição, geralmente sobre um plano ortogonal, 

os diversos motivos capturados são significados de acordo com a disposição no 

quadro. Esse espaço de representação possui elementos plásticos, ou seja, um 

conjunto de formas visuais que, segundo os arranjos montados, vão proporcionar a 

caracterização, a legibilidade e a significação pelo olhar do espectador. Esses 

elementos são a superfície, a gama de valores, a gama de cores, os elementos 

gráficos, a matéria de impressão etc. Assim, o espaço de representação, na 

concepção de Dubois (1993), se assemelha de maneira muito próxima ao que 

Aumont (1993) chamou de espaço plástico da imagem. Este é, notoriamente, um 

espaço concreto onde está recortado tempo e espaço. Neste sentido, a imagem que 
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se apresenta para o espectador, o espaço fotográfico, possui, segundo Aumont 

(1993), uma “dupla realidade”: aquilo que se representa (o espaço representado) e 

como se representa (o espaço de representação). 

A fotografia, portanto, enquanto espaço de representação, possui diversos 

elementos que interagem com o que representa e com o espectador para gerar “sob 

forma simbolizada, um discurso do mundo” (AUMONT, 1993, 260). Assim, a imagem 

fotográfica auxilia a compreensão desse mundo, disponibilizando uma sintaxe mais 

do que peculiar, a partir de uma iconicidade jamais vista, pelo menos em termos 

qualitativos, fundando outra maneira de enxergar a paisagem para além do concreto 

e do palpável. É daqui em diante que vislumbramos o último eixo, o espaço 

topológico, que é o “espaço referencial do sujeito que olha no momento em que se 

examina uma foto e na relação que mantém com o espaço da mesma” (DUBOIS, 

1993, p.212).                                                     

Walter Benjamin (1989) ressalta a diferença existente entre olhar o mundo 

“concretamente” e olhar a partir da intermediação das imagens, pois estas “seriam 

veículos primordiais para se ver justamente aquilo que os olhos não conseguem ver: 

o movimento das mãos, os componentes de um passo, o reflexo das coisas etc” 

(MENEZES, 2004, p.38). No entanto, olhar o mundo e olhar uma fotografia possui 

certas aproximações. 

O espectador é culturalmente treinado a olhar o mundo e as imagens sob 

certa perspectiva: a topológica. Essa topologia, mesmo nos reportando de forma 

mais direta a uma geometria do corpo, também pode ser entendida segundo uma 

maneira de olhar, que é de natureza cultural. Neste sentido, aquele que olha 

topologicamente uma imagem, assume o papel de espectador, vislumbrando a 

dimensão simbólica que liga as imagens àquilo a que elas se referem. É, mais uma 

vez, o poder da interpretação que surge como fator primordial, mobilizando e 

articulando os elementos da composição da imagem e produzindo o significado. 

Neste sentido, o espectador, ao realizar uma leitura da imagem fotográfica, 

deve levar em consideração o caráter técnico dessa imagem, ou seja, os arranjos 

formais de perspectivas, variações cromáticas, os planos de composição, etc., para 

que, com a devida estratégia metodológica, este possa construir significações e 

revelar, a partir da sintaxe da imagem, o significado.  

Portanto, o intuito desse trabalho não é ficar dentro da lógica da imagem, e 

realizar uma leitura semiótica fechada, mas sim, compreendendo os arranjos de 
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composição da imagem, construir e acessar os códigos diversos que possibilitam 

significar a paisagem geográfica. 

Esses eixos discutidos proporcionam uma compreensão ampla das 

dimensões perpassadas pela fotografia, na qual o espaço referencial, o 

representado, o de representação e o topológico constituem o próprio “ato 

fotográfico” que Dubois (1993), traz em suas análises.  

O que foi colocado está estritamente relacionado à percepção, à forma 

como nos apropriamos das imagens, como revelamos e significamos. Assim, tanto 

para o fotógrafo quanto para o espectador da imagem, o exercício de perceber 

encontra no olhar e na experimentação a maneira pela qual são construídas e 

significadas as imagens. Afirmamos então que aquele que significa as imagens se 

situa sempre em um espaço da percepção que, segundo Besse, parafraseando E. 

Strauss, é um “um espaço geográfico, porque ele define estados, posições e 

situações no interior de um espaço/tempo, munido de coordenadas gerais. O espaço 

da percepção é da ordem cartográfica; ele é objetivável, ele é objetivo” (BESSE, 

2006, p.79). 

A fotografia se insere, neste trabalho, como uma possibilidade de lançar um 

olhar sobre o espaço fotográfico e os nexos com o seu referente geográfico (a 

paisagem urbana). As imagens a serem analisadas são de autoria de Raimundo 

Nunes Bezerra e a paisagem por ele revelada é a da cidade de Currais Novos/RN.  
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2. 1 Discursos e práticas na cidade moderna 
 

 
Nada mais fascinante do que contemplar a cidade. Nada mais 
fascinante do que contemplar o teatro urbano espacializado e 
temporalizado na cidade. Lugar de encontros, reflexões e 
produções, a cidade promove inesperadas aventuras e desventuras, 
porque ainda somos nômades e ainda somos urbanos. Lançar um 
olhar sobre a arte em permanente exposição na cidade desperta 
memórias e provoca sensações que frustram qualquer tentativa de 
descrição, que desdenham todas as interpretações, pois não cedem  
ao apelo do intelecto (SCHULZ, 2008, p.09). 

 

 A epígrafe acima traduz a experiência da cidade. Falar, escrever ou 

mesmo representá-la imageticamente, sempre revela uma face, ou talvez mais de 

uma. O que sabemos é que o significado total, restrito e conclusivo do que é a 

cidade é inalcançável, uma vez que ela é movimento em constante transformação; 

mais do que isso, é a objetivação das relações dinâmicas da humanidade, sempre 

renovada, inventada e compreendida de maneira particular pelos múltiplos grupos 

sociais.   

Na ciência, o interesse em entender a cidade data mais especificamente do 

século XIX, quando “começam a surgir cada vez mais pensadores da sociedade, 

historiadores e também os estudiosos que hoje chamaríamos de sociólogos e 

antropólogos” (BARROS, 2007, p.10). Estes se debruçaram sobre a complexidade 

do viver nestes espaços e sobre sua estrutura física; decifrando o modus vivendi, 

suas histórias e diferenças de um ambiente a outro. 

O século XIX, na emergência das sociedades industriais e urbanas, 

descobre na cidade um espaço que corresponde a um viver próprio que se 

diferencia do viver rural e da lógica natural. As cidades evidenciam esse modus 

vivendi, onde seus cenários anunciam para o mundo discursos sobre 

comportamento e organização espacial. Sem dúvida, o interesse por tais discussões 

nasce do crescimento e multiplicação das cidades, das idéias de progresso e 

civilidade tão presentes neste momento da história. 

Portanto, trafegar pelas teorias que problematizam a cidade e as leituras 

possíveis que a sua paisagem proporciona requer o entendimento de um contexto 

que perpassa o nível cultural, social, econômico, político entre outros. Para essa 

dissertação, pretende-se analisar a paisagem da cidade enquanto imagem que 

impregna um discurso de modernidade e que pulsa com o modo de vida urbano. 
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Esse discurso compartilha de um contexto onde se configuram as experiências de 

um mundo novo, integrado e em constante processo de transformação. Não cabe 

aqui definir o que é a cidade, mas sim, compreender aquilo que a caracteriza e que 

a constrói no período da modernidade. 

Assim, a cidade da qual se fará referência é aquela atravessada por 

discursos que metaforizam Paris como a “Cidade Luz”, o Rio de Janeiro como a 

“Cidade Maravilhosa” e Currais Novos, espaço em foco nesta dissertação, como a 

“Princesa do Seridó”. Portanto, para entender o que dá origem à gama de valores 

atribuído à cidade, mais especificamente Currais Novos, tornou-se preciso 

enveredar pela compreensão da modernidade como um discurso de produção e 

reprodução da paisagem urbana citadina. 

A modernidade enquanto discurso se reflete na paisagem geográfica e no 

seu entendimento e encontra nas idéias de progresso e civilidade a crença para as 

soluções dos problemas sociais de ordem técnica. As paisagens modernas são a 

materialização desses ideais, e configuram a cidade com “base no desenvolvimento 

industrial, [n]a modernização do espaço urbano, [n]os novos meios de comunicação 

e [n]o rápido crescimento populacional” (RIBEIRO, 2006, p.21). 

As grandes descobertas que dão sustentação e alimentam a modernidade, 

nas dimensões das mentalidades, das ciências e da tecnologia fazem da cidade por 

excelência o lugar onde se materializam todos esses ideais. Em Paris ou no Rio de 

Janeiro, cidades modelos em matéria de modernidade, o mundo se vê enquadrado 

por paradigmas de comportamento e de produção e reprodução social. 

Convencionam-se maneiras de vestir, de falar, de construir, etc. O mundo diminui; a 

distância física e as fronteiras não são mais impedimentos para as trocas 

internacionais. No Brasil, fala-se do Rio de Janeiro como a Paris dos Trópicos, nada 

mais tipicamente moderno9.  

Quando Napoleão III nomeou George Eugène Haussmann prefeito de Sena, 

teve início uma das maiores e mais importantes reformas urbanas da história do 

mundo moderno. Haussmann redesenhou e substituiu a malha urbana da Paris 

medieval constituída por ruas tortuosas, estreitas e sujas, por vias largas e 

arborizadas obedecendo à geometria de avenidas e bulevares, além de inúmeros 

edifícios públicos que ostentavam esse novo espírito da burguesia exibicionista, 

                                                 
9 Ver CHALHOUB, Sidney (2001). 



 48

como o L’Ópera. Essa Paris exibia, portanto, uma impressionante e grandiosa 

paisagem. 

 

As calçadas de Haussmann, como os próprios bulevares, eram 
extravagantemente amplas, juncadas de bancos e luxuosamente 
arborizadas. Ilhas para pedestres foram instaladas para tornar mais 
fácil a travessia, separar o tráfego local do tráfego de longa distância 
e abrir vias alternativas para as caminhadas. Grandes e majestosas 
perspectivas foram desenhadas, com monumentos erigidos no 
extremo dos bulevares, de modo que cada passeio conduzisse a um 
clímax dramático. Todas essas características ajudaram a 
transformar Paris em um espetáculo particularmente sedutor, uma 
festa para os olhos e para os sentidos (BERMAN, 1986, p.147). 

 

Paris irradiava discursos sobre progresso e civilidade; era centro do 

imperialismo e capital da moda, do luxo e do consumo. Transformou-se no lugar 

desejado por todos; lugar que realmente oferecia as experiências mais 

emocionantes, as aventuras mais secretas e, portanto, mais desejadas. 

Incondicionalmente, todos queriam estar lá e compartilhar dos sabores e dádivas 

que só Paris poderia oferecer aos olhos e ao corpo. 

 

 
 Foto 02:  Rue Soufflot em Paris com a L’Opera ao fundo no século XIX 
 Fonte:  Charles Marville 
 Imagem retirada do site http://www.allposters.com 
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Esses discursos foram criados a partir de um conteúdo simbólico associado 

aos suntuosos monumentos que exaltavam os ícones do poder e da grandiosidade. 

Era a Paris moderna que se transformava como o próprio símbolo da modernidade. 

Sem dúvida, esta cidade foi marco para as grandes reformas urbanas que 

caracterizaram o final do que Marshall Berman (1986) nomeou de segunda fase da 

modernidade, que vai de 1790, com a Revolução Francesa, até o final do século 

XIX. Tendo Paris adquirido todo o prestígio de centro civilizatório, capital do século 

XIX e modelo da mais grandiosa realização urbanística deste mesmo século, é 

somente a partir do século XX que passa a oferecer, de forma significativa, “o 

modelo do viver urbano, da civilidade, refinamento e sensibilidade artística” 

(ARRAIS, 2008, p.46).  

No Brasil, a modernização de Paris será referência para a cidade do Rio de 

Janeiro a partir do início do século XX.  Pelas mãos de Pereira Passos, engenheiro e 

prefeito desta cidade, o Rio de Janeiro passará por uma das transformações 

urbanísticas mais significativas desta época. Idéias progressistas, advindas da 

estada de Pereira Passos em Paris durante os anos de 1857 a 1860, quando teve a 

oportunidade de assistir à reforma urbanística implementada por Haussmann, 

refletiram-se no espaço urbano do Rio de Janeiro, através da demolição de 

casarões, abertura de ruas e alargamento de outras. Será, a partir de então, uma 

nova cidade, e se tornará o cartão postal e símbolo da modernidade no Brasil, 

exibindo, dentre outros monumentos, o Teatro Municipal, símbolo do luxo, da 

riqueza e de uma sociedade civilizada.  
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Foto 03:  Avenida Central no Rio de Janeiro em 1910  
Fonte:  Marc Ferrez 

 

 

Dessa forma, as idéias que emanam de um contexto mundial, influenciadas, 

principalmente, pela Paris de Haussmann, não se refletiram apenas na paisagem 

urbana desta cidade, na construção de seus monumentos e na abertura de novas 

ruas. O discurso da cidade moderna passa a sugerir práticas antes impensadas no 

espaço urbano. Assim, Pereira Passos proíbe o:  

 

[...] comércio de leite que fazia vacas circularem pelas ruas, a 
criação de porcos e a manutenção de hortas dentro dos limites 
urbanos, a perambulação de cães vadios, o descuido com a pintura 
das fachadas, a livre circulação de mendigos, a exposição de carne 
na porta dos açougues, a realização do entrudo e dos cordões sem 
autorização no carnaval e, no limite da loucura modernizadora, 
proibiu que as pessoas cuspissem e urinassem no chão e que as 
crianças soltassem pipa (FOLLIS, 2004, p.30). 

 

Em resumo, o Rio de Janeiro aspirará ao progresso e à civilidade que só as 

cidades como Paris, Londres, Berlim e Viena experienciavam até o momento. Neste 

sentido, “enquanto Paris era vista como modelo para o mundo, o Rio de Janeiro se 

transformou numa referência de modernização urbana para as outras cidades do 
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Brasil” (RIBEIRO, 2006, p.25), e, desse ponto de vista, irradiar-se-âo por todo o país 

discursos em nome de uma cidade racional e projetada para o progresso econômico 

e social. Assim, “a nova paisagem do Rio de Janeiro, após a reforma procedida por 

Pereira Passos no curto espaço de três anos, transformou a cidade numa referência 

nacional em termos de modernização urbana” (FOLLIS, 2004, p.30). 

