
	  
	  

Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Artes Visuais 

Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual – Mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLBUM DE MONTES CLAROS (1927). 

ESTUDO CRÍTICO A PARTIR DAS FOTOGRAFIAS DE  

SERAFIM FACELLA (1927-1939) 
 

 

Juçara de Souza Nassau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Goiânia/GO 

2014 



	  
	  

          

	  

	  

	  

	   	   	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação na (CIP) 
GPT/BC/UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

N266a 

	  
	  Nassau, Juçara de Souza. 
      Álbum de Montes Claros (1927) [manuscrito]: estudo 
crítico a partir das fotografias de Serafim Facella (1927-
1939) / Juçara de Souza Nassau. - 2014. 

161 f. :il. 
 
Orientadora: Profª. Drª. Rosana Horio Monteiro. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 

Faculdade de Artes Visuais, 2014. 
       Bibliografia. 

Inclui lista de figuras. 
1. Fotografia – Montes Claros (MG) – 1927-1939 

 2. Fotografias – História – Montes Claros (MG) 3. Montes 
Claros (MG) – Memórias – Fotografia 4. Paisagem urbana – 
Montes Claros (MG) I. Título.  

                                                  
                                                            CDU: 77(815.1)  
	  



	  
	  

Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Artes Visuais 

Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual – Mestrado 

 

 

 

 

 

ÁLBUM DE MONTES CLAROS (1927). 

ESTUDO CRÍTICO A PARTIR DAS FOTOGRAFIAS DE  

SERAFIM FACELLA (1927-1939) 

 
 

Juçara de Souza Nassau 

 

 
 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do 
Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura 
Visual – Mestrado da Faculdade de Artes Visuais da 
Universidade Federal de Goiás, como exigência 
parcial para a obtenção do título de MESTRE EM 
ARTE E CULTURA VISUAL, sob orientação da Prof.ª 
Dr.ª Rosana Horio Monteiro. 

 

 

 

Goiânia/GO 

2014 



	  
	  

                                                                          
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E	  

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 
 
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o 
documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou 
download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [X] Dissertação         [  ] Tese 
  
 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Juçara de Souza Nassau  

E-mail: jsouzanassau@gmail.com   

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [X ]Sim            [  ] Não 
Vínculo empregatício do autor  

Agência de fomento:  Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais Sigla: FAPEMIG 

País: Brasil UF: MG CNPJ:  
Título: Álbum de Montes Claros (1927). Estudo crítico a partir das fotografias de Serafim 

Facella (1927-1939) 

Palavras-chave: Fotografia, paisagem urbana, álbuns de cidade. 

 
Título em outra língua: Album of Montes Claros (1927). Critical study from the photographs of 

Serafim Facella (1927-1939) 

 
Palavras-chave em outra língua: Photography; urban landscape; cities' album. 
Área de concentração: História, Teoria e Crítica da Arte e da Imagem  
Data defesa:    25/08/2014         

Programa de Pós-Graduação: Arte e Cultura Visual  

Orientador (a): Rosana Horio Monteiro 
E-mail: rhorio@gmail.com 
Co-orientador (a):*  
E-mail:  

*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 

3. Informações de acesso ao documento:  

Concorda com a liberação total do documento [ X ] SIM          [   ] NÃO1 

_______________________________________             Data: 12 / 09 / 2014 

Assinatura do (a) autor (a)                    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Neste	  caso	  o	  documento	  será	  embargado	  por	  até	  um	  ano	  a	  partir	  da	  data	  de	  defesa.	  A	  extensão	  deste	  
prazo	  suscita	  justificativa	  junto	  à	  coordenação	  do	  curso.	  Os	  dados	  do	  documento	  não	  serão	  disponibilizados	  
durante	  o	  período	  de	  embargo.	  	  



	  
	  

Universidade Federal de Goiás 
Faculdade de Artes Visuais 

Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual – Mestrado 
 

 

ÁLBUM DE MONTES CLAROS (1927). 
ESTUDO CRÍTICO A PARTIR DAS FOTOGRAFIAS DE  

SERAFIM FACELLA (1927-1939) 
 

Juçara de Souza Nassau 

 
 

Dissertação defendida e aprovada em 25 de agosto de 2014 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Rosana Horio Monteiro 
Orientadora e Presidente da Banca 

 
 

Prof. Dr. Charles Monteiro (PUC/RS) 
Membro Externo 

 
 

 
Prof. Dr. Thiago Sant’Anna (FAV/UFG) 

Membro Interno 
 
 

Prof.ª Dr.ª Adriana Mara Vaz de Oliveira (Arquitetura/UFG)                                                                              
Suplente do Membro Externo 

 
 

 
Prof. Dr. Samuel José Gilbert de Jesus (FAV/UFG) 

Suplente do Membro Interno



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Deus 
por sempre iluminar esse meu caminho, 

por trazer pra perto de mim todas as pessoas 

que me ajudaram trilhá-lo, 

que me incentivaram quando quis parar,   

que torceram para que eu conseguisse chegar e 

que me aguardavam, felizes e ternas, 

ao final desta caminhada. 

 



	  
	  

                                AGRADECIMENTOS 

 

À João por todo seu amor, pela compreensão por minhas ausências, por 

participar das minhas incertezas e sempre me ajudar a vencer os meus desafios. 

À Hannah, Sarah e João Pedro por me dedicarem o seu tempo, por me 

darem força nos momentos de desânimo e por preencherem a minha vida de 

amor e muitas alegrias. 

A minha orientadora Prof.ª Dr.ª Rosana Horio Monteiro, pelas inúmeras 

horas que dedicou a essa pesquisa. Por ter exigido maiores esforços e 

aperfeiçoamentos, mas principalmente, por me fazer acreditar que eu seria capaz 

de conseguir superar as minhas dificuldades.  Sem a sua generosidade, eu, 

certamente, não teria conseguido. 

Aos professores doutores Charles Monteiro e Thiago Sant´Anna, pelas 

orientações fundamentais aos direcionamentos dessa dissertação e pelo 

acompanhamento dessa pesquisa até a sua fase final.  

Aos meus colegas e amigos por terem ouvido e compartilhado das 

minhas angustias. 

À UFG e à UNIMONTES por possibilitar a realização desse Minter e à 

FAPEMIG, pela bolsa de pesquisa que me permitiu dedicar integralmente à 

pesquisa. Estendo esse agradecimento, especialmente à Elvira por seu esforço e 

constante dedicação ao Minter e também aos professores, à coordenadora, e aos 

funcionários do Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual, sempre solícitos 

e atentos ao desenvolvimento deste trabalho. 

À Serafim Facella (in memoriam) por ter fotografado Montes Claros e 

possibilitado essa excursão pelos espaços da cidade. 

Enfim, a todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para a 

realização desta pesquisa. 

Minha gratidão. 

  



	  
	  

RESUMO  

 

A presente pesquisa investiga a produção de álbuns fotográficos de 

cidades, realizados nos fins do século XIX e nas primeiras décadas do século XX 

no Brasil. Buscamos refletir nesse estudo sobre o uso da fotografia como 

propaganda das transformações urbanas, da representação visual e social 

através dos álbuns de cidade e da consequente documentação da memória da 

cidade. Estudamos em particular o Álbum de Montes Claros, cidade do Norte de 

Minas Gerais, produzido em 1927, e através de sua desmontagem, 

desenvolvemos uma nova versão, com a inclusão das fotografias realizadas por 

Serafim Facella (1893-1980) no período de 1927 e 1939. Apresentamos, assim, 

uma nova narrativa visual sobre a cidade de Montes Claros. 

Palavras-chaves: fotografia, paisagem urbana, álbuns de cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

ABSTRACT  

 

This research investigates the production of cities' photographic albums, 

made in the late Nineteenth century and the first decades of the Twentieth century 

in Brazil. We pursue to reflect about the use of photography as propaganda of 

urban transformations, as social and visual representation through the city albums 

and the resulting documentation of the city's memory. We study particularly the 

Album of Montes Claros, city in northern Minas Gerais, produced in 1927, and, 

through its disassembly, we developed a new version with the inclusion of 

photographs taken by Serafim Facella (1893-1980) between 1927 and 1939. 

Therefore, we present a new visual narrative about the city of Montes Claros. 

Keywords: photography; urban landscape; cities' album. 
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Introdução 

 

A primeira imagem fixada sobre um suporte, por Joseph Niépce, em 1824, 

é uma vista parcial dos arredores de uma cidade. Poucos anos depois, o primeiro 

daguerreótipo é realizado na América do Sul (mais especificamente em 1840, no 

Brasil, pelo abade francês Louis Compte) e mostra o “Paço da cidade” do Rio de 

Janeiro (KOSSOY, 2002, p. 111). A partir desses fatos é possível verificar que 

desde os primeiros registros produzidos ainda no século XIX a fotografia se 

interessou em registrar a cidade. Como observa Vasquez, 

o amor dos fotógrafos pela cidade, por todas as cidades, edificou 
ao longo do último século e meio um interminável labirinto de 
papel. Labirinto mágico e sedutor, do qual ninguém deseja 
escapar, ansiando ao contrário por nele se embrenhar cada vez 
mais, para construir na imaginação uma cidade ideal. A urbe 
argêntea, a encantada cidade onde as ruas são efetivamente de 
prata, posto que pavimentadas com os sais de prata das 
emulsões fotográficas. (2003, p. 111) 

 

Segundo Lima (2008, p. 66), a produção de “vistas fotográficas da cidade” 

não era insignificante e se intensificou gradualmente, atingindo o seu ápice nas 

primeiras décadas do século XX, “com a febre dos cartões postais”. Também 

nesse período, a urbanização dos centros urbanos se intensificou no Brasil, 

coincidindo com o início da divulgação dessa transformação da cidade através da 

fotografia, na busca constante por “uma cidade ideal” (VASQUEZ, 2003, p. 112).  

Pretendia-se, portanto, mostrar a cidade e as mudanças nela ocorridas. 

Nesse caso, concordamos com Leite (2005, p. 28), quando ela propõe que alguns 

aspectos culturais são campos propícios de estudo das “ligações entre as 

transformações da fotografia e da cidade”. Nesse contexto, casam-se 

perfeitamente a tecnologia fotográfica e o ideal realista da fotografia. Segundo 

Pereira, 

a fotografia fruto do século XIX foi um dos meios de comunicação 
e informação que pontuou e acompanhou as transformações 
urbanas ocasionadas pela modernidade, revelando a intensidade 
e rapidez de como ocorreram. [...] Os fenômenos urbano e 
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fotográfico permitiram o surgimento de discussão sobre a 
problemática da construção e da perpetuação de uma memória da 
cidade. (2006, p. 87) 
 

Verificamos, portanto, a representatividade da cidade através da imagem 

que cria uma nova realidade. Para Leite (2005), a realidade da representação 

confronta-se com a realidade material e, possivelmente, daí resida “o ponto nodal 

da expressão fotográfica”: 

 
[...] uma realidade moldável em sua produção, fluida em sua 
recepção, plena de verdades explícitas (análogas em sua 
realidade exterior) e de segredos implícitos (sua história particular, 
sua realidade interior), documental, porém imaginária. (LEITE, 
2005, p. 44, grifos da autora) 

 

A partir dessa “realidade moldável”, é possível deduzir os motivos que 

levaram à utilização da fotografia como veículo de divulgação da imagem da 

cidade, já que o seu aspecto documental sugeria uma verdade ao mesmo tempo 

em que as imagens veiculadas aguçavam a imaginação do seu receptor.  

A fotografia, portanto, servia ao propósito de se imaginar a cidade nos 

moldes da modernidade que se queria criar a partir de duplos sentidos: na 

construção da cidade material e na criação da cidade imaginada. Para Rouillé, 

“informar terá sido a função mais importante atribuída à fotografia-documento”, 

que irá cada vez mais “preencher o vazio entre as imagens, as coisas e os 

espectadores” (2009, p.81). 

 Tomando, portanto, a fotografia como documento, o presente trabalho 

surge do profundo interesse em abordar esses dois temas: fotografia e cidade. 

Para investigar as relações entre eles, a proposta dessa pesquisa é desenvolver 

um estudo crítico do álbum fotográfico de Montes Claros/MG, produzido em 1927. 

Estudo que consiste em um trabalho de desmontagem do Álbum e sua posterior 

montagem, a partir das fotografias realizadas por Serafim Facella (1893-1980) no 

período de 1927 e 1939, apresentando, assim, um outro olhar sobre a cidade de 

Montes Claros. 

O Álbum de Montes Claros (1927) foi produzido pelo jornalista Hugo Leal 

Netto dos Reys, que veio do Rio de Janeiro a convite do governo para 
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confeccionar o álbum a ser apresentado na Esposição Mineira de Agricultura e 

Commercio de Bello Horizonte (sic), em maio de 1927, e apesar de não ficar 

pronto a tempo de ser mostrado nesse evento, mesmo assim, foi concluído, 

lançado e divulgado. Nele, a cidade é mostrada sob dois ângulos: as suas 

melhores construções e os seus mais ilustres habitantes. Segundo Oliveira 

(1927), no Álbum de Montes Claros estão presentes “as melhores vistas relativas 

a nossos melhores e mais importantes edifícios”, assim como “os retratos e 

bibliografia dos montesclarenses mais em evidência por sua posição de destaque” 

(OLIVEIRA, 1927, p. 03). 

De acordo com Vasquez (2003), a criação da coleção de fotografias de 

cidade reunidas em álbuns surgiu em meados do século XIX com o intuito de 

divulgar o progresso e promover a cidade através da propaganda. 

Situada ao Norte do Estado de Minas Gerais (a 426 km da capital, Belo 

Horizonte), Montes Claros nasceu como fazenda dos Montes Claros, 

transformando-se em Arraial de Nossa Senhora da Conceição e São José, até 

que, em 13 de outubro de 1831, foi elevada à categoria de Villa de Montes Claros 

de Formigas. No dia 3 de junho de 1857, a Vila de Formigas foi elevada, então, à 

categoria de cidade de Montes Claros (MAURÍCIO, 2005). De economia 

diversificada, o município possuía entre suas várias atividades um comércio 

movimentado que abastecia grande parte das cidades do norte mineiro. Nos 

últimos anos, a cidade se transformou em um importante polo universitário, que 

atrai estudantes de várias partes do país. Atualmente, Montes Claros possui cerca 

de 400 mil habitantes2. 

Muitas foram as mudanças ocorridas nas cidades brasileiras nas 

primeiras décadas do século XX. Especificamente em Montes Claros, verificam-se 

modificações significativas no cenário urbano. Entre elas, destacam-se a chegada 

da luz elétrica, a construção da estrada férrea e de três hotéis, a criação de cinco 

chafarizes, do cinema, os primeiros automóveis e a instalação do telefone na 

cidade (VIANNA, 1964). Alguns desses acontecimentos, marcantes para a história 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ver http://www.montesclaros.mg.gov.br/cidade/aspectos_gerais.htm.	  Acesso em 29 de julho de 
2013 
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de Montes Claros, foram registrados por Serafim Facella, como podemos verificar 

na Figura 1. 

 
 
FIGURA 1: Serafim Facella, Inauguração do primeiro chafariz, 1935.                        
FONTE: COLARES e SILVEIRA (1995, p. 75). 
 
 

Para Carvalho (2012), as autoridades locais ansiavam por uma cidade 

moderna e, de acordo com as reportagens publicadas nos jornais de Montes 

Claros, seria possível estabelecer um índice daquilo que era considerado 

“moderno” e “civilizado” nesse período: 

 

a construção do prédio do cinema vinha de encontro a um anseio 
pela renovação estética da cidade, por uma continuidade da 
“revolução arquitctónica” em curso no município, pois, a partir da 
instalação da estação ferroviária,por exemplo, foram criadas 38 
novas ruas, duas praças, duas avenidas e várias travessas. O 
aspecto antigo dos prédios urbanos, no entanto, tornou-se um 
incômodo para as autoridades municipais e a construção do 
cinema suscitava o problema pela renovação estética urbana. O 
ponto de vista daqueles que escreveram sobre a cidade, sem 
algum vínculo com ela, propicia-nos perceber o índice de 
preocupação das autoridades municipais e de outros segmentos, 
como os editores de jornais e os seus leitores, quanto ao aspecto 
fisionômico da cidade (CARVALHO, 2012, p. 4). 
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Os avanços e os melhoramentos no “aspecto fisionômico” da cidade 

foram registrados pela câmera fotográfica de Facella, que, atento a essas 

modificações, registrou o espaço urbano nas primeiras décadas do século XX. 

Assim, ressaltamos que o espaço urbano foi o tema abordado não só por Facella, 

mas por muitos fotógrafos, pioneiros da fotografia no Brasil.  

Sabe-se que as primeiras fotografias tiradas no Brasil foram realizadas 

por fotógrafos estrangeiros que dominaram a produção fotográfica até as 

primeiras décadas do século XX, quando os refugiados de guerra vinham da 

Europa em busca de novas oportunidades de vida (KOSSOY, 2002). Esses 

pioneiros trouxeram em sua bagagem influências culturais e aplicaram-nas em 

seus enquadramentos fotográficos, impregnando-os dos modismos europeus da 

época e, ao mesmo tempo, contribuindo de maneira significativa para a história e 

para a cultura desse país. 

Segundo Kossoy (2002), alguns desses fotógrafos preferiam se fixar nas 

capitais e outros percorriam o interior do país em busca de clientes. Foram esses 

“pequenos fotógrafos anônimos, itinerantes e ambulantes” que percorreram várias 

distâncias e “contribuíram para a fixação da imagem do homem brasileiro” (2002, 

p.25). Assim como ocorreu em outras regiões do Brasil, a fotografia se expandiu 

pelo interior de Minas Gerais através dos fotógrafos ambulantes. Nesse contexto, 

destaca-se o pioneirismo de Serafim Facella, que instalou em Montes Claros o 

primeiro estúdio fotográfico da cidade, o Foto Facella (1927). 

Serafim Facella (Figura 2), italiano que veio para o Brasil, deixando para 

trás os resquícios da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), instalou-se com sua 

família em Montes Claros no ano de 1926. Residindo nessa pequena cidade e 

com poucas condições para sustentar a sua família, inicialmente Facella irá 

enfrentar muitas dificuldades financeiras, mas logo consegue contorná-las ao 

resolver adotar a fotografia como profissão, apesar de não ter anteriormente 

qualquer aproximação com esse ofício. Assim, ele inicia o seu novo trabalho, 

incentivado pela esposa Maria Retti Facella, que, na Itália, já dominava a arte 

fotográfica. Com a mulher, Facella teve as suas primeiras aulas sobre fotografia e 

logo se habilitou para o manuseio da câmera e das técnicas laboratoriais para 

revelação das fotografias em preto e branco. A partir de 1927, com a criação de 
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seu estúdio fotográfico, Facella constituiu um importante acervo fotográfico da 

cidade e também da região, já que também atuava como fotógrafo ambulante 

(BARBOSA, 2013). 

 

 

FIGURA 2: Serafim Facella (de óculos), a família, 1928.                        
FONTE: Acervo particular de Catarina Facella, 2013. 
 

O ano de inauguração do estúdio Foto Facella coincidiu com a 

inauguração da estação férrea, sendo esses dois fatos importantes para o 

desenvolvimento da cidade, cuja população na época, segundo Vianna (1964), 

não ultrapassava 60 mil habitantes. Nos anos seguintes, a cidade se desenvolve 

a olhos vistos e alguns outros acontecimentos assinalam o período, conforme 

destacamos anteriormente (COLARES e SILVEIRA,1995). 

As fotografias de Serafim Facella não se encontram devidamente 

catalogadas, datadas e identificadas em um único acervo. Dividem-se em 

arquivos públicos e em acervos particulares. Entre os arquivos públicos 

destacam-se o arquivo da Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES) e o arquivo da Prefeitura Municipal de Montes Claros.  

É possível verificar, a partir desses arquivos, que entre 1927 e o final da 

década de 1939 parece ter sido o período de maior produção fotográfica do Foto 

Facella. Podemos observar na propaganda postada no Jornal Gazeta do Norte 
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(1933, p. 03) as amplas atividades desse estúdio fotográfico: “fotographias”, 

vendas de variados modelos de molduras e ampliações fotográficas. 

 
 

Nesse período, foram produzidos muitos retratos e um expressivo número 

de fotografias urbanas da cidade de Montes Claros. Segundo o fotógrafo José 

Gonçalves de Oliveira3 (2003), a partir de 1940, o filho de Serafim Facella, 

Salvador Facella, aprende o ofício com o pai e assume o seu lugar como 

fotógrafo. Salvador Facella trabalhará como fotógrafo, em Montes Claros, até o 

seu falecimento, em 1979.  Na década de 1940, surge um novo estúdio em 

Montes Claros, o Foto Pinto, pertencente a Arlindo Pinto. Assim, Salvador Facella 

e Arlindo Pinto dominam a produção fotográfica na cidade durante as décadas de 

1940 e 1950 e somente na década seguinte esse cenário começa a se modificar 

com a presença de outros fotógrafos (OLIVEIRA, 2003). 

Na década de 1960, encontramos na Revista Encontro4 propagandas de 

três estúdios fotográficos: Foto Pinto, já com outro fotógrafo proprietário, Izar 

Santos Alves; Foto Valdeci, de Valdeci Fátimo Lima e Foto Minas, de José 

Gonçalves de Oliveira (Figura 4). Essas propagandas atestam a presença de 

outros estúdios em Montes Claros e refletem o crescimento da fotografia na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3José Gonçalves de Oliveira, 82 anos, foi fotógrafo em Montes Claros de 1963 até final da década 
de 1980. Atualmente é aposentado e reside em Montes Claros.	  
4Publicada semanalmente,	   a	   Revista Encontro foi fundada em Montes Claros em 1960, tendo 
circulado até meados dos anos 1970.	  

FIGURA 3: Propaganda do foto 
Facella,1933.                        
FONTE:Jornal Gazeta do Norte, Ano 
XV, nº 956, 03 de abril de 1933, p. 3. 
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cidade. Somente a partir da década de 1980, com a crescente evolução das 

técnicas fotográficas, observam-se mudanças significativas nesse campo 

profissional (OLIVEIRA, 2003). 

 

 

FIGURA 4: Propagandas dos estúdios fotográficos, em Montes Claros.                                                                                                                           
FONTE: REVISTA ENCONTRO,1963. 

 

 A grande maioria dos retratos produzidos por Facella integram o acervo 

particular da senhora Milene Antonieta Coutinho Maurício5 . São cerca de 200 

negativos em vidro de retratos, produzidos entre as décadas 1920 e 1930, em 

estado de conservação precário, com riscos, como podemos verificar na Figura 5. 

Entre os negativos encontramos tanto políticos e fazendeiros da região quanto os 

retratos de montesclarenses anônimos. Através desses retratos é possível a 

criação de todo um imaginário em torno dos habitantes da cidade. No entanto, por 

não serem os retratos o objeto de estudo principal dessa pesquisa, não nos 

aprofundaremos nessas questões. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Milene Antonieta Coutinho Maurício, 85 anos, é mineira de Montes Claros. Licenciada em 
Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Montes Claros, pertence à Academia 
Montesclarense de Letras. É membro da Comissão Mineira de Folclore (COLARES e 
SILVEIRA,1995, p. 117). 



9	  
	  

	  
	  

 

 

 
 

As imagens urbanas produzidas por Facella, foco dessa pesquisa, 

raramente foram encontradas nos arquivos particulares ou em acervos de 

famílias. Além disso, deparamo-nos com outras dificuldades, já que muitas vezes 

as fotografias não foram disponibilizadas por seus proprietários ou não se permitia 

que fossem reproduzidas. De qualquer maneira, esse momento de encontro com 

os detentores das fotografias foi útil para o levantamento de informações sobre as 

mesmas. 

Alguns livros sobre a história da cidade de Montes Claros reproduzem as 

fotografias de Facella, com destaque para as obras de Colares e Silveira (1995), 

Maurício (2005) e Cordeiro (2011). Em alguns casos, no entanto, as fotografias 

não se encontram devidamente identificadas ou possuem identificações que se 

distinguem de informações de outras fontes pesquisadas, como, por exemplo, as 

identificações das mesmas fotografias nos acervos pesquisados. 

Encontrar as imagens e identificar a autoria e data de realização 

demandou um extenso trabalho de pesquisa. Através do registro que o próprio 

fotógrafo fazia nas fotografias, escrevendo sobre elas “Foto Facella” e, às vezes, 

datando-as e nomeando o evento registrado, muitas identificações foram 

FIGURA 5: Serafim Facella, 
Negativo em vidro, c.1930, Montes 
Claros.  
FONTE: Acervo particular de 
Milene Antonieta Coutinho 
Maurício.	  
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possíveis. Assim, encontramos frases escritas sobre as imagens fotográficas, 

como, por exemplo, “Rua 15 de novembro”, “vendedores de carne seca”, 

“produtos manufaturados de barro” (Figura 6). 

 

 
 

Contudo, tais informações inseridas pelo fotógrafo sobre a superfície do 

papel fotográfico foram, muitas vezes, perdidas. Algumas fotografias foram 

cortadas, quer para diminuir o seu tamanho ou mesmo ocultar a escrita feita com 

a caligrafia mal desenhada do fotógrafo. Outras vezes o corte aparece na 

reprodução ou na impressão da imagem. Raramente teve-se acesso a uma 

fotografia original já que essas estão devidamente guardadas nos arquivos ou 

perderam-se ao longo do tempo.  

O uso de redes sociais possibilitou a captação e identificação de algumas 

fotografias. Nesse caso, destaca-se o site da Rádio 98 FM6 e também a página 

pessoal da senhora Maria das Dores Guimarães, que começou a postar 

fotografias de Montes Claros7 desde o início de 2013, tendo falecido em setembro 

daquele mesmo ano, deixando uma coleção de mais de 1500 fotografias, dentre 

elas muitas imagens antigas de Montes Claros. Atualmente, o álbum digital vem 

sendo complementado por seu filho Wagner Guimarães. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Disponível em: http://www.montesclaros.com/98/default.asp 
7 Disponível em: www.facebook.com/mariadasdores.guimaraes.90/info 

FIGURA 6: Serafim Facella,                     
Feira no antigo Mercado 
Central, 1927.   
FONTE: Acervo Documental da 
UNIMONTES.	  
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Através dessas dinâmicas foi possível coletar dados importantes para 

essa pesquisa. No entanto, vale ressaltar que apenas a senhora Ruth 

Tupinambá8, 96 anos, viveu no período investigado nessa pesquisa e conheceu 

Serafim Facella. O fotógrafo faleceu há mais de 30 anos e seus familiares9 ainda 

vivos não possuem qualquer registros de sua obra fotográfica, já que em meados 

dos anos 1940 Serafim Facella deixa o ofício de fotógrafo, passa o Foto Facella 

ao filho, Salvador Facella, compra um terreno próximo a Montes Claros 

(atualmente Bairro Facella) e funda uma fábrica de tijolos e telhas no local, a 

Cerâmica São João (BARBOSA, 2013). 

Dos jornais que circularam na cidade, entre as décadas de 1920 e 1930, e 

que apresentavam imagens, tivemos acesso, através do arquivo documental da 

UNIMONTES, apenas ao Jornal Gazeta do Norte10. Até o final da década de 1920 

raríssimas vezes aparecem imagens nesse jornal, mas nelas predominam os 

retratos, que, em sua maioria, são desenhos, pinturas e raras fotografias. 

Já no início da década de 1930 são encontradas no Jornal Gazeta do 

Norte as primeiras imagens de Montes Claros, produzidas por Facella. Na época, 

o jornal veiculava frequentemente propagandas da Prefeitura, que, anunciadas 

em suas primeiras páginas, procuravam difundir a ideia de modernidade e de 

progresso na cidade, através das imagens de alguns casarios e prédios públicos. 

A partir do trabalho de pesquisa e coleta de materiais, foram captadas 

apenas 26 fotografias urbanas de Serafim Facella, realizadas entre as décadas de 

1920 e 1930, em Montes Claros11. Ressaltamos, ainda, que entre elas algumas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Ruth Tupinambá Graças é licenciada em Pedagogia pela UNIMONTES. Atuou como professora 
e diretora da Escola Estadual Vidinha Pires, em Montes Claros. Autora do livro Montes Claros era 
assim... (COLARES e SILVEIRA, 1995, p. 116). Atualmente posta crônicas sobre Montes Claros 
no sítio eletrônico http://www.montesclaros.com 
9 Serafim Facella teve quatro filhos com a sua primeira esposa Maria Retti Facella: Ângelo Facella 
e Salvador Facella – nascidos na Itália e já falecidos; Franco Facella e Terezinha Facella, ambos 
nascidos no Brasil e atualmente residentes em Montes Claros. Depois de se separar da esposa, 
teve mais dois filhos com Carolina Fabiano (Dona Kalu): Vera Facella, que reside em Belo 
Horizonte (MG), e Victor Facella, que reside em São Francisco (MG) (BARBOSA, 2013). 
10Com tiragem semanal, circulou desde 05 de julho de 1918, mas não foi possível identificar a data 
de encerramento de sua circulação. Tivemos acesso até o nº 2.138, de 25 de dezembro de 1964.	  
11 Essas fotografias se encontram, em anexo, sequenciadas por data, reproduzidas em tamanho 
reduzido e, também, disponibilizadas em melhor definição em uma pasta compartilhada no 
dropbox. Disponível em: https://www.dropbox.com/sh/4qx7jeg9v4j2bv5/WZCWAeTHwP 
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apresentam atualmente péssima qualidade de imagem, já que foram 

reproduzidas, por exemplo, a partir de fotografias de jornais antigos. 

De posse da reprodução dessas fotografias já identificadas, apesar de em 

alguns casos não ter sido possível precisar a data de sua produção, iniciamos a 

segunda fase da pesquisa, em que se buscamos compreender as imagens da 

cidade como representações urbanas compostas por valores e significados 

específicos (LIMA e CARVALHO, 1997, p. 123). Essas imagens retratam a cidade 

e revelam muito mais do que objetos e coisas, casas, ruas, pessoas e animais. A 

fotografia, como atesta Burke (2004), constitui-se em indícios da história. 

Nesse sentido, na busca por indícios e significados, as fotografias da 

cidade de Montes Claros foram reunidas dentro de uma sequência cronológica. 

Para Lima e Carvalho “a narrativa visual, decorrente da organização sequencial 

das fotografias, reforça a abordagem das qualidades espaciais da cidade”, além 

disso, nos álbuns “a diversidade temática e consequentemente de padrões 

visuais, é tratada num ritmo narrativo que contrasta espaços de maneira 

harmônica” (1997, p. 105). Sendo assim, organizamos essas imagens urbanas a 

partir de uma subdivisão temática: vistas da cidade, fotografias de ruas, das 

praças, das igrejas de fachadas de prédios públicos e de acontecimentos sociais 

na cidade, tais como festa do trabalho, a inauguração do chafariz e do hotel São 

José.  

Ver as fotografias divididas por blocos temáticos e ao mesmo tempo 

juntas sequencialmente, cada uma com o seu devido destaque e importância, 

sugeriu a ideia de reuni-las, também, sob a forma de uma coleção, contando a 

história da cidade através das imagens coletadas. A criação de um álbum de 

cidade atenderia perfeitamente ao anseio de organizá-las tematicamente, 

ressaltando sua autoria e data, e de disponibilizá-las a um grupo maior de 

pessoas. Esse contexto orientou o trabalho de (re)montagem do Álbum. 

Ao selecionarmos as imagens para compor a (re)montagem do Álbum 

excluímos os retratos e optamos por utilizar apenas as fotografias urbanas.  Para 

a organização das imagens investigamos as montagens, especificamente as 

escolhas da sequência e disposição das imagens do álbum de 1927, conforme 
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propostas por Bruno (2011), e também os recursos utilizados na diagramação de 

suas páginas. Assim, mais uma vez, subdividimos as imagens em três grupos 

distintos: as vistas panorâmicas, os espaços públicos e os espaços privados da 

cidade. O Álbum remontado se encontra disponibilizado em arquivo digital e pode 

ser acessado através do link http://issuu.com/jsnassau/docs/albumfinal. Na cópia 

impressa um CD com o arquivo digital está anexado ao final dessa dissertação. 

Para o entrecruzamento entre imagem e história da cidade nos baseamos 

em autores que especificamente abordaram a história de Montes Claros. Destaca-

se, neste contexto, o livro Efemérides montesclarenses (1964), do historiador 

Nelson Vianna, que descreve os importantes acontecimentos da cidade entre os 

anos de 1707 e 1962. Alguns montesclarenses, ainda, escreveram sobre a 

história da cidade de Montes Claros, realizando um importante memorial a esse 

respeito. Entre eles, destacam-se Tupinambá (1986), Paula (1979), Maurício 

(1975), Colares e Silveira (1995).  Além dessas obras, trabalhamos com artigos 

publicados em jornais e periódicos do período estudado, cujos arquivos estão 

disponíveis para pesquisa. 

Mostradas as estratégias para reunir as fotografias de Facella, inicia-se o 

momento de escolher os referenciais teóricos para a pesquisa. Muitos dos 

estudos realizados sobre álbuns fotográficos se atêm às análises das fotografias, 

que os compõem por seleção temática. Podemos citar Leite (2001), que analisa 

os retratos contidos nos álbuns de família ou a análise das fotografias urbanas 

que se encontram inseridas nos álbuns de cidade. O livro Fotografia e cidade, de 

Solange Ferraz de Lima e Vânia Carneiro de Carvalho (1997), também se insere 

nesse contexto, ao analisar os álbuns produzidos, em São Paulo, entre 1887 e 

1954. Além disso, outros autores realizaram análises de álbuns de cidade, 

destacando-se as teses de Zita Rosane Possamai (2005) e de Rogério Pereira 

Arruda (2011).   

Interessam-nos, ainda, os artigos científicos publicados e que também 

abordam os entrecruzamentos entre a cidade, a fotografia e a história. Nesse 

caso, podemos citar os estudos realizados por Pesavento (2007), Turazzi (2006) 

e Monteiro (2007). Assim, ingressar também nas referências que problematizam a 

cidade brasileira na imprensa nos anos 1950, especialmente, no livro Fotografia, 
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história e cultura visual: pesquisas recentes (MONTEIRO, 2012), que, apesar de 

não abordar o período em análise, traz reflexões que contribuíram 

significativamente para o estudo em questão. 

Não podemos perder de vista, no entanto, os diversos contextos que 

permeiam o mundo das imagens. Concordamos com Knauss quando ele faz 

algumas considerações a respeito da imagem no campo dos estudos visuais. O 

autor pontua que: 

não se trata de mera sobreposição de quadros teóricos sobre a 
imagem previamente consagrados e ratificação da separação 
tipológica dos objetos visuais por categorias materialmente 
distintas [...] Há assim uma relação entre visão e contexto que 
precisa ser estabelecida. A partir dos estudos culturais, pode-se 
dizer que o foco da cultura visual dirige-se para a análise da 
imagem como representação visual, resultado de processos de 
produção de sentido em contextos culturais (2003, p.113). 

 
 
 
               Nesse caso, não existe um conjunto de práticas metodológicas que 

torne possível refletir sobre as imagens a partir de um único ponto de vista: é 

preciso tecer relações entre elas. Para Knauss, “o conceito de cultura visual 

sustenta o pressuposto de que os significados estão investidos nas relações 

humanas”, e, desta maneira, não é necessário inventarmos novas formas de ver, 

mas apenas entendermos, nas palavras do autor, que “o olhar pode ser definido 

como uma construção cultural” (2003, p. 114). 

Assim, a fim de refletirmos sobre esses recortes, a partir das abordagens 

metodológicas de alguns autores, buscamos diálogos interdisciplinares com 

outras áreas de conhecimento e com posicionamentos a respeito da tomada da 

fotografia como documento. Correlacionar o tema com outros contextos possibilita 

perceber narrativas visuais nos álbuns e utilizá-las para a reconstrução de 

histórias sociais. 

Essa pesquisa, portanto, propõe estabelecer intercessões entre a História, 

principalmente no que se refere à História da Fotografia, Sociologia e Teorias da 

Imagem. Desse modo, buscamos abordar os problemas comuns a esses campos 

do saber e perguntamos: como se relacionam a fotografia de Serafim Facella e a 

cidade de Montes Claros, entre o período de 1927 e 1939? É possível atribuir 
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sentidos ou mesmo criar narrativas através da construção de álbuns fotográficos 

da cidade? 

Analisando a imagem através das fotografias, o pesquisador descobrirá 

que isso demandará mais que um simples exercício de observação, pois como 

bem especificou Burke (2004, p. 24), “deve-se aconselhar alguém que planeje 

utilizar o testemunho de imagens que inicie estudando os diferentes propósitos 

dos realizadores destas imagens”. Para o autor, seria imprudente atribuir aos 

fotógrafos um “olhar inocente” e totalmente objetivo, livre de expectativas e de 

preconceitos ao viabilizar a fotografia. 

             Dessa maneira, no Capítulo 1, intitulado Paisagens urbanas: a cidade 

através dos álbuns, abordamos a criação e a produção dos álbuns fotográficos. 

Estudos foram realizados sobre o surgimento dos ricos estojos para armazenar os 

primeiros daguerreótipos, até a chegada dos carte de visite, que, por possuírem 

pequeno formato e serem produzidos em grande quantidade, contribuíram para o 

surgimento dos álbuns (POSSAMAI, 2005, p. 22). Álbuns que apresentam 

diversos formatos, modelos e extrema sofisticação desde a sua criação. 

Ainda nesse capítulo apresentamos o Álbum de Montes Claros (1927), 

com algumas reflexões sobre o uso da fotografia como propaganda das 

transformações urbanas, da representação visual e social através dos álbuns e da 

consequente documentação da memória da cidade.  

No Capítulo 2, A (des)montagem do Álbum de Montes Claros, 

desenvolvemos um estudo crítico do Álbum produzido em 1927, identificando os 

elementos que o compõem e os sentidos possíveis a eles atribuídos, para no 

capítulo seguinte, como apontamos mais adiante, propormos um outro álbum para 

a cidade, com a inclusão das fotografias de Serafim Facella.    

Considerando que a “problemática da montagem”, como propõe Bruno, 

está na sequência das “imagens escolhidas, com vistas à evocação, à 

transmissão e a perpetuação de sua própria existência” (2012, p. 92), resta-nos, 

portanto, investigar os diferentes problemas criados na escolha da sequência das 

imagens e os recursos utilizados na (re)montagem do álbum. A respeito de 
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montagem, Bruno (2003) sugere um trabalho intelectual para realizar escolhas e, 

também, a organização das fotografias. 

Finalmente, no Capítulo 3, Imagem e história: Montes Claros pelas lentes 

de Serafim Facella (1927-1939), procedemos ao trabalho de remontagem do 

Álbum de Montes Claros, a partir das fotografias de Serafim Facella, visando 

construir uma outra narrativa visual possível sobre a cidade. 
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Capítulo 1 
 
PAISAGENS URBANAS: A CIDADE ATRAVÉS DOS ÁLBUNS 
 
 

Permeados cotidianamente de imagens, já não cultivamos mais o hábito 

de guardá-las, como faziam os nossos antepassados, com muito respeito e 

cuidado, para não perder de vista o momento eternizado no papel fotográfico. 

Atualmente, as imagens digitais, muitas vezes, se desintegram no mundo virtual e 

não se materializam sobre o papel, talvez por esse motivo não as colecionamos 

mais como há algum tempo, em que cuidadosamente as armazenávamos em 

álbuns fotográficos de diversos tamanhos e modelos.  

 Se hoje temos tanto acesso a uma produção fotográfica instantânea e 

quase ilimitada, isso não acontecia nos primórdios da fotografia. As imagens 

produzidas pelas primeiras câmeras fotográficas, os daguerreótipos, 

demandavam um longo tempo de exposição, além de resultarem em uma imagem 

única sobre uma placa de bronze. Essas fotografias eram tidas como 

preciosidade, e como tal, deveriam ser devidamente guardadas e preservadas ao 

longo do tempo. Portanto, as placas eram armazenadas, uma a uma, em 

luxuosos estojos próprios para esta finalidade. 

Na história da fotografia, marcada pelo constante desenvolvimento 

tecnológico, podemos verificar o processo da daguerreotipia sendo substituído 

pela calotipia, que possibilitou a reprodução de várias cópias sobre papel e a 

criação dos chamados carte de visite, que, produzidos em grande quantidade, 

eram conservados e organizados nos álbuns fotográficos. 

Com o desenvolvimento destes e outros artefatos, que tornaram o 

processo fotográfico mais acessível a uma camada maior da população,  

observamos que as fotografias passaram a ser colecionadas e inseridas nos 

álbuns obedecendo a certa temática, dando lugar então aos álbuns de família e 

de vistas de cidade, por exemplo. Os álbuns de cidade acabaram por se tornar 

um instrumento de propaganda das transformações urbanas, mostrando a 

modernidade através da imagem. A exemplo disso, considerando a trajetória 

histórica da fotografia em consonância com a criação do álbum, apresenta-se o 



18	  
	  

	  
	  

Álbum de Montes Claros, que, ao apresentar a cidade, constituiu um importante 

documento histórico. 

 

 

1.1 Dos daguerreótipos aos carte de visite 
 

As primeiras fotografias foram produzidas a partir de um processo 

demorado de produção de imagens: a daguerreotipia. Segundo Moura (1983), os 

daguerreótipos são considerados as primeiras câmeras fotográficas e foram 

criadas por Louis Jacques Mandé Daguerre (1787 - 1851) na França, cujo invento 

foi disseminado internacionalmente a partir de 1839. Os primeiros daguerrótipos 

exigiam um tempo de exposição que variava de cinco a doze minutos para 

realizar uma única fotografia, conforme a quantidade de luz encontrada no 

ambiente. Com o aperfeiçoamento da tecnologia fotográfica e o desenvolvimento 

de outros processos, o tempo de exposição se reduziu, mas os procedimentos 

para a produção e a fixação de imagens continuavam demorados e dispendiosos. 

Nesse processo, as imagens eram gravadas em placas de cobre e não 

podiam ser reproduzidas, pois eram imagens positivas e únicas e, como tais, 

eram devidamente acondicionadas em estojos próprios para esse fim (Figura 7).  

Pela fragilidade da imagem obtida e com o intuito de serem ricamente 

apresentadas, as placas eram protegidas por um passe-partout de cobre, com 

ornamentos em alto e/ou baixo relevo e revestidas por uma placa de vidro. Esses 

três elementos (placa de cobre, passe-partout e placa de vidro) eram inseridos em 

um estojo. Com um design requintado, confeccionados de diversos materiais, 

esses estojos eram ornamentados com temas variados em suas tampas 

(MOURA, 1983, p.10). Segundo Kossoy (2002), dentro dos estojos os 

daguerreótipos se apresentavam como “verdadeira jóia”, vindo ao encontro dos 

padrões burgueses de gosto da época. 

 



19	  
	  

	  
	  

 
 

As tampas dos estojos eram delicadamente detalhadas com figuras em 

alto e baixo relevo (Figura 7). Segundo Moura (1983), entre os motivos que 

ornavam as tampas dos estojos, “prevaleciam pássaros, flores, frutos, liras, 

lanças, arco e flecha, urnas e cruzes”. Internamente (Figura 8), esses estojos 

condiziam com a exuberância que se apresentava em seu exterior, 

 
[...] à qual eram fixados com um aro fino de cobre, ou papelão, 
coberto de veludo. A aba esquerda do estojo era revestida de 
cetim ou veludo, em geral em tons grená ou vermelho, com 
ornatos em relevo. Os estojos apresentavam grande variedade de 
material, desenho e formato. (MOURA, 1983, p. 10) 

 

 
FIGURA 8: Daguerreótipo, fotógrafo anônimo, c. 1850, Col. Waldyr da Fontoura Cordovil Pires 
(Acervo IMS). 
FONTE: Disponível em: http://www.blogdoims.com.br/ims/dia-mundial-da-fotografia-%E2%80%93-
por-sergio-burgi/ 

FIGURA 7: Estojo utilizado para 
armazenar daguerreótipos.                                           
FONTE: VASQUEZ (2003, p. 21). 
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Esses estojos foram criados para proteger os frágeis materiais de que as 

fotografias eram feitas. Conforme Kossoy (2002), a potencialidade do 

daguerreótipo como objeto de consumo foi rapidamente percebida pelos primeiros 

fotógrafos. Sendo assim, a expansão do novo meio de comunicação confunde-se 

com a própria expansão da atividade comercial.  

A daguerreotipia, apesar de rapidamente alcançar grande popularidade e 

já no ano de sua criação ter sido vendida a mais de sete países, era ainda uma 

invenção imperfeita “capaz de produzir um positivo simples - uma fotografia” 

(BUSSELLE, 1990, p. 30-31). Buscava-se, portanto, uma solução que sanasse 

esse problema de reprodução que a fotografia apresentava.  

Diferentemente, o calótipo, processo desenvolvido pelo inglês Willian 

Henry Fox Talbot (1800-1877) e difundido a partir da década de 1840, 

possibilitava a reprodução de múltiplas cópias em papel ou em vidro. Dez anos 

depois, surge o colódio úmido. O colódio úmido, 

fluido  viscoso e transparente era obtido pela dissolução de 
algodão pólvora em álcool e éter e utilizado como emulsão em 
chapas de vidro. Essas chapas tornaram-se conhecidas como 
“chapas úmidas”, pois eram preparadas, expostas e reveladas 
enquanto o colódio se mantinha úmido. Descoberto por Frederick 
Scott Archer (1813-1853) no princípio da década de 1850. 
(KOSSOY, 2002, p. 33) 

 

Com esta técnica o custo de produção da fotografia começa a baratear, 

as imagens passavam a ser produzidas a partir das cópias negativas, fato 

possibilitou o nascimento da fotografia temática (BUSSELLE, 1990). A exemplo 

dessa técnica fotográfica, a Figura 5 apresenta um negativo em vidro realizado 

por Serafim Facella.  

Um novo invento, a partir do colódio, em 1854, faz crescer 

significativamente o número de fotografias produzidas nos estúdios fotográficos: o 

carte de visite, desenvolvido pelo francês André A. Eugène Disdéri (1819-1889). 
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1.2  Os primeiros álbuns 
 

O carte de visite, ou cartão de visita, utilizava papel como suporte, era um 

processo mais rápido que os daguerreótipos e era produzido a partir de um 

processo negativo e positivo que permitia obter grande número de cópias, 

possuía um formato retangular e tamanho pequeno, cerca de 9,5cmX6,0cm, 

montados sobre um papel rígido de cerca de 10,0cmX6,5cm (VASQUEZ, 2003). 

As imagens eram captadas por um aparelho com 4 ou 6 objetivas, que permitia 

fazer de 6 a 8 clichês em uma mesma placa fotográfica (Figura 9). 

 

 
 

 

O barateamento dos custos de produção do carte de visite em relação 

aos daguerreótipos tornou-o mais acessível a diferentes classes sociais. No 

entanto, apesar da rápida popularização dos cartões de visita, eles não 

substituíram os daguerreótipos, que continuaram sendo comercializados. 

Segundo Fabris (2008, p. 20), os daguerreótipos continuavam a ser preferidos 

pela “alta burguesia” enquanto que o cartão de visita supria “a ausência de 

retratos nas classes menos favorecidas”. 

Deste modo, Vasquez enfatiza a importância do cartão de visita para a 

popularização da fotografia: 

FIGURA 9: André Eugène 
Disdéri, Oito carte de visite, 
retratos de uma atriz, 1860.                                            
FONTE: Disponível em: 
http://www.luminous-
lint.com/app/vexhibit/_THEME_C
arte_de_visite_Uncut_Sheets_01
/6/15/052576434355405742978/ 
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 se não tinha o ar nobiliárquico e elegante do daguerreótipo, o 
sistema apresentava a vantagem insuperável de oferecer mais por 
menos, pouco importando em última análise ao público se o mais 
numérico representava um menos em qualidade técnica e 
artística. [...] cumpre enfatizar que o retrato no formato carte-de-
visite ter possibilitado uma difusão sem precedentes do consumo 
da fotografia, fazendo desta algo familiar, representando, assim o 
verdadeiro marco inaugural de nossa civilização do olhar, na qual 
a imagem técnica constitui o meio mais eficaz de veiculação da 
informação. (2003, p. 38-39) 

 

Em 1866 surgem os carte cabinet, de tamanho 13,5cmX9,8cm 

aproximadamente, que, apesar de serem produzidos com a mesma técnica e 

apresentarem um tamanho pouco maior que os cartões de visita, não alcançaram 

a mesma popularidade (KOSSOY, 2002, p. 34). No entanto, os retratos a que 

tivemos acesso, produzidos por Serafim Facella, apresentam-se nesse formato. 

Com o impacto provocado pelas novas técnicas fotográficas, a 

encomenda por retratos cresce e, consequentemente, o número de fotografias 

produzidas nos estúdios fotográficos, gerando, assim, a necessidade de guardá-

las adequadamente. Dessa forma, essas novas técnicas fotográficas influenciarão 

também a maneira de se armazenar as fotografias. 

Segundo Moura (1983, p. 25), “inicialmente as fotos de pequeno formato, 

deixadas pelos visitantes nos estúdios fotográficos, eram depositadas numa  

bandeja” e à medida que o número de fotografias aumentava elas passavam a ser 

colocadas em uma cesta, sem qualquer organização. Por esses motivos, “surgem 

finalmente os álbuns, nos quais se inserem os retratos, em ‘janelas’ que 

comportam duas fotos de costa uma para a outra” (MOURA, 1983, p. 36). 

À aparência dos estojos para guardar os primeiros daguerreótipos, a 

maioria dos álbuns era ricamente detalhado, tanto na parte externa, como 

internamente. O lado externo era confeccionado de diversos materiais, desde o 

couro ao veludo, e muitas vezes recebiam incrustações de metais preciosos, 

como ouro ou prata (Figura 10). 
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Nesse contexto, é possível concluir que os álbuns se aproximavam 

funcional e esteticamente dos estojos que armazenavam os daguerreótipos. 

Segundo Moura (1983), os carte de visite ou os carte cabinet eram 

cuidadosamente apresentados nas páginas dos primeiros álbuns, que iam da 

“extrema simplicidade ao maior requinte”. Como descreve o autor: 

 
as capas podem ser de papier-mâché, madeira, marroquim 
lavrado ou veludo e recebem incrustações de prata, cobre ou 
madrepérola, porcelana, esmalte ou até mesmo ouro. As páginas 
tem o bordo extremo dourado a fogo, ou prateado. Alguns álbuns 
possuem na contra-capa, caixas de música, embutidas. Os fechos 
de metal apresentam grande variedade de desenho. A cercadura 
das “janelas” comporta desde um simples filete dourado até a 
presença de arabescos, flores, frutos, pássaros e paisagens. 
(MOURA, 1983, p.26, grifos do autor) 

 

Os álbuns fotográficos, portanto, surgem num primeiro momento da 

necessidade de se armazenar os retratos feitos para a clientela dos primeiros 

fotógrafos que produziam os carte de visite. 