A modernização do território, do final do século XIX ao início do século XX, 

se estende pelo país, estimulada pelos frutos do crescimento econômico, da 

próspera industrialização, da ampliação da malha ferroviária, da abertura de 

estradas e da melhoria dos portos, possibilitando a extensão dos seus “tentáculos” 

para os lugares mais longínquos. O modelo de urbanização de Paris e do Rio de 

Janeiro, ao ser incorporado por várias cidades do Brasil, dá início a um frêmito 

processo de modernização urbana em escala nacional. 

 

Cada centro urbano de alguma relevância do país, em especial as 
capitais dos estados, conforme suas próprias possibilidades, viveu a 
atmosfera das reformas urbanas, mesmo que em pequenas doses: 
uma praça, um edifício, um monumento, um nome francês de loja de 
roupas. Entre 1911 e 1914, a cidade do Recife, favorecida por 
alguma prosperidade gerada pelo açúcar sustentado numa indústria 
dependente de políticas de proteção oficial, recebeu uma reforma no 
seu bairro portuário e reequipamento do porto. Em Manaus e Belém, 
a experiência foi um sopro de prosperidade proporcionada pela 
demanda mundial da borracha. Em 1897, foi inaugurada a cidade de 
Belo Horizonte, a nova capital de Minas Gerais, dentro de um 
princípio de planejamento urbanístico, de modo que Belo Horizonte 
nasceu moderna. Essas intervenções eram tanto mais intensas 
quanto mais fortemente as cidades se inseriam no mercado 
capitalista internacional. Foi o grau de inserção que assegurou a 
capacidade de atrair capitais para as obras de estruturas materiais 
nas cidades (ARRAIS, 2008, p.66). 

 

A disseminação das idéias modernizadoras, se não atinge o país inteiro de 

forma homogênea, deixa rastros que nos possibilitam falar de modernidade em 

várias partes do território nacional. Seja em escalas mais visíveis como no Rio de 

Janeiro, São Paulo e Recife, ou em menor, como em São João Del Rei/MG e 

Campina Grande/PB, a onda modernizadora vem comandar uma nova maneira de 

produção sócio-espacial.  

Em Currais Novos, essa modernidade, que nomeamos de peculiar ou 

tímida, é entendida nesses termos levando em consideração um contexto maior. Ao 

que se refere regionalmente, Currais Novos desponta como referência, em se 
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tratando de modernidade. Dos discursos que se pronunciam na literatura e na mídia, 

nas falas das pessoas, impressas em livros e revistas, nas imagens produzidas em 

fotografia, tudo parece um trânsito entre o cosmopolita e o regional, o local e o 

global.  

A tentativa de reprodução de paisagens e modos de vida da sociedade 

européia e do Rio de Janeiro apontam também como um dos efeitos da 

modernidade em Currais Novos. Progresso e civilidade são sinônimos de ser 

moderno; usar renda francesa, como faziam as moças curraisnovenses, reproduzir 

monumentos como o Cristo Redentor, além de inúmeros obeliscos, também é 

sinônimo de modernidade. O cinema, o rádio e os hotéis, parecem entrar nesse rol, 

e assim por diante. Tudo parece climatizado dentro desses discursos e nosso intuito 

trafega por esta malha de entendimento. 

 

 

2. 2 A modernidade na Princesa do Seridó  

 

Dizer que Currais Novos é moderna talvez pareça contraditório, uma vez 

que, a região onde esta se encontra situa-se em um espaço opaco e longe de onde 

o desenvolvimento econômico pulsa com mais intensidade.  Se esta cidade não se 

iguala ao Rio de Janeiro, São Paulo, Recife ou Natal, capital do Rio Grande do 

Norte, no período do recorte da pesquisa, em termos de extensão urbana, 

densidade demográfica e importância política e econômica, não significa dizer que a 

modernidade passou com os seus sopros de progressos bem longe de suas 

paragens.  

Deve-se, portanto, “considerar as maneiras como as diversas realidades 

urbanas foram se apropriando desse discurso [da modernidade]” (RIBEIRO, 2006, 

p.25) e compreender como isso é incorporado espacialmente em cada realidade. 

Dada essa afirmativa, adentrar pelo contexto histórico da cidade de Currais Novos 

se faz necessário, uma vez que isto possibilita detectar até que ponto a cidade era 

moderna (do período anterior e do recortado pela pesquisa) e que estruturas são 

transformadas em nome desses ideais. Partindo desse pressuposto, folheemos as 

páginas históricas citadinas, para compreender como os discursos de modernidade 

participam da elaboração de suas paisagens. 
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 O primeiro rastro de ocupação do que hoje se constitui a cidade de Currais 

Novos data do ano de 1755, quando o pernambucano Cipriano Lopes Galvão 

chegou à data de terra de nome Totoró, onde fixou residência. Essa primeira 

ocupação se deu a partir da criação de gado que, naquele momento, começava a se 

expandir em direção ao sertão. As dificuldades, mediante a escassez das chuvas, 

provocavam grande mortalidade nos rebanhos, além da impossibilidade da produção 

agrícola de subsistência necessária à sobrevivência dos desbravadores sertanejos. 

Cipriano Lopes Galvão, enfrentando dificuldades com o seu rebanho diante das 

intempéries naturais, recorreu “às bênçãos do céu, pedindo as chuvas por 

intermédio de Sant’Ana, prometendo-lhe uma capela” (SOUZA, 2008, p.21), fato 

esse muito corriqueiro num tempo em que as intervenções sobre o ambiente eram 

menos intensas e a religiosidade muito presente na cultura popular. 

Em 1808, quando Cipriano Lopes Galvão havia falecido, seu filho de mesmo 

nome ergueu uma capela, cumprindo a vontade de seu pai, fundando a povoação 

que herdou a toponímia daquilo que servia de referência para sujeitos que por ali 

moravam e passavam: “os novos currais de gado”, erguidos de pau-a-pique, pela 

família Lopes Galvão. “A povoação foi crescendo em torno da igreja, na bifurcação 

dos rios São Bento e Totoró, entre três currais novos que foram construídos para a 

venda e troca de gado na fazenda Bela Vista” (SOUZA, 2008, p.21).  

Assim, foi-se constituindo um ordenamento urbano a partir de uma igreja, 

como a maioria das cidades nascidas na região no período colonial, denotando a 

forma de um quadrado. Por volta do final do século XIX, a cidade era formada 

basicamente por quatro ruas: a Rua do Nascente, que passará, em seguida, a ser 

chamada de Capitão-mor Galvão, a Rua do Poente, que passará a ser chamada de 

Rua do Comércio, a Quinze de Novembro e a Rua do Rosário. O que se tem nesse 

período é uma paisagem colonial sem exuberância, formada por uma pequena 

aglomeração de casas que pouco se prestam como referência à modernidade. 

Nesse momento, a economia dessa cidade era representada pelo binômio 

gado/algodão, sendo, este último, fonte de uma das principais riquezas já 

produzidas no Seridó Potiguar. Com o fortalecimento da cultura algodoeira, no início 

do século XX, ocorreu uma dinamização na economia curraisnovense, permitindo o 

desenvolvimento e a modernização de Currais Novos, que passou de vila à cidade 

no ano de 1920. 
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A partir desse período, os ares da modernidade, impregnados de idéias 

cosmopolitas e progressistas, já sopram em Currais Novos. Podemos, por exemplo, 

citar o mercado municipal inaugurado em 1919. Este dispunha de boas condições de 

salubridade e higiene, contando com cafés, espaços amplos que facilitavam a 

circulação e a iluminação, além de possuir uma suntuosa arquitetura. 

 

Era um lindo prédio; muito bem plantado; quadrangular, portões 
grandes arqueados; às três horas da manhã já estavam abertos; 
paredes largas; empapeladas, empalhadas de garajaus de 
rapadura, esteiras de carnaúba, chapéus de palha, urupembas, 
sacos cheios; de tudo tinha; tinha lojas, couro, sapataria, cabeça de 
bode, de porco, de cabra, de boi, jóia, salão de beleza, quiosques, 
frutas, tabacaria, revistas, jornais; [...] de tudo tinha para a gente ver, 
vender e comprar (IVAN, 2005, p.33). 
 
 

No ano de 1920, esta cidade institui seu primeiro código de postura, de 

acordo com os prenúncios que regem o progresso e a civilidade da nação brasileira. 

Neste, são significativas as resoluções que recriminam e proíbem a circulação de 

animais nas ruas, uma vez que os animais eram responsáveis pela sujeira e 

desordem urbana. Decretou-se também o deslocamento das casas de taipa do 

centro da cidade para suas margens, como parte do plano de “embelezamento”. 

Tudo isso, ancorado na idéia de que uma cidade embelezada e higiênica seria o 

primeiro passo para o progresso tão almejado nessa época.  

Assim, a modernidade urbana vem seguida de um forte discurso higienista 

segundo as concepções ambientalistas, conhecidas como neo-hipocráticas, 

baseada na relação intrínseca entre doença, ambiente e sociedade. Neste sentido, a 

sociedade que estava se construindo no Brasil necessitava de um ambiente livre de 

todas as impurezas e enfermidades que viessem corromper a integridade do 

movimento civilizatório e progressista em expansão. Em Currais Novos é notória, 

portanto, a relação do discurso higienista frente a esses ideais. 

A Avenida José Bezerra Gomes foi a que melhor representou a 

modernidade urbana neste início de século. Ela recebeu arborização, iluminação, 

saneamento e os mais característicos constructos de uma ordem urbana moderna 

como: coreto, obeliscos, praças, além do Grupo Escolar Capitão-mor Galvão. A rua 

larga foi planejada segundo as novas necessidades de transporte e locomoção e o 
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casario, com sua esplendorosa arquitetura, ostentava a posição social daqueles que 

desfrutaram da riqueza dos fios brancos do algodão mocó10.  

Uma edição do Jornal “O Porvir”, que circulou de 1926 a 1929, expressa de 

forma plausível e com riqueza de detalhes o espírito dos curraisnovenses daquela 

época: 

 

Hoje como o dia está excessivamente calmo, sem que ao menos 
uma pequena aragem viesse perturbar o silêncio e a immobilidade 
do arvoredo da Avenida “Cel José Bezerra Gomes”, deliberei fazer 
um ligeiro passeio pelos arredores desta florescente cidade, não 
para contemplar “ruínas” ou reviver alguma lembrança existente de 
épocas já passadas, porque nada disto ella possui, nem siquer um 
velho “curral” que possa constatar possivelmente a origem do nome 
deste bello rincão do Rio Grande do Norte... Empreendi um passeio 
somente para contemplar a esplendorosa paysagem que apresenta-
se-nos o rio espreguiçado pelos rústicos sertões escalvados, 
seguindo as serras e transpondo os montes, deixando apparecer 
suas viridentes várzeas cobertas de frondozos algodoeiros, 
erguendo-se aqui e ali rectilineamente, com seus leques a espannar 
o espaço, coqueiros seculares, os quaes foram o complemento do 
bello panorama, tão commun em nossos sertões. Galvanópolis11 é 
uma cidade de topographia realmente magestosa e que nestes 
últimos tempos tem passado por uma série de aperfeiçoamentos, o 
que tem tornado-a muito aprazível a todas as pessoas que tenham o 
ensejo de visitar. Não obstante ser uma cidade sertaneja, onde o 
espírito de seus habitantes quase não se deixa levar exclusivamente 
pelas cousas-communs, pelo cultivo da terra, d’onde tiram os meios 
de subsistência, não obstante o agricultor sertanejo ainda está em 
estado de muito atrazo e completa ignorância , no que diz respeito a 
trabalhos agrícolas, visto que os processos de que se servem 
actualmente são de facto os mesmo que os nossos antepassados 
nos legaram há cem annos atraz... cousa esta que não pode ser 
admitida; hoje em parte alguma, quando a sciencia, o progresso, a 
civilização em tudo penetrou, produzindo mais efeitos vantajosos, 
principalmente nas empresas lucrativas...mas estas irregularidades 
não são motivos que venham a offender diferentemente o nosso 
progresso, isto é, o progresso desta cidade, que dia a dia vem 
passando por uma phase de evolução. Felizmente, ninguém vê hoje 
mais ruas sujas e cheias de barrancos e de (...), escuras, sem 
hygiene, com suas casas construídas no estylo antigo, sem 
esthetica, mas verdadeiros (...) novos... e sim, temos actualmente o 
prazer de contemplar uma cidade á moderna, com todos os 
requintes da civilização, illuminada a luz electrica, com Avenidas 

                                                 
10 A Gossypium hirsutum ou algodão mocó foi a espécie cultivada na região do seridó no ciclo 
econômico do algodão. Era tido como de ótima qualidade, pois possuía fibras longas e resistentes, 
atendendo as exigências do mercado interno e externo. 
11 Nome almejado por uma parcela da elite e dos intelectuais curraisnovense para substituir o nome 
da cidade que passaria de Currais Novos à Galvanópolis, com o propósito de homenagear aquele 
que foi o desbravador das terras do Totoró: o Capitão-mor Galvão. Houve, no início do século XX, 
uma propaganda intensa por parte dos jornais “O Porvir” e do “O Galvanópolis” para que o nome 
fosse mudado, o que não alcançou êxito.  
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empolgantes, contendo prédios de estylo hodierno e de aspecto 
fascinente, afinal uma infinidade de melhoramentos que 
demonstram indiscultivelmente o grau de actividade de nosso povo, 
apologista do bello e do sublime! Que é hoje Galvanópolis? É uma 
futurosa cidade onde a instrucção, o trabalho e a civilização teem 
suas sementes bem arraigadas no espírito de seus habitantes, de 
sua mocidade forte e activa que lucta incansavelmente pelo glorioso 
triunpho de seus sonhos. Galvanópolis, esta bella Galvanópolis que 
evolui a passos agigantados, tendo que ascender em breve, à meta 
da perfectibilidade! (CORTEZ, 1926, p.02)12. 

  

O artigo citado acima traduz o que passa a ser a experiência da cidade para 

um sujeito que, de forma nostálgica, assinala para um passado que parece não se 

conectar com aquilo que ele vivencia. A cidade “moderna” parece, para ele, um novo 

mundo cheio de novas experiências e de novas aventuras e grandiosamente 

promissor para aqueles que compartilham do seu cotidiano. 