A criação dos álbuns fotográficos possibilitou ao fotógrafo organizar várias 

fotografias de um mesmo cliente ou separá-las por assunto, reunindo-as em 

conjunto numa mesma página, como podemos verificar na Figura 11, que nos 

FIGURA 10: Reprodução da capa de um 
álbum fotográfico, c. 1840-1870.     
FONTE: VASQUEZ (2003, p. 39). 
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mostra uma página do álbum de registro de cliente do fotógrafo Militão Augusto 

de Azevedo( 1837-1905)12. 

Essa prática permitia a localização e posterior reutilização dos negativos 

(VASQUEZ, 2003). Mas, na maioria dos casos, apenas um exemplar (cópia da 

fotografia feita para o cliente) era exposto. Essas fotografias, em formato de carte 

de visite, eram fixadas neste suporte e traziam os nomes escritos próximos a elas 

ou eram numeradas, ou seja, traziam alguns dados que auxiliavam numa 

posterior identificação do retratado (Figura 11). 

 

 
 

 

Neste caso, esses álbuns eram chamados de livros de controle e tinham a 

função de registrar os clientes e organizar as fotografias nos estúdios fotográficos. 

Essa medida cautelosa prevenia o bom andamento do estúdio, pois, caso o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Militão	  Augusto	  de	  Azevedo,	  o	  mais	  conhecido	  dos	  fotógrafos	  de	  São	  Paulo	  do	  século	  XIX.	   Iniciou-‐se	  na	  
fotografia	   como	   retratista	   na	   década	   de	   1850,	   no	   ateliê	   Carneiro	   &	   Gaspar.	   Em	   1875,	   cria	   o	   estúdio	  
Photographia	  Americana.	  Produziu	  muitos	  álbuns	  focados	  nas	  mudanças	  da	  vista	  urbana	  da	  cidade	  de	  São	  
Paulo,	   destacando-‐se	   entre	   eles	   "Vistas	   da	   Cidade	   de	   São	   Paulo"	   (1863),	   "Álbum	   de	   vistas	   da	   Cidade	   de	  
Santos"	  (1864-‐65),	  "Álbum	  de	  vistas	  da	  Estrada	  de	  Ferro	  Santos	  "	  (1868)	  e	  "Álbum	  Comparativo	  de	  Vistas	  da	  
Cidade	  de	  São	  Paulo"	  (1862-‐1887)	  (KOSSOY,	  2002).	  

FIGURA 11: Página do livro de 
controle do fotógrafo Militão Augusto 
de Azevedo, 1863.          
FONTE: FERNANDES JUNIOR 
(2012, p. 22) 
 
	  



25	  
	  

	  
	  

cliente quisesse uma nova cópia impressa da fotografia realizada, poderia obtê-la 

facilmente levando apenas o nome do retratado (OLIVEIRA, 1997). 

 Assim, de posse destes arquivos organizados, os fotógrafos se ofereciam 

para replicar a fotografia. Geralmente, no verso dos carte de visite vinha 

impresso, junto aos dados do estúdio fotográfico (nome, endereço e nome do 

fotógrafo), o lembrete de que, posteriormente, a partir daquela fotografia poderiam 

ser realizadas outras cópias. 

Tal incentivo torna-se constante, por muito tempo, na maioria das 

fotografias realizadas nos estúdios fotográficos, como podemos atestar na frente 

e no verso do cartão de visita produzido pelo fotógrafo Militão (Figura 12). Na 

frente da fotografia vemos o retratado, com o logotipo do estúdio “Photographia 

Americana” no verso, com a identificação do fotógrafo, Militão, seguida do 

endereço do estúdio fotográfico - “58, Rua da Imperatriz, S. Paulo”. Militão “opta 

por manter também a inscrição ‘Casa de Paris’, embora sem nenhum endereço 

na cidade francesa” (FERNANDES JUNIOR, 2012, p. 15); na última frase, lê-se: 

“Conservam-se os clichés por dois anos para reprodução”. 

 

 
 

 

Assim, os fotógrafos profissionais possuíam os álbuns de cartão de visita, 

que, como vimos, eram utilizados tanto na organização de seus estúdios 

fotográficos como também para catalogar as fotografias dos clientes nos livros de 

controle, ou expor as fotografias nos álbuns e vendê-los. Nesse caso, primava-se 

FIGURA 12: Frente e verso do 
cartão de visita, c. 1875.                                                                
FONTE: FERNANDES JUNIOR  
(2012, p. 16). 
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pela qualidade e pelo esmero com que as fotografias eram exibidas (Figura 13). 

Vale ressaltar o enriquecimento causado à imagem ao dispor e emoldurar 

elegantemente as fotografias nas páginas desses álbuns. 

 

 
 

 

Assim, além da praticidade e da comodidade que ofereciam, os álbuns 

primavam pela visualidade, empunham beleza e requinte tanto nos detalhes como 

nos materiais utilizados para confeccioná-los. E, como o cartão de visita, os 

álbuns fotográficos possuíam ares de modernidade e tornaram-se rapidamente 

um modismo. Segundo Vasquez (2003, p. 39), um “instrumento voraz” e “indutor 

do hábito de colecionar retratos que tomou conta do século XIX”.  

Podemos notar, ainda na Figura 13, que as fotografias, como aponta 

Vasquez (2003), ficavam presas ao álbum pelo simples encaixe e, em muitos 

casos, não eram coladas, o que garantia a facilidade de remoção através dos 

fechos dourados em que eram encaixadas. O álbum, nesse sentido, sugere a 

ideia de coleção, ou seja, colecionavam-se as fotografias que, à medida que 

fossem adquiridas, eram distribuídas por suas páginas ao gosto do proprietário, 

que nele inseria as suas marcas pessoais. 

De qualquer maneira, seja pela ânsia de ver o álbum com todos os 

espaços disponíveis preenchidos por uma fotografia ou pela necessidade de 

guardar as fotografias adequadamente, os álbuns se tornaram importantes 

FIGURA 13: Interior de um álbum 
fotográfico.                                                                       
FONTE: VASQUEZ (2003, p.41-
42) 
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instrumentos de arquivos de memória. Para Leite (2005, p.35), talvez “o fascínio 

pelos retratos tenha exercido o prazer de colecioná-los”. Desse modo, as 

fotografias de retratos impulsionaram a produção dos álbuns fotográficos, que 

privilegiavam, constantemente, as fotografias de família. O hábito de conservar as 

fotografias em álbuns se tornou comum e podiam ser encontrados em famílias de 

diferentes camadas sociais e econômicas.  

Como um objeto de adorno, os álbuns ficavam expostos na casa à espera 

dos visitantes, gesto que exprime a importância do retrato no contexto familiar 

tanto quanto a estima de seus proprietários por este objeto. Assim, 

independentemente do visual estético, tanto da imagem retratada ou do próprio 

álbum, ele era exibido sem cerimônia pelos moradores da casa. Segundo 

Benjamin, 

eles [os álbuns] poderiam ser encontrados nos lugares mais 
glaciais da casa, em consoles ou guérridons, na sala de visitas – 
grandes volumes encadernados em couro, com horríveis fechos 
em metal, e as páginas com margens douradas, com espessura 
de um dedo, nas quais apareciam figuras grotescamente vestidas 
ou cobertas de renda. (1987, p. 97) 

 

Portanto, instala-se entre as famílias, independentemente da classe social 

à qual se pertencia, o modismo pelos álbuns de família. Além disso, outros temas 

fotográficos são também colecionados, como, por exemplo, os retratos de 

celebridades ou as fotografias de vistas urbanas. 

As temáticas dos álbuns impulsionavam tanto a venda das fotografias 

quanto a divulgação das informações. Através dos álbuns tornou-se possível 

verificar o impacto da invenção fotográfica no contexto das transformações sociais 

e estéticas pelas quais a cidade passava em meados do século XIX e o final do 

século XX. 
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1.3  Álbum de Montes Claros 
 

Esse álbum foi produzido pelo jornalista carioca Hugo Leal Netto dos 

Reys, em 1927. Segundo Oliveira (1927), Reys teria vindo do Rio de Janeiro “à 

recomendação do Ex. Sr. Francisco Sá”13 para confeccionar o Álbum de Montes 

Claros “à semelhança dos que já possuem os principais municípios mineiros”. 

Assim Oliveira tenta persuadir os leitores do jornal Gazeta do Norte a participarem 

do Álbum: 

 
como no puro commercio, como em tudo, enfim que preciza 
expandir-se, uma cidade que se desdobra como a nossa, uma 
zona cuja grandeza se cristaliza, como a de Montes Claros, deve 
fazer a sua propaganda. Nunca a nossa Camera Municipal tomou 
essa iniciativa. Foi precizo que por admiração do nosso 
magnanimo Dr. Francisco Sá e para realçar o seu glorioso berço, 
viesse de longe um extranho para revelar-nos aos olhos do paiz. 
O album será um cartão de visita que a nossa Camera deverá 
galantemente enviar aos demais municípios, bem como as 
principais autoridades políticas. [...] traduzirá pello conjunto de 
suas paginas lindamente impressas, o que realmente pelo valor 
de seus homens mais distinctos como fatores de intelligencia e 
trabalho (OLIVEIRA, 1927, p.3). 

 

O Álbum de Montes Claros é construído aos moldes de uma revista 

ilustrada em formato retangular e exibe a cidade em aproximadamente 250 

fotografias, todas em preto e branco, das quais 88 são retratos e em 33 aparecem 

apenas animais criados em fazendas de Montes Claros e municípios vizinhos. 

Além das fotografias que pretendem exibir a cidade de Montes Claros, o Álbum 

apresenta ainda uma fotografia de um estabelecimento comercial em Belo 

Horizonte e outras duas com propagandas de lojas no Rio de Janeiro. As 

fotografias não excedem o tamanho de 9cmX11cm. O Álbum é composto de 66 

páginas não numeradas, que se dividem entre imagens e textos, cuja autoria não 

é indicada, com exceção do texto introdutório, apresentado nas quatro primeiras e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Francisco Sá (1862- 1936) nasceu em Grão Mogol (MG). Elegeu-se Deputado Provincial pelo 
Estado de Minas e depois Deputado Geral pelo Ceará. Em Minas Gerais desempenhou as 
funções de Diretor do Serviço de Terra e Colonização e Secretário da Agricultura, na presidência 
Bias Fortes. Como Ministro da Viação na presidência de Nilo Peçanha e na de Arthur Bernardes, 
construiu estradas de ferro, portos, aumentou as linhas telegráficas e as comunicações postais, 
iniciou o combate às secas e estimulou a exploração de minérios.(VIANNA, 1964, p. 240)  
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nas duas últimas páginas do álbum e escrito por Urbino Vianna, segundo Reys 

(1927), “o notável e erudito polygrapho baiano que todo o Brasil conhece”. 

 
Sendo confeccionado em papel de pouca gramatura e com páginas 

emolduradas por arabescos esverdeados, o Álbum de Montes Claros difere-se 

muito dos álbuns de cidade com fotografias urbanas das capitais brasileiras 

produzidos no final do século XIX e início do século XX. Essa diferença se 

acentua, por exemplo, quando observamos a limpeza visual e o destaque dado à 

imagem na reprodução fotográfica do “Álbum comparativo de São Paulo 1862-

1887”, de Militão ou na qualidade do material com que foi produzido (Figura 14), 

quando comparado às páginas do Álbum de Montes Claros (Figura 15). 

 

  

 
 
 

  
 
 

 

 Segundo Lima e Carvalho (1997, p. 182), nos álbuns do início do século 

XX produzidos em São Paulo, “a cidade era sinônimo de espaço público, externo 

e diurno” e não havia nenhuma preocupação em associar qualquer segmento 

social com as imagens de cidade já que, “pela concepção de cidade, não 

FIGURA 14: Reprodução das 
páginas do Álbum comparativo de 
São Paulo (1862-1887).                                                                         
FONTE: FERNANDES JUNIOR 
(2012, p. 28-29). 
	  

FIGURA 15: Reprodução das 
Páginas do Álbum de Montes 
Claros (1927).                                    
FONTE: REYS (1927). 
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deixavam espaço para a figura humana”. No entanto, o Álbum de Montes Claros 

(1927) está repleto de retratos dos seus mais abastados habitantes. 

Além disso, ainda segundo as autoras (1997, p. 24), existiam outras 

publicações comemorativas e informativas, veiculadas no início do século XX, que 

trataram o tema da participação dos “agentes sociais” nas cidades. Nessas 

publicações, eram apresentados textos biográficos e fotografias de industriais, ou 

dos assim chamados “financeiros e capitalistas”, dos engenheiros e arquitetos, 

dos empresários da agricultura, em geral dos profissionais que de alguma forma 

estavam ligados à cidade ou auxiliaram na sua construção. Nessas publicações 

tanto eram inseridos os retratos desses profissionais como as descrições de suas 

propriedades, contando até mesmo com a fotografia da família em questão. 

Sendo assim, nelas apareciam apenas os grupos familiares desses personagens 

e de grupos sociais prestigiosos da sociedade paulistana. No aspecto formal, o 

álbum de Montes Claros assemelha-se a tais publicações. 

 

 
1.3.1. A cidade e seus habitantes 
 

Nas páginas do Álbum de Montes Claros, a cidade se mostra através dos 

retratos dos políticos, comerciantes, industriais e fazendeiros locais, que 

aparecem, na maioria das vezes, acompanhados das repartições públicas, de 

suas lojas e de suas casas ou nas paisagens de suas fazendas, como 

verificamos, por exemplo, nas Figuras 16, 17 e 18. Assim, as imagens disputam 

espaço entre si e com o texto sobre o cidadão em destaque, conforme podemos 

observar na Figura 16. Segundo Lima e Carvalho, 

 
em uma sociedade de consumo, nada mais eficiente do que medir 
o prestígio e a força pessoal através da exibição da capacidade do 
indivíduo em acumular mercadorias. Esta capacidade está 
presente nos álbuns na forma de exibição não mais da pessoa, 
mas, de suas propriedades. (1997, p. 187) 
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Em todo o Álbum de Montes Claros (1927) observa-se o forte estilo 

comercial, produzido como uma propaganda das posses materiais e intelectuais 

de cada uma das personalidades da cidade. Em resumo, eram apresentadas as 

propriedades rurais e os estabelecimentos urbanos, assim como os produtos que 

estavam disponibilizados à venda. Como nos anúncios em revistas, o produto era 

apresentado ao consumidor ressaltando suas qualidades comerciais ou os 

benefícios dos serviços a serem prestados ao público, como podemos observar 

na Figura 17, o oferecimento de peças e carros e também “officinas mechanicas”. 

O comércio se apresentava a varejo pelas lojas ou fazendas ou no atacado pelas 

fábricas da cidade. 

 

 
 

FIGURA 16: Página do 
Álbum de Montes Claros.                                                                   
FONTE: REYS (1927). 

FIGURA 17: Página do 
Álbum de Montes Claros.                                                                   
FONTE: REYS (1927). 
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Assim como mostrado em uma vitrine, vemos na fotografia (Figura 17) o 

luxuoso automóvel, enorme e imponente, abrangendo quase toda a fotografia e, 

ao fundo da imagem, o proprietário, em tamanho menor. Já na Figura 16, a 

fábrica ocupa grande parte da imagem e em um canto, à esquerda da fotografia, 

sobrepõe-se um pequeno retrato, em formato 3cmX4cm, do industrial. Talvez 

essas imagens alcançassem o público consumidor ou pudessem aguçar a 

competição entre os próprios comerciantes.  

Em ambos os casos (e em outros contidos no Álbum) a imagem do objeto 

(do "produto anunciado”) se destaca mais do que a figura humana. Mostram-se os 

bens e, consequentemente, criam-se significações de prestígio. Talvez por esse 

motivo os retratos dos proprietários e de suas famílias aparecem relativamente 

em menor quantidade que as suas propriedades. 

 

  

 

Deduz-se que, por razões políticas, esta oposição visual entre posse e 

proprietário, às vezes, aparece invertida. Assim, o merecido destaque do 

“fazendeiro e político” é acentuado. Vemos, nas Figuras 19 e 20, Cel. “Luis Maia” 

e sua família em primeiro plano, recortados e fixados sobre a imagem da sede da 

fazenda. Essa montagem ocupa uma página inteira do álbum. A segunda página 

dessa sequência ilustra e reforça o seu empreendedorismo: “tem instalado tudo 

que o progresso tem exigido no seu incansável esforço”. Observa-se que os 

FIGURA 18: Página do 
Álbum de Montes Claros.                                                                   
FONTE: REYS (1927). 
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políticos sempre aparecem acompanhados de suas famílias e são os que mais se 

destacam nas páginas do Álbum, seja pelo tamanho da reportagem ou pelo texto 

repleto de elogios.  

Além desse fato, outro motivo explicado por Oliveira (1927), 

provavelmente, fez com que alguns personagens se destacassem em relação aos 

outros: a ajuda na obtenção de informações ou na captação de possíveis 

candidatos a serem representados no Álbum: 

o Cel. Luiz Maia tem-se mostrado incansável em proporcionar ao 
Dr. Hugo Leal todas as provas de sua alta comprehensão pelo 
assunto do Album de Montes Claros, quer informando com o seu 
vasto conhecimento da região de tudo que mais interessante se 
evidencia quer acompanhando pessoalmente o Dr. Hugo Leal aos 
demais fazendeiros pleiteando dos mesmos a sua representação 
no Album. (OLIVEIRA, 1927, p.3) 

 

A pretensão de construir, editar e divulgar o Álbum em tão pouco tempo 

(da ideia de sua criação até a pretensão de expô-lo na capital mineira o tempo 

previsto não ultrapassava três meses) deve ter demandado a efetiva ajuda de 

muitos moradores locais ou regionais na captação de material para que fosse 

concluído no prazo estabelecido. 

 

 

FIGURAS 19: Página do 
Álbum de Montes Claros.                      
FONTE: REYS (1927). 
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Apesar de a principal função do Álbum ser mostrar a cidade e o seu 

progresso, ele se encontra repleto de paisagens tipicamente rurais. Assim, veem-

se no Álbum imagens das pessoas e das construções competindo entre si no 

pequeno espaço das páginas com os mais diversos animais. Porcos, vacas e 

cavalos aparecem junto aos seus donos (Figura 21). Talvez isso seja recorrente 

pelo fato de naquela época Montes Claros ainda ser uma cidade que se formava 

e que tinha como principal atividade econômica a agropecuária. 

 

 
 

FIGURAS 20: Página do 
Álbum de Montes Claros.                      
FONTE: REYS (1927). 

	  

FIGURA 21: Página do 
Álbum de Montes Claros.                                                                   
FONTE: REYS (1927). 
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Com relação à atividade agropecuária, Vianna descreve os 

estabelecimentos que “possuem machinas14 para a transformação e 

beneficiamento de produtos agrícolas” e sobre a pecuária, o autor comenta: 

 
pelo recenseamento de 1920 o numero de propriedades agrícolas 
do município é de 1.410, no valor de 7.072.877$000. A principal 
indústria é a pastoril, elevando-se a 100.000 cabeças de bovinos, 
20.000 equinos, 4.000 ansininos e muares, 3.000 ovinos, 5.000 
caprinos e 50.000 suinos. (VIANNA, 1927, p. 1) 
 

As famílias de alguns desses ilustres montesclareses aparecem junto à 

imagem de suas casas, mas raramente vemos os seus funcionários no interior de 

suas lojas, os boiadeiros em seus currais ou os operários trabalhando em suas 

fábricas. Os funcionários, geralmente, não estão no seu lugar de trabalho no 

instante da realização da fotografia. Se existem, vamos percebê-los, poucas 

vezes, através do recorte fotográfico. Como exemplo disso podemos citar a 

página destinada ao Cel. João Bernadino de Figueredo (Figura 22) em que não 

vemos qualquer menção aos seus funcionários, mas se pode ler nas referências 

das imagens daquela página o seguinte texto: “além da família do Cel. João de 

Figueredo, a sua bôa casa da fazenda, um capado de suas 10 arrobas, os 

garanhões 'Pandick' e 'Primor', um lote de gado no curral, e no primeiro plano 

uma vaca com duas crias gêmeas” (REYS, 1927). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Por	  opção	  textual,	  as	  palavras	  não	  serão	  modificadas	  obedecendo	  a	  grafia	  atual,	  mas	  permanecerá	  a	  
escrita	  do	  autor	  
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Através do Álbum não se estabelecem comparações ou diferenças 

sociais, já que praticamente se apresentam apenas as classes mais favorecidas e 

suas propriedades. A cidade, portanto, se constrói através da imagem dos bem-

sucedidos. Discriminação e hierarquia são abafadas pelas bonitas paisagens 

rurais e pelas riquezas urbanas. Assim, segundo Lima e Carvalho, os nomes, 

sobrenomes e fisionomias são as formas de apresentação dos grupos sociais da 

sociedade brasileira, tanto quanto como suas propriedades: 

 
as imagens de interiores de indústrias, maquinários, escritórios 
figuravam como ramificações destes grupos, como a 
materialização de suas ações, logo, como extensão de sua 
pessoa. O trabalhador urbano se mantém invisível. (1997, p. 183) 
 
 

Mostrando a cidade em pleno desenvolvimento e a riqueza material de 

alguns de seus habitantes, o Álbum não se apresenta condizente com o contexto 

e a finalidade para o qual foi produzido, sendo confeccionado de maneira 

acanhada, com papel de pouca gramatura nas páginas, na contracapa e na capa 

em que vemos escrito em dourado com letras cursivas: “Álbum de Montes Claros” 

(Figura 23). 

 

FIGURA 22: Página do Álbum de Montes Claros                                                                   
FONTE: REYS (1927) 
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FIGURA 23: Capa e contracapa do Álbum de Montes Claros. 
FONTE: REYS (1927). 
 

As páginas introdutórias, segundo Reys (1927), escritas por  Urbino 

Vianna, fazem menção à cidade no ano em que o referido álbum foi produzido, 

1927. São citadas detalhadamente as escolas existentes na região e em Montes 

Claros, o grupo escolar Gonçalves Chaves que estava "instalado em confortável 

edifício” e que era “um estabelecimento de nove cadeiras”, e dois “collégios”, 

sendo um para meninas, o “Immaculada Conceição”, e outro para meninos, o 

“Collégio Montes Claros”. 

No Álbum, verificamos ainda a descrição de datas e dados numéricos do 

contínuo progresso que, naquela época, se instalava na cidade. Assim, os 

detalhes se amontoam nas páginas do Álbum e, a partir deles, constrói-se 

imageticamente a cidade moderna: a chegada do primeiro bispo e da primeira 

“estação ferrada”; o grande movimento nos serviços da “estação telegraphica”, a 

instalação da “rede telephonica”, desde 1912; a nomeação dos “estabelecimentos 

públicos mais notáveis”, citando o mercado, o cinema, a Santa Casa, o asilo, as 

confrarias, entre outros; a instalação da “usina electrica que fornece luz e força à 

cidade” e as fábricas de botões “de banha, óleos e conservas: salsichas, sabões e 

sabonetes; costumes, sapatarias, sellarias e chapéus, colchoarias, cerâmicas, 

bebidas e licores”.  

Nas fotografias que compõem o Álbum predominam as fachadas dos 

prédios, dos sobrados e das casas da cidade, as igrejas, o fórum, o palácio do 

bispo, o cartório, a agência do correio; algumas vezes aparece o interior de 

algumas igrejas, o Tribunal do Juri ou o juiz de direito em sua sala; algumas “ruas 

e praças principaes” da cidade também se fazem presentes; a construção da 
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rodovia, os “trechos da estrada de rodagem ligando Montes Claros a Brejos das 

Almas” (Figura 24). 

 

 
 

Talvez, como forma de alerta às autoridades responsáveis pelo progresso 

na cidade, Vianna descreve uma única vez a cidade de maneira pejorativa – 

referindo-se às estradas e aos meios de transporte: 
 
sem estradas, os meios de transporte continuam deficientes e 
atrasados; assim é que, enquanto o numero de automoveis 
apenas vae a 38 por passageiros e doze caminhões de carga; os 
carrocões não passam de 50 e as carroças de 210 e      os carros 
de bois se elevam a 1.230, os registrados na câmera. (1927, p. 3) 

 

Além disso, o texto intitulado “Panoramas dos quatro pontos cardeais da 

cidade de Montes Claros” (Figura 25), que se encontra na sexta e sétima páginas 

do álbum, descreve a cidade. Nele, o autor comenta o pouco trânsito nas ruas em 

que “passam dois condutores, um para os serviços da estação e o outro 

destinado ao trafego de aparelhos Baudot, entre Rio, Belo Horizonte e Bahia”. Na 

última frase do texto introdutório, ao final da página, lemos entre parênteses e em 

itálico: “continúa na ante penúltima pagina deste Album”. 

 

 

FIGURA 24: Página do 
Álbum de Montes Claros.                                                                   
FONTE: REYS (1927). 
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FIGURA 25: Reprodução das páginas do Álbum de Montes Claros.                                                          
FONTE: REYS (1927). 

 

As fotografias que ilustram o álbum aparecem pela primeira vez na sexta 

e sétima página (como dissemos, as páginas do Álbum não são numeradas) e 

totalizam dezenove fotografias. Essas fotografias se apresentam em grupos 

compostos por, em média, de cinco fotografias sequenciais, uma ao lado da outra, 

formando quatro imagens panorâmicas da cidade, como uma fotomontagem 

(Figura 25).   