Trata-se, portanto, de uma Currais Novos mais cosmopolita, mais integrada 

e mais transformada pela onda do progresso que, ao arrebatar com enchentes de 

idéias, objetos e técnicas os espaço urbanos, imprime na paisagem uma marca 

particular. Na escolta dos acontecimentos que envolvem o contexto da cidade, as 

transformações advindas da ciência, do progresso e da civilidade penetram de forma 

que o urbano se torna reflexo desse conjunto de fatores. Se não é mais possível 

enxergar uma Currais Novos do passado, como sugere o jornalista, é porque a 

inebriante sensação causada pelo turbilhão de novidades “desmancha no ar” todas 

as referências que os sujeitos tinham da paisagem, fazendo este sujeito não mais 

contemplar as “ruínas” ou reviver lembranças, uma vez que elas se tornaram 

inexistentes para o seu olhar. 

Portanto, a cidade que se moderniza provoca novas experiências que 

frustram o olhar daqueles que se apegam à nostalgia e enxergam no passado tudo 

aquilo que o presente não pode ser. Trata-se de um espaço que requer um outro 

olhar, um outro comportamento e uma outra apropriação, tendo em vista que os 

sujeitos passam a disputar o espaço de forma mais intensa, entre si e os objetos 

técnicos, dentre estes últimos, os automóveis, demarcando um território que antes 

pertencia apenas aos passantes.  

Assim, no contexto em que a cidade de Currais Novos se insere, suas 

paisagens são frutos de um discurso que se dissemina pelo mundo ocidental, 

                                                 
12 CORTEZ, Ewerton. Impressões. O Galvanópolis . Out. de 1926, ano I, nº 7.  
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interconectando as mais diversas regiões do globo, seja a partir de informações, 

seja a partir de ideais incomuns. No limiar desse novo espírito de transformação que 

arrebata o território nacional, a cidade de Currais Novos respira e transpira, de forma 

particular, os ares que sopram de Paris, do Rio de Janeiro e de outras cidades que 

aderiram à Modernidade.   

Na primeira metade do século XX, esses discursos se concretizam na 

paisagem urbana, de modo que a cidade passa a ser referência regional e símbolo 

da modernidade seridoense. Um dos elementos que marcam esse fato é a rica 

arquitetura sintonizada com as novas idéias que estão em voga neste momento. Os 

exemplos mais significativos são: o Mercado Público (Figura 01 ) em uma arquitetura 

com “linhas retilíneas e uma fachada de grandes arcos romanos e vigas retilíneas de 

sustentação. A parte superior era ornamentada com linhas salientes, em alvenaria, 

que davam ritmo e movimento no frontispício” (SOUZA, 2008, p.219). A Prefeitura 

Municipal (Figura 02 ), em arquitetura neoclássica francesa, possuía fachada com 

detalhes em alvenaria. “A platibanda, que cobre o teto de quatro águas, tem 

desenhos retilíneos e, no centro, um típico frontão ornado de volutas e pináculos de 

formato curvilíneos. As portas e janelas são trabalhadas em madeira com bandeiras 

de vidros” (SOUZA, 2008, p. 223). Diversos prédios residenciais (Figuras 03 e 04 ) 

em arquitetura eclética e suntuosa e monumentos vários (Figuras 06 e 07 ) que 

recriam uma áurea de cidade grande foram construídos. 

 

 
Figura 01:  Mercado Público (1919 -1969) 
Fonte:  Arquivo particular de Joabel Rodrigues de Souza 
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Figura 02:  Prédio da Prefeitura Municipal de 1933 
Fonte:  Arquivo particular de Joabel Rodrigues de Souza 

 

 

 

 
Figura 03:  Residência do Dr. Mariano Coelho de 1920 
Fonte:  Arquivo particular de Joabel Rodrigues de Souza 
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Figura 04: Residência e Bangalô de Antônio Bezerra de Araújo - 1924 
Fonte: Arquivo particular de Joabel Rodrigues de Souza 

 

 

 

 
Figura 05:  Prédio da Coletoria Estadual de 1948 
Fonte:  Arquivo particular de Joabel Rodrigues de Souza 
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   Figura 06:  Coreto o Guarany de 1922 
   Fonte:  Arquivo particular de Joabel Rodrigues de Souza 

 

 
        Figura 07:  Cristo Rei de 1937 
        Fonte:  Arquivo particular de Joabel Rodrigues de Souza 
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Toda essa arquitetura, segundo uma organização espacial ancorada nos 

ideais que se disseminam, torna-se elemento importante para nova paisagem 

urbana. Não é mais o sobrado do período colonial e a igreja que se destacam na 

paisagem urbana; inúmeros prédios são edificados além de lugares de sociabilidade 

como praças e clubes. Assim, Currais Novos, refletindo a modernidade em voga e 

impregnando na paisagem esse discurso, passa a ser vista como um representativo 

modelo para as cidades circunvizinhas.  

No final da primeira metade do século XX, a cultura algodoeira que 

sustentava todo o progresso curraisnovense começa a entrar em crise, tendo em 

vista a concorrência desse produto no mercado nacional, além das pragas que 

passam a assolar as plantações seridoenses. Neste momento, parecia que o 

progresso estava ameaçado em decorrência de todos esses fatores. Com a 

descoberta da scheelita no ano de 1943, a cidade entra, verdadeiramente, na sua 

fase de maior desenvolvimento econômico. A scheelita traz consigo todo um 

conjunto de benefícios que são incorporados pela cidade, uma vez que Currais 

Novos passa a despontar no cenário nacional e internacional como uma das maiores 

produtoras desse minério. 

Isto ressoa na grande quantidade de capital que é investido no município, 

fazendo com que o progresso econômico se reflita em várias esferas da sociedade. 

Vivenciando a partir de então o crescimento mais acelerado de sua história, Currais 

Novos desponta como uma das cidades brasileiras mais desenvolvidas, tornando-se 

conhecida em todo o país.  

Algumas revistas de circulação nacional, como “O Cruzeiro” e “Realidade 

Nordeste” veiculam matérias sobre a cidade. Este fato está relacionado à 

importância econômica de Currais Novos, dentro do quadro nacional, como a maior 

produtora de scheelita do Brasil. Diante de tantos elementos que vieram dinamizar 

Currais Novos em suas várias dimensões, os ideais de modernidade se fortalecem a 

ponto desta cidade entrar no rol das 500 mais desenvolvidas do país.  

Mesmo já tendo passado por uma notável modernização na primeira 

metade do século XX, é somente na segunda metade que o espaço urbano de 

Currais Novos ganha maiores proporções se expandido para além do centro. Com a 

mineração, a cidade passa a ser pólo de atração, chegando, no período áureo da 

scheelita, a uma população de cerca de 60 mil habitantes, um número bastante 
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significativo, levando-se em consideração os números populacionais brasileiros dos 

anos 6013 e 70. 

Entre os anos de 1964 e 1978 surgiram na cidade oito bairros: o Manoel 

Tomaz de Araújo, em 1964; o Paizinho Maria, em 1966; o Prof. Gilberto da Cunha 

Pinheiro, em 1968; o Santa Maria Gorette, em 1969; o Cel. Manoel Salustino, em 

1969; o JK, em 1977; o Antônio Rafael, em 1977 e o Silvio Bezerra, em 1978. Essa 

expansão urbana denota o papel da scheelita e seu reflexo no urbano, de modo que 

a cidade também cresce em extensão e densidade demográfica. 

Olhando todo esse processo de crescimento e modernização, não é difícil 

associar grande parte desse processo ao empresário e desembargador Tomaz 

Salustino14. Herdeiro da elite algodoeira seridoense, esse cidadão foi o responsável 

pelo descobrimento da scheelita em Currais Novos no ano de 1943. Sendo o mais 

bem sucedido empresário desse ramo, acumulou grande riqueza que foi revertida 

em obras de utilidade pública, construindo com recursos próprios os prédios mais 

necessários e luxuosos da cidade. Em 1954, A revista “O Cruzeiro” do Rio de 

Janeiro, publica uma matéria intitulada a “A Mina de Pai Tomaz”, onde 

responsabiliza toda a modernidade curraisnovense a Tomaz Salustino. 

 

Em Currais Novos [Tomaz Salustino] construiu um moderníssimo 
hotel, o Tungstênio Hotel, considerado um dos melhores do 
nordeste; urbanizou praças, pintou, graciosamente, dezenas de 
casas a fim de tornar mais agradável o aspecto da cidade; está 
organizando o Aero Clube local; a Maternidade Ananília Regina; o 
Pôsto de Puericultura; o Asilo para velhos, e tem em mente cercar 
Currais Novos de um cinturão verde para abastecimento de legumes 
à cidade (VIOLA, 1954, p.80)15. 
 

  

                                                 
13 Segundo o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a 
população de Natal/RN no ano de 1960 era estimada em 161000 habitantes. Ver em 
www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/poulacao/1970/populacao1970ser_06.pdf - Acesso em 26 de 
novembro de 2009. 
14 Tomáz Salustino nasceu em 06 de setembro de 1880, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e 
Sociais no ano de 1910, na Faculdade de Direito de Recife / PE. Em 1919, foi designado primeiro Juiz 
de Direito da Comarca de Currais Novos. Em 1939, foi nomeado Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado. Em 1940, assumiu provisoriamente o Governo do Estado. Em 1947, foi eleito vice-
governador do Estado, com mandato até 1951. Morreu em 30 de julho de 1963. De todos os seus 
feitos, Tomáz Salustino é lembrado, principalmente, como empresário do ramo da mineração. A 
Mineração Tomáz Salustino S.A. foi a mais expressiva desse ciclo econômico, colocando este 
homem como um dos mais bem sucedidos empresários deste Estado. Os seus feitos para a cidade 
de Currais Novos são inúmeros, uma vez que, como disse Othon Filho (1970, p.485), “não previa 
nem auferia rentabilidade, mas, tão somente, por amor ao torrão natal e seus habitantes”. 
15 VIOLA, Ítalo. A mina de Pai Tomaz. O Cruzeiro. 1954, p.80. 
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Nesse mesmo número da revista, em decorrência do 2º Congresso Nacional 

do Algodão que estava sendo realizado em Currais Novos, o Jornalista Ítalo Viola 

traz as palavras de Assis Chateaubriand no encerramento desse congresso, 

reforçando o papel de Tomaz Salustino frente ao progresso desta cidade.  

 

Congratulando-me com os promotores do nosso congresso, desejo 
ressaltar aqui a obra do Desembargador Tomaz Salustino, em favor 
dêste distrito. Currais Novos lhes deve tôdas, mas tôdas as páginas 
de seu progresso em nossos dias: calçamento, água encanada, 
fôrça, o famoso edifício do Banco do Brasil, hotel, cinema, escolas, 
hospitais, etc. A não ser José Albino Pimentel, em Goiana, 
Pernambuco, e Francisco Moreira da Costa, em Santa Rita do 
Sapucaí, no sul de Minas, não sei de nenhum outro industrial 
brasileiro que tenha feito tanto pela sua cidade natal. Para que se 
compreenda a envergadura de cidade e patriota do soberano da 
chelita brasileira, basta pensar que sem êle não haveria êste 
congresso. Êle não é no Rio Grande do Norte o estado-providêcia, 
mas um estado cortês, modesto e polido, que não inquieta quanto 
mais amedronta. Sua ação abarca uma latitude de influência no 
município de Currais Novos, que tanto tem de larga, quanto de 
civicamente desinteressada. Nada faz por ambição política ou 
pessoal, se não para demonstrar a sua terra e aos seus 
concidadãos que êles deverão participar também da prosperidade 
que êle não quer desfrutar sozinho com sua família. Esse exemplo 
define o toque generoso do seu coração amante da gleba. Outros 
que aqui enriquecem, emigram. Êle ficou para distribuir o que ganha 
com o meio em que nasceu e onde se faz abastado 
(CHATEAUBRIAND, apud VIOLA, 1954, p.82)16. 

  

 

Portanto, as páginas que foram escritas em Currais Novos tiveram muito da 

tinta de Tomaz Salustino, devendo a ele grande parte do progresso vivenciado. Não 

obstante, essas escritas vieram se somar aos rascunhos de um outro passado que 

também aponta para ideais incomuns. Currais Novos não nasceu moderna, não foi 

projetada em seus primórdios, no entanto, a sua vocação para o novo e para o 

progresso se fez realidade, a ponto de ser uma das cidades referência em meados 

do século XX. Tudo que se sucedeu a esta cidade está ligado a outras 

territorialidades como a da pecuária, da lavoura algodoeira e da scheelita e ao 

desejo daqueles que ditaram os rumos do progresso.  

O que foi escrito não está gravado apenas nas pedras, nas praças e nos 

casarios, mas na consciência de toda uma comunidade que sempre comungou de 

                                                 
16 VIOLA, Ítalo. A mina de Pai Tomaz. O Cruzeiro. 1954, p.82. 
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discursos que emanaram de várias partes do mundo. Os curraisnovenses, ao 

vivenciarem esse mundo que prometia outras possibilidades, construíram 

representações de si, impregnadas pela onda do progresso sob discursos de 

modernidade. No Hino a Currais Novos, isto pode ser mais bem exemplificado: 

 

Ó Currais Novos bonita, 
Princesa do Seridó, 
Ante a Serra de Sant’Ana 
E o Pico do Totoró, 
Ó cidade sedução 
Por tanta gente querida 
Eu sinto, com a tua vida, 
Orgulho do meu sertão. 
 
Estribilho: 
Currais Novos Sedução 
Minha cidade querida 
Com as flores do coração 
As flores de nossa vida (bis) 
 
Teus hospitais, institutos 
A estudantada vibrante 
Minerações, novas ruas 
Parecem gritar: Avante! 
E com o progresso se sente 
Na integração redentora 
A frase confortadora 
O meu Brasil “vai pra frente” 
 
Estribilho: 
Currais Novos Sedução 
Minha... 
 
Ó terra de tradições 
De um povo pacato e forte 
Pedra rara no diadema  
Do Rio Grande do Norte 
Minha querida cidade 
Aceita com o nosso hino 
A glória do teu destino 
Em busca da imensidade 
 
Estribilho: 
Currais Novos sedução 
Minha cidade querida 
Com as flores do coração 
As flores da nossa vida (bis)17 

 
                                                 
17 “Hino a Currais Novos”. Letra de Antônio Quintino Filho e música de Francisco das Chagas 
Bezerra, oficializado em 02 de dezembro de 1976.  
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No Hino a Currais Novos podemos vislumbrar claramente como as idéias 

sobre o progresso estão arraigadas nesta sociedade, uma vez que esta 

representação traduz um sentimento, ao mesmo tempo, de apego às histórias 

remanescentes, como a um futuro pretenso e acessível pela prática progressista.  