 

1.3.2. As imagens 
 

Segundo Pavan (2008), a fotomontagem foi inventada no século XIX para 

resolver dois problemas técnicos da fotografia: o primeiro era a impossibilidade de 

fotografar uma mesma cena que apresentasse, ao mesmo tempo, diferentes 

condições de luminosidade, como, por exemplo, o contraste de um céu muito 

claro e uma paisagem; o segundo era a imperfeita focalização dos diversos 

planos. A solução, assim, consistia em “uma única tomada para cada plano, 

fotocompondo posteriormente a paisagem completa”. Essa técnica resultava 

numa fotografia de “aparência natural” (PAVAN, 2008, p. 251). 
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FIGURA 26: Fotomontagem – vista panorâmica da cidade de Montes Claros. 
FONTE: REYS (1927). 
 

Na introdução do Álbum, as imagens fotomontadas começam a ser 

apresentadas. Através delas, procurou-se construir quatro vistas panorâmicas da 

cidade, em todas as suas direções ― Leste, Oeste, Norte e Sul (Figura 22). 

Segundo Oliveira (1927), essas fotografias foram tiradas do alto da torre do 

Mercado Central. Ao pesquisar o acervo de Serafim Facella encontramos uma 

fotografia utilizada para criar uma destas vistas panorâmicas, intitulada “Vista da 

parte Norte da cidade de Montes Claros” e assinada pelo “Foto Facella” (Figura 

27).  

 

 
FIGURA 27: Serafim Facella, Vista da parte Norte da cidade de Montes Claros, 1927. 
FONTE: Acervo Documental da UNIMONTES. 

 

As fotografias também aparecem recortadas e colocadas, às vezes, uma 

sobre a outra e ora uma ao lado da outra. Desta forma, às vezes, as imagens 
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constituem um pequeno mosaico ― uma fotomontagem de imagens recortadas 

toscamente e sobrepostas uma sobre a outra; outras vezes, as fotografias 

aparecem, uma ao lado da outra, como em uma colcha de retalhos em preto e 

branco. Percebe-se essa prática por todo o Álbum. Neste caso, um dos possíveis 

motivos de sua recorrência, talvez, esteja calcado na proporção apresentada 

entre o proprietário e a sua propriedade. Neste caso, observamos sempre um 

tamanho maior do retratado, que parece (em quase todas as fotografias) 

aumentar o seu tamanho ao ponto de ser possível reconhecer, de pronto, a sua 

fisionomia - como mostrado na Figura 28, em que podemos distinguir claramente 

a “Agencia de Automoveis Chevrolet”, o proprietário dessa agência, A. Cardoso 

Mayor e a sua esposa senhora Lourinda Fonseca Mayor. Outras vezes, 

verificamos que ao recortar, ladear, sobrepor e compor as fotografias sobre as 

páginas do Álbum, produz-se uma nova relação entre elas e, consequentemente, 

uma nova imagem. Cria-se, assim, outra narrativa passível de se atribuir novos 

significados. 

 

 
 

Assim, sobrepõem-se ou intercalam-se as fotografias dos lugares com os 

retratos de algumas personalidades locais: dos engenhos, dos doutores, do bispo, 

dos diretores, dos juízes, dos professores, que se apresentam nas fotografias 

sempre muito bem vestidos. Neste caso, as personalidades distinguiam-se e, em 

cada fotografia, são visíveis os seus rostos e a individualidade de cada um, o que 

lhes conferi um sentimento de austeridade e respeito.  

FIGURA 28: Página do 
Álbum de Montes Claros.                                                                   
FONTE: REYS (1927). 
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FIGURA 29: Páginas do Álbum de Montes Claros.                                                                       
FONTE: REYS (1927). 
 
 

As imagens ― que tanto podem se mostrar através dos recortes de uma 

fotografia ou de uma singela montagem ― tomam conta das páginas do Álbum. 

Após as fotografias da introdução, as imagens seguintes (que aparecem da oitava 

à décima primeira página do Álbum) são numeradas sequencialmente, pela 

ordem em que foram inseridas nas páginas. Os números legendam as imagens e 

identificam as construções, os eventos e as pessoas (Figura 29).  
 

 
1.3.3. Relações entre texto e imagens  

 

A décima segunda página, por sua vez, difere-se das imagens que 

comentamos até então. Nela, as fotografias não estão legendadas, a disposição 

das imagens se modifica e dois pequenos textos são inseridos. Texto e imagem 

informam e apresentam a “Escola Normal Mello Vianna”. Assim, pela primeira vez 
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no Álbum, aparecem algumas mulheres, “as gentis alunas em classe”, que 

aparecem junto aos professores e diretores da escola, através de montagens. 

Torna-se importante lembrarmos que a grande maioria das mulheres não é 

nomeada, sendo apenas referenciadas por se apresentarem ao lado do marido ou 

do pai e identificadas como suas esposas ou filhas (Figura 30).  

Em outra fotografia, na parte inferior desta mesma página, aparecem mais 

cinco mulheres, bem vestidas, sentadas ou em pé, ao lado de alguns homens de 

terno. Ao lado desta imagem é sobreposto o retrato de um homem (Figura 30). No 

canto direito da página, em sequência a esta colagem, lemos o título “Doutor 

Urbino Vianna a quem muito deve o editor deste Álbum pelos inestimaveis 

auxílios prestados á sua confecção” (REYS, 1927). 

 

 

 
 

No entanto, não é possível afirmar que exista uma organização ou 

disposição das fotografias em relação à importância de cada uma para a cidade. 

Apenas supomos que nestas primeiras páginas ou até mesmo no Álbum todo 

apresenta-se a cidade resumida a seus mais importantes acontecimentos, seus 

mais ilustres representantes e seus principais avanços sociais e econômicos: 

 
a fotografia, nesse sentido, parece ter tido papel fundamental na 
construção de uma visualidade de acordo com o novo ideário. Ao 
recortar a cidade, o olhar do fotografo tenta desenhar no domínio 
visual o que as reformas e remodelações fazem no domínio do 

FIGURA 30: Página do 
Álbum de Montes Claros.                                                                   
FONTE: REYS (1927). 
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espaço urbano [...]. Os álbuns, ao selecionarem estas imagens, 
tentam elaborar uma síntese desta cidade, narrativa que 
apresenta uma ordenação lógica e onde os elementos estão 
dispostos de forma hierárquica. (POSSAMAI, 2005, p. 14) 

 

 Não é perceptível uma sequência lógica ou disposição hierárquica nas 

páginas restantes do Álbum de Montes Claros (1927) através da forma em que 

são apresentadas as pessoas e as suas posses. Entretanto, é visível o destaque 

dado às personalidades públicas a partir da percepção do tamanho do espaço 

que ocupam na página do Álbum. Neste caso, na maioria das vezes o sujeito é 

apresentado em uma única folha do álbum, como podemos perceber na Figura 

31; outras vezes  são destinadas duas páginas para uma só pessoa se apresentar 

e exibir os seus bens, como mostramos nas Figuras 19 e 20, cujas páginas são 

destinadas ao Cel. Luis Maia.  

 

 
 

Observamos, no entanto, que texto e imagem progressivamente 

diminuem na mesma proporção das posses dos cidadãos descritos, e, ao final, 

duas ou três pessoas dividem uma mesma página do Álbum, como podemos 

observar na Figura 32, em que dividem o espaço da mesma página os 

proprietários dos estabelecimento comerciais: “Casa Iris” e da “Casa Carvalho”. 

 

FIGURA 31: Página do 
Álbum de Montes Claros.                                                                   
FONTE: REYS (1927). 
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Instalam-se, no Álbum, as relações de poder que se estabelecem entre os 

homens de destaque na cidade, mas que se diluem por suas páginas, através dos 

mais galantes elogios a todos indistintamente. 

 Como podemos perceber, o Álbum é permeado de texto e principalmente 

de fotografias com a finalidade objetiva de criar um ideário de cidade rica e 

moderna. Nesse sentido, independentemente da disposição das fotografias dos 

convidados (ou das “brilhantes personalidades”, nas palavras de Oliveira), a 

intenção de confecção do Álbum é clara: 

figuraram nas paginas do Album de Montes Claros todas as vistas 
relativas aos nossos melhores e mais interessantes edifícios, as 
suas ruas por seus aspectos mais interessantes, bem como os 
retratos e a bibliografia dos montesclarenses mais em evidência 
por sua posição de destaque. (OLIVEIRA, 1927, p. 1) 

 

Dessa maneira, as fotografias constroem a cidade ou, segundo Pereira, 

“imaginam a nação”: 

 
de certo modo, as fotografias também, tal como os romances ou a 
imprensa, desempenham papéis importantes no processo de 
imaginação da nação. Elas oferecem imagens para que se 
promovam sentimentos de identificação ou de alteridade; 
apresentam retratos de sujeitos tidos como modelo de conduta; 
divulgam as conquistas da modernidade industrial; proporcionam 
a formação de um imaginário sobre a cidade moderna; servem 
como meio de arquivamento da memória nacional; apresentam 
projetos/propostas de determinados grupos como se fossem de 

FIGURA 32: Página do 
Álbum de Montes Claros.                                                                   
FONTE: REYS (1927). 
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todos. Dessa forma, as fotografias imaginam a nação. (2006, p. 
240) 
 
 

Sendo assim, o Álbum de Montes Claros, criado para mostrar a cidade 

através da propaganda, possibilitou retratar os montesclarenses “tidos como 

modelos de conduta” e ao mesmo tempo propiciou um “meio de arquivamento da 

memória” da cidade. Portanto, se “as funções especiais de uma cidade são a 

troca, a informação, a vida cultural e o poder” (LE GOLF,1998,p. 29), a cidade 

mostra o seu desempenho através deste álbum. Nele, vemos a atuação de suas 

personalidades e a vida que se desenvolvia a sua volta. 

  

  

1.3.4 Fotógrafos 
 

Quanto à produção das imagens fotográficas, Oliveira (1927) afirma que 

foram feitas mais de trezentas fotografias da cidade e de seus habitantes para a 

confecção do Álbum de Montes Claros e que, 

 
tendo seguido sabbado passado em visita ao discricto de 
Juramento o Dr. Hugo Leal Reys depois de acolhido fidalgamente 
na fazenda do major Canuto de Quadros, onde pernoitou e 
fotografou os mais interessantes aspectos da vida rural. 
(OLIVEIRA, 1927, p.3, grifo nosso) 

 
 

No entanto, constatamos através de análise comparativa que algumas 

das fotografias que compõem o Álbum são do fotógrafo Serafim Facella, como se 

verifica nas fotografias das paisagens urbanas, por exemplo, nas Figuras 27 e 

110, e em inúmeros retratos, encontrados em acervos públicos e que, também, 

fazem parte do Álbum, como por exemplo, a Figura 84.  

Para Monteiro (2007), a fotografia é um recorte do real – “um corte no 

fluxo do tempo”, um fragmento da cena escolhido pelo fotógrafo, uma vez que 

 
em sua produção entram as concepções técnicas, políticas, 
sociais, culturais e estéticas do fotógrafo e da sociedade à qual 
ele pertence. A fotografia é uma imagem ambígua e polissêmica, 
passível de muitas interpretações de acordo com o meio que a 
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veicula, seu intérprete, os contextos e os tempos de sua produção 
e recepção. (2007, p. 2) 

 

Nas fotografias que compõem o Álbum de Montes Claros não vemos 

apenas encenações construídas com personagens ilusórios, mas rastros de um 

acontecimento social, passíveis de várias interpretações, por seu caráter ambíguo 

e polissêmico, consequentemente, constituinte de várias narrativas e “múltiplas 

realidades” (KOSSOY, 2009). 

O movimento das ruas, os espaços públicos, as comemorações da cidade 

são exemplos de alguns recortes selecionados e enquadrados por fotógrafos 

atentos, portanto devemos a eles, independentemente de suas intenções, o 

registro de uma nova geografia da cidade que se modernizava e se redesenhava 

a cada dia.  

Neste sentido, a fotografia se constitui um importante instrumento de 

pesquisa. Se o espaço e o tempo permeiam a imagem fotográfica, podemos 

entender que, na fotografia de Serafim Facella, o espaço está determinado pelos 

enquadramentos realizados nas ruelas da pequena cidade interiorana, e pelo 

tempo circunscrito entre os anos de 1927 e 1939, em que suas fotografias foram 

realizadas.  

Destes pontos, desenvolvemos, no Capítulo 2 ― A (des)montagem do 

Álbum de Montes Claros ―, um estudo crítico do Álbum de Montes Claros (1927). 

A partir dessas reflexões, propomos identificar e buscar os possíveis sentidos dos 

elementos que o compõem. Ao desmontá-lo, buscamos perceber uma possível 

organização de suas imagens e entender os prováveis modos de ver a cidade. 
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Capítulo 2 

A MONTAGEM E A DESMONTAGEM DO ÁLBUM DE MONTES 
CLAROS 

  

O Álbum de Montes Claros seria um recurso utilizado para organizar ou 

remodelar a cidade? Já sabemos que foi uma encomenda política para apresentar 

a cidade em uma feira agropecuária na capital mineira, Belo Horizonte. Era sob o 

aspecto da cidade moderna que se encontrava em expansão que se pretendia 

expor a cidade através do Álbum.  

Folhear o Álbum de Montes Claros (1927) é rever a história da própria 

cidade e de suas singularidades. É um convite à reflexão sobre o uso de imagens 

urbanas como propaganda pelos governantes. Esta prática foi comum em muitas 

cidades brasileiras. 

Os finais do século XIX e o início do XX marca um período de intensa 

transformação inerente à modernização física nas cidades brasileiras e 

remodelação no modo de viver de seus habitantes, tudo isso comprovadamente 

registrado nos álbuns de cidade.  

Referindo-se às transformações sofridas pelo Rio de Janeiro no início do 

século XX, Schapochnik afirma que muitas experiências vividas ali, 

especialmente a remodelação espacial e arquitetônica de imóveis 
públicos e privados, a introdução de um padrão de sociabilidade 
mediado pelo dinheiro ou, ainda a difusão de novos hábitos de 
consumo, foram reproduzidos em escala variada em outros 
centros urbanos do país. [...] A condenação dos hábitos e 
costumes ligados pela memória quer a velha sociedade imperial 
quer as tradições populares, deveria dar lugar a um novo padrão 
de sociabilidade burguês emoldurado num cenário suntuoso. 
(1998, p. 438- 439) 

 

Assim, as cidades brasileiras se remodelam. O espaço urbano e as 

relações sociais se modificam no sentido de atenderem ao “cenário suntuoso” que 

se queria imprimir à cidade.  
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Desta maneira, as cidades se transformam e se mostram nos álbuns 

fotográficos. No entanto, no Álbum de Montes Claros observamos também a 

conjunção que se estabelece entre texto e imagem. Esta opção editorial aguça a 

imaginação do leitor ao estabelecer um diálogo entre as palavras e as imagens e 

acaba por propor uma narrativa sobre a modernidade e do “novo padrão de 

sociabilidade burguês” da cidade do interior de Minas Gerais. Para tanto, cada 

imagem está constantemente acompanhada de um texto específico. 

A narrativa é definida por Aumont (1995) como um conjunto organizado 

de significantes, cujos significados constituem a história. Para o autor, existem 

dois níveis de narratividade ligados à imagem: o primeiro na imagem única e o 

segundo na sequência de imagens.  

Se tomarmos cada uma dessas imagens isoladas, teremos dificuldade 

para refletir sobre o conjunto fotográfico do Álbum. Burke (2004) investiga as 

pinturas narrativas e, a partir delas, traça alguns problemas de leitura (que 

podemos estender também às fotografias): a representação de uma sequência 

dinâmica de uma cena estática, ou seja, o uso do espaço para representar o 

tempo; e a dificuldade do artista (neste caso do fotógrafo) em condensar 

sucessivas ações em uma única imagem, uma vez que nesse caso não se pode 

pensar em um tempo linear, medido pelo princípio, meio e fim.  

Na organização, muitas vezes desordenada, das imagens e dos textos 

publicitários que as acompanham, procura-se constantemente atestar, através do 

Álbum, a existência dos lugares da cidade, de seu entorno e de seus habitantes. 

A narrativa, que se estabelece a partir do entrecruzamento entre as imagens e/ou 

imagem e texto, procura sintetizar a história da cidade através dos enunciados 

publicitários que nomeiam e especificam as suas “modernas” construções e os 

seus indivíduos elitizados.  

Assim, tomando o álbum como coleção, as fotografias são partes que o 

integram e/ou fragmentos da história, desta forma, a sequência das fotografias no 

seu interior narra a história e possibilita ver a cidade, não qualquer cidade, mas 

aquela “construída, onde tudo cabe, onde tudo o que é necessário existe, mesmo 
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que somente dentro do contorno” nesse “álbum de Ilusões perdidas” (ARRUDA, 

2003, p. 173). 

A narrativa existente na sequência de imagens do Álbum de Montes 

Claros (1927) possibilita fazer qual leitura da cidade? Existe uma teia que interliga 

essas imagens? Talvez se observarmos como possivelmente essas imagens 

foram selecionadas (entre tantas escolhas possíveis) e colecionadas (inseridas e 

agrupadas) encontraremos pistas para esses e outros questionamentos a que o 

Álbum nos induz.    

 

2.1 A montagem  

 As imagens procuram encenar e representar a vida moderna no cenário 

urbano, enquanto que os textos complementam as informações da imagem e 

atestam esse modo de viver.  

 E assim como as revistas ilustradas, produzidas nas primeiras décadas 

do século XX, o Álbum de Montes Claros (1927) contém suas páginas compostas 

por imagens e elementos textuais - título, subtítulos, legendas e pequenos textos, 

além de outras características comuns nessas duas publicações:   

  
a narrativa, que unia fotografias, textos curtos e publicidades nas 
revistas ilustradas  apontava para um novo tipo de leitor e de 
leitura no espaço urbano era tomado por uma nova temporalidade 
[...]. Um novo tipo de prática de leitura, mais rápida e dinâmica , 
mas também mais superficial e menos reflexiva, pois as imagens 
pareciam dizer foi assim que aconteceu, permitindo gerir os novos 
significados concorrentes e complementares deste processo de 
modernização (MONTEIRO, 2007, p. 9). 

 
Observar a diagramação das páginas do Álbum, através das imagens e 

do uso constante de pequenos textos, faz-nos supor que, no passado, se 

pretendia do seu leitor uma leitura “mais rápida e dinâmica” e também “mais 

superficial e menos reflexiva”.  

Hoje, no entanto, percebemos que cada imagem se interliga a outra e que 

os pequenos textos que as acompanham possibilitam preencher algumas lacunas 

que o recorte fotográfico não informa. Os textos altamente publicitários e as 

imagens, que os ilustram, propõem padronizar a cidade. E mesmo que no Álbum 
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não haja uma sequência cronológica dos fatos, somos leitores amparados pela 

sequência de imagens sobre um mesmo assunto: a cidade. 

Para Possamai (2007, p. 1), “consideram-se os álbuns fotográficos, 

enquanto coleção, que apresenta uma determinada narrativa configurada pelo 

ordenamento das imagens fotográficas no seu interior”; para Schapochnik,  

deve haver uma lógica interna presidindo a formação e 
organização das coleções [...] ao dispor as fotografias numa 
determinada ordem ou “códigos de motivos”, crônica dos eventos 
ganha uma significação, e aí passamos a ler o repertório como 
uma narrativa. (1998, p. 462) 

 

 A disposição do conjunto de fotografias no Álbum de Montes Claros 

(1927) aparentemente não aparece ordenada nem sequenciada. Em um primeiro 

momento, através de uma rápida leitura, faz-nos supor que foram simplesmente 

inseridas sem que houvesse uma ordenação lógica.  

Desta maneira, tomando as fotografias do Álbum, a maioria de formato 

irregular, é possível perceber, numa rápida leitura, que foram inseridas ali sem um 

método definido que caracterize uma organização espacial do lugar em que 

ocupam. Muitas vezes, as fotografias sobrepõem e transformam-se em outra 

imagem de aspecto surrealista, o que causa um choque visual inicial ou um 

estranhamento e indica despreocupação com a possível narrativa que daí possa 

advir. Podemos perceber essa recorrência, por exemplo, na Figura 28. Nela os 

retratos dos proprietários da Agência de automóveis parecem flutuar pelo céu, 

acima do estabelecimento comercial, como em um estranho sonho. 

Crary (1999) defende que o impacto visual sofrido no século XIX pela 

interferência dos novos regimes de imagens técnicas, provocou “uma drástica 

reconfiguração entre o sujeito que observa e os modos de representação” (p. 11), 

também, gerou métodos para impor uma atenção visual, “racionalizar a sensação 

e administrar a percepção” (p.32). Para Costa, esse processo iria gerar um novo 

observador que precisava dar conta de mundo repleto de imagens e de signos 

isentos de solidez e permanência, desta forma, 

a estratégia de estranhamento converteu-se a uma fonte de 
imagens inusitadas sobre todo e qualquer tema. O público era 
induzido a fruir as imagens de maneira lúdica e desinteressada de 
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acordo com os novos padrões de alternância entre atenção e 
dispersão instauradas pela modernidade (2012, p. 168). 

 

 No Álbum de Montes Claros (1927), essa “estratégia de estranhamento” 

é explorada ao máximo. Diversas vezes, as fotografias disputam o mesmo espaço 

e se apresentam como fotomontagens que sucedem página a página do referido 

álbum.  

Se, portanto, num primeiro momento, a impressão é que não haja uma 

ordem específica dessas imagens que provoque uma leitura linear, à medida que 

desmontamos o Álbum, vamos descobrindo uma lógica aparente em sua 

montagem. 

E apesar, como foi dito, de estranharmos a maneira como as fotografias 

são apresentadas, não podemos tomá-las como simples agrupamento ou mera 

sobreposição de imagens em um mesmo espaço ou como fotografias isoladas 

entre si pelas páginas, mas como um conjunto de imagens que dialogam entre si 

e com o espectador. 

Através das análises de Samain quando observou a prancha 79, da obra 

Mnemosyne15, de Aby Warburg (1866-1929)16, encontramos algumas 

semelhanças em relação às montagens fotográficas do Álbum de Montes Claros: 

não são, porém, meros objetos que o historiador de arte agrupou 
sobre a prancha 79. São todas imagens. [...]. Duplicações, 
“duplos”, pequenos fantasmas que pretendem conversar entre si, 
com ele e conosco. Ou, ainda, peças heterogêneas postas sobre 
um tabuleiro de xadrez, que vão começar a se mover, se deslocar 
nas mãos e sob os olhos dos jogadores que somos. (SAMAIN, 
2012, p. 39) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15  Mnemosyne – Obra que Aby Warburg empreendeu na construção de um Atlas de 
imagens. Mnemosyne (Der Bilderalas Mnemosyne), isto é, segundo seu próprio desejo, 
“uma história de arte sem palavras” ou ainda, “uma história de fantasmas para pessoas 
adultas”. Ele pretendia firmar sua procura de entendimentos das culturas humanas, por 
meio de 79 painéis, de fundo preto, reunindo aproximadamente 900 imagens. (SAMAIN, 
2012, p.52, grifos do autor) 
16  Aby Warburg é hoje conhecido como o pai da iconologia. Ele é também um historiador 
das artes e antropólogo. (SAMAIN, 2012, p. 51)  
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Apesar de pertencerem a uma mesma época e tendo como ponto de 

partida uma mesma classe social, mesmo assim, as imagens do Álbum são 

“peças heterogêneas”, “duplicações” ou “fantasmas”, que mesmo estáticas, 

presas e coladas em seus lugares, exibem vivacidade e nos iludem, pois parece 

se movimentarem e dialogarem entre si. Seriam conversas sobre um mesmo e 

único assunto? Sobre a cidade moderna? Sobre os sujeitos, suas famílias ou os 

seus bens? 

Através da ordenação e da escolha das imagens para compor o Álbum, 

pretendia-se suprir o leitor de informações sobre a cidade rica e insistir 

constantemente em reverenciar a modernidade, para tanto as páginas encontram-

se repletas de imagens de benfeitorias, como a construção da estrada (Figura 

24); e bens de consumo, tais como a venda de automóveis (Figura 17). No 

entanto, é possível perceber uma única identidade da cidade na narrativa 

apresentada no Álbum de Montes Claros?  

De uma maneira ou de outra, as páginas do Álbum propagam a cidade e 

prendem a parcela “illustre” da pequena população da cidade entre as margens 

que ladeiam suas páginas. Esses sujeitos supervalorizados, presos a esta 

condição a que se querem submetidos, aguardam que seu prestígio seja visto por 

todos os outros habitantes desta e de outras cidades. 

 

2.1.1 As margens 

Sabemos que a cidade se expande para além dos limites das páginas do 

Álbum de Montes Claros (1927). Temos nele apenas pequenos fragmentos ou 

amostragens da vida urbana. As imagens da cidade nos álbuns, segundo 

Possamai, se configura: 

 uma seleção de determinadas imagens, entre tantas outras vistas 
por aquele que o elaborou, e, dessa forma, implica sempre 
determinado olhar. Esse viés não é ingênuo ou aleatório, pois 
segue critérios, ideias ou intenções, pautadas, por sua vez, pelo 
imaginário social da época em que foi produzido. Assim como a 
imagem fotográfica é elaborada pelo seu autor, o fotógrafo, de 
acordo com sua visão de mundo e conforme as concepções de 
toda ordem que o norteiam, da mesma maneira opera-se com a 
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reunião de imagens selecionadas pelo autor do álbum (2007, 
p.2).  

 

Sob as páginas brancas do Álbum de Montes Claros (1927), agora 

amareladas pelo tempo, as fotografias se mostram orladas por uma moldura de 

arabescos esverdeados. Este critério estético, aparentemente ingênuo e aleatório, 

diz muito das intenções da montagem do Álbum.  

Segundo Aumont (1995) existem múltiplas funções para se utilizar uma 

moldura. Ela é o que separa o que está dentro e fora da imagem, torna-a mais 

nítida e garante um isolamento perceptivo da imagem, além disso, “acionam as 

convenções sociais que regulam a produção e o consumo das imagens” (p. 148).  

Ainda para o autor,  

a moldura vale como uma espécie de indicador, “que diz” ao 
espectador que ele está olhando uma imagem que, por estar 
emoldurada de certa maneira, deve ser vista de acordo com 
certas convenções e possui eventualmente certo valor. [...] o 
indicador de visão que constitui a moldura, designando um mundo 
à parte, ainda reforça quando a imagem é representativa e até 
mesmo narrativa de um valor imaginário notável. (1995, p. 147, 
grifos do autor) 

 

A moldura, portanto, agrega certo valor à imagem. No Álbum, letras e 

imagens estão em preto e branco. Portanto, a moldura colorida se destaca e 

reforça ainda mais as suas funções e o seu importante papel de enquadrar e 

indicar o que deve ser olhado, produzido e consumido.  

Ao jogar o enquadramento sobre um pedaço de papel real, o que 
fica no interior deste é tido como memória, confundindo com o 
próprio passado, enquanto o que ficou fora poderia ser concebido 
com o esquecimento e, por isso, não mais levado em conta. 
(POSSAMAI, 2007, p. 3)  

 

Neste espaço retangular, uniforme e branco, emoldurado pelos verdes 

arabescos, encontram-se as fotografias produzidas e selecionadas especialmente 

para o Álbum. Elas estão em sua maioria, recortadas e coladas ora sob o papel, 

ora umas sobre as outras, o que, neste caso, cria uma nova imagem: uma 
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fotomontagem. Mas, tanto num caso como no outro, as fotografias sempre 

respeitam os limites da moldura.  

As fotografias, emolduradas e sobrepostas, nos convida a olhá-las, 

interliga-las e procurar uma unicidade que daí possa advir. Cria um desejo latente 

de compreender a dimensão social da cidade.  Seduz-nos, ainda, a refletir sobre o 

que não foi produzido, escolhido, enquadrado, colado e emoldurado, enfim, 

esquecido tanto pelo fotógrafo quanto pelo editor do Álbum.  

No espaço geográfico de cada página emoldurada do Álbum de Montes 

Claros (1927) descobrimos a cidade construída e cada ponto dessa edificação 

serve de partida para conectarmos as diversas tramas ali existente.  

Monta-se a cidade no Álbum de duas maneiras distintas. Primeiro na 

sobreposição das próprias fotografias (nas fotomontagens) depois nas 

composições que se formam a partir do agrupamento destas imagens dentro do 

espaço emoldurado pelos verdes arabescos (na montagem). Em ambos os casos 

as fotografias são presas, umas sobre as outras ou próximas umas das outras, 

numa busca constante pela união em grupos de temas homogêneos.  

 

2.2 A montagem do álbum 

A partir de um minucioso estudo do Álbum de Montes Claros (1927), 

identificamos a seguinte estrutura composicional (Figura 33):  



EF!
!

!
!

 

 FIGURA 33: Estrutura de montagem das imagens 

                                       

Procuramos através dessa organização interna do Álbum perceber a sua 

construção visual, e daí uma possível narrativa através das imagens. Assim, 

concluímos que na introdução do Álbum a cidade é apresentada através das 

fotografias panorâmicas, como se esse recurso estético pudesse apresentá-la por 

inteiro (Figura 34); a seguir, as fotografias formam composições em formato de 

mosaico, sendo agrupadas por temática, apresentando a cidade através dos 

espaços e dos homens públicos (Figura 35). 

Esquema 
estrutural de 
montagem do 
Álbum (1927)!

Parte I!!
Apresentação 

da cidade 

 Panorâmicas 
Justapostas 

 Parte II 
Apresentação 
dos espaços 
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Mosaico 
Colagens e 
justaposição 

Parte III 
Apresentação 
dos espaços 

privados 

Fotomontagem 
Justapostas e/ou 

sobrepostas 
!
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FIGURA 34: Panorama da cidade.                                                                                                
FONTE: REYS (1927). 

 

 

FIGURA 35: Composição em formato de mosaico.                                                                        
FONTE: REYS (1927). 

 

Logo em seguida, e em maior número de páginas, encontram-se as 

fotografias em formatos regulares ou irregulares, neste caso recortadas e, na 

maioria das vezes, sobrepostas (Figuras 36 e 37). Nelas, a cidade rica se mostra 

através de seus espaços privados e de seus abastados habitantes.  
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FIGURA 36: Página do Álbum de Montes Claros (Detalhe).                                                                   
FONTE: REYS (1927). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37: Página do Álbum de 
Montes Claros (Detalhe).        
FONTE: REYS (1927). 
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São fotomontagens com a clara intenção de mostrar as propriedades, 

através das fotografias de seus estabelecimentos comerciais (Figura 36) ou de 

suas fazendas (Figura 37); e seus proprietários, através da sobreposição dos 

retratos deles e de suas famílias nas paisagens urbanas ou rurais.  

As fotomontagens e as outras fotografias do Álbum são acompanhadas 

de pequenos textos, que informam ao leitor sobre as virtudes, a situação 

econômica e intelectual do proprietário, assim como as qualidades das suas 

poses.  Portanto, interessa-nos as relações entre as imagens, mas também as 

conjunções que se formam entre texto e imagem. 

 

2.2.1 Parte I – Apresentação da cidade  

Os panoramas compõem as primeiras páginas do Álbum e procuram 

apresentar visualmente toda a cidade, como em uma vista área. Nessas imagens 

a disposição das fotografias justapostas, uma ao lado da outra, tentam formar 

uma única imagem.   

Cria-se dessa maneira uma representação inédita da vista da cidade; 

mostra, através do Álbum, o que ainda, provavelmente, não tinha sido visto ou 

percebido antes pela população local, já que traz um novo modo de ver a 

paisagem urbana. Embute-se nessa perspectiva um marco temporal, um antes e 

de um depois da existência do Álbum, como se fosse possível determinar uma 

fronteira diferencial entre a cidade real e a cidade fotografada. 

Daí possivelmente decidiu-se pela técnica ilusionista da fotografia dos 

panoramas para mostrar a cidade. Segundo Dubois, 

o panorama engaja o espectador num impressionante dispositivo 
espaço-temporal, que mistura arquitetura, teatro, pintura, ilusão de 
ótica, iluminação, etc., do qual o próprio espectador torna-se o 
ponto eixo essencial. (2005, p. 207) 

 

O espectador, nesse caso, veria a cidade de todos os ângulos e de um 

único ponto de vista, estaria a par dos seus limites e confrontos e teria, assim, a 
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percepção dos espaços preenchidos e dos espaços destinados à possível 

expansão da cidade.  

A utilização dessa técnica fotográfica apresenta, em apenas duas 

páginas, a cidade. O uso de panoramas17 provavelmente não foi uma escolha 

aleatória, já que, para Monteiro (2007, p. 6), “as fotos panorâmicas tendem a diluir 

as contradições entre as diferentes formas de ocupação e a segregação social no 

espaço urbano”. São quatro fotografias dos panoramas distribuídas em páginas 

duplas do Álbum atraem a atenção do leitor (Figura 38 e 39). Essa série 

fotográfica recebe o título “Panoramas dos quatro pontos cardeais da cidade de 

Montes Claros”. As imagens da cidade são acompanhadas de pequenos textos 

informativos sobre as benfeitorias e estabelecimentos comerciais da cidade, e não 

fazem qualquer alusão ao título.  

 

 

FIGURA 38: Fotografias dos panoramas da cidade. 
FONTE: REYS (1927). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Termo cunhado pelo escocês Robert Barker e patenteado, por ele, em 1787, para descrever 
suas pinturas de grandes dimensões. (DUBOIS, 2005, p. 207)  
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FIGURA 39: Fotografias dos panoramas da cidade. 
FONTE: REYS (1927). 

 

 

2.2.1.1 As fotografias panorâmicas  

Segundo Oliveira (1927, p. 3), as fotografias que compõem as fotografias 

panorâmicas foram feitas do alto da torre do antigo Mercado Municipal, que na 

época situava-se na área central da cidade. A intenção era apresentá-la em todas 

as suas direções - Norte, Sul, Leste e Oeste (Figuras 40, 41, 42 e 43).  

 

 

FIGURA 40: Fotografia do panorama da cidade – vista Norte. 
FONTE: REYS (1927). 
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FIGURA 41: Fotografia do panorama da cidade – vista Sul. 
FONTE: REYS (1927). 
 

 

FIGURA 42: Fotografia do panorama da cidade – vista Leste. 
FONTE: REYS (1927). 
 

 

FIGURA 43: Fotografia do panorama da cidade – vista Oeste 
FONTE: REYS (1927). 

 

Sabemos que desde o século XIX já se produziam vistas panorâmicas 

das cidades brasileiras. A exemplo disso, podemos citar as fotografias do carioca 

Valério Vieira18 (1862-1941),  de George Leuzinger (1813-1892) e  de Marc Ferrez 
19( 1843-1928). Ferrez, segundo Kossoy, “foi um mestre no emprego das chapas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18  O carioca Valério Vieira (1862-1941) tornou-se conhecido por realizar duas fotografias- 
“Panoramas da capital de São Paulo”.  Sua primeira panorâmica, media 11mX1,43m. Realizada 
em 1905, foi apresentada na Exposição Nacional do Rio de Janeiro, em 1908, em comemoração 
ao Centenário de Abertura dos Portos e pretendia mostrar aos brasileiros e ao mundo a nova 
imagem do Brasil e do mundo. A segunda panorâmica, tirada do ponto mais alto da cidade: a torre 
da Igreja do Liceu Coração de Jesus. Foi realizada em 1922, por encomenda da Prefeitura de São 
Paulo, para os festejos do centenário da independência em 1922. Em cada um desses 
panoramas, utilizou cinco chapas de vidro, abrangendo uma vista de 180° da cidade.(BALADY, 
2012) 
19  Foram George Leuzinger (1813-1892) e Marc Ferrez(1843-1928),  que, em meados de 1860, 
incorporaram os panoramas em seus trabalhos, pioneiros, desta fotografia no Brasil.(BALADY, 
2012) 
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de grande formato para as vistas panorâmicas” de cidade (KOSSOY, 2002, 

p.136). Ele utilizava um único negativo de grande formato em uma câmera que 

registrava uma imagem de 180°(BALADY, 2012, p.107). Já George Leuzinger 

usava dois ou mais negativos para documentar a cena urbana e Valério Vieira, 

em cada um dos panoramas que realizou, utilizou cinco chapas de vidro, para 

compor uma vista de 180° da cidade de São Paulo (BALADY, 2012).  

Provavelmente foi o mesmo recurso técnico empregado por Valério Vieira 

para realizar os panoramas que Facella utilizou. Certamente, coube ao fotógrafo 

girar em um eixo de 360 graus, e capturar, progressivamente, uma a uma, as 

dezenove fotografias (ou mais) que seriam utilizadas para compor os panoramas 

da cidade. 

Verificamos, nas fotografias panorâmicas (Figuras 40, 41, 42 e 43), que 

as imagens se juntam, se encaixam e quase se confundem no ponto em que 

limitam uma com a outra. Nas palavras de Dubois, “o panorama se encontra na 

sociedade do espetáculo” e sua finalidade fica “claramente anunciada: oferecer a 

ilusão mais completa, embora seja com os meios mais artificiosos” (2005, p. 208). 

Manualmente no laboratório, no momento da ampliação fotográfica, 

através da manipulação das imagens negativas no ampliador fotográfico, é 

possível fundir as fotografias, gerando uma única imagem.  

No entanto, ao olharmos as fotografias panorâmicas, do ponto de vista do 

espaço criado, é possível perceber que foi a partir de uma intervenção pós-

revelação que aconteceu a junção das imagens. Temos a impressão de que 

apenas foram coladas umas próximas as outras. Podemos verificar, ao  

ampliarmos as fotografias panorâmicas com uma lupa os limites dessas emendas 

na imagem. A exemplo disso, podemos verificar na Figura 44  os limites da junção 

de duas fotografias que compõem o panorama da vista Sul da cidade (Figura 41). 

Talvez, por esse motivo, as imagens não se fundem perfeitamente e não criam, 

tanto quanto esperado, a impressão de imagem única da cidade espacialmente 

organizada através dos panoramas. 
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FIGURA 44: Fotografia do panorama da cidade – vista Sul (Detalhe). 
FONTE: REYS (1927). 

 

Por meio das fissuras existentes nas emendas das colagens das 

fotografias é possível verificar que foram utilizadas em média, cinco fotografias 

para produzir cada uma das quatro fotografias panorâmicas desta série, 

totalizando, dezenove fotografias. Podemos verificar na Figura 45 o esquema 

composicional para a fotomontagem das fotografias panorâmicas e como foram 

distribuídas nas páginas do Álbum. 

    

 

FIGURA 45: Esquema composicional de montagem da página do Álbum. 
   
 

Mas, de qualquer maneira, essas imagens cumprem o objetivo de 

apresentar a fascinante e nova maneira de ver a cidade em todos os seus 

horizontes. Isso influencia o imaginário coletivo por meio da habilidade técnica e 

mostra o novo tipo de imagem, diferente daquela vista pelo olho humano. 
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Nesse caso, a cidade encontra-se ordenada e possibilita uma narrativa, 

uma leitura, linear e contínua, pausada apenas pela separação dos “quatro pontos 

cardeais”.  Nessas fotografias é projetada a grande extensão de terra até que os 

montes, claros e distantes, se curvem na linha do horizonte. Daí limita-se céu e 

terra, obrigando-nos a procurar entre a vegetação rasteira os casebres, as igrejas, 

as ruas, enfim os pequenos detalhes escondidos na comprida imagem 

panorâmica. Para Dubois, 

esta dialética do grande e do pequeno é também a do próximo e 
do distante. Os panoramas são com graus às vezes extremos, 
cheios de detalhes, abundantes de pequenas coisas que o público 
(burguês) tem prazer em identificar. (2005, p.210) 

 

O editor, provavelmente, queria agradar aos seus leitores, para isso, 

procurou inovar na utilização das fotografias ao produzir o Álbum, daí, talvez, a 

opção por imagens com ares de modernidade e repletas de muitos atrativos para 

cativar, principalmente, o público participante do Álbum. 

Nesse primeiro momento, apresenta-se a cidade como um todo 

padronizado, para depois, nas páginas seguintes do Álbum, fragmentá-la em 

pequenos recortes fotográficos e apresentá-la em maior riqueza de detalhes 

através dos espaços públicos e privados.  

 

2.2.2 Parte II – Espaços públicos  

Além da disposição das fotografias justapostas em formato de 

panorâmica (Figuras 40, 41,42 e 43), elas também se apresentam recortadas no 

contorno da imagem e coladas sobre toda a superfície da página. Esse tipo de 

composição é o único em que as fotografias não aparecem acompanhadas de 

texto, porém são numeradas e legendadas. Estão presentes nas quatro páginas 

seguintes, depois da cidade ser apresentada pelos “panoramas dos quatro pontos 

cardeais”, sobre a superfície emoldurada de cada página do Álbum.  

Assim, para compor essas páginas são utilizadas várias pequenas 

fotografias coladas umas próximas às outras. Esse modelo composicional nos 
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remete às pequenas peças utilizadas para criar os mosaicos, que, juntas, podem 

formar uma imagem única e homogênea. No entanto, apesar das fotografias 

apresentarem-se nas páginas do Álbum como pequenas peças de um mosaico, 

acabam por mostrar a complexa e heterogênea cidade no início do século XX. 

 Tomando essas composições fotográficas como mosaicos, podemos 

dizer que são constituídos de pequenas “peças” de formato e dimensões variadas 

que podem ser tomadas por disposições aleatórias, num primeiro momento.  

Aparentemente, são coladas em lugares casuais, sem que haja qualquer 

entrelaçamento imediato entre elas.  Somente a partir do cruzamento entre as 

legendas e as imagens torna-se possível verificar que houve uma seleção 

temática para escolha das fotografias e um estudo de suas disposições nessas 

quatro páginas do Álbum. 

Assim, separamos essas quatro páginas e nomeamos o conjunto de 

fotografias de acordo com o tema abordado em cada uma delas: 

1. Mosaico I - a religiosidade (Figura 46) 

2. Mosaico II – o poder (Figura 47) 

3. Mosaico III e IV – o progresso (Figura 48 e 49) 

Vejamos nas Figuras 46, 47, 48 e 49 o esquema composicional utilizado 

para distribuir as fotografias por essas quatro páginas sequenciais.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
FIGURA 46: A religiosidade 
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FIGURA 47: O poder 

 

	   	  
FIGURA 48: O Progresso 
 
 

 

 
FIGURA 49: O Progresso 
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Podemos notar nas Figuras 46 e 47 que a maioria das fotografias é 

inicialmente recortada fisicamente em detalhes. Preciso corte envolve a fachada 

das construções e o perfil de alguns habitantes da cidade, o que provoca certa 

irregularidade nos formatos das fotografias. 

 No entanto, na primeira página dessa sequência (Figura 46) encontramos 

uma fotografia de formato retangular e na página seguinte (Figura 47) duas 

fotografias apresentam esse mesmo formato. Em ambos os casos retratam 

ambientes internos de prédios públicos, o interior da igreja e o do fórum. 

As outras duas páginas (Figuras 48 e 49) são formadas apenas por 

fotografias sem recortes de contorno e, portanto, de formatos regulares. Coladas 

umas ao lado das outras, ou uma sobre a outra, tomam toda a área 

composicional, não deixando espaços vagos ou ociosos entre as imagens. Nesse 

caso, não se pausa o olhar entre uma informação e outra, o que muitas vezes 

confunde o espectador. 

A legenda, que acompanha as fotografias, é dividida pelas páginas e em 

números sequenciais, do 1 ao número 39, que, inseridos em uma forma ovalada 

branca sobre cada fotografia, identifica-as, criando certo continuísmo entre as 

páginas e interligando as imagens. Essa medida se torna um recurso facilitador 

para a identificação e nos induzem, de maneira simplista, a vincular uma página à 

outra do Álbum.  
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2.2.2.1 Mosaico I - a religiosidade 

 

FIGURA 50: Mosaico I  
FONTE: REYS (1927) 
 

Como vimos, na primeira página dessa sequência de mosaico (Figura 50), 

as fotografias foram cortadas de maneira a contornar a imagem. Com esse 

recurso, o olhar do observador é privado do contexto dessas imagens: o que mais 

teriam essas imagens? O horizonte? Outras construções? Transeuntes que não 

teriam acesso às páginas do Álbum? O recorte das fotografias guardam esses 

segredos. São cortes do que antes já havia sido recortado pelo ato fotográfico. 

Cortes agora regulares e irregulares, escolhas dentre tantas possíveis para inserir 

as fotografias no Álbum de Montes Claros. 

Dessa maneira, o retrato do Bispo Dom João Pimenta (Ocupa o número 9 

na legenda do Álbum) é recortado em formato de medalhão, oval, remetendo às 

fotografias produzidas no século XIX e destacando-se no conjunto fotográfico 

dessa página. O interior da Matriz apresenta-se em uma única amostragem e em 

simples formato retangular. A colagem dessas nove fotografias forma uma 

composição singela, apesar de algumas fotografias se encontrarem inseridas em 

sentido diagonal.  

Nessa primeira junção de imagens predomina o tema religioso. Está 

repleta de fotografias de cunho religioso em que são apresentadas as igrejas, os 

seus domínios e os seus representantes. Talvez essa ocorrência esteja pautada 
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no fato de que, segundo Paula (1979), Montes Claros era, nos seus primórdios, 

“pequena povoação plantada em torno da capela” e sob a “invocação de Nossa 

Senhora e São José” (p.9). Portanto, a fé e a devoção sempre acompanharam o 

crescimento da cidade. 

Dessa maneira, a fotografia que recebe, na legenda, o número 1 é da 

Matriz, atualmente Matriz de Nossa Senhora e São José.  

Lemos na legenda: 

1- Matriz 

2- Collégio Immaculada Conceição 

3- Interior da Matriz 

4- Igreja São Geraldo 

5- Igreja do Rosário 

6- Pró-vigário geral, Padre Mauricio Gaspar 

7- Palácio do Bispado 

8- Seminário 

9- S. E. Ex. Bispo D. João Pimenta 

 

2.2.2.2 Mosaico II – o poder  

Na página seguinte (Figura 51), a próxima sequência de fotografias está 

diretamente ligada às questões jurídicas e ao poder, representado pelas 

autoridades locais. Nelas são mostrados os cartórios, o tribunal de justiça, o fórum 

e a cadeia, assim como os juízes, o promotor da cidade e o delegado.  
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FIGURA 51: Mosaico II. 
FONTE: REYS (1927) 

 

E como Arruda (2003), ao analisar o “Álbum de Bello Horizonte (1911)”, 

pensamos ter visto a cidade a partir do álbum, mesmo que em fragmentos, 

seguindo uma “fictícia ordem” e descobrimos que “a leitura que o fotógrafo fez da 

cidade acabou por se institucionalizar, tendo a assinatura do poder público.” (p. 

173) 

Para Amount (1995, p. 247), “a imagem narra antes de tudo, quando 

ordena acontecimentos representados”. Nesse sentido, a disposição das 

fotografias privilegia, nas páginas iniciais do Álbum, as autoridades máximas que 

representam a cidade: o poder religioso em primeiro lugar, seguido pelo poder 

judiciário.  

Vemos os retratos dos homens públicos, primeiro dos bispos e logo em 

seguida dos juízes, do promotor e do delegado, além das fotografias das 

construções arquitetônicas: as fachadas das igrejas, cartórios, fórum e cadeia, 

que reforçam a riqueza e o poder na cidade que se iniciava.  

Partindo dessas reflexões, podemos deduzir que existe uma ordenação 

hierárquica das fotografias na composição das páginas do Álbum de Montes 

Claros (1927). 
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2.2.2.3 Mosaicos III e IV – o progresso 

Nas duas outras páginas (Figuras 52 e 53) dessa sequência compositiva 

a cidade é apresentada através das benfeitorias e dos avanços tecnológicos que 

a cidade já havia alcançado na época da produção do Álbum.  

Para tanto, são destinadas três fotografias da construção do trecho de 

estrada que liga Montes Claros à cidade de Brejo das Almas (atualmente, 

Francisco Sá), as agências do Correio e Telégrafo, do posto meteorológico, das 

principais praças e ruas, do “campo santo”, do mercado, do açougue e da 

Estação da E. F. Central. 

 

 

FIGURA 52: Mosaico III. 
FONTE: REYS (1927). 
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FIGURA 53: Mosaico IV. 
FONTE: REYS (1927). 

 

Nessas páginas (Figuras 52 e 53) são encontrados os engenheiros e 

alguns trabalhadores anônimos: carteiros e os construtores das estradas, os 

diretores do asilo, os músicos e os feirantes. No entanto, somente o Engenheiro 

do Estado é identificado pelo nome: Dr. E. Jardim. 

Apesar das fotografias não apresentarem recorte de contorno, mesmo 

assim, talvez a terceira página (Figura 52) dessa série apresente a composição 

mais confusa. Mesmo estando numeradas, as imagens se apresentam 

emaranhadas e criam a impressão de não terem sido previamente agrupadas. 

Nesse caso, são peças de um mosaico de complicado encaixe.  

 

2.2.3 Parte III – O espaço privado 

Lembrando que o editor do Álbum de Montes Claros (1927) era carioca, 

pode-se especular que ele tenha se inspirado nos exemplos editoriais das 

publicações produzidas no Rio de Janeiro e procurado os mais modernos 

recursos tecnológicos para a edição do Álbum. 

De uma maneira ou de outra é possível perceber a semelhança entre a 

edição das imagens e a diagramação das páginas do Álbum com as edições das 
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revistas ilustradas produzidas nas primeiras décadas do século XX no Brasil já 

que apresentam uma estrutura similar em suas paginações (Figura 54). 

 

 

FIGURA 54: Página da Revista Ilustrada A Cigarra, fevereiro e março de 1923. 
FONTE: PADILHA (2001, p.50). 
 

Para Costa (2012, p. 167), as revista ilustradas propunham uma 

“pedagogia do olhar” que contribuía para “ampliar a percepção do novo 

observador urbano” e “desenvolver a sua capacidade de discernimento” diante 

das imagens. Essas representavam desafios visuais que provocavam o público a 

sair da passividade e se tornarem “decifradores” de imagens e, 

consequentemente, conhecedores da vida moderna: 

as revistas ilustradas funcionam como vitrines de imagens que, 
dissociadas de seu contexto de origem, transformavam-se em 
fragmentos facilmente manipuláveis, tanto do ponto de vista 
formal quanto do ideológico. Não foi casual, portanto o fato de a 
Nova Fotografia ter se adequado tão perfeitamente aos propósitos 
das revistas ilustradas, pois trazia as marcas de um ideal de 
mobilidade e adaptabilidade tipicamente modernas, além de 
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alimentar a busca continuada pelo novo. Por meio de 
composições arrojadas, precisas e ordenadas, a Nova Fotografia 
estabeleceu uma linguagem objetiva e seriada para a imprensa. 
(COSTA, 2012, p. 168) 

 

Nessa comparação percebemos que além da conjugação de textos e 

imagens, as fotografias apresentavam algumas fotomontagens, composições 

arrojadas, que constantemente oferecem ao leitor diversos desafios visuais. 