Na terceira estrofe, por exemplo, isso se torna claro, quando é citada a estrutura da 

cidade, da economia e do sentimento que move a sociedade curraisnovense. Com 

certa dose de nostalgia, o passado é representado a partir das tradições “de um 

povo pacato e forte” que, no entanto, se dissolve na “busca da imensidade” das 

realizações que o mundo passa a oferecer. Na verdade, o hino traduz a essência de 

um regionalismo conectado a uma de rede de relações, e não fechado em suas 

estruturas.  

Assim, tanto na imprensa como em outras representações, a cidade de 

Currais Novos estabelece uma ponte para as realizações da vida moderna, em que, 

tanto no plano concreto da cidade, como no imaginário coletivo, os discursos são 

produzidos mediante uma pretensa modernidade que tanto se almejava. A cidade 

passa a ser vista como a Princesa do Seridó, em virtude de sua representatividade 

regional que a metaforiza segundo sua fisionomia graciosa e seu desenvolvimento 

aparente. Dito isto, certo de que esses discursos são pronunciados a partir de 

diversos veículos e que se expressam de várias formas, inclusive na paisagem 

urbana, serão abordadas, de maneira mais enfática, a paisagem e a fotografia em 

Currais Novos. 
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3.1 Uma cidade feita de imagens 

 

Neste capítulo propõe-se uma leitura interpretativa das representações 

fotográficas da paisagem urbana, problematizando o caso específico de Currais 

Novos e seus discursos de modernidade. Busca-se aqui compreender a imagem 

como discurso construtor e ratificador da modernidade e como esse discurso 

encontra-se impregnado nas fotografias captadas por Raimundo Bezerra.  

Entende-se então a imagem como um verdadeiro ato de representação da 

paisagem concreta (espaço referencial), da escolha feita pelo fotógrafo (espaço 

representado), das possibilidades e limites que operam na leitura da imagem 

(espaço de representação) e das subjetividades que acionam significados plurais a 

partir destas (espaço topológico).  

 Parte-se do entendimento de que as imagens fotográficas são representações 

que alimentam o imaginário social e agem como dispositivo de legitimação de um 

discurso, produzindo significados. A paisagem torna-se, portanto, o centro da 

análise, ao ser privilegiado essa dimensão para construir e entender uma geografia 

cultural da imagem.  

 A pluralidade temática do acervo em questão contempla eventos religiosos, 

cívicos, políticos, culturais; imagens das paisagens urbanas com seus monumentos, 

sua arquitetura, suas ruas e praças, de maneira a levar o espectador a visualizar a 

cidade em suas diversas facetas, sob uma linguagem e uma impressão fotográfica.  

 

   
      Foto 04                                 Foto 05                               Foto 06 
 

   
      Foto 07                                Foto 0 8                                 Foto 09  



 68

         
      Foto 10                                   Fot o 11                                 Foto 12                       

                                
                             Foto 13                                 Foto 14                              

   
                       Foto 15                       Foto 16                      Foto 17                      

 

Fotos  04 (1964), 05 (1953), 06 (1958), 07 (197?), 08 (197?), 09 (196?), 10 (1953), 11 
(1958), 12 (1958), 13 (1965), 14 (1953), 15 (196?), 16 (196?) , 17 (196?): Pluralidade 
temática captada por Raimundo Bezerra na cidade de Currais Novos. 
Fonte:  Raimundo Bezerra  
Acervo do projeto de pesquisa Fotografia e Complexidade: Itinerários Norte- 
Riograndenses 
 

 

No momento em que são contempladas e analisadas as fotografias de Currais 

Novos, converte-se o observador num espectador imagético da cidade, passeando 

por suas imagens, detendo-se nos detalhes, vagueando pela fotografia para 

encontrar os possíveis textos e subtextos que constroem essa cidade. Essa 

estratégia leva o espectador a usar de sua subjetividade e se colocar como um leitor 

condicionado a mecanismos estéticos, culturais, ideológicos e de recepção visual.  

Colocando-se como leitor/espectador, o entendimento gerado toma rumos 

esperados e inesperados, de modo que as camadas de significados da imagem 

promovem uma significação tanto individual como também coletiva do texto 

fotográfico. 
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No caso específico de Currais Novos, compreende-se, como visto 

anteriormente, que existe no imaginário social um discurso moderno acerca da 

cidade, sendo construído e veiculado pela mídia impressa e por ideais que se 

disseminam pelas várias camadas sociais. O intuito deste trabalho é encontrar nas 

imagens produzidas por Raimundo Bezerra uma narrativa da cidade moderna, sob 

um ponto de vista visual. Assim, as imagens em foco são produtoras de sentidos e 

discursos sobre a cidade; transformam diversos processos espaciais, sociais e 

culturais em cenas que retroalimentam o discurso da modernidade e, por 

conseguinte, o imaginário social.  

Grande parte do acervo em questão foi veiculada pela mídia impressa como 

suporte legitimador da modernidade, como “prova” das transformações urbanísticas, 

como representação da vida social que pulsava nessa urbe (Figuras 08, 09, 10 ). Os 

seus habitantes acompanharam o surgimento dessas imagens, viveram a cidade 

sob a lente de Raimundo Bezerra, trilharam itinerários e observaram a paisagem sob 

a sua ótica. De modo muito particular, essas imagens construíram visões sobre a 

cidade, projetaram um novo olhar dos sujeitos e criaram perspectivas antes não 

exploradas por seus habitantes.    

 

     
          Figura 08:  Catálogo do IBGE (1983) 
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Figura 09: Currais Novos/RN: perfil sócio-econômico - Dados da COPABI (1967) 

 
 

 
                                Figura 10: Revista de Currais Novos (1977) 
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 Neste sentido, as imagens aqui analisadas foram exploradas numa 

perspectiva textual e intertextual. Por vezes, toma-se a produção geral como 

referência, por outras, dirigi-se o olhar sobre imagens isoladas para poder 

compreender a composição e a estrutura semântica que abstrai significados 

precisos sobre a paisagem.  

 
 
3.2 A cidade panorâmica 
 

 O que é paisagem senão a conformação de um olhar sobre o mundo, uma 

visualidade construída a partir de cada ponto de vista e uma maneira cultural de se 

enxergar as configurações espaciais. De todas essas afirmações, o que sobressai é 

que a paisagem transpõe o domínio do concreto para, também, ser composta por 

elementos subjetivos que tencionam sua produção. 

As representações acerca da paisagem são uma maneira, mesmo que 

intermediada, de se enxergar o mundo. Quem nunca experimentou as paisagens 

das grandes muralhas da China, ou das savanas africanas, ou da ilha de Manhatan 

sem nem mesmo ter visitado esses lugares? Isso demonstra a importância das 

representações para a conformação de uma imagem do mundo.  

Da mesma forma que não foram visitados esses lugares citados acima 

também não se visitou, em loco, a Currais Novos de 1950 a 1980. Ela só pode ser 

visitada, agora, a partir dos inscritos, das memórias e das fotografias. O que sobrou 

dela só pode ser acessado pela representação, até porque o passado não pode ser 

encontrado de outra forma.  

Neste sentido, inicia-se a leitura da paisagem urbana de Currais Novos a 

partir de quatro imagens que foram captadas de cima da torre da igreja de Sant’Ana 

pelo fotógrafo Raimundo Bezerra (fotos 18, 19, 20, 21 ).  Essa escolha, parte da 

idéia de generalidade que essas imagens representam. Pretende-se partir de um 

panorama geral, para depois percorrer outras visualidades da cidade captadas pelo 

fotógrafo. 

Raimundo Bezerra apresenta, nessas imagens, um recorte, focalizando a 

Praça Cristo Rei em primeiro plano, estendendo-se na linha do horizonte até o limite 

urbano e tendo no plano superior a cadeia de montanhas que circunscreve o 

perímetro citadino. Aqui o fotógrafo se abstrai das práticas urbanas e do 

entrelaçamento social do dia-a-dia, preservando um plano visual de fácil 
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identificação e que a cosmologia, provocada pela distância e pela visão de 

totalidade, não homogeneizou o corpo citadino. Seu espaço referencial é o da 

contemplação, de um ver sem ser visto, de um ato fotográfico que consome uma 

porção da cidade de uma só vez, haja vista o seu posicionamento elevado.  

 

 

 

 
         Foto 18    
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       Foto 19 

 

 

 
      Foto 20 
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     Foto 21 

 

Fotos 18 (1949), 19 (1953), 20 (1964), 21 (1965): Currais Novos fotografada de cima    
da torre da igreja de Sant`Ana. 
Fonte:  Raimundo Bezerra  
Acervo do projeto de pesquisa Fotografia e Complexidade:  
Itinerários Norte- Riograndenses 

 
 

Raimundo Bezerra, ao captar essas quatro imagens do espaço referencial, 

elabora uma paisagem panorâmica, articulando uma série de elementos visuais para 

criar uma perspectiva de profundidade que liga a cidade à linha do horizonte. No 

plano superior das imagens analisadas, a cadeia de montanhas evidencia a 

capacidade do fotógrafo em conectar o próximo ao longe, na medida em que essa 

relação dialética revela o cosmo da paisagem e seu sentido de totalidade. Esse 

plano superior das fotografias compõe um quadro visual, onde todos os elementos 

de composição convergem para essa linha horizontal. É o ponto de fuga da imagem 

onde as linhas e as proporções que compõem o restante da fotografia seguem e se 

ligam numa direção quase sempre diagonal.  

A paisagem construída e significada por Raimundo Bezerra privilegia a praça 

como elemento de destaque, em primeiro plano, estendendo-se do plano inferior e 

ligando-se ao plano superior. É verdadeiramente o elemento que tematiza essas 
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fotografias, na medida em que geram conhecimentos a respeito das dinâmicas 

urbanas. 

As imagens escolhidas revelam a dinâmica da paisagem. Um movimento de 

construção/apropriação/reconstrução que representa e significa as transformações 

na paisagem urbana, a partir de uma narrativa imagética. Essas imagens tomadas 

em seqüência adquirem um sentido de narrativa, uma vez que possibilitam ao 

espectador perceber e conhecer como a paisagem urbana adquire mobilidade 

morfológica, de usualidades e de apropriação. Estas, também alimentam o 

imaginário sobre uma modernidade urbana em Currais Novos, na medida em que, 

ao retratar momentos distintos, “monta” uma narrativa sobre o surgimento de um 

espaço apropriado para a realização da vida pública, num jogo dialético de criação-

destruição-recriação18, próprios da modernidade e esclarecidos por autores como 

Marshall Berman, Walter Benjamin ou Charles Baudelaire. 

Rodolpho (2003, p.01), ao tratar as transformações urbanas por intermédio de 

fotografias, assinala que:  

 

A cidade parece ocupar, dentro de uma gigantesca produção visual 
que se delineia desde os primórdios da fotografia, um lugar 
altamente destacado, havendo um interesse constante dentro do 
universo fotográfico urbano em documentar as múltiplas e 
sucessivas transformações que alteram as suas feições. 

  

 

Nesse sentido, as fotografias analisadas revelam a dinâmica da paisagem 

urbana, proporcionando contemplar a experiência do fotógrafo e sua capacidade de 

reter um movimento que nos diz sobre uma paisagem dinâmica. As imagens 

captadas de cima da igreja é um exemplo memorável de como a fotografia se 

transforma em índice de uma paisagem que se metamorfoseia sob a égide de um 

discurso específico.   

Esse tipo de produção visual ainda pode ser verificado em trabalhos de outros 

fotógrafos. Alfred Stieglitz é um exemplo memorável. Do final do século XIX à 

primeira metade do século XX, Stieglitz captou uma série fotográfica que retrata o 

                                                 
18 O espaço onde está localizada a Praça Cristo Rei passou por uma série de mudanças ao longo da 
história de Currais Novos. Já deu lugar aos conhecidos quartos do meio da rua, a um amplo espaço 
onde se realizava as feiras-livres e festividades e, a partir de meados do século XX, a Praça Cristo 
Rei.  As imagens analisadas mostram a criação – recriação desse espaço e possibilita visualizar 
cenas teatralizadas nesse espaço. 
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panorama visual urbano nova-iorquino, mais especificamente a paisagem moderna 

dessa cidade. São seqüências narrativas que retratam as transformações urbanas, 

pondo em evidência os arranha-céus, símbolos dessa modernidade. A exemplo de 

Stieglitz, o fotógrafo Alvin Langdon Coburn também contempla as transformações 

nova-iorquinas em imagens seqüenciais captadas entre 1909 a 1912.  Coburn, 

tematiza os arranha-céus, dando extrema relevância às fotos panorâmicas feitas do 

alto de edifícios, demonstrando a necessidade de narrar sobre a amplidão das 

transformações da paisagem que esse tipo de perspectiva permitia revelar 

(RODOLPHO, 2003). 

Nas imagens captadas por Raimundo Bezerra, as quatro fotografias 

preservam praticamente o mesmo ângulo e são sensíveis a dinâmica da paisagem 

urbana curraisnovense. Essas imagens permitem ao fotógrafo construir uma 

representação altamente povoada de elementos que falam sobre as dinâmicas 

urbanas. A foto 18 , por exemplo, captada pela manhã19 revela elementos de 

composição imagética que assinala um espaço vivido e apropriado. A fotografia 

dirige o olhar do espectador para uma compreensão mais polimorfa, em que a 

paisagem constitui-se em cenário20 para essa forma de apropriação espacial. Não é 

somente a dimensão física da cidade que figura no quadro; essa dimensão conecta-

se a ações encenadas por sujeitos que se apropriam da praça numa relação 

cotidiana. Os sujeitos retratados passeiam pela praça com trajes elegantes, numa 

demonstração da relevância desses espaços públicos. 

A imagem captada de cima revela a totalidade dessa apropriação. Os grupos 

se dividem majoritariamente entre homens e mulheres, de forma a evidenciar o 

modelo social vigente em Currais Novos. Os corpos revelados mostram-se 

disciplinados, sejam a partir das roupas que vestem, sejam a partir dos pequenos 

grupos homogêneos formados por mulheres e por homens, confirmando a visão de 

uma manutenção da ordem social e comportamental. Na imagem captada, o 

fotógrafo representa uma cartografia de apropriação espacial em que as mulheres 

se distribuem territorializando à calçada da praça, enquanto os homens 

territorializam o centro.  