 Na Parte III do Álbum verificamos, através da sobreposição das 

fotografias, a constante preocupação em relacionar as imagens entre si, mesmo 

que isso efetivamente não aconteça. Para tanto, as fotografias às vezes 

aparecem em diferentes formatos e mesmo sem integração procuram se agregar. 

O resultado visual final não é muito satisfatório. São fotografias cortadas e 

coladas umas sobre as outras, como podemos verificar, por exemplo, na Figura 

55. 

 

 

FIGURA 55: Página do Álbum de Montes Claros (Detalhe). 
FONTE: REYS (1927). 
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Quando Costa (2008) se refere à edição da revista O Cruzeiro20, nos seus 

primeiros anos de publicação (1928 a 1932), percebemos as semelhanças dessa 

publicação com o Álbum de Montes Claros:  

[...] muitas vezes as fotos são desmembradas, rompendo os 
limites físicos das fotografias ou então assumem arranjos exóticos 
no espaço das páginas. A qualidade de cada registro isolado 
passa a interessar menos que as possibilidades de montagens 
que eles permitem. Desse modo a imprensa supera, em grande 
parte, as limitações da fotografia. (2008, p. 290) 

  

O Álbum de Montes Claros possui semelhanças editoriais tanto com as 

revistas produzidas no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Dentre outras 

revistas, no Rio de Janeiro podemos citar as revistas Fon- Fon!, O Malho, Para 

Todos e, em São Paulo, A cigarra e Ariel21 

as revistas apresentam uma estética moderna, apoiada no 
recorte, na colagem e no fragmento, justapondo fotografias a 
poemas, crônicas e comentários na apresentação da modernidade 
carioca. (OLIVEIRA, VELLOSO e LINS, 2010, p.12) 

 

A Parte III do Álbum é a contém maior número de páginas, se comparada 

às outras duas partes anteriores e é resultante da junção entre texto e imagem. 

Para Monteiro (2007, p.4), “compreender a relação entre imagem e texto é 

importante, no sentido de compreender como este disciplina a leitura daquele”. 

Assim, os nomes dos proprietários ou de suas propriedades encontram-se 

listados em quatro partes, que seguem quatro ordens alfabéticas: a primeira 

segue da letra “A” à letra “S” e a segunda listagem inicia-se novamente na letra 

“A” e segue até a letra “P”; o terceiro grupo, da letra “A” até a letra “T,” e o quarto 

e último grupo é formado por quantidade menor de participantes, seguindo da 

letra “B” a letra “Z”. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  O Cruzeiro - Revista, semanal e ilustrada, lançada no Rio de Janeiro, circulou entre os anos 
1928 e 1975 (COSTA, 2008). 

21 A Revista Fon-fon! circulou entre os anos de 1907 a 1958. Já a Revista O Malho começa a 
circular em 1902, e não podemos precisar a data em que parou de circular. A Revista Para Todos, 
por sua vez, circulou entre os anos de 1918 a 1930 ( LINS, 2010). A Cigarra foi uma revista 
quinzenal que surgiu em São Paulo no ano de 1914 e foi publicada até 1954. Por fim, a Revista 
Ariel, com periodicidade mensal, surgiu no ano de 1923 e não podemos precisar a data em que 
parou de circular. Só foi possível colher informações até o ano de 1929. (PADILHA, 2001) 
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Essas quatro listas de nomes de indivíduos, representantes da cidade, 

apresentam-se em três colunas contínuas, uma após a outra em uma página que, 

curiosamente, se intitula “Factores Economicos do Progresso de Montes Claros” 

(Figura 56). Os “Factores Economicos” estavam aparentemente diretamente 

ligados aos nomes dos habitantes da cidade. 

 

 

FIGURA 56: Página do Álbum de Montes Claros. 
FONTE: REYS (1927). 

 

 

As quatro sequências de nomes (que intitulam as páginas do Álbum) 

divide a Parte III do Álbum em quatro partes distintas. Essa divisão acontece a 

partir da quantidade de páginas que cada personalidade recebeu no Álbum. 

Assim: 

• Primeira divisão – cada indivíduo recebe duas páginas para ser 

apresentado; 

• Segunda divisão - cada indivíduo recebe uma página para ser 

apresentado; 
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• Terceira divisão – dois indivíduos dividem entre si a mesma página, 

na qual cada um recebe metade da página para ser apresentado; 

• Quarta divisão – Três indivíduos dividem entre si apenas uma 

página, na qual cada um recebe um terço da página para ser 

apresentado. 

Todas as divisões possuem texto e imagem, que recebem um título (o 

nome do indivíduo apresentado). A partir dessas divisões observamos três tipos 

de estrutura básica envolvendo a disposição da imagem em relação ao texto:  

1. Primeira e segunda divisão - respectivamente, possuem uma 

só página ou página dupla (ambas com as mesmas disposições 

de texto e imagem), título em ambas às páginas, duas imagens 

centralizadas (uma em cada página, na maioria dos casos), 

legenda localizada abaixo das imagens e um pequeno texto, 

que é distribuído em cada página, emoldurando as fotografias 

ou a fotomontagem (Figura 57); 
	  

	  

FIGURA 57: Diagramação das páginas que compõem a primeira e a segunda divisão da Parte III. 
 
 

2.  Terceira divisão – Composta por duas imagens que dividem o 

mesmo espaço da página com o título e com um pequeno texto 

dispostos em duas colunas logo abaixo (Figura 58) ou ao lado 
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da imagem (Figura 59), Podemos notar, os dois conjuntos 

(imagem, título e texto), que aparecem em cada página, são 

separados por uma linha divisória que delimita o espaço em 

duas partes de tamanhos parecidos. 

 

                   

          FIGURA 58: Diagramação das páginas que compõem a terceira divisão da Parte III 
 

                           

         FIGURA 59: Diagramação das páginas que compõem a terceira divisão da Parte III 
 

3. Quarta divisão - Possui três imagens que dividem o mesmo 

espaço da página. Dispostas em três colunas verticais, cada 
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imagem recebe título e um pequeno texto de tamanho maior 

que a imagem (Figura 60). 

 

                              

    FIGURA 60: Diagramação das páginas que compõem a quarta divisão da Parte III. 
                   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Além da semelhança formal entre as revistas ilustradas e o Álbum de 

Montes Claros, os textos (tanto das revistas como do Álbum) expressam iguais 

preocupações relativas às questões sociais. Padilha, direcionando-se a um texto 

contido na Revista A cigarra (n.193, 1° de outubro de 1922), escreve que, 

o texto define, com impressionante riqueza de detalhes, a 
sociedade com o qual a revista tinha afinidade e quem poderia 
tomar parte nela, deixando muito claro o deveria valorizar no 
convívio social. Evidentemente, trata-se de um mundo, no qual 
não eram bastante excludentes no qual não eram sequer 
mencionados os pobres e remediados da cidade, [...] que, na 
maioria das vezes, não tinham qualidades desejáveis para 
participar de “nossa sociedade”. (2001, p.39, grifos da autora) 

 

O Álbum de Montes Claros é igualmente excludente, sem mencionar os 

“pobres e remediados da cidade”. Assim como Padilha (2001) observa no caso da 

Revista A cigarra, tanto no texto como nas imagens do Álbum percebe-se o 

mesmo parâmetro para escolha daqueles que poderiam ser inserido nele: aqueles 

que tinham qualidades desejáveis para este fim, especificamente a alta sociedade 
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montesclarense, formada pelas famílias dos coronéis, comerciantes e fazendeiros 

locais e regionais.   

No caso do Álbum, na maioria das vezes, o objetivo é mostrar, como em 

uma propaganda, o proprietário e a sua propriedade, ou seja, fazenda e 

fazendeiro, loja e lojista, fábrica e fabricante, entre outros exemplos. Para tanto, 

as páginas apresentam o retrato do proprietário acompanhado ou não por sua 

família. Os retratos, na maioria das vezes, são recortados e sobrepostos à 

paisagem (fotografia da residência, fazenda, banco, loja, etc.).  

 Como podemos verificar, por exemplo, nas Figuras 36, 37 e 55: o retrato 

do Coronel Antônio A. Teixeira sobreposto à imagem de sua “nova e moderna” 

residência (Figura 36); O retrato do Coronel Luis Maia e sua família se sobrepõem 

a imagem da sede da Fazenda Maquiné (Figura 37); e o retrato do gerente do 

Banco do Commercio e Industria de Minas Gerais, em primeiro plano, se 

sobrepõe as imagens do interior e da fachada do referido banco ( Figura 55). 

Dessa maneira, nas quatro divisões da Parte III do Álbum, muitas vezes, 

são utilizadas as sobreposições de imagens, como podemos verificar nas Figuras 

61, 62 e 63. Nas quatro divisões, ou seja, quando o indivíduo ocupa uma ou duas 

páginas (Figura 61), ou quando ocupa metade de uma página (Figura 62) ou 

apenas um terço de uma página (Figura 63) as imagens podem ou não receber 

sobreposições. 

	  

FIGURAS 61, 62 e 63: Diagramação das páginas que compõem a terceira divisão da Parte III. 
 

Nos textos, o destaque é claramente dado ao sujeito de relevo, possuidor 

de espaços diferenciados nas páginas do Álbum e de partes da cidade. Não só se 

reverenciam suas posses materiais, mas também as suas posses intelectuais. 

.Assim, o título da página geralmente identifica quem é a personalidade central da 



82	  
	  

	  
	  

página. Essa é outra característica comum entre o Álbum de Montes Claros(1927) 

e as revistas produzidas no início do século XX. Segundo Schapochnik (1998), as 

valorizações das virtudes e dos talentos individuais, também, tiveram ampla 

reverberação nas publicações deste período: 

decifrar a voz do texto, saber quem estava por trás da letra e, 
sobretudo, contar e revelar aos outros “quem é quem” são tarefas 
que as revistas se propõem. Essa experiência se inclui na própria 
cultura da modernidade, que considerava ser inevitável a 
exposição do indivíduo na esfera pública. A ideia é de que 
nenhuma pessoa, nenhum assunto ou tema poderia ficar de fora 
do campo da observação e do controle social. (VELLOSO, 2010, 
p.98) 

 

No Álbum é descrita a relação entre o cidadão em destaque e a cidade e 

a sua trajetória política ou profissional até a época de produção do mesmo; e em 

alguns casos também é detalhada a sua vida privada, como, por exemplo, o nome 

dos familiares mais próximos, o lugar e a data de nascimento, e nas homenagens 

póstumas, a data e o local do falecimento. 

 

2.3 A desmontagem do álbum 

Exposto como uma vitrine, o Álbum de Montes Claros (1927) explora o 

desenvolvimento econômico regional, mostrando apenas um dos lados que 

compõem a situação econômica e social da cidade. O Álbum procura selecionar e 

organizar imagens de um grupo social homogêneo e reduzido. 

O Álbum apresenta fotografias e textos referentes às famílias mais 

abastadas e os seus bens mais preciosos. Assim, apenas uma pequena 

amostragem da população se vê representada no Álbum e alguma marcas da 

construção da cidade. 

Para Bruno (2011, p.74) a montagem, é a operação “construtiva” de um 

impressionante número de realidades que nos circundam diariamente. É 

necessário, desse modo, desfazer a montagem para entendê-la melhor.  
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Nesse sentido, propomos desmontar o Álbum de Montes Claros (1927), 

pois “desmontar a imagem é rever mitos urbanos” (Padilha, 2001, p.13) para 

tentar desvelar pouco a pouco a cidade que existia em 1927. 

 

2.3.1 Os retratos e as paisagens 

Para Civiatta (2008, p. 44), cabe ao historiador realizar “uma análise das 

condições de produção do documento/monumento, procedendo a sua 

desestruturação, visando identificar a sua condição de montagem, verdadeira e 

falsa ao mesmo tempo”. De maneira geral, a autora entende por “monumento” 

algo que constitui um sinal do passado, enquanto “documento” configura um 

vestígio histórico. A autora ressalta: 

 
[O monumento] caracteriza-se pela sua ligação ao poder de 
perpetuação das sociedades históricas e o reenvio a testemunhos 
principalmente não escritos; o documento apresenta-se como 
prova histórica. Seu caráter objetivo opõe-se à intencionalidade do 
monumento. Também ao contrário deste, o documento consiste 
essencialmente em testemunho escrito. (2008, p.42) 

 

Pensando na produção do Álbum de Montes Claros como um documento 

passível de ser verificado a partir de sua desestruturação, verificamos, assim, a 

sua desmontagem.  

No Álbum de Montes Claros (1927) encontramos dois tipos de fotografias: 

retratos e paisagens. Mas, de uma maneira ou de outra, as fotografias encontram-

se repletas de memória e nos remetem à própria história da cidade, de forma que 

a história e as imagens se interpenetram. 

Como vimos, na Parte I do Álbum, nas duas primeiras páginas são 

mostradas as fotografias panorâmicas, as “vistas da cidade”. Na Parte II, nas 

quatro páginas seguintes, as fotografias são de retratos de algumas autoridades 

locais, trabalhadores em cargos públicos e dos espaços públicos da cidade. Na 

Parte III, que compreende a maior parcela do Álbum (ao todo são 50 páginas), as 

imagens mostram a cidade através dos retratos de seus habitantes e de suas 

propriedades urbanas e rurais, ou seja, dos espaços privados.  
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O Álbum, assim, acaba por aumentar os seus domínios e cria espaços 

interno e externo ao limite da cidade. O álbum, no entanto, busca a união, e para 

isso utiliza uma estratégia: mescla essas imagens. Mas, mesmo assim, a cidade 

se divide em espaço urbano e rural e o Álbum em fatias de maiores ou menores 

tamanhos de acordo com as posses do montesclarense representado. 

  Assim, hierarquicamente, a cidade se divide e o Álbum narra a sua 

história de divisão e de exclusão social. Inicia-se a narrativa por aqueles julgados 

de maior poderio na cidade e termina com aqueles provavelmente em ascensão 

social, que, mesmo recebendo uma pequena cota de participação no Álbum, 

querem tomar parte desta desigual partilha.  

 

2.3.1.1 Os retratos 

Se o retrato tinha, a partir do século XIX, a “função de retirar o sujeito de 

seu contexto para firmá-lo socialmente” (JUNG, 2010, p. 158), no Álbum de 

Montes Claros (1927) utiliza-se claramente esse papel, ou seja, firma-se 

socialmente e impõe-se hierarquicamente.  

Portanto, na Parte II do Álbum é o lugar dos primeiros retratos.  Está 

repleta de figuras que “parecem formar coleções de homens elegantes andando 

por entre prédios” (OLIVEIRA, 2010, p. 111). São vultos de relevo na hierarquia 

da cidade, devidamente nomeados. Primeiro, são apresentados os retratos dos 

representantes da Igreja, do Pró-vigário Geral e do Bispo (Figuras 64 e 65), 

seguidos das fotografias dos juízes, do promotor, do delegado da cidade (Figuras 

66, 67, 68, 69 e 70) e do Engenheiro do Estado (Figura 71).  
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FIGURAS 64 e 65: Serafim Facella, Padre Mauricio Gaspar (Pró-vigário Geral) e E. Ex. Bispo D. 
João Pimenta, 1927 
FONTE: REYS (1927).  

 

          

FIGURAS 66, 67, 68, 69 e 70 (esq. para dir.): Delegado de Polícia Regional Dr. Oscar Lima,  Ex. 
Juiz de Direito Dr. Bessone de Oliveira Andrade; Ilmo. Juiz de Paz cap. José Prates, Ex° Juiz 
Municipal Dr. Rubens dos Reis Teixeira e Ex° Promotor de Justiça Dr. Waldemar Lucas, 1927                                                                                                          
FONTE: REYS (1927). 

 

 

 

 

 

FIGURA 71: Serafim Facella, Engenheiro Estadual Dr. E.  Jardim, 
1927                                                                                      
FONTE: REYS (1927). 

 

Na quarta página da Parte II do Álbum (Figura 53) aparecem alguns 

trabalhadores públicos identificados apenas pelas funções que exerciam (Figuras 

72, 73 e 74).  

  

 

FIGURAS 72, 73, 74 (esq. para dir.): Diretores do Asilo São Vicente de Paula, Banda  
montesclarense e os jornalistas, 1927                                                                                                  
FONTE: REYS (1927).  
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Como vimos, no Álbum, os retratos das autoridades aparecem em 

primeiro lugar e são devidamente nomeados. Para Arruda (2003, p. 157), realizar 

o retrato de alguém sempre “foi uma forma de exaltar” e de “por em relevo a figura 

representada: reafirmar um lugar social”. Nos álbuns de cidade,  

esses sujeitos estão encerrados em seu lugar social; alçados em 
um lugar de distinção frente aos demais sujeitos da cidade. São 
apresentados como personagens da mesma forma que os 
demais. No entanto a idealização é o que os distingue e os 
dignifica. Percebemos esta dignificação como uma tentativa de 
conferir a tais sujeitos um toque especial. (ARRUDA, 2003, p. 158) 

 

No entanto, causa estranhamento o fato dos retratos dos ocupantes dos 

cargos da administração da cidade, autoridades que julgamos querer buscar 

visibilidade na apresentação da cidade, como o caso do prefeito, vice-prefeito e 

vereadores, não aparecerem no Álbum. 

No entanto, curiosamente, a Parte III do Álbum possui três de suas 

páginas destinadas a duas homenagens póstumas. Uma página intitula-se “Carlos 

Virciani - homenagem de vida”. Essa página é composta por imagem (Figura 75) 

e texto. A imagem mostra “a herma do saudoso amigo de Montes Claros, na 

praça principal que tem o seu nome” (REYS, 1927) e o texto, repleto de muitos 

elogios, celebra a vida do médico e político falecido em 1903. Entre as 

justificativas do texto para homenageá-lo encontramos que “foi o primeiro médico 

a pisar nas plagas sertanejas”, assim, “a cidade soube prestar a seu benfeitor as 

homenagens que ele mereceu” (REYS, 1927).  

As outras duas páginas trazem outra homenagem póstuma e expõem 

com muitos detalhes a vida do Coronel Francisco Ribeiro22. Na sequência dessas 

páginas duplas encontramos, igualmente, textos e imagens.  A primeira página 

apresenta a fotografia do homenageado e na página seguinte a essa, a fotografia 

de seu túmulo. Essas páginas são acompanhadas por um longo texto repleto de 

elogios ao finado, mas não fazem alusão a qualquer informação que justifique a 

homenagem. Apenas dedica-se “capítulo especial à individualidade, infelizmente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Coronel Francisco Ribeiro (1873- 1923) foi professor, dono da Fábrica do Cedro e o 
idealizador e fundador da primeira usina para fornecimento de luz elétrica à cidade de 
Montes Claros (Vianna, 1960). 
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desaparecida do Coronel Francisco Ribeiro”, homem “cuja vida de trabalho 

indefesso e útil, foi exemplo e estímulo, cumprimos um dever e fazemos justiça” 

(REYS, 1927). 

  

 

Para Schapochnik (1998, p. 479), “a imortalidade se contrapõe a 

perenidade da memória visual, isto é, a possibilidade de algo perdurar na 

recordação”, por isso, talvez, o espaço reservado à homenagem póstuma ao 

político local nas páginas do Álbum. 

O Álbum informa que a morte do Coronel Francisco Ribeiro aconteceu em 

1923. Esse fato reforça a persistente dúvida: porque “perdurar a recordação” nas 

páginas do Álbum com o sentimento que envolve o luto, de perda e dor recente, 

depois de terem se passado quatro anos após a sua morte?  

Não encontramos, no Álbum, resposta que satisfatoriamente sane tal 

dúvida. As informações que o editor do Álbum nos fornece são insuficientes, pois, 

nem a fotografia e muito menos o texto que a acompanha nos informam a 

respeito desse acontecimento.   

Portanto, impossível avaliar o impacto da perda deste “illustre cidadão” 

para a cidade por meio apenas das informações contidas no Álbum, mas através 

dele é possível verificar que as suas marcas foram gentilmente deixadas em suas 

páginas, perdurando a sua imagem de “homem honesto e trabalhador”.  

 

FIGURA 75: Serafim Facella, 
Retrato de Carlos Virciani.                                                 
FONTE: REYS ( 1927) 
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Se, de um lado, encontramos essas homenagens póstumas sem aparente 

razão de ser, por outro, encontramos na Parte III do Álbum indícios de exclusão 

das classes menos favorecidas.  

Os poucos trabalhadores apresentam-se apenas fazendo parte do 

enquadramento fotográfico. Apresentam-se sem destaque na imagem, 

geralmente em segundo plano, como podemos verificar na Figura 76, os 

operários trabalhando na fábrica de tecidos. Eles não são nomeados ou recebem 

qualquer menção nos textos que acompanham a imagem. Apenas ilustram o 

progresso econômico regional. As mulheres aparecem apenas como integrantes 

do grupo familiar de alguma figura masculina regional. 

 

 

FIGURA 76: Serafim Facella, Fábrica de tecidos e o retrato do seu proprietário, 1927.                                                 
FONTE: REYS (1927) 

 

No entanto, outros habitantes formam a elite da cidade e se destacam nas 

páginas do Álbum pelo constante uso das fotomontagens. O próprio Álbum 

informa que são apresentados os retratos dos “homens illustres” da cidade, mas 

junto com estes encontramos também as fotografias de suas famílias. São 

famílias geralmente formadas por mulheres e crianças raramente nomeadas e 

que aparecem identificadas apenas como esposas e filhos de alguns 

representantes da cidade. 
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Esses retratos foram produzidos por dois tipos de enquadramento 

fotográfico: só do busto ou do corpo inteiro. No caso do enquadramento 

apresentar apenas o busto, o retrato aparece em três distintos formatos: em forma 

de medalhão (Figura 77), como o próprio Álbum nomeia; em formato retangular 

(Figura 78), ou em formato irregular (Figura 79).  No último caso, o retrato é 

recortado nas bordas, ato que produz limites indefinidos e sem o fundo em que a 

imagem foi inicialmente produzida. Essa pós-produção do retrato deixa apenas 

visível o rosto do retratado.  

 

         

FIGURAS 77, 78 e 79 (esq. para dir.): Formato de medalhão, formato retangular e formato 
irregular.                                                                                                                          
FONTE: REYS (1927). 

 

Nos outros retratos os sujeitos aparecem de corpo inteiro, sozinhos ou em 

grupos familiares. São fotografias posadas e, geralmente, retratos de família. 

 

2.3.1.1.1 Retratos de família  

A terceira parte do Álbum de Montes Claros (1927) está repleta de 

retratos de família. Eles aparecem pelo Álbum tanto em uma única imagem de 

formato retangular (Figuras 80 e 81) ou em fotomontagens, nas quais os retratos 

foram recortados e colados uns sobre outros (Figuras 82 e 83).  
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FIGURAS 80 e 81: Serafim Facella, Retratos de família, 1927.                                                                                   
FONTE: REYS (1927) 

Nas fotomontagens, tenta-se produzir uma só imagem com a utilização de 

muitas fotografias, que, às vezes, torna-a cômica, como a fotografia da família do 

Dr. João José Alves (Figura 82) e da família do Sr. Leopoldo Larbone Valle 

(Figura 83), no qual, em oposição ao regime patriarcal predominante na época, a 

esposa toma lugar de destaque na parte superior da imagem.  

   

 

          FIGURA 82: Fotomontagem - Família do Dr. João José Alves                                                                 
FONTE: REYS (1927) 
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No Álbum, geralmente as fotografias apresentam toda a família reunida. A 

fotomontagem provavelmente foi uma solução para os casos em que pais e filhos, 

ou esposa e marido, não aparecessem juntos em uma única imagem.  Podemos 

verificar as Figuras 82 e 83 como exemplos dessa prática. Nesses casos, a 

montagem foi o recurso utilizado para juntar os pais e as filhas e interligar a 

família em uma única imagem. Provavelmente a fotomontagem da família do Dr. 

João José Alves foi realizada pelo fato das filhas não aparecerem na fotografia 

juntamente com o casal, como podemos verificar na Figura 84.  

  

         

Em quase todas as fotografias de famílias que compõem o Álbum  

observamos que as poses das famílias, no momento em que as fotografias foram 

FIGURA 83: Fotomontagem -Família do 
Sr. Leopoldo Larbone Valle.                                                    
FONTE: REYS (1927). 

 

 

FIGURA 84: Serafim Facella, 
Dona Tiburtina e Dr. João José 
Alves, 1927                                                                           
FONTE: Acervo Documental da 
UNIMONTES. 
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tiradas, são muito parecidas, assim como o enquadramento e a disposição das 

pessoas na composição da imagem. 

Nas Figuras 80 e 81 observamos que são fotografias igualmente 

planejadas em que se percebe a mesma disposição da família: os pais sentados, 

os filhos em pé ladeando o casal e sob o mesmo ângulo de visão do fotógrafo. 

Portanto, o mesmo padrão estético utilizado na composição fotográfica dos 

retratos procurava uniformizar as famílias, sem realçar mais uma do que a outra. 

Além disso, 

os retratos de família apresentam uma tendência para a 
reprodução da hierarquia entre pais e filhos, sendo comum os pais 
figurarem com destaque no primeiro plano, ocupando uma 
posição central em relação aos filhos. Marido e esposa podiam se 
alterar na composição vertical da imagem; como também 
apareciam dispostos lado a lado. Para obter tal resolução, os 
fotógrafos não dispensavam o uso de estrados e cadeiras, que 
eram postos no quintal, no alpendre ou na frente da casa, lugares 
que reuniam boas condições de luz. (SCHAPOCHNIK, 2012, p. 
480)  

 

  Os retratos de família emergem no Álbum por meio da imagem do 

sujeito que faz parte da vida social da cidade. Dessa maneira, acabam se 

tornando objeto de contemplação, como expostos em uma vitrine: de um lado, 

pelo olhar do leitor consumidor dessas imagens, por outro, pelo olhar atento e 

compositivo do fotógrafo, produtor dessas fotografias. 

De uma maneira ou de outra, existia uma uniformidade na produção dos 

retratos. Assim, no Álbum de Montes Claros essa unidade reforça o seu caráter 

comercial e publicitário. Neste caso, as famílias são mostradas como objetos, 

cujas fotos “traduzem uma estratégia articulada aos procedimentos” em que foram 

produzidas para reiterar o êxito na cidade “fruto da abastança” vinda com a 

“perseverança e o trabalho honrado” (SCHAPOCHNIK, 1998, p. 467). 
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2.3.2 As paisagens: os espaços urbanos e rurais 

 Encontramos nas páginas do Álbum de Montes Claros dois tipos de 

espaços: urbano e rural.  

• Parte I - 19 fotografias compõem quatro fotografias panorâmicas 

da cidade; 

• Parte II - 23 fotografias dos prédios públicos da cidade; 

• Parte III - das 151 fotografias que compõem essa divisão do 

Álbum, 74 fotografias retratam paisagens rurais, especificamente 

as fazendas da região, enquanto que apenas 36 fotografias 

mostram a cidade e o restante são retratos.  

Através da disposição das imagens é possível justificar o fato de que 

na Parte III do Álbum as imagens rurais aparecem em número expressivo se 

comparado às imagens urbanas.  

Se à maioria dos fazendeiros se destinou, a cada um, de uma a duas 

páginas do Álbum, dessa maneira, podemos concluir que o maior número de 

fotografias seja de suas fazendas. Em média são seis fotografias que ilustram 

cada uma das fazendas, no Álbum. 

A maioria das fotografias tiradas nos espaços urbanos representam as 

lojas dos comerciantes locais. Eles se apresentam em menor número (quando 

comparados aos fazendeiros) e dividem entre si uma mesma página do Álbum. 

Consequentemente, possuem menor porcentagem de fotografias. Geralmente 

apenas uma fotografia ilustra a loja do comerciante montesclarense.   

 

2.3.2.1 O espaço rural 

 O Álbum de Montes Claros (1927) constitui-se de imagens que 

apresentam as riquezas regionais. Assim, apresenta os fazendeiros e suas 

fazendas situadas em regiões próximas a Montes Claros. As suas páginas 

recebem diagramação muito parecida, já que aos fazendeiros, na maioria das 

vezes, são destinadas duas páginas.  
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As imagens são distribuídas da seguinte maneira: na primeira página está 

inserida a fotografia da família do fazendeiro destacado, a sede da fazenda e uma 

paisagem da “vista da fazenda” ou de algum animal de “criação”; a página 

seguinte mostra apenas as suas posses, como o gado, os cavalos, os porcos e as 

terras em extensas paisagens. 

As sedes das fazendas são enquadradas de maneiras muita parecidas, 

havendo nesse caso uma homogeneização ou padronização das imagens, como 

podemos verificar nas Figuras 85 e 86. Talvez a produção das imagens que 

compõem o Álbum ocorra de maneira consciente, como se o fotógrafo pudesse 

driblar o poderio dos coronéis fazendeiros moradores da cidade e assim resolver 

um problema de hierarquia no Álbum, ao produzir imagens parecidas em suas 

poses e em suas posses. 

 

  

FIGURAS 85 e 86: Sedes de fazendas do Norte de Minas Gerais.                                            
FONTE: REYS (1927). 

 

Em um local de chuvas escassas como o Norte de Minas nada mais 

proveitoso que mostrar os rios, “as barragens dos açudes”, as cachoeiras, a 

“majestosa lagoa”, enfim, tudo o que indicasse a presença da água (Figuras 87 e 

88). Assim também, as fazendas se mostram a partir da quantidade de água que 

possuíam.   
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FIGURAS 87 e 88: Rios e cachoeiras da região do Norte de Minas Gerais.                                        
FONTE: REYS (1927). 

 

Mas a maior parte dessas imagens é das “criações” das fazendas, ou 

seja, dos seus “magníficos rebanhos”. As fotografias se repetem em 

enquadramento e tema, retratam incansavelmente os gados nos pastos (Figura 

89 e 90) e nos currais (Figuras 91 e 92). 

 

FIGURAS 89 e 90: Gados no pasto.                                                                                        
FONTE: REYS (1927). 

 

 

 

FIGURAS 91 e 92: Gados nos currais.                                                                                    
FONTE: REYS (1927). 
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Do ponto de vista da composição, são fotografias de enquadramento 

homogêneo, que situam a tranquilidade “dos gados e cavalos nas pastarias” das 

“magnificas vistas das fazendas” dos coronéis, em suas grandes extensões de 

terra. Essas imagens não revelam qualquer tensão, ao contrário, mostram a 

perfeita harmonia entre o homem e o seu rebanho. 

Em diversas vezes, em substituição aos carros motorizados, são 

apresentados os “lindos bois de carro”. Mas, também se mostra o progresso das 

fazendas: da “famosa cachoeira do cedro”, que abastece a cidade, fornecendo 

“luz e energia electricas para Montes Claros”; os engenhos de “canna de 

assucar”, fabricantes de aguardente; “machinas beneficiadoras de algodão”; 

fábricas de banha, sabão, manteiga etc. A fartura é mostrada na produção 

agrária: o plantio dos pés de café (Figura 93), as lavouras de arroz,  “canna de 

assucar” e algodão (REYS,1927). 

  

         

O Álbum exibe a riqueza regional da qual a cidade era o centro, as 

propriedades rurais estavam em seu entorno e a sua principal função era 

abastecer a cidade com o que havia de melhor (ARRUDA, 2003). 

  

FIGURA 93: Retrato de 
fazendeiros locais mostrando um 
pé de café.                       
FONTE: REYS (1927). 

. 
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2.3.2.2 O espaço urbano 

Como exposto anteriormente, na Parte I as fotografias panorâmicas 

inauguram as imagens urbanas do Álbum de Montes Claros. São ao todo 19 

fotografias que justapostas pretendem apresentar a cidade. 

 Na Parte II se misturam as fotografias das construções públicas e os 

retratos de alguns representantes da cidade. Nesse momento, interessa-nos 

apenas as fotografias dos espaços públicos da cidade. 

 Na Parte III, onde encontramos maior número de páginas, e, 

consequentemente, de fotografias, era de se esperar um volume mais acentuado 

de fotografias urbanas, no entanto, encontramos fotografias tanto paisagens 

urbanas e como rurais.  

Talvez como uma maneira de impactar e convencer de imediato o 

espectador que se trata de uma cidade moderna, a primeira imagem que ilustra a  

Parte III do Álbum de Montes Claros é a fotografia da “Agencia dos Automóveis 

Chevrolet” (Figura 17 e 28). Essa medida atesta que o Álbum mostra a cidade e 

testemunha, ao mesmo tempo, os avanços da cidade progressista. 

A agência de automóveis se apresenta em duas páginas: a primeira com 

uma montagem mostra a fachada da construção (Figura 28) que abriga a loja e 

sobre ela, ladeando, na parte superior da imagem, como se flutuassem no céu, de 

um lado a esposa e do outro o proprietário da agência (como indica o texto que 

acompanha estas imagens). 

 Na página seguinte, temos a visão do interior da loja, “conveniente 

disposta para atrair e satisfazer a melhor clientela de Montes Claros” e onde está 

exposto um automóvel (Figura 17). Essa sequência de imagens é a única que 

utiliza páginas duplas para apresentar um estabelecimento comercial. 

As próximas páginas, também duplas, mostram as fazendas da região. 

Nessas páginas, uma ou outra loja aparece, mas, em imagens de pequenas 

proporções e têm como proprietário algum importante fazendeiro regional. Neste 

caso, pretende-se nas páginas duplas apresentar, principalmente, as suas 

fazendas. Assim, entre os gados, cavalos, porcos e as paisagens rurais, algumas 
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vezes aparecem, também, algum estabelecimento comercial ou a residência na 

cidade desses moradores do campo. 

As fotografias da cidade predominam nas páginas finais do Álbum. São 

imagens de estabelecimentos comerciais, fábricas e residências, assim, como 

também os retratos de seus proprietários, através de sobreposição de imagem. 

Nessas páginas, os donos dos estabelecimentos comerciais se espremem, já que 

o pequeno espaço deve ser dividido com um ou mais comerciantes 

montesclareses. 

Se, segundo Arruda (2003), o espaço urbano era o cenário privilegiado do 

moderno na expectativa de se alcançar o progresso, o Álbum se confronta 

sucessivamente a esse panorama, ao mostrar o ambiente tipicamente rural em 

que a maioria dos participantes do Álbum e da cidade vivia. Talves, por esse 

motivo, o Álbum apresenta poucas construções residenciais, comerciais e 

públicas da cidade e diversas fotografias das fazendas da região.  

Nesse sentido, a cidade se expande em território, pois acolhe o meio rural 

como fazendo parte integrante e decisiva de seu espaço urbano, em uma intensa 

ligação. Nessa relação, um faz parte do outro, mas é o meio rural que prevalece 

sobre o meio urbano. A cidade, no Álbum, se mascara moderna. 

Constrói-se a cidade através das convensões sociais, na hierarquia das 

autoridades locais, principalmente dos coronéis, donos das fazendas da região. 

Cada participante do Álbum é apresentado individualmente, no entanto, o que 

percebemos é um todo coletivo em disputa do poder e da glória de fazer parte do 

Álbum, ou seja, da cidade que se pretendia moderna. 

Portanto, no próximo capítulo, ao propormos a (re)montagem do Álbum 

de Montes Claros (1927), nossa pretensão é focar na parte urbana da cidade. E 

através das fotografias produzidas no período compreendido entre 1927 e 1939, 

por Serafim Facella, e que também fazem parte do Álbum (1927), apresentar os 

habitantes anônimos  nas suas praças, ruas, construções, acontecimentos da 

pequena cidade do interior, simplesmente, rodeada de serras.  
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Capítulo 3 

IMAGEM E HISTÓRIA: MONTES CLAROS PELAS LENTES DE 
SERAFIM FACELLA (1927-1939) 

 

Como “a coleção é, ao mesmo tempo, uma forma de dar ao olhar o tempo 

e os instrumentos necessários à interpretação” (ENTLER, 2012, p. 141) propomos 

a (re)montagem do Álbum de Montes Claros (1927) ao colecionarmos as imagens 

da cidade produzidas por Serafim Facella, entre 1927 e 1939. 

Dessa maneira, assumimos que na montagem, 

a forma de ordenação e combinação, reformulação ou 
“associação” das fotografias evidencia a existência de maneiras 
particulares de ver e pensar histórias/fragmentos visuais de vida. 
(BRUNO, 2011, p. 48) 

 

Assim, concluímos que propor a (re)montagem do Álbum é também 

reordenar e combinar as fotografias de Facella, o que evidencia as 

particularidades do nosso próprio modo de “ver e pensar histórias/fragmentos” da 

cidade. 

Entre tantas maneiras de organização, procurando dar visibilidade à 

cidade, decidimos fazer escolhas: excluir algumas fotografias do Álbum de 

Montes Claros (1927) e acrescentar outras, realizadas posteriormente à sua 

confecção, por Serafim Facella. Esse processo seletivo estará presente na 

constante busca de indícios, através dos recortes fotográficos, da cidade que 

existiu entre 1927 e 1939, período em que Facella fotografou Montes Claros. 

 

3.1 A seleção 

Ao (re)montar o Álbum incluímos tanto as 26 fotografias (que reunimos 

desse período) e mantivemos as imagens urbanas contidas no Álbum original  de 

1927, todas realizadas por Facella. 
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Nessa seleção surgem fragmentos fotográficos repletos de detalhes que 

expandem o nosso olhar sobre a cidade. Esse olhar agora também, seletivo, 

excludente e cheio de intenções, já que propor a (re)montagem do Álbum significa 

também (re)organizar a cidade à nossa maneira de ser e pensar.  

Como vimos no Álbum de Montes Claros (1927), os retratos nomeiam os 

homens de destaque na cidade e suas famílias. De poder aquisitivo elevado, eles 

tomaram parte na vida social e econômica da cidade e, provavelmente, na criação 

do Álbum.   

O novo Álbum, produzido nessa pesquisa, pretende mostrar os homens 

“sem rosto”, ou, nas palavras de Arruda, os “sujeitos comuns”, que, “ao contrário 

dos sujeitos notáveis [...] não precisam ser nomeados, pois a lógica hierarquizante 

assim não demanda” (2003, p. 160). Assim, a pretensão é “dar rosto” e apresentar 

os transeuntes anônimos das ruas de Montes Claros, presentes nas paisagens 

urbanas realizadas por Facella. Assim, através do recorte fotográfico, exibir a 

cidade sem privilégios e/ou hierarquias sociais.  

 Assim, pretensiosamente, (re)montar o Álbum é, também,  propor uma 

outra organização para a cidade. Concordamos com Lima quando afirma que a 

“geometria da cidade dá corpo à funcionalidade espacial, que camufla a 

segregação social” e 

[Nos álbuns] os conteúdos visuais das relações de poder expõem 
os momentos-chave do processo de constituição da cidade 
capitalista. Na virada do século prepara-se a cidade para a 
modernização ditada pelo capital, ordenam-se os espaços, que 
por sua vez disciplinarão os corpos. (1997, p.218)  

 

Dessa maneira, tomaremos outra direção ao propor (re)montar o Álbum, 

pois não temos a pretensão de dar visibilidade às relações de poder claramente 

expostas no Álbum de Montes Claros (1927), assim, excluiremos os retratos que 

dão margem ao poderio  e os textos que nomeiam o homem que tem dinheiro. A 

partir desta meta, selecionaremos as paisagens urbanas e os sujeitos anônimos 

que nelas se encontram.  
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Algumas fotografias não apresentam uma boa qualidade de imagem, 

mas, por dimensionarmos o valor de cada uma delas, a carga simbólica que 

trazem em si e por serem parte da antiga cidade, preferimos inseri-las no Álbum, 

sem que essa preocupação estética interferisse nas escolhas realizadas. 

 

3.1.1 Primeira seleção: as fotografias produzidas entre 1927 e 
1939 

             Notamos nas 26 fotografias produzidas por Facella, entre 1927 e 1939, 

uma preocupação com o enquadramento, o correto posicionamento das luzes e 

das sombras, que, para atingir os objetivos composicionais, algumas vezes 

compunha cenograficamente a cena a ser registrada. 

Como afirma Possamai,  

dificilmente as fotografias podem ser consideradas registros 
fidedignos da cidade que um dia foi. Esta está sempre 
perdida. As vistas urbanas deixam uma imagem 
ambicionada de seus produtores visuais, sejam estes os 
fotógrafos, os editores das revistas ilustradas ou os 
organizadores dos álbuns. (2008, p. 76) 

 

Mesmo assim, procuramos a cidade de Montes Claros percorrendo os 

espaços e o tempo que permeiam a fotografia. É a partir do recorte espacial e do 

instante em que a fotografia foi realizada que restauramos os acontecimentos do 

passado. Segundo Kossoy (2005), essa reconstrução pode ser realizada tanto 

com o auxílio de investigação em documentos escritos, quanto por meio da 

própria imagem fotográfica. De uma maneira ou de outra, sempre será passível 

implicar aí um processo de criação de realidades. 

Assim, a partir das dúvidas formuladas a respeito da imagem fotográfica, 

vamos buscando uma realidade e recriando os fatos ao observarmos a coleção 

de fotografias urbanas produzidas por Facella nos doze anos (1927 a 1939) em 

que fotografou Montes Claros. 
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Vemos nas fotografias de Facella além das questões estéticas a 

preocupação em realizar registros da cidade: ruas, praças, construções e 

acontecimentos sociais. Enfim, a cidade e a vida rotineira de seus habitantes. 

Essas fotografias encontram-se repletas de memória e nos remetem à 

própria história da cidade, de maneira que a história e as imagens se 

interpenetram. Interessa-nos, portanto, investigar os espaços da cidade e o modo 

de viver de seus habitantes através da fotografia. 

Nessas imagens percebemos os transeuntes, o seu vai e vem, as ruas, as 

inaugurações de espaços públicos, as comemorações da cidade: exemplos de 

alguns recortes selecionados e enquadrados pelo fotógrafo atento à pequena 

cidade interiorana. 

À procura dessa cidade, estabelecemos conexões com outros contextos 

culturais e históricos, com as fotografias produzidas por Facella e, inclusive, com 

as fotografias urbanas inseridas no Álbum de Montes Claros, para, quem sabe 

mais tarde, encontrá-la na (re)montagem do “novo Álbum”. 

 

3.1.2 Segunda seleção: as fotografias do Álbum de Montes Claros 
(1927) 

A partir da reflexão sobre a ascensão social dos montesclarenses e da 

modernidade que se queria impregnar na cidade através da fotografia, a nossa 

pretensão também é chegar de fato na cidade que visualmente toma forma no 

Álbum de Montes Claros (1927). 

Esse processo aguça a nossa percepção visual e nos induz a ver mais do 

que uma cidade moderna em ascensão social e econômica na medida em que 

desmontamos e novamente montamos o Álbum. Para Rouillé (2009, p. 158), os 

“jornais e revistas” (no nosso caso, o Álbum) não definem somente o que é 

‘preciso’ pensar, reter, esperar, compreender ou saber; eles indicam, com a ajuda 

da fotografia-documento, aquilo que deve ser visto.  

Para se chegar não à cidade que deveria ser vista, mas àquela que o 

nosso próprio olhar descobriu, selecionamos as fotografias urbanas do Álbum de 

Montes Claros (1927) com o intuito de, com elas, (re)montarmos o Álbum.  
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Depois de selecionadas e agrupadas por temática, o que se faz perceber 

nessas imagens são outras relações sociais e outros modos de vida que resistem 

paralelamente àqueles mostrados no Álbum de Montes Claros (1927). 

Lembramos que esse Álbum foi criado para ser um instrumento de propaganda e 

possuía a tarefa de apresentar a cidade da melhor maneira possível. Qual a 

melhor maneira possível? Realizar propagandas da cidade? 

Talvez em busca da função utilitária, ou seja, da publicidade no Álbum, as 

imagens se sobrepõem e os retratos daqueles que na época mereciam relevo se 

destacam. Essas ocorrências não nos permitem ver os outros habitantes da 

cidade. Dessa forma, escondem-se os transeuntes anônimos debaixo dos retratos 

dos “homens illustres” da cidade. 

Segundo Lima e Carvalho, a sobreposição é um elemento de 

hierarquização, além disso, 

provoca uma descontinuidade visual, pois para ser percebida com 
eficiência exige que os elementos estejam claramente separados, 
ou seja, em planos diferentes e com contornos acentuados. (1997, 
p. 51)  

 

Buscando dar visibilidade à cidade e a essa parcela da população que se 

escondia debaixo de outros retratos, algumas medidas foram tomadas. 

Separamos as fotografias justapostas e/ou sobrepostas, ou seja, os retratos das 

paisagens. A partir desse procedimento, percebemos que o cenário urbano se 

abre a nossa frente. Cada fotografia se torna uma imagem única e límpida, clara e 

simplificada. Ao inseri-las em planos diferentes daqueles em que se encontravam, 

descobrimos dentro dos contornos das fotografias a cidade escondida que, 

persistentemente, respirava.  Vimos através da ampliação das paisagens os 

detalhes ocultos, que, agora dilatados, fazem ressurgir a vida diante de olhos 

mais atentos: os passantes, as crianças brincando na rua, os homens nas portas 

dos bares e das repartições públicas, as famílias nas portas de suas casas, enfim, 

a aparente calma cidade do Norte de Minas, a exemplo de alguns desses fatos, 

podemos observar, dentre outras imagens as Figuras 94 e 95. 
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FIGURA 94: Serafim Facella, Rua não identificada, 1927. 
FONTE:  REYS (1927). 

 



105	  
	  

	  
	  

  

FIGURA 95: Serafim Facella, Residência de Plinio Caetano de Mattos, 1927.                                                                     
FONTE: REYS (1927) 
 
 
 
3.1.2.1 O caminho das imagens 

No percurso percorrido para a montagem do “novo” Álbum, a direção que 

tomamos foi a do “caminho das imagens”. Como pondera Samain: 

o caminho das imagens será redescoberto no futuro, numa 
perspectiva warburguiana, isto é, como sendo o verdadeiro 
“espaço” e o verdadeiro “tempo” para que os homens não sejam 
reduzidos ao que não devem ser, isto é, fragmentos isolados, 
despedaçados, seres informes, asfixiados in vitro. (2012, p. 59, 
grifos do autor) 

 

Os retratos do Álbum de Montes Claros estão colados, segregados e 

reduzidos a um só padrão social e intelectual? Seriam, portanto, “fragmentos 

isolados” e “asfixiados in vitro”? Recortar e retirar os retratos desses “homens 

illustres”, que o próprio Álbum os nomeou e condicionou, seria criar a 

possibilidade de ver “o verdadeiro espaço” e “o verdadeiro tempo” da cidade? Ao 

retirá-los o que restaria em seus lugares seriam apenas buracos vazios na nova 

imagem? 
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Ao retirarmos os retratos, a presença da ausência da foto que falta rompe 

com qualquer tentativa de mostrarmos a outra imagem: a cidade. Vê-se primeiro o 

vazio e só depois, então, observamos os casarios e outros habitantes da cidade 

(Figura 96). Curiosamente aguçado, resta ao observador tentar descobrir o que 

está ausente na imagem. Que sinais do passado, persistentemente, impregnam a 

cidade?  

De uma maneira ou de outra, optamos por excluir os retratos. Para tanto, 

separamos os retratos contidos nas fotografias da paisagem urbana da cidade. 

Nessa operação, retiramos os bustos sobrepostos às paisagens urbanas. Dessa 

maneira, em seus lugares restou-nos um vazio, como podemos observar, por 

exemplo, na Figura 96. 

Lembramos também que no Álbum (1927) as fotografias dos prédios 

públicos são apresentadas em grupos e possuem uma legenda numerada 

sobreposta a cada uma delas. Esses números aparecem sob uma forma oval e 

quando é recortada, para retirada dos números, cria-se, consequentemente, 

também um orifício ovalado nas imagens. Além disso, como verificamos no 

Capítulo 2, as igrejas, o fórum e outros edifícios públicos, foram recortados, na 

primeira edição do Álbum, nos contornos da imagem, para a sua montagem em 

1927. 

FIGURA 96: Fotografia recortada 
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 Portanto, as fotografias serão apresentadas com esses vazados ovais, 

produzidos pela retirada da numeração, e com os recortes nos contornos das 

fotografias. Mais uma vez optamos por não preencher de outra maneira esses  

vazios e reconstituir esses espaços, como podemos verificar, por exemplo, na 

Figura 97. 

 

 

Partindo de uma perspectiva warburguiana, também “interpelamos” esses 

vazios nas imagens, e construímos uma história “sem palavras” nas pranchas de 

fundo preto, como podemos observar na Figura 98. 

 

 

FIGURA 98: Serafim Facella, Cartório do 1° Ofício, 1927.                                                                                                                       
FONTE: REYS (1927). 

FIGURA 97: Serafim Facella, 
Palácio do Bispo, 1927 
FONTE:  REYS (1927). 
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Sobre esses procedimentos adotados na remontagem do Álbum, 

compartilhamos algumas reflexões com Bruno: 

que tipo de contribuição ao conhecimento histórico esse 
conhecimento pela imagem é capaz de trazer? [...] o desafio que 
nasce desse questionamento é a constante interpenetração do 
visual e do verbal, que levanta a interrogação: como construir e 
apresentar essas “histórias de vida” em termos não meramente 
sociológicos, mas, sim, estéticos, isto é, pormeio de combinações 
e de variações. (2012, p. 100, grifos da autora) 

 

Com base nessas reflexões estéticas percorremos alguns caminhos para 

chegar ao novo “Álbum de Montes Claros”, já que não temos a intenção de 

realizar uma edição fac similar, mas sim propor uma nova visualidade para a 

cidade através das fotografias urbanas. 

 

3.2 Etapas da (re)montagem 

Pretendemos com algumas ações para a (re)montagem do Álbum mostrar 

não apenas uma única identidade urbana e propagandística da cidade, mas as 

possíveis expressões do modo de vida de seus habitantes, tanto no espaço 

público como no privado. Como observa Mauad, 

no âmbito privado, através do retrato de família, a fotografia 
também serviu de prova. O atestado de um certo modo de vida e 
de uma riqueza perfeitamente representada através de objetos, 
poses e olhares. No âmbito público a imagem fotográfica 
corroborou os discursos de modernização de governantes 
empreendedores, servindo de registro para mapear as 
necessidades sociais, projetar a ação reformadora e criar a nação 
como comunidade imaginada. (2003, p. 9) 

 

No entanto, o que nos move através do estudo crítico do Álbum de 

Montes Claros (1927) é buscar outros itinerários além daqueles que nos levam à 

“comunidade imaginada”. Tanto no âmbito público como no privado, as fotografias 

de Facella nos convidam a ter outras impressões da cidade. Assim, procuramos 

alcançar possíveis realidades da cidade. Em busca desse objetivo, dividiremos o 

novo Álbum em três partes sequenciais (Figura 99): 
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FIGURA 99: Remontagem do Álbum 

 

.  
 Para Matos (2010, p.17) “a cidade é um espaço construído constituído 

por espaços públicos, abertos a todos e espaços privados, de acessibilidade 

limitada”. Portanto, os espaços públicos e os espaços privados dividem a cidade. 