                                                 
19 A posição das sombras projetadas do obelisco Ulisses Telêmaco, dos postes, do mercado público 
e das pessoas sugerem que a imagem foi captada pela parte da manhã. 
20 Ver Gomes, Paulo César da. Cenários para a geografia: sobre a espacialidade das imagens e suas 
significações. In: Rosendahl, Zeny; Corrêa, Roberto Lobato (Org.). Espaço e cultura: pluradidade 
temática. Rio de Janeiro: edUERJ, 2008, p. 187 – 209. 
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Esses elementos de composição imagética representam a paisagem e sua 

dimensão social, de maneira que a fotografia revela uma narrativa que fala sobre a 

função atribuída ao espaço a partir dos usos instaurados nele por seus habitantes, o 

que leva o espectador a experimentar lembranças e conhecimentos sobre as 

práticas sócio-espaciais. 

Se na foto 18  a idéia é a de uma paisagem cotidiana, na foto 19  vislumbra-se 

a complexidade dessa seqüência narrativa, quando representa outro tipo de uso e 

apropriação do espaço urbano. O ângulo da foto 19  se move horizontalmente da 

direita para esquerda, abarcando a totalidade da apropriação do espaço da praça. 

Nesse movimento de enquadramento, o fotógrafo continua a construir a seqüência 

narrativa, revelando outra dinâmica do urbano que rompe o “tempo lento” do 

cotidiano. 

Na foto 19 , a paisagem revelada denuncia a importância antrópica para a sua 

constituição. A sutil mudança de ângulo verificada nessa imagem atribui significados 

aos sujeitos que estão participando da celebração na Praça Cristo Rei, uma vez que 

essa mudança de ângulo propõe abarcar toda a multidão que transpõe o limite da 

praça, e que os ângulos das outras três fotografias deixariam parte dessa multidão 

fora do campo visual. O espaço representado é praticamente o mesmo: a praça, o 

mercado, os casarios e o recorte totalizador do urbano; no entanto, os sujeitos 

aglomerados na celebração captada, constituem-se em novos elementos do espaço 

representado, evidenciando a dinâmica da paisagem construída por Raimundo 

Bezerra e revelando nessa paisagem o típico sujeito da modernidade, o homem da 

multidão.  

Dando seqüência à narrativa imagética, a partir dessa perspectiva, as 

próximas imagens trazem referências para se pensar o processo de transformação 

da paisagem, de maneira que coloca em evidência a idéia de movimento intrínseco 

a essa dimensão. Na foto 20 , percebemos a idéia de construção e reconstrução do 

espaço urbano, significando o processo de transformação e melhoramento pelo qual 

Currais Novos passava. É a cidade se transformando e construindo estruturas 

urbanas que expressavam simbolicamente a modernidade e o progresso, seja no 

seu “embelezamento”, seja no aparecimento de um espaço de sociabilidade de 

acordo com os ideais que forjam o imaginário da época. Essa Currais Novos que se 

apresenta, ainda pode ser vista em outras imagens de Raimundo Bezerra, como 
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índice de que a paisagem construída por este fotógrafo impregna um discurso de 

modernidade. 

Na foto 21 , a narrativa seqüencial adquire um estatuto lógico. A cronologia é 

percebida, não apenas pela idéia de tempo inerente ao ato fotográfico, mas pelo 

papel sincrônico espacial que a dinâmica da imagem revela. Se antes é possível 

perceber uma paisagem em construção, nessa fotografia o que se vê é o resultado 

do processo; é, também, a possibilidade de apropriação veiculada pela limpeza 

antrópica que a imagem apresenta. O fotógrafo trabalha, neste sentido, com o 

conhecimento prévio que ele possui da cidade, uma vez que sua vivência citadina 

possibilita antever que no momento da captação da imagem, a praça estaria vazia 

adquirindo o significado de resultado, por assim dizer, da transformação da 

paisagem. Nesse ponto, a paisagem desponta como uma apreciação estética de 

suas formas, gerando significados plurais que evidenciam as formas físicas da 

cidade como resultado de um discurso que produz e é produtor de um imaginário 

vinculado ao progresso, à modernidade. 

Essas duas imagens mostram-se como complementares, na medida em que 

tenciona a produção da paisagem e sua dinâmica morfológica. A fotografia, nesse 

caso, é o elo entre um passado em processo e um “presente” que oferece as 

diversas possibilidades de usufruto e de apropriação. 

Partindo dessa leitura imagética, pode-se inferir que o ato fotográfico produtor 

dessa paisagem imagética curraisnovense possibilita ler o texto citadino sob um 

ponto de vista específico, na medida em que o olhar panorâmico está fora do 

cotidiano construído culturalmente. O olhar de cima para baixo parece revelar outra 

cidade que surge a partir da invenção da fotografia; uma cidade que não se realiza 

na prática do urbano, mas uma cidade da contemplação que só é conhecida pela 

fotografia. Não que seja impossível contemplar Currais Novos do alto, mas porque a 

prática do urbano se realiza mais intensamente no solo, na extensão das calçadas e 

praças, nas sobras das árvores e do mercado. Neste sentido, essa cidade 

representada por Raimundo Bezerra torna-se parcialmente invisível ao olhar 

daqueles que transitam por suas ruas, de forma que, é por essas imagens que se 

diz sobre uma Currais Novos vista de cima. 
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3.3 Paisagens da Praça Cristo Rei 
 
 

O significado da praça para a vida pública da cidade é muito plural, uma vez 

que ela serve ao lazer, às realizações eclesiásticas, mundanas etc. Neste espaço, 

são tecidas as diversas formas de sociabilidades que se revelam nos usos, na 

apropriação, nas trocas de olhares e nas representações que fazemos deste. Todas 

essas sociabilidades encerram a produção espacial, de modo que, lugares são 

edificados, territórios são cartografados, paisagens são construídas. Esses espaços, 

comuns a todas as cidades, modelam a paisagem urbana e adquirem vários 

significados, de acordo com os indivíduos e grupos que os freqüentam. Segundo 

Coradini (1995, p. 143), a praça é o “lugar do “poviléu”, do regozijo, da renúncia, da 

conquista, de embates políticos, de perdas e ganhos, a praça é o lugar onde tudo 

acontece”. Nesta, a memória de um povo é representada a partir das sociabilidades 

e dos monumentos, justificando a importância desses espaços para a vida pública.  

Na cidade de Currais Novos, a Praça Cristo Rei configura-se como o alvo 

principal das imagens urbanas captadas por Raimundo Bezerra. Este fato está 

relacionado à profunda importância que o espaço tinha no contexto cultural da 

cidade, de modo que, diversas cenas foram retratadas pelo fotógrafo. No coração da 

cidade, a praça conta com iluminação elétrica, arborização, espaço amplo para 

circulação, bancos, coreto e monumentos. No seu entorno e proximidades, 

encontram-se grandes casarões, a igreja, o mercado e a prefeitura municipal. Neste 

sentido, a localização da praça é estratégica na medida em que se situa na 

confluência dos poderes mais representativos da sociedade ocidental. “Através dos 

tempos, a Praça Cristo Rei tornou-se um marco da sociedade curraisnovense. Nela 

são realizados eventos sócio-culturais e religiosos, como, por exemplo, a tradicional 

Festa de Cristo Rei, responsável pela sua origem” (FARIAS, 2009, p.39).  

Este espaço é representativo para os curraisnoveses, na medida em que 

tenciona, no contexto da cidade, uma relação topofílica de afetividade e apropriação 

por parte dos sujeitos que a freqüentaram e que a freqüentam. Segundo Farias 

(2009, p. 40), a Praça Cristo Rei é, primeiramente:  

 

(...)um patrimônio histórico e cultural dos currais-noveneses e de 
todos os seridoenses, pois, ao se falar em Currais Novos, logo vem 
à mente, a famosa praça na qual tem encravada em seu centro a 
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estátua do Cristo Rei do universo, que há 72 anos ali está de braços 
abertos, acolhendo, encantando e abençoando a todos.  

 

 

Neste sentido, a praça aparece como paisagem privilegiada nas fotografias de 

Raimundo Bezerra, tendo em vista a profunda importância que esse cenário 

desempenhava e continua a desempenhar no contexto cultural, sócio-espacial e 

imaginário desta cidade. Assim, optou-se por subdividir as imagens da praça, na 

tentativa de que a análise abarque as diversas temáticas imagéticas propostas pelo 

fotógrafo.  

No primeiro grupo de imagens (Fotos 22, 23, 24, 25, 26, 27 ), a praça aparece 

como paisagem consumida, uma tentativa de representação, ou mesmo 

esgotamento, dos infinitos ângulos e soluções imagéticas de um mesmo espaço. A 

paisagem se revela no movimento da câmera, nos ângulos abertos, numa espécie 

de cosmologia imagética que recorta do espaço referencial o maior número de 

elementos possíveis, possibilitando uma legibilidade espaço-temporal. Nega-se, 

nessas imagens, a utilização do close-up como recurso técnico, de modo que a 

narrativa imagética torna-se mais ampla no sentido espacial do todo. As fotografias, 

neste sentido, alimentam o imaginário citadino e revelam a importância desse 

espaço no contexto da cidade.  
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          Foto 22 

 
 
 
 

 
          Foto 23 
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          Foto 24 

 
 
 
 

 
          Foto 25 
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          Foto 26 
 

 

 
                                       Foto 27 
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Fotos 22 (1960), 23 (1950), 24 (197?), 25 (197?), 2 6 (197?), 27 (1972): Diversos 
ângulos da praça Cristo Rei 
Fonte:  Raimundo Bezerra  
Acervo do projeto de pesquisa Fotografia e Complexidade: Itinerários Norte- 
Riograndenses 
 
 
 

Todas essas imagens revelam a paisagem da praça como estrutura, como 

forma, como um arranjo visual de produção de um padrão urbano e arquitetônico 

racional. A limpeza antrópica captada nessas imagens é índice da importância do 

espaço físico dentro de sua produção imagética, uma vez que, nas imagens em 

foco, é construída uma paisagem que, simbolicamente, ratifica os novos padrões de 

produção espacial baseados em discursos de racionalização dos espaços. Isto pode 

ser constatado na limpeza das ruas, nos elementos representados, nos ângulos que 

captam a cidade como cartão postal. Aqui, a figura humana é retirada do foco, de 

maneira a evidenciar uma morfologia racional da paisagem e revelar, mesmo sem a 

figura humana, uma idéia de ordem que sugere uma modernidade urbana. 

 Para Raimundo Bezerra, a paisagem da praça se apresenta, literalmente, 

como uma maneira de ver: olhando-se de cima, vê-se o panorama urbano e sua 

geometria traçada que remete a um ordenamento espacial/racional; olhando-se a 

partir do nível da rua, os diversos ângulos possibilitam detalhar a paisagem sob 

pontos de vista escolhidos. Nesse sentido, essas imagens mostram-se como 

representações do olhar de um sujeito, que é formatado por vários discursos, 

vivências, imagens e imaginários que constroem sua vida cotidiana. Essas imagens 

são, também, índices da produção desses discursos, uma vez que elas materializam 

um olhar, um ponto de vista e uma subjetividade. 

 A imagem da praça é a imagem da modernidade curraisnovense, por 

apresentar uma paisagem racional; uma paisagem ampla, onde a praça cerca-se de 

ruas largas, de elementos que remetem a um modelo de urbanização ocidental 

baseado na busca do novo, na reprodução das estruturas físicas urbanas e na 

implementação de um espaço apropriado às novas necessidades sociais e culturais 

de uma época. A paisagem representada e a tentativa de consumi-la remete à 

produção de um discurso imagético que ratifica a importância da praça para 

construção de uma imagem moderna para Currais Novos 

 Portanto, as diversas tomadas da praça captadas por Raimundo Bezerra, 

(re)atualiza os valores, a paisagem e a história de Currais Novos, consubstanciando 
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a imagem em escrita da escrita, em retrato da paisagem, que nos fala sobre como a 

praça é vista, como ela torna-se marca e matriz de uma prática e de um olhar. 

 Nas imagens da praça, o Cristo Rei é um elemento que se sobressai dentre 

os outros que compõe a paisagem imagética construída por Raimundo Bezerra. É 

necessário entender que esse monumento que dá nome à praça tem sua história 

engendrada numa religiosidade sertaneja, na fé que rege toda a história da cidade e 

no significado que esse monumento passou a ter para a construção de Currais 

Novos como cidade moderna.  

Inicialmente, antes da construção da praça, o Cristo Rei já existia ali. Em 

1937, quando foi erguido, esse monumento passou a ostentar vários significados, 

uma vez que representa a religiosidade de uma cultura marcada pelas crenças 

advindas do cristianismo, mais propriamente do catolicismo. Representa, ainda, o 

poder político, a presença da família Salustino que, doando esse monumento à 

cidade, ratifica a soberania oligárquica de uma parcela da população 

curraisnovense. O Cristo, portanto, não se torna um signo da religiosidade apenas, 

ele é mais do que isso, ele é signo de uma estrutura social que reivindica a 

responsabilidade de promover a cidade, tornando-a civilizada e moderna. Segundo 

Corrêa (2005, p.01): 

 

a análise geográfica dos monumentos pode estar centrada em dois 
focos principais; identidade e poder (...). Por meio da necessária 
espacialidade que os monumentos têm, implicando em localizações 
fixas e dotadas de longa permanência, os monumentos são 
poderosos meios de comunicar valores, crenças e utopias e afirmar 
o poder daqueles que os construíram. 