Ainda para a autora (2010), certos espaços de gestão privada são também 

espaços públicos, como por exemplo, entradas de edifícios, cafés, centros 

comerciais, parques de diversões, estádios de futebol, etc., “no sentido de que o 

seu uso é praticamente livre para todos”. No entanto, muitos destes domínios 

públicos “não são acessíveis a todos, porque o seu direito de uso é condicionado 

pelo pagamento de entradas, por exemplo, ou reservado aos seus residentes” (p. 

19). 
 

Portanto, quanto à acessibilidade, os espaços urbanos diferenciam-se: os 

espaços públicos são administrados pelo governo e dão livre acesso à população. 

E, outros espaços são regularizados pelos proprietários que cuidam, administram 

e determinam os horários de visitação, portanto são privados. Tomando por base 

esta definição dos espaços urbanos, ao remontar o Álbum com as fotografias de 

Facella, temos:

 

 
 

 :   
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• Primeira parte – fotografias da apresentação da cidade, através 

das “vistas da cidade” (panorâmicas da cidade); 

• Segunda parte – fotografias dos espaços públicos da cidade 

(ruas, igrejas, fórum, hospitais, escolas etc.); 

• Terceira parte – fotografias dos espaços privados da cidade ( 

lojas, fábricas, residências etc.).  

A Primeira parte é composta apenas pelas fotografias de Facella e que 

fazem parte do Álbum de Montes Claros (1927). Na Segunda e Terceira parte 

incluímos também outras fotografias de Serafim Facella, produzidas entre 1927 e 

1939.  

As fotografias urbanas selecionadas foram organizadas e sequenciadas 

em pranchas, que, segundo Pereira (2006), faziam parte da organização dos 

álbuns, e, nesse contexto, referem às fotografias, podendo estar organizadas pela 

composição de uma ou mais fotografias (p.92). 

Para a (re)montagem do Álbum, observamos, ainda, os seguintes 

aspectos: 

• Permanecer com o mesmo formato retangular e no sentido 

horizontal; 

• A cor de fundo das pranchas será o preto; 

• Manter os mesmos arabescos que emolduram as páginas do 

Álbum de 1927, porém acromáticos (Figura 100); 

• As fotografias panorâmicas foram agrupadas em arranjo 

circular, em uma única prancha; pelas as fotografias dos 

espaços públicos e privados estão apresentadas em 

pranchas individuais; 

• As páginas serão enumeradas e as fotografias  identificadas  

ao final do Álbum; 

• As fotografias foram agrupadas por grupos temáticos. 
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Para a (re)montagem do Álbum, procuramos trilhar alguns dos caminhos 

percorridos na primeira edição. Assim, num primeiro momento, imprimimos as 

suas páginas e as recortamos manualmente nos contornos das fotografias e, com 

o auxílio da tesoura, seguimos os mesmos cursos e direções dos recortes que as 

fotografias tiveram em 1927.  

Recortamos e colamos as imagens sobre um papel preto, com exceção 

das fotografias panorâmicas, que foram agrupadas em uma única prancha. As 

fotografias, assim, pareceram-nos outras, com vida própria e autonomia. Os 

vazados deixados pelos recortes não nos pareceram vazios, mas como 

complementos à história da cidade. 

Lembramos que propor remontar o Álbum de Montes Claros é também 

fazer uma apropriação das fotografias realizadas pelo fotógrafo Serafim Facella. 

Portanto, abrimos o Álbum com a fotografia desse fotógrafo e em seguida 

apresentamos a cidade que ele percorreu e fotografou. Nas pranchas agrupamos 

as fotografias do grupo de imagens das vistas de cidade (que no álbum de 1927 

juntas formavam as panorâmicas). Depois dessa sequência de imagens, 

mostramos as fotografias dos espaços públicos e dos espaços privados.  

 

 

 

 

FIGURA 100: Prancha emoldurada 
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3.2.1 Primeira parte: vistas panorâmicas 

Como vimos no Capítulo 2, as fotografias panorâmicas inauguram as 

imagens urbanas no Álbum de Montes Claros (1927). São ao todo 19 fotografias, 

que, justapostas em quatro partes sequenciais, pretendem apresentar a cidade.  

No entanto, desmembramos esses quatro conjuntos fotográficos no intuito 

de darmos autonomia a cada uma dessas imagens (Figuras 101, 102, 103 e 104). 

 

 

FIGURA 101: Vista Panorâmica I. 
 
 
 
 

 

FIGURA 102: Vista Panorâmica II. 
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FIGURA 103: Vista Panorâmica III. 
 

 !

 

Figura 104: Vista Panorâmica IV.    
 

 

Dessa maneira, a separação das fotografias que compõem as 

panorâmicas possibilitou o detalhamento e a visibilidade da cidade através de 
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cada uma delas: vemos o cinema, a igreja, as praças, algumas ruas centrais e 

outros lugares da cidade. 

A maioria das casas é térrea. Esse fato torna a cidade ampla e horizontal, 

assim deixa-nos ver adiante e torna os limites da cidade infinitos.  Vemos também 

alguns transeuntes dispersos e alheios à imagem que se formava naquele exato 

momento. A cidade, aparentemente quieta e tranquila, não possui veículos em 

suas ruas estreitas. 

A seleção dessas 19 imagens também possibilitou perceber que as quatro 

fotografias panorâmicas não apresentam “os quatro pontos cardeais” e que elas 

não se sequenciam e nem seguem um único percurso visual, como nos parecia. 

Podemos verificar que alguns lugares se repetem, como, por exemplo, as 

imediações do cinema, nas Figuras 105 e 106 e107 e 108, nas quais as imagens, 

apesar de possuírem diferentes ângulos de visão, apresentam os mesmos 

lugares.  

 

!!!!!!! !

FIGURAS 105 e 106: Serafim Facella,  Vista Panorâmica (Detalhe), 1927.           
FONTE: REYS (1927)!!
!
!

!!!!!! !

FIGURAS 107 e 108: Serafim Facella,  Vista Panorâmica (Detalhe), 1927.           
FONTE: REYS (1927)!!
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Portanto, nas panorâmicas não existe uma continuidade lógica da 

imagem, mas uma ilusão descontínua da cidade que nos impede de ver uma 

coerência na fotomontagem das panorâmicas. 

Dessa maneira optamos por retirar algumas fotografias nas quais as 

imagens se repetem. As fotografias restantes desse agrupamento formam uma 

prancha. Assim, apresentam um contorno definido e próprio de cada imagem, não 

mais formando uma única imagem panorâmica da cidade, mas um conjunto 

organizado de imagens. 

Se, para compor as panorâmicas, a ideia inicial do fotógrafo era girar 

sobre o próprio eixo em um ângulo de visão de 360º e produzir, a partir daí, uma 

imagem única e circular da cidade, é possível concluir que Serafim Facella pode 

ter iniciado as fotografias panorâmicas com as imagens dos arredores do cinema 

e aí concluído o intento. Essa hipótese explicaria a repetição da imagem e, além 

disso, sugere a disposição das imagens panorâmicas no novo Álbum: uma 

composição circular (Figura 109). 

Ao ver as imagens separadas, mas ao mesmo tempo juntas numa mesma 

prancha e associadas entre si, tem-se a “ideia de que as imagens pensam (todas 

as imagens são formas que pensam) quando entre elas se associam” (BRUNO, 

2009, p. 2011). 

Lembramos que Facella não era de Montes Claros e que vinha 

recentemente de outra cidade e de outro país. Portanto, ver toda a cidade pelo 

seu olhar circundante e forasteiro nos faz refletir sobre as particularidades de ser 

estrangeiro e de trazer na bagagem a estética fotográfica europeia e a 

possibilidade de ter um olhar distante sobre a cidade. Exibir as imagens da cidade 

em vista panorâmica talvez seja também uma forma de melhor conhecê-la.  
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FIGURA 109: Arranjo circular  

 

Para Bruno, “a forma circular nos oferece infinitas associações possíveis 

entre as imagens, a partir de traçados diagonais, laterais, transversais, 

perpendiculares e também circulares” (2009, p. 36). 

Assim, as fotografias dispostas circularmente elegem uma montagem 

cíclica, sem que o observador eleja um princípio, um meio ou um fim para fruir as 

“vistas da cidade”. Para Bruno (2009), o “arranjo visual” propõe tanto uma 

ordenação de leitura das imagens tanto no sentido horário como anti-horário das 

imagens.  

 

3.2.2 Segunda parte: os espaços públicos 

Os espaços públicos apresentados no Álbum de Montes Claros (1927) 

estão localizados na área central da cidade. No entanto, as fotografias realizadas, 

de 1927 a 1939, abrangem também parte da periferia da cidade. 

Nessa etapa, como apontado anteriormente, nossa intenção é (re)montar 

o espaço público a partir das fotografias realizadas por Serafim Facella. Para 

tanto, inserimos as imagens urbanas procurando formar um único conjunto 
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fotográfico, sem, no entanto, nos atermos à cronologia, mas agrupando as 

imagens por temas.  

A disposição das fotografias dos espaços públicos obedece a mesma 

sequência do Álbum de Montes Claros (1927). Assim, subdivididas em grupos 

temáticos, temos a seguinte ordem de exposição das fotografias dos espaços 

públicos no novo Álbum: 

1. Vistas da cidade; 

2. Ruas; 

3. Praças; 

4. Igrejas; 

5. Escolas; 

6. Cartórios  

7. Fórum; 

8. Hospitais; 

9. Mercado; 

10. Asilo. 

 Iniciamos a amostragem da cidade no novo Álbum com as fotografias de 

Serafim Facella intituladas “Vista da parte norte da cidade de Montes Claros” 

(Figura 27) e “Vistas de Montes Claros” (Figura 110). 

 

 

 

FIGURA 110: Serafim Facella, Vista 
Panorâmica, 1927.                                  
FONTE: COLARES e SILVEIRA (1995, p. 50). 
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Dessa maneira, logo após as “vistas da cidade”, os espaços públicos 

serão apresentados pelas ruas e pelas praças. Pois, também, nessas imagens 

verificamos um olhar mais abrangente sobre a cidade. Em seguida, mostramos as 

edificações públicas. 

Esse importante conjunto fotográfico, realizado por Serafim Facella, 

representa a cidade em imagens diurnas. Em muitas fotografias retiradas do 

Álbum de Montes Claros (1927) percebemos um único padrão de enquadramento 

dos prédios e, consequentemente, um só padrão de visibilidade da cidade, que é 

reforçado pelos recortes que as imagens sofreram, em 1927, ao serem inseridas 

no Álbum. 

Não vemos indícios de outros movimentos na cidade ao observar as 

fotografias (Figura 27 e 110). Elas nos fazem supor que provavelmente tenham 

sido encomendadas, como também percebemos em outras fotografias de Facella. 

Sendo assim, a fotografia se torna, em muitos casos, um meio de controle social, 

ou seja, o “controle técnico” do espaço urbano sobre o dinamismo que essas 

imagens possuem (LIMA E CARVALHO, 1997). 

Já a Rua Semeão Ribeiro se apresenta (Figura 111) com pessoas, 

especificamente homens e crianças, andando sobre os paralelepípedos e sobre a 

calçada, enquanto descansam dois animais arriados no canto esquerdo da 

imagem e do outro lado o único carro da rua. À direita da imagem, lemos no 

letreiro que identifica o casario: “Folha do Norte”23. Ao fundo, a torre da Igreja da 

Matriz denuncia a religiosidade. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Jornal fundado em 1929, funcionou apenas durante as campanhas políticas do Dr. João Alves. 
(VIANNA, 1964)	  
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                   FIGURA 111: Serafim Facella, Rua Semeão Ribeiro, 1932. 
                   FONTE: Acervo Documental da UNIMONTES. 

 

A Rua 15 de Novembro, segundo Tupinambá (2014), era na época a 

principal rua de Montes Claros, onde moravam as “famílias tradicionais da 

cidade”. Lá havia o “Bar do Sinval” e a “Agência dos Correios”; era o lugar onde 

os fazendeiros compravam e vendiam, os homens se encontravam à noite e as 

moças passeavam durante o dia. 

É na Rua 15 de Novembro (Figura 112) onde verificamos um número 

considerável de pessoas. Nela encontramos contraste entre os homens de 

chapéu ao fundo e as crianças seminuas e descalças à frente. Vemos também o 

contraste arquitetônico entre o Palácio do Bispo e os outros casarios singelos que 

o ladeiam, em um deles a placa anuncia em letras maiúsculas “BARBEIRO”. A 

igreja Matriz ao fundo e parte da praça mostram a importância da região 

localizada bem no miolo da cidade. 
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                 FIGURA 112: Serafim Facella, Rua 15 de Novembro, 1932. 
                  FONTE: Acervo Documental da UNIMONTES. 

 

Além da Rua 15 de Novembro (Figura 112), Serafim Facella fotografou as 

principais ruas da cidade: a Rua Camilo Prates, a Rua Simeão Ribeiro, onde se 

localizava o Banco Mineiro do Café e o Cine Theatro (VIANNA, 1964, p. 98) e a 

Rua Dr. Velloso, chamada na época de Rua da Direita (SILVEIRA E COLARES, 

1995, p. 32) e a Rua Coronel Celestino, onde vemos o prédio da Escola Normal 

(Figura113). 

 

 

             FIGURA 113: Serafim Facella, Rua Coranel Celestino, 1927. 
              FONTE: REYS (1927). 
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Assim, como as ruas de outras cidades, cada uma das ruas de Montes 

Claros tinha suas peculiaridades. Como Barbuy, ao se referir às ruas de São 

Paulo fotografadas por Militão, em meados do século XIX, nos reportamos às 

fotografias das ruas montesclarenses, no início do século XX, registradas por 

Facella: 

[...] não eram como se deveria pensar, um contínuo uniforme, 
todas iguais, sem características que as diferenciassem. Ao 
contrário, cada uma tinha suas particularidades, que eram dadas, 
em boa parte, pelos tipos de atividades comerciais que nelas se 
desenvolviam. (2012, p.35) 

 

Portanto, as ruas se distinguiam naquela época pelo tamanho do 

comércio que nelas se praticava. Em Montes Claros, a Rua Dr. Veloso (Figura 

114) ou Rua da Direita era onde mais se intensificava o comércio da cidade 

(COLARES e SILVEIRA, 1995, p. 32). 

 

 

FIGURA 114: Serafim Facella, Rua Dr. Veloso, 1932. 
FONTE:  Acervo público da prefeitura de Montes Claros. 

 

Mas não é o que observamos na Figura 114, pois nela a rua está deserta. 

Além da criança que olha para o fotógrafo não nos é possível identificar outros 

elementos que poderiam indicar qualquer atividade. Nas palavras de Barbuy, 
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“andar pelas ruas e, a partir do que se vê, falar de algo que ali não se vê 

diretamente: a dinâmica do comércio” (2012, p. 35). 

No entanto, nessas ruas centrais, segundo Tupinambá, moravam 

gente fina, bem acostumada, casa cheia de moças alegres e 
bonitas, grandes foliãs no nosso carnaval faziam grandes sucesso 
com seus saltos Luiz XV e boquinha de coração...  [...]A casa era 
cheia de moças casadoiras, prendadas, habilidosas, 
extremamente trabalhadoras, principalmente a Fininha, onde se 
faziam os melhores doces e os famosos quindins.  Existia 
tranqüilidade nos lares, sem a necessidade dos altos muros que 
isolam, hoje, as famílias. Não existia a preocupação com o carro 
novo, a poupança, dólar, o esnobismo da moda com as etiquetas 
famosas, enfim, o consumismo sufocante. Contentavam-se com o 
que possuíam, sem grandes ambições, naquela rua simples, meio 
cafona... mas, cheia de amizades. (1986, p.15) 

 

Portanto, na organização espacial da cidade o comércio e as residências 

conviviam na área central da cidade. Provavelmente, o comércio era pouco 

requisitado pelos consumidores que não se preocupavam com o “consumismo 

sufocante”. Segundo Tupinambá (1986), naquela rua simples e arborizada não 

existia só o comércio, existia também residências de “gente fina” que  

“contentavam-se com o que possuíam” (p.15). 

Talvez a escolha das ruas quase vazias para registrá-las se deva ao fato 

de ali acontecer atividade comercial que não movimentava a cidade ou pelo 

“controle técnico por parte dos governantes” (LIMA E CARVALHO, 1997, p. 116). 

De uma maneira ou de outra não vemos na maioria das fotografias urbanas 

realizadas por Facella os indícios da vitalidade da cidade. Seria apenas 

indiferença do fotógrafo em relação à cidade? 

Temos registros fotográficos de seis ruas de Montes Claros feitos por 

Facella, conforme podemos observar na Figura 115.  
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FIGURA 115: Serafim Facella, Ruas de Montes Claros  

 

Nas fotografias dos espaços urbanos praticamente não encontramos 

indícios de outras ruas fora do eixo central da cidade. Apenas uma fotografia foi 

tirada na periferia da cidade. Nela encontramos evidências do registro de um 

acontecimento urbano: a inauguração do primeiro chafariz da cidade (Figura 116) 

b+
(%
!
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                  FIGURA 116: Serafim Facella, Inauguração do primeiro chafariz, 1935 
                  FONTE: COLARES e SILVEIRA (1995, p. 75) 
 
 

Além da captura de alguns detalhes que  compõem a fotografia (Figura 

116), o historiador Nelson Vianna esclarece-nos, ainda, que foi no dia 23 de 

outubro de 1935 que aconteceu a inauguração do chafariz: 

[...] foi inaugurado em Montes Claros, o primeiro chafariz público, 
situado no Bairro Morrinho. O ato contou com a presença do Dr. 
José Antônio Saraiva, Prefeito Municipal da cidade de Montes 
Claros, do Dr. Silviano Azevedo, engenheiro encarregado das 
obras de canalização e grande massa popular. (VIANNA, 1964, p. 
356) 

 

O grande número de pessoas, de diferentes grupos sociais, presente no 

evento, disputa o restrito espaço em torno do chafariz e olha para o fotógrafo, 

posa para ele e espera que o momento do evento seja registrado. Parece-nos 

uma fotografia encomendada. Nesse caso, algumas questões nos inquieta: a 

fotografia seria uma encomenda? De quem? Para quem? 

Apenas três fotografias, realizadas por Serafim Facella, e que tivemos 

acesso, retratam as principais praças da cidade. A fotografia da praça Dr. Carlos 

Versiani, tirada em 1939, e duas fotografias da Praça Dr. Chaves ou Praça da 

Matriz. A primeira, que faz parte do Álbum de Montes Claros, portanto, tirada em 

1927 (Figura 117) e que apresenta um lugar vazio à frente da igreja, e a segunda, 
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tirada em 1939 (Figura 118), em que já podemos visualizar o jardim planejado e 

cercado pela calçada e rodeado pelas casas. 

 

 

 

 

 

 

Na época, a Praça da Matriz era considerada a principal praça de Montes 

Claros e foi o lugar onde Facella montou o seu estúdio fotográfico.  São imagens 

históricas (Figura 119) sobre o passado da cidade arborizada, em uma época em 

que a cidade não possuía muitos habitantes para desfrutar das sombras de suas 

inúmeras árvores. 

 

 

FIGURA117: Serafim Facella, 
Praça Dr. Chaves, 1939                                                                                                                                                                              
FONTE:  Acervo Documental da 
UNIMONTES. 

 

 

 

	  

FIGURA118: Serafim Facella, 
Praça Dr. Chaves, 1927. 
FONTE: REYS (1927) 
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FIGURA 119: Serafim Facella, Praças de Montes Claros.    

 

 Entretanto, existiam outras praças na cidade e que não foram 

fotografadas por Facella. Da Praça da Estação ou Praça Francisco Sá, fotografou-

se apenas “o Monumento a Francisco Sá” (Figura 120), provavelmente quando foi 

inaugurado em 1932 em homenagem a Francisco Sá, 

por se ter esforçado ao máximo para ali inaugurar a E.F. Central 
do Brasil, o que se concretizou a 1º de setembro de 1926, “foi o 
maior e melhor amigo”, tal como se acha gravado na placa de 
bronze do movimento que lhe perpetua a glória, na praça que tem 
o seu nome, em Montes Claros, em frente à Estação da Central 
do Brasil. Sua memória é justamente venerada pelos 
montesclarenses. Pelos dons extraordinários de tribuno, aliados a 
vasta cultura, foi considerado o primeiro parlamentar brasileiro 
(VIANNA, 1964, p. 78) 

 

Na imagem (Figura 120) vemos atrás do monumento parte da Estação 

Central do Brasil. A chegada dessa estação a Montes Claros possibilitou o 

ingresso de muitos estrangeiros a Montes Claros, nas décadas de 1920 e 1930. 

Inclusive foi através de seus trilhos que Serafim Facella adentrou a cidade em 

1926. Sobre a fotografia (Figura 121) que retrata a Estação Central do Brasil lê-
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se: “Estação da estrada ferreda”. Nome pelo qual provavelmente era conhecida 

naquela época.  

 

 

 

 

 

FIGURA 121: Serafim Facella, Estação de estrada ferrada, c. 1930. 
FONTE: Disponível em  www.montesclaros.com 

 

A religiosidade de Montes Claros está presente desde a sua formação, 

que se iniciou ao “redor de uma capelinha para a veneração da imagem de Nossa 

Senhora, ao redor da qual foram construídas as primeiras casas” (COLARES e 

SILVEIRA, 1995, p.22). 

FIGURA 120: Serafim Facella, 
Monumento a Francisco Sá, 1932. 
FONTE: Acervo público da prefeitura 
de Montes Claros. 
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Assim, identificamos as principais igrejas na época: Igreja São Geraldo, a 

Igreja da Matriz e a Igreja do Rosário, fotografadas por Facella. Todas essas 

fotografias foram recortadas e delimitadas pelo contorno arquitetônico para a 

confecção do Álbum de Montes Claros (1927). Excluem-se, assim, a possibilidade 

de ver as outras partes da cidade que poderiam ser mostradas nas imagens. 

A fotografia da Catedral, tirada por Facella na década de 1930, em data 

imprecisa, retrata-a em construção nos arredores do cemitério, que na época 

situava-se no centro da cidade.  

Verificamos esse conjunto fotográfico de edifícios religiosos na Figura 

122.   

 

 

FIGURA 122: Serafim Facella, Igrejas  
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O único cemitério da cidade ou o “campo santo” (denominação recebida 

no Álbum de 1927) é mostrado em uma imagem recortada e de pouca 

visibilidade, impossibilitando uma visão mais detalhada do seu entorno (Figura 

123). Já estaria sendo ali construída a Catedral, já que, segundo Vianna a sua 

construção iniciou-se em 1926 e só “em 1947 fica interditado o Cemitério da Rua 

Padre Augusto passando os corpos a serem sepultados no novo Cemitério 

próximo à linha da estrada de ferro” (1964, p. 133). 

 

	  

 

Além das igrejas, outros espaços religiosos são apresentados no Álbum 

de Montes Claros (1927), como o Palácio do Bispo (Figura 97) e o Ginásio 

Municipal (Figura 124), onde também funcionava o Seminário, que destinados aos 

meninos e seminaristas, era regido pelo clérigo local. 

 

 

.Encontramos também a imagem do Ginásio Municipal em outra fotografia 

registrada por Facella, em 1932, conforme podemos verificar na Figura 125. 

FIGURA 124: Serafim 
Facella, Ginásio 
Municipal,1927.                 
FONTE: REYS (1927). 

                                                                          

 

 

	  

FIGURA 123: Serafim Facella, Cemitério, 
1927.                                           
FONTE: REYS (1927). 
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Podemos englobar a esse cenário religioso o Colégio Imaculada Conceição 

(Figura 126), onde estudavam as moças e era regido pelas freiras. Vemos na 

imagem (Figura 126) esse grupo de mulheres uniformizadas e organizadas em fila 

na frente da escola e supomos a rigidez do ensino daquela época. 

 

 

 

 

 

Assim, desponta-se uma nova temática na (re)montagem do Álbum: as 

escolas. Além das já citadas encontramos o registro fotográfico do antigo Grupo 

Escolar em duas épocas diferentes. O primeiro registro destinado ao Álbum de 

Montes Claros, realizado, portanto, em 1927 (Figura 127), mostra apenas o 

prédio, sem qualquer movimentação em seu entorno; no segundo registro, 

realizado em 1932 (Figuras 128), as crianças descalças brincam, aparentemente, 

tranquilas no pátio em frente à escola.  

 

FIGURA 126: Serafim Facella, 
Colégio Imaculada Conceição, 1927.                                                                        
FONTE: REYS (1927). 

 

	  

FIGURA 125: Serafim Facella, Ginásio 
Municipal,1932                                                                         
FONTE:  Disponível em 
www.montesclaros.com  
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Nesse mesmo ano Facella fotografou o prédio onde, na época, 

funcionava a Escola Normal (Figura 129). Segundo Tupinambá (1986), na década 

de 1930 era um casarão de portas gigantescas, sacadas de ferro, e o lugar onde 

se realizavam os bailes da cidade, nos sábados à noite. Na imagem vemos os 

alunos uniformizados na porta da escola. Estariam saindo da escola? 

 

 

FIGURA 129: Serafim Facella, Escola Normal, 1932.                                                                    
FONTE