 

Assim, enquanto identidade, o Cristo é o elemento principal que alimenta as 

percepções sobre Currais Novos. Como foi dito anteriormente citando Farias (2009), 

ao se falar nessa cidade, o que vem à cabeça é a praça onde está localizada a 

estátua do Cristo Rei. Nesses termos, esse monumento é o lugar de memória que 

materializa a identidade da cidade, constituída a partir de valores estéticos, 

simbólicos, crenças e utopias.  Enquanto poder, esse monumento reafirma a 

presença da igreja e daqueles que o construíram como demonstração de poder que, 

ao se materializar na paisagem urbana, presentifica visualmente o poder da igreja e 

da elite local. 
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 A importância desse monumento na paisagem urbana de Currais Novos é re-

afirmada pela grande quantidade de imagens que retratam o Cristo nas fotografias 

de Raimundo Bezerra. Seja por sua forma estética, pelo seu destaque na paisagem 

ou pelo seu significado no contexto espacial, o Cristo aparece nas paisagens 

imagéticas como um dos elementos mais representados, configurando-se na 

produção imagética como um ponto referencial. Seja nas imagens de cima da igreja, 

seja nas imagens ao nível da rua ou naquelas que priorizam propriamente esse 

monumento (foto contida na figura 09), a referência ao Cristo modela a paisagem 

imagética de Currais Novos. Assim, é possível afirmar que esse monumento 

concede à paisagem urbana uma identidade visual que, por meio das fotografias, 

constrói e atualiza o discurso sobre a identidade, a cultura, o poder, a religião etc.    

 Nas fotos de Raimundo Bezerra é possível ver o Cristo como referência para 

a produção imagética. Ele povoa as imagens e produz identidade visual para Currais 

Novos. A imagem fotográfica revela a importância do Cristo para a leitura da 

paisagem, de modo que a narrativa imagética se constrói a partir desse referente 

espacial. Assim, o Cristo apresenta-se como um importante elemento para a 

“montagem” da narrativa visual, em virtude de sua recorrência em quase todas as 

imagens da praça; seja como fundo, na tentativa de construir uma percepção de 

profundidade; seja como centro, em que a intencionalidade do fotógrafo é colocar o 

Cristo em primeiro plano, ou enquadrado na direita ou esquerda da fotografia, a fim 

de gerar outros pontos de vista. 

 A composição imagética nas fotografias mostra o Cristo como lugar de 

ritualização e manutenção da memória citadina, elaborando um texto impregnado de 

discursos sobre religião, cultura, política e poder. Outra camada de significado que 

ainda podemos conceder a essas imagens são os sentidos que elas atribuem à 

modernização do espaço urbano. O Cristo Rei, réplica do Cristo Redentor do Rio de 

Janeiro, é uma tentativa de incorporação de elementos de paisagens ditas 

modernas, com o intuito de contextualizar Currais Novos no âmbito da modernidade, 

como cidade bela e civilizada. Assim, a valoração desse monumento dentro da 

produção imagética de Raimundo Bezerra, pode ser pensada como uma tentativa de 

conceder uma identidade visual particular e moderna à paisagem citadina em foco. 

Tanto o monumento quanto as imagens deste possibilitam interpretações 

distintas e plurais, não cabendo em sua interpretação um único conjunto de 

significados. Portanto, ao vislumbrar essas imagens, o espectador, conhecedor do 
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espaço e da história local, passa a ver nessa paisagem referencial a busca do 

fotógrafo em revelar a importância desse monumento para a construção e 

manutenção da memória. Assim, a paisagem construída a partir da incorporação do 

Cristo na composição fotográfica cria uma narrativa da paisagem que fala sobre a 

identidade, o poder e a modernidade em Currais Novos. 

 O grupo de imagens a ser analisado agora poderia ser intitulado de “a praça 

como lugar da pose”. Raimundo Bezerra, na sua produção imagética, utilizou a 

praça como estúdio fotográfico para a captação desse tipo de imagem.   

 As fotos  28 e 29 evidenciam o papel da praça como cenário para a fotografia 

de pose. Na foto 28  o fotógrafo inclina sua máquina a fim de obter um efeito 

diagonal, conseguindo uma estética diferenciada e pouco usada pela fotografia da 

época, principalmente quando figuras humanas eram o foco. A mulher que posa 

para a fotografia foi deslocada para a parte direita da imagem, denotando a intenção 

de privilegiar a paisagem da praça. Essa técnica utilizada (desenquadramento) dá à 

paisagem, dentro da linguagem visual, um papel altamente destacado. Esse 

desenquadramento do sujeito funciona, segundo Aumont (1993), como um operador 

teórico que marca o valor discursivo da moldura da imagem, ou seja, ao colocar o 

sujeito na borda da imagem, o espectador é levado a imaginar um fora-de-campo 

(espaço off) que se situa ao lado do sujeito que figura na borda. Essa técnica 

ressalta o valor estético da imagem, marcando um estilo de composição fotográfica 

pouco usada no período em que essa imagem foi captada; o que proporciona pensar 

a construção da paisagem imagética da praça a partir de uma apreciação estética. 
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      Foto 28 

 
 

 
     Foto 29 

 
 

Fotos 28 (1953), 29 (1953): A praça como lugar da pose 
Fonte:  Raimundo Bezerra  
Acervo do projeto de pesquisa Fotografia e Complexidade:  
Itinerários Norte- Riograndenses 
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Já na foto  29 os sujeitos retratados figuram como foco temático, sendo 

enquadrados no centro da imagem. Existe um posicionamento dos sujeitos em pose 

e a valorização da organização destes em relação ao espaço, para a obtenção de 

um efeito visual específico. Essa imagem constitui-se de moças vestidas de trajes 

escolares, acompanhadas de uma mestra, verificando-se que a composição das 

imagens segue proporções e escalas harmônicas e retas. O ângulo escolhido coloca 

as moças no centro da imagem, revelando todo um jogo de postura e 

comportamento social visualizados, por exemplo, no posicionamento das mãos.   

É necessário salientar que a praça ainda figura como estúdio do fotógrafo ao 

ar livre. Apesar de os sujeitos figurarem em primeiro plano, pode-se notar a 

valorização do espaço nessa imagem, seja a partir dos degraus da escada que 

permite a construção da pose, ou do Cristo Rei figurando exatamente no vértice da 

pirâmide de corpos, ou ainda dos postes e bancos que produzem a simetria da 

imagem fotográfica. A paisagem, nesta imagem, é parte fundamental na composição 

criada por Raimundo Bezerra, estabelecendo a valorização dos corpos e da própria 

paisagem.  

O ato fotográfico criador dessas imagens propõe uma complexa relação em 

que a paisagem torna-se o elemento principal de apreciação estética de Raimundo 

Bezerra. Na foto  28, não é a moça que posa, seu vestido, seu cabelo ou o seu 

conjunto de expressão corporal que figuram como ponto foco da imagem, o que é a 

normalidade na fotografia de pose, mas sim, a paisagem urbana como o elemento 

de composição que figura como foco principal dessa imagem. Na foto  29, os sujeitos 

são o foco principal da imagem, pois figuram em primeiro plano, mas o destaque 

destes é devido ao enquadramento no espaço, onde a paisagem se apresenta como 

elemento contextual de identidade imagética. 

A escolha desse espaço para a fotografia de pose pode estar relacionado ao 

destaque que a praça ostentava na paisagem urbana de Currais Novos. É um 

espaço criado a partir de padrões racionais e de ordem, o que denota certo atrativo 

visual e estético em sua composição.  
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3.4 Tungstênio Hotel: transformação e racionalidade  da paisagem 
 
 
 Algumas estruturas urbanas quando edificadas se tornam expressões 

simbólicas do lugar e da modernidade. Os exemplos são muitos em várias partes do 

mundo. Em Paris, podemos citar a Torre Eiffel, o L’ Ópera e os bulevares; em Nova 

Iorque, o Empire State Building, a Estátua da Liberdade e o Central Park; no Rio de 

Janeiro, o Cristo Redentor, o Teatro Municipal e a Avenida Central, etc. Todas essas 

estruturas configuram a cidade como uma floresta de símbolos, representando um 

período, uma concepção de mundo, uma forma de produzir, na qual suas camadas 

de significados apontam para ideais de progresso e civilidade, tão almejados no 

contexto do final do século XIX e no transcorrer do século XX. 

Em Currais Novos, esses símbolos configuram a paisagem e a transformam 

drasticamente. São as praças, os monumentos, a abertura de ruas e vários 

estabelecimentos que ostentam certa imponência na paisagem urbana. No contexto 

espacial de Currais Novos, o Tungstênio Hotel21 pode ser considerado símbolo 

maior da modernidade. Construído em 1953 em arquitetura modernista, no auge da 

extração da scheelita, o Tungstênio Hotel foi considerado um dos melhores e mais 

luxuosos hotéis do Nordeste, como citado anteriormente, despontando como um 

ratificador da renovação da paisagem urbana e anunciando a implantação de um 

novo padrão arquitetônico. Sua construção está atrelada à necessidade local de ter 

um espaço apropriado para receber as autoridades nacionais, os empresários, 

engenheiros e estrangeiros que vinham a esta cidade atraídos pelo magnetismo da 

scheelita.  

 

 

 

                                                 
21 O Tunsgtênio Hotel foi projetado pelo arquiteto mineiro Otávio Roscol, além de muitos outros 
edifícios na cidade de Currais Novos.  
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           Foto 30 

 

 

 
        Foto 31 
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         Foto 32 

 

 

 

     Foto 33 

 
Fotos 30 (1953), 31 (1953), 32 (1953), 33 (1953): Foco no Tungstênio Hotel 
Fonte:  Raimundo Bezerra  
Acervo do projeto de pesquisa Fotografia e Complexidade:  
Itinerários Norte- Riograndenses 
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As representações imagéticas do hotel particularizam essa estrutura urbana 

na paisagem citadina. Raimundo Bezerra deu especial atenção ao hotel, de modo 

que se pode enxergá-lo como referência em suas imagens. O Hotel figura como foco 

temático das fotos  30, 31, 32, 33, numa composição que capta a unicidade 

arquitetônica do prédio. Há, de certa forma, uma tentativa de registrar e de 

representar o progresso urbano a partir dessas imagens. Nota-se, por exemplo, na 

foto  30, a ausência de iluminação pública e do letreiro que identifica o 

estabelecimento. Já na foto  31, esses elementos estão presentes denotando o 

progresso na instalação de equipamentos urbanos e pressupondo a preocupação de 

Raimundo Bezerra em evidenciar as transformações na paisagem. O fato de captar 

o hotel, utilizando-se de um ângulo e enquadramento que privilegiam a unicidade 

desse edifício no contexto imagético, denota a sua importância no contexto espacial 

de Currais Novos. Portanto, o Tungstênio Hotel figura nessas imagens como 

elemento que possibilita dizer que a produção imagética de Raimundo Bezerra está 

impregnada de elementos representativos da modernidade. 

As imagens do hotel são fortes componentes de produção da cidade, pois a 

concepção arquitetônica constitui-se em símbolo representativo dentro desse 

contexto. As linhas que dão identidade visual a este edifício também conferem 

sustentação a todo um jogo de valores funcionais próprios da modernidade. Essa 

composição de linhas que formam o desenho do hotel foi utilizada por Raimundo 

Bezerra, de modo que, na foto  32, por exemplo, elas promovem uma proposição do 

olhar da esquerda para a direita, dando uma sensação de profundidade fora de um 

contexto espacial mais amplo (perspectiva do ponto de fuga). A imagem do hotel 

adquire um estatuto estético quando provoca sensações sobre as formas 

arquitetônicas, levando o espectador da imagem a apreciar os detalhes e a 

racionalidade dessa construção.  

A partir dessas fotografias, torna-se possível apreciar um discurso moderno 

sobre Currais Novos, no momento em que o fotógrafo privilegia detalhes dessa 

construção modernista para a composição de suas imagens. Essas fotografias que 

destacam o Tungstênio Hotel como único elemento revelam o conteúdo discursivo 

que é produzido pela estrutura arquitetônica, levando o espectador a transferir essa 

imagem para o restante da cidade.   

 Outras imagens ainda são importantes para entender o papel do hotel na obra 

imagética de Raimundo Bezerra. As fotos  34, 35, 36, 37, 38, 39 revelam a 
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importância dessa estrutura urbana como elemento primordial para a composição da 

paisagem e do ato fotográfico no contexto dos eventos da cidade. Essas imagens 

retratam um evento cívico realizado em Currais Novos ( Parada de 7 de setembro): 

pelotões em macha, banda marcial, bandeiras erguidas e uniformes. A cidade torna-

se cenário para uma manifestação que se utiliza de símbolos e práticas para reviver 

e honrar a pátria.  Um evento que mantém a memória viva e fortalece os laços da 

sociedade com a nação. 

 

 

 
           Foto 34 
 
 
 



 95

 
            Foto 35  

 
 
 

 
             Foto 36  
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            Foto 37 
 
 
 
 
 

 
            Foto 38 
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Foto 39 
 
 
Fotos 34 (1964), 35 (1964), 36 (1964), 37 (1964), 3 8 (1964), 39 (1964): Desfile 
cívico passando ao lado do Tungstênio Hotel 
Fonte:  Raimundo Bezerra  
Acervo do projeto de pesquisa Fotografia e Complexidade:  
Itinerários Norte- Riograndenses 

 

 

 O evento retratado por Raimundo Bezerra demonstra sua preferência em 

retratar a pluralidade de manifestações sócio-culturais da cidade. No caso específico 

das imagens analisadas (Fotos 34, 35, 36, 37, 38, 39) , o fotógrafo posiciona-se em um 

ponto estratégico para poder captar a imagem. O que está à sua frente, além do 

evento, é o cenário urbano onde o hotel figura como elemento principal. É a 

paisagem sendo consumida e criada sob uma perspectiva que, intencionalmente, 

produz um campo visual de profundidade concedido pela forma arquitetônica. 

Assim, o hotel constitui-se em referência espacial do evento representado, 

atestando a importância dessa estrutura urbana na produção imagética de 

Raimundo Bezerra. A perspectiva explorada pelo fotógrafo produz um campo visual 

que coloca o hotel numa dimensão de destaque na fotografia (o evento praticamente 

ocorre “aos pés” do hotel) e representa uma paisagem extremamente urbana e 

densamente apropriada, o que, em certa medida, caracteriza a cidade moderna.    
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 Ao trazer algumas afirmações sobre a modernidade, julgamos que o 

fotógrafo, ao consumir uma paisagem onde o hotel figura como elemento principal, 

reconhecia este como um diferencial dentre as demais estruturas urbanas de Currais 

Novos. O hotel, portanto, fortalece a identidade visual que afirmamos ser a natureza 

essencial do ato fotográfico que essas imagens suscitam.   

 

 

3.5 A construção de uma paisagem moderna: a arquite tura em foco 

 

 Ao longo deste trabalho, as discussões que foram tramadas sobre a 

paisagem tocaram tangencialmente o plano arquitetônico. Isso pode ser dito na 

medida em que a paisagem urbana é um texto escrito por uma caligrafia de formas e 

objetos de natureza arquitetônica. A cidade e suas praças, hotéis e monumentos 

compõem o cenário urbano, de maneira que produzem uma paisagem peculiar para 

cada tipo de realidade.  

 Os sentidos produzidos sobre o plano arquitetônico na obra de Raimundo 

Bezerra evocam uma série de inquietações concernentes à experiência urbana 

desse fotógrafo, isso porque o plano arquitetônico possibilita narrar experiências, 

vivências e subjetividades. Segundo Costa (2008, p.67), a arquitetura é produtora de 

espaços e resguarda em sua concretude uma narrativa espacial construtora de 

“subjetividades que se formam a partir do cruzamento do espaço concebido, 

percebido, vivido e das artes (os meios) que representam e incorporam o 

espectador”22. 

 Neste sentido, ao trazer essa compreensão para este trabalho, entende-se 

que a arquitetura se configura na paisagem como representação social e cultural e 

as imagens destas, narrativas espaciais que evocam compreensões sobre como o 

fotógrafo em suas experiências coletivas e individuais representou essas paisagens 

urbanas. Assim, as imagens são concebidas como maneiras de ver, relacionadas à 

perspectiva, ao ponto de vista e aos desdobramentos subjetivos que produzem um 

campo visual rico em significados. 

 As imagens que colocam a arquitetura em foco são principalmente aquelas 

que isolam esse plano na imagem e, por conseguinte, no contexto espacial da 

                                                 
22 As discussões feitas por Costa (2008) se aplicam à arquitetura e ao cinema, uma vez que ela 
entende estes pares como meios de construção e representação do espaço. 
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cidade. Tal isolamento constrói um campo visual rico em significados que direciona 

espacialmente o olhar do espectador da imagem. Segundo Possamai (2007), ao 

realizar uma leitura do Porto Alegre Álbum23, esta afirma que o objetivo desse tipo 

de fotografia é transferir essa imagem para o restante da cidade.  

No acervo de Raimundo Bezerra, percebe-se uma valorização do plano 

arquitetônico, havendo uma forte tendência do fotógrafo em registrar os prédios que 

possuem algum diferencial para a cidade, seja no âmbito histórico (como a igreja ou 

antigos casarões), sejam aqueles que sinalizam o moderno e a chegada do novo. 

 

 
        Foto 40 (196?): Prédio da CAERN 
 

 

                                                 
23 Álbum fotográfico editado em 1931 tematizando várias cenas da cidade de Porto Alegre. 
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          Foto 41 (1953): Tungstênio Hotel 
 

 

 

 
                            Foto 42 (1963): Banco do Brasil 
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Foto 43 (198?): Rodoviária 

 

 

 

 
Foto 44 (1978): Hospital Padre João Maria 
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Foto 45 (197?): Prédio do INPS 
 
 
 
 

 A maior parte dessas imagens focaliza as novas estruturas arquitetônicas que 

estavam surgindo em Currais Novos, representativas do movimento modernista, de 

modo que transferem uma imagem de modernidade para o restante da cidade. As 

imagens do prédio da CAERN (Companhia de Águas e esgotos de Rio Grande do 

Norte), do Tungstênio Hotel (como visto anteriormente), do Antigo Banco do Brasil e 

do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), captadas por Raimundo Bezerra, 

demonstram uma forte tendência a pôr em destaque a modernidade de Currais 

Novos.  

De certo modo, essas edificações são signos distintivos da modernidade 

urbana e acionam no espectador uma maneira de ver a cidade sob essa perspectiva 

em particular. Assim, o destaque imagético dado a esses edifícios configura a 

morfologia da paisagem em índice de um discurso, de uma cidade que se 

transforma. Além disso, essas fotografias transitam num movimento de revelar ao 

espectador uma dialética espaço-temporal no processo de significação, uma vez que 

a espacialidade captada pode ser datada a partir das formas arquitetônicas próprias 

de determinado contexto histórico e de outros elementos que aparecem nas 

imagens como pessoas, automóveis etc.  
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 Aqui, encontra-se um contraponto a uma análise anterior realizada por Melo 

(2008)24. Segundo a autora, as fotografias do plano arquitetônico, em Jardim do 

Seridó, captadas pelo fotógrafo Zé Boinho são uma forma de falar da espacialidade 

jardinense, sobretudo porque a preocupação do fotógrafo em sua representação é 

eminentemente espacial. 

 

Tendo observado ao longo da narrativa fotográfica que há uma 
expressiva atribuição de peso narrativo na confecção de um 
inventário imagético sobre o espaço, com formas e medidas que 
exploram uma simetria do olhar, a paisagem acontece muito mais 
como sistema de produção visual, como campo estético, do que 
como marcação temporal (MELO, 2008, p. 149). 

 

 Para Melo, as representações do plano arquitetônico da cidade de Jardim do 

Seridó são uma vitória e uma resistência do espaço sobre o tempo, na medida em 

que o campo estético das imagens “dá à paisagem um valor e vazão dentro de uma 

exploração do espaço visual em que as possibilidades estéticas privilegiam o 

significado espacial” (MELO, 2008, p.149). 

 O contraponto, portanto, é encontrado quando as imagens da arquitetura em 

Currais Novos dão vazão a um entendimento da paisagem como representação 

espacial e temporal. Na captação das imagens, a dimensão estética da fotografia e 

seu campo visual e espacial sinalizam para a cidade que se constrói a cada dia, que 

cresce, que se (re)configura. Sinaliza um presente arrebatado pela onda do 

progresso, pelas novas formas urbanas; o resultado de um processo histórico em 

que o tempo pode ser visualizado como prerrogativa da existência dessas formas. 

Seja o Hotel ou mais especificamente o prédio da CAERN, as representações 

imagéticas acionam no espectador uma sensação de mobilidade espacial que só é 

possível perceber quando levada em consideração a dialética espaço-tempo.  

Os edifícios captados são construções tipicamente modernas; eles marcam 

temporalmente uma forma de intervenção no espaço urbano. Ao mesmo tempo, as 

imagens fotográficas assumem a posição de registro histórico dessas espacialidades 

e trás à tona uma Currais Novos do passado que pretendia e buscava a 

modernidade. 
                                                 
24 Evaneide Maria de Melo em sua dissertação intitulada “A paisagem em foco: leituras fotográficas 
de Jardim do Seridó/RN”, analisa o campo imaginário das paisagens captadas por Zé Boinho, 
fotógrafo de Jardim do Seridó. Esse fotógrafo foi contemporâneo de Raimundo Bezerra, inclusive 
aprendendo sobre fotografia com o mesmo mestre, Heráclio Pires. Jardim do Seridó faz parte da 
Região do Seridó, assim como Currais Novos. 
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 A paisagem, neste sentido, é narrada a partir de suas formas, acompanhadas 

de uma sensação temporal que ratifica o discurso da modernidade. Essas imagens 

são, portanto, produtoras de subjetividades e dimensionam uma concepção da 

paisagem como um campo de percepção que dialoga com a cidade concreta e 

representa uma paisagem moderna, voltando o olhar do espectador para formas que 

modificam a paisagem urbana.  

 Realizando uma leitura textual dessas imagens, verifica-se que, nas Fotos 

40, 41, 42, 43, 44, 45, o fotógrafo privilegia um ângulo lateral da arquitetura. Isso 

possibilita dar profundidade ao campo visual da imagem, de maneira que trás à tona 

a intenção de levar o espectador para além de sua moldura, para um fora de campo; 

de seguir a linha diagonal que estrutura essas fotografias. A sensação é de 

continuação de um plano arquitetônico similar, propriamente de uma transferência 

dessa imagem para o restante da cidade, como já colocou Possamai (2007). Além 

disso, as imagens anunciam a praticada verticalização, signo distintivo da 

modernidade.  

De certa forma, o imaginário sobre uma Currais Novos moderna toma forma 

visual, de maneira latente, nessas fotografias. A cidade se apresenta na imagem 

com um campo de aspirações, de desejos, de subjetividades e de vivências do 

fotógrafo. Se Currais Novos incorporava e produzia um discurso de modernidade, 

isso não significa dizer que ela se constituía como moderna, no entanto, as imagens 

produzidas por Raimundo Bezerra elaboram e fortalecem esses discursos. 

 

 

3.6 A rua e seus usos: espacialidade dos eventos só cio-culturais 
 
 
 A cidade tem sido foco recorrente da fotografia desde o século XIX.  Isso 

pode ser constatado nas imagens de fotógrafos famosos como Charles Marville25 e 

Augusto Malta26, por exemplo, de modo que discursos são construídos e 

reproduzidos, fazendo da fotografia um dispositivo de legitimação da modernidade 

urbana. 

                                                 
25 Fotógrafo contratado por Georges-Eugène Haussmann para fotografar Paris no período das 
reformas urbanas no século XIX. 
26 Um dos fotógrafos mais importantes do Brasil do final do século XIX ao início do século XX. 
Desempenhou seu trabalho no Rio de Janeiro, onde registrou as transformações urbanísticas 
implementadas por Pereira Passos. 



 105

Dos elementos que compõem cidade, a rua se tornou historicamente aquele 

mais captado pela fotografia, revelando nesse cenário da vivência coletiva o homem 

moderno se aventurando, transgredindo e assumindo o papel de homem público. A 

rua torna-se paisagem a ser “perseguida”, pois é nela onde vão ser impressas as 

mais notáveis modificações, como também a própria vida e seu pulsar, anunciada 

pela modernidade. 

Para Melo (2008, p.120), “na trama imagética da paisagem a rua se revela 

simultaneamente como possibilidade de abertura, de trânsito, de continuidade, como 

espaço que dá a conhecer a cidade”. Esse conhecimento se dá pela possibilidade 

de percurso, atuando “como primeiro elemento de desvendamento da cidade, não 

apenas como construção da paisagem, também na medida em que é uma forma de 

discurso, reticulada por relações de poder”. Neste sentido, a trama imagética da rua 

oferece itinerários ao olhar do espectador que possibilitam desvendar percepções e 

subjetividades atuantes na produção de significados.  

Nas imagens captadas por Raimundo Bezerra, a rua aparece, 

majoritariamente, como espaço das usualidades e da apropriação. Essas 

representações são confeccionadas por uma série de elementos que dão vazão ao 

entendimento da rua como cenário da vida pública, das manifestações sociais e 

culturais. Desse modo, a espacialidade da rua é o cenário de um personagem da 

modernidade, o homem da multidão, mesmo que se revele em momentos incomuns 

e não cotidianos na cidade de Currais Novos.  

As imagens que focalizam a rua ganham destaque na produção imagética de 

Raimundo Bezerra. São dezenas de fotografias que retratam as mais diversas 

manifestações sócio-culturais, as quais acontecem na rua, o lugar propício para a 

teatralização da vida pública, o espaço da encenação que se dá a conhecer por 

meio dos fenômenos sociais que nela habitam. Nesta, as normas que regem a cena 

passam pelos comportamentos e pelo pulsar social que transformam a rua em 

terreno da espetacularização do homem moderno.  
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Foto 46  

 
 

 

 
Foto 47  
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Foto 48  

 
 
 
 
 
 
 

 
              Foto 49 
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             Foto 50 

 
 
 

Fotos 46 (1964), 47 (1964), 48 (1964), 49 (1958), 5 0 (1958): A rua e seus usos  
Fonte:  Raimundo Bezerra  
Acervo do projeto de pesquisa Fotografia e Complexidade:  
Itinerários Norte- Riograndenses 

 
 
 

Nas fotos  46, 47, 48, 49, 50, pode-se visualizar a rua animada pelas práticas 

sócio-culturais. O fotógrafo representa esse lugar no momento da sua apropriação 

por eventos cívicos e religiosos. Dessas imagens, podem ser extraídos muitos 

significados. No primeiro momento, denota-se uma idéia e ordem27 na composição 

imagética. As filas, a banda marcial, o aparente movimento sincronizado (a marcha), 

o espaço dos espectadores e dos “encenadores”, as bandeiras e os automóveis 

transformam a paisagem da rua em lugar de encontro, de apresentação e de 

representação cultural da sociedade. 

As fotos revelam, portanto, as múltiplas funções atribuídas à rua e como esta 

se apresenta idealizada por meio de seu uso, utopicamente representada. A rua aqui 

espelha uma sociedade progressista e desenvolvida, cujo espaço público se dá à 

apropriação, à vivência e à teatralização. A rua se apresenta como um espaço que 

fala sobre uma Currais Novos moderna, situando o homem no centro de suas 

                                                 
27 A ordem era considerada pelos positivistas como o único meio de alcançar o progresso material da 
sociedade. 
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preocupações;  um homem que exerce sua função de homem público, de sujeito 

amarrado por laços culturais, sociais, territoriais e também imaginários.  

Essas imagens dão abertura e possibilidade de pensar o trânsito entre o 

presente, o passado e o futuro. Elas referenciam o modelo social, o território 

nacional. Elas revelam o “Brasil de hoje” (foto 48 ), e projetam a necessidade de se 

preservar, através da memória nacional, as manifestações que exaltam o progresso 

futuro da nação. Assim, a rua constitui-se em paisagem que se dá a conhecer por 

suas usualidades socialmente estabelecidas. 

 Se as discussões teóricas que envolvem o espaço da rua o constroem 

segundo a idéia da transgressão, do permitido, daquilo que é negado no lar 

enquanto espaço da norma28, na fotografia de Raimundo Bezerra, a rua constrói um 

sentido de ordem, de bom comportamento social, de vigilância das práticas, de 

estabelecimento de condutas, da construção do homem civilizado. Nessas imagens, 

não são representadas as práticas ditas mundanas, uma vez que a cidade oferecida 

pela lente do fotógrafo é apropriada por eventos cívicos, religiosos (procissões e 

missas) e políticos (comícios e inaugurações).   

Raimundo Bezerra, com essas imagens produz um discurso de legitimação 

da modernidade urbana e apresenta ao espectador uma paisagem apropriada e 

vivida, uma paisagem que surge como possibilidade de desvendamento de uma 

sociedade. Portanto, as imagens atribuem significados às práticas sociais e essas 

práticas conferem identidade ao modo como a rua é apropriada.  

Neste sentido, podemos afirmar que a dimensão da rua para Raimundo 

Bezerra é a do social e do cultural; a rua é o lugar da espetacularização da vida 

pública e palco dos eventos que preservam a memória e renovam os laços dos 

sujeitos com a nação. Portanto, a paisagem apresentada por este fotógrafo constitui-

se num texto de onde se pode ler significados sobre o movimento que alimenta o 

urbano. 

 
 
 
 
 

                                                 
28 As teorias acerca da rua têm produzido uma bibliografia que enxerga esta como espaço da 
transgressão, do permitido; de um espaço onde os comportamentos sociais são burlados com mais 
intensidade, mesmo sabendo que este também é um espaço da disciplina. Roberto da Matta é uma 
referência no assunto, tendo publicado alguns trabalhos que esclarecem essa temática. 
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3.7 Retratos das transformações urbanas 
 
 
 Para finalizar, focalizamos nossa análise nas transformações urbanas e como 

elas foram privilegiadas pela lente de Raimundo Bezerra. Esse grupo de imagens 

parece ser uma temática importante na produção desse fotógrafo e revela a 

preocupação de Raimundo Bezerra em “falar” acerca dessas transformações. 

 Em Currais Novos, o período recortado por essa pesquisa coincide com o 

momento em que houve um intenso processo de transformação urbana, resultado 

da acumulação de riqueza advinda da extração da scheelita.  Esse minério 

condicionou e impulsionou um conjunto de processos sociais, políticos, culturais e 

urbanísticos, de modo que, em 1980, a cidade apresentava um aspecto urbanístico 

caracterizado por “ 9 avenidas, 180 ruas, 8.717 prédios, 5.122 ligados à rede d’água, 

na zona urbana e, 6.000 a rede de esgotos; 2 hotéis, 1 pensão, 67 bares, botequins 

e semelhantes” (IBGE, 1983, p.1)29. 

 Esses dados são significativos e expressam um panorama que insere Currais 

Novos entre as 500 cidades mais desenvolvidas do país. Destarte, a importância da 

scheelita para essa cidade se expressa de outras formas no urbano, seja na 

nomenclatura das ruas, dos monumentos; nos nomes de edifícios importantes como 

o Tungstênio Hotel e a Maternidade Ananília Regina (nome da mãe do 

Desembargador Tomaz Salustino).  

 Na paisagem urbana, esse período dá origem a uma fisionomia que 

representa a modernidade. As ruas largas, as novas edificações, a limpeza urbana, 

o saneamento básico e a pavimentação urbana são representativos desse momento 

de redefinição dos padrões urbanísticos em Currais Novos.  

 As imagens captadas por Raimundo Bezerra elaboram essa visualidade e 

apresentam uma paisagem imagética que narra essas transformações no urbano. 

As fotografias representam os novos padrões e materializam, em um suporte 

bidimensional, este novo ambiente que surge em uma velocidade nunca vista. A 

fotografia, portanto, é um registro que capta e inventaria essas transformações, 

fazendo surgir uma cidade desejada e progressista, em um movimento intenso e 

incessante de transformação que caracteriza esse novo período vivenciado por 

Currais Novos. 

                                                 
29 Catálogo produzido pelo IBGE, com o objetivo de assegurar informações estatísticas, geográfica, cartográfica, 
e demográfica. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1983. 



 111

 O fotógrafo constrói uma cidade de desejos, de aspirações e de utopias que 

se realiza no trabalho braçal que edifica ruas (foto 51 ); de tijolos e casas que se 

erguem para formatar uma paisagem (fotos 52, 53 ); de estruturas que se renovam 

para embelezar a cidade e atender a novas necessidades (fotos 54, 55 ).  

 

 
             Foto 51  
 
 

 
             Foto 52  
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             Foto 53  

 
 
 
 
 

 
             Foto 54  
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             Foto 55  
 

Fotos 51 (1949), 52 (194?), 53 (1953), 54 (1969), 5 5 (1969): As transformações na 
paisagem urbana 
Fonte:  Raimundo Bezerra  
Acervo do projeto de pesquisa Fotografia e Complexidade:  
Itinerários Norte- Riograndenses 

 
 
 

Essa Currais Novos das imagens ajuda a produzir um discurso sobre a busca 

pelo progresso e pela modernidade e, produz, também, uma paisagem que fala de 

aspirações que se renovam a cada vez que se lança o olhar sobre essas fotografias. 

As reformas captadas por Raimundo Bezerra expressam o modo como as suas 

imagens estão impregnadas de elementos que indicializam um período pelo qual a 

cidade passava e aspirava, de tal maneira que trazem uma linguagem composta de 

traços de uma pretensa modernidade urbana. 

As narratividades que foram exploradas apontam um texto imagético que 

sinaliza o processo de chegada do novo. Raimundo Bezerra foi, então, um 

admirador dessa paisagem urbana, foi um progressista que representou e exaltou os 

detalhes mais pitorescos de sua cidade. As ambigüidades que aparecem na 

narrativa da cidade construída pelo fotógrafo expressam a pluralidade de 

concepções que definem Currais Novos. Uma cidade que parece trafegar pelo 

colonial e o moderno; no entanto, as fotografias de Raimundo Bezerra desejam dizer 
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sobre uma paisagem urbana antenada com os novos padrões urbanos que rumam 

em direção ao progresso. As imagens são discursos e produzem no imaginário 

social de Currais Novos outra e peculiar maneira de enxergar a cidade. 

A paisagem imagética de Currais Novos desejada é a moderna, é 

utopicamente construída, é subjetivamente consumida e, portanto, alimenta a 

dialética entre o real e o imaginário, o concreto e o intocável. A paisagem imagética 

é um dispositivo de legitimação do discurso moderno que conhecemos no caminhar 

do flâneur, que, segundo os seus passos lentos, constrói significados detalhados da 

cidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos, tem ocorrido uma multiplicação de trabalhos que envolvem 

as mais diversas linguagens produtoras de conhecimento geográfico. Para além dos 

mapas e das imagens de satélite, o cinema, a fotografia, a televisão, a pintura e o 

desenho são também agora de interesse dos geógrafos. Esses meios e suas 

temáticas apontam para uma reestruturação do pensamento geográfico, quando 

busca e promove, dentro de uma proposta humanista, integrar as diversas formas de 

produção humana como portadoras de sentidos, e conseqüentemente leva o 

pesquisador a considerar geografias da subjetividade, da imaginação e da 

percepção. Ora, por trás de toda uma composição plástica e estética que funda a 

produção de imagens, considera-se, no momento, que existem intencionalidades 

que falam de experiências individuais e coletivas de sujeitos que percebem e vivem 

o espaço de maneira particular e, por isso, exprimem um complexo jogo de 

significados produzidos em suas vivências.  

 Esta dissertação teve como preocupação essa nova face da geografia, 

encarando a representação fotográfica como um meio de produção de múltiplos 

significados espaciais. A paisagem impressa nas imagens de Currais Novos, 

captadas e produzidas pela câmera de Raimundo Bezerra, são narrativas espaciais 

que revelaram os nexos e intuitos a que servem essas representações, revelando 

um olhar particular do fotógrafo sobre a paisagem urbana curraisnovense. A 

dimensão espacial captada/construída pelo fotógrafo transforma-se em um achado 

cultural, já que está imbuída de subjetividades que afloram da relação dialógica 

entre o concreto e o imagético. 

 A paisagem, neste caso e sentido, foi compreendida enquanto experiência e 

experimentação, uma vez que ela só existe pela contemplação, pela percepção e 

pela cognição. Ela é uma “maneira de ver”, um “texto” escrito em “carne e pedra” e 

exprime “marcas” deixadas pelo trabalho humano que resultam em “matrizes” de 

significados gerados pela relação entre o mundo e o olhar. 

 No trabalho de captação/construção da imagem fotográfica, a idéia de corte 

espacial guiou nossa leitura na medida em que proporcionou a interpretação da 

imagem a partir de quatro eixos fundantes do ato-fotográfico: o espaço referencial, o 

espaço representado, o espaço de representação e o espaço topológico. Essa 

compreensão da imagem considerou não apenas a captação da imagem pelo 
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fotógrafo, mas a forma como visualiza-se, percebe-se e significa-se essas imagens. 

A paisagem, neste trabalho, foi compreendida enquanto invenção/produção do 

sujeito e, portanto, colocou em evidência a dimensão cultural à qual nos dirigiram-se 

os olhares ao longo de todo o texto. 

Ao entender o fotógrafo enquanto um usuário-leitor que “vagueia” pela cidade, 

tendo no olhar a chave para a interpretação espacial, percebeu-se que Raimundo 

Bezerra revelou paisagens de Currais Novos com uma fisionomia moderna, de modo 

que foi atribuído certo sentido valorativo à natureza dessa paisagem.  Assim, as 

imagens analisadas revelaram paisagens captadas por filtros discursivos, mediadas 

por um contexto social, cultural e econômico edificantes de discursos sobre uma 

Currais Novos moderna, peculiar e diferente, levando-se em consideração o 

contexto regional. Mais ainda, tornou-se evidente que as fotografias de Raimundo 

Bezerra também fizeram parte da construção desses discursos, uma vez que foram 

veiculadas pela mídia impressa de Currais Novos e passaram a ser visualizadas por 

sua população, compondo mais um elemento de estruturação do discurso.  

Assim, considera-se que a cidade apresentada por Raimundo Bezerra é um 

resultado discursivo de como a modernidade urbana, sendo construída por sua 

lente, torna-se realidade na história da cidade e, principalmente, no imaginário de 

seus habitantes, sobretudo na medida em que essas imagens colocam em evidência 

a racionalidade do espaço urbano, as transformações progressistas, a limpeza das 

ruas e sua apropriação, a arquitetura modernista, a ordem social, os monumentos, 

etc. Tudo isso compõe uma paisagem de modernidade para Currais Novos, de modo 

que claramente constata-se que as fotografias de Raimundo Bezerra possibilitam a 

conformação de uma imagem da cidade, segundo os discursos que estão sendo 

difundidos pelo mundo. 

 O olhar seletivo de Raimundo Bezerra sobre a paisagem urbana, possibilitou 

enxergar, ao longo das incansáveis leituras sobre a fotografia, que este fotógrafo 

ressaltou aquilo que, para ele, era sinônimo de novo, de moderno. Os aspectos 

pitorescos da cidade do interior que caracterizavam Currais Novos foram 

(re)significados por sua lente e conjugados a um conjunto de transformações e 

melhoramentos pelos quais a cidade vinha passando.  O que foi captado por 

Raimundo Bezerra produziu um discurso e tornou-se, no limite que o dispositivo 

imagético alcançava, realidade a partir de um ponto de vista. Assim, consideramos 

que as paisagens imagéticas apresentadas são, antes de tudo, parte de uma 
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consciência e de uma experiência e que tomam formas na medida em que são 

conhecidas, reconhecidas e legitimadas, assumindo um lugar na memória e no 

imaginário dos habitantes da cidade.  

A fotografia, nesse contexto, é o meio de representação que mais ratifica a 

modernidade em Currais Novos. São paisagens que modelam uma maneira de ver o 

espaço, uma vez que o espectador visualiza uma paisagem que fala do progresso, 

da civilidade, da racionalidade expressa nas formas urbanas e nos modos de vida. O 

subtexto a qual essas imagens fazem menção ressalta uma paisagem em processo 

que não passa despercebida pela lente de Raimundo Bezerra. 

Diante das imagens de Currais Novos e da pluralidade temática, tornou-se 

possível visualizar os diversos campos espaciais de composição citadina. Raimundo 

Bezerra foi além de sua prática profissional; foi além dos retratos de família e dos 

close-up captados em seu estúdio. Ele produziu uma cartografia visual urbana que 

apresenta a rua, os monumentos, a arquitetura e o movimento processual de 

transformação da paisagem. O seu campo foi elástico, foi plástico e também 

imaginário, na medida em que suas imagens dão conta de uma espacialidade 

(re)significada por seu olhar.  

A cidade apresentada por este fotógrafo é moderna; possui ruas largas, 

grandes edificações, instalações de uso público segundo um modelo progressista, 

praças adaptadas às novas necessidades sociais, etc. A cidade de Raimundo 

Bezerra pulsa com as realizações cívicas e religiosas, denotando o homem da 

multidão, símbolo da modernidade, ou, em outros momentos, no descanso do 

cotidiano com suas ruas vazias que transfere o caráter temático às estruturas físicas 

que compõem a cidade.  

Raimundo Bezerra não só capturou e construiu paisagens; ele teve a 

preocupação de falar sobre um espaço do movimento que denota uma 

temporalidade impregnada na espacialidade. Isso pode ser medido no modo em que 

o movimento de revelação da paisagem da cidade moderna só pode se dar quando 

se pretende dizer sobre o tempo do seu processo, da sua transformação. As 

imagens tendem a levar o espectador a visualizar um espaço datado, um espaço 

que incorpora as novas idéias e valores, seja na maneira de construir, de usar ou de 

ver.  

A produção imagética de Raimundo Bezerra ainda ressalta outros campos 

estéticos que alimentam as imagens acerca da cidade. Ao retratar esses campos, o 
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fotógrafo construiu referências espaciais e imagéticas que produzem e alimentam as 

percepções sobre Currais Novos. O Cristo Rei e o Tungstênio Hotel são exemplos 

dessas referências. O primeiro trás um conteúdo simbólico que materializa a 

identidade citadina e reafirma o poder da igreja e da elite local; o segundo desponta 

como um ratificador da renovação da paisagem urbana. Pode-se, portanto, afirmar 

que, nas imagens, essas referências são recorrentes e caracterizam o campo 

estético do acervo analisado e produzem uma paisagem imagética altamente 

identificada com esses elementos.   

Neste sentido, as fotografias de Currais Novos são espaços de representação 

onde se condensam os panoramas urbanos criados a partir de perspectivas que 

alimentam a idéia de generalidade, que servem à representação do movimento de 

transformação do todo, que apresentam os espaços de sociabilidade e transformam 

a paisagem em espacialidade funcional, que representam a rua na contramão 

daquilo que é dito tradicionalmente, fazendo com que o espectador experimente 

uma utópica cidade da ordem, da norma, da moral e dos bons costumes e que 

privilegia as novas estruturas urbanas para dar origem a um discurso de 

modernidade.  

Currais Novos, assim, apresenta-se moderna, nas imagens captadas por 

Raimundo Bezerra, e suas paisagens são o resultado dual entre aquilo que se 

apresenta ao olhar do fotógrafo e a representação que este sujeito fez destas. Neste 

contexto, essa dissertação revela uma paisagem imagética construída, dentre outras 

coisas, a partir de discursos que “inventaram” a modernidade de uma cidade. 
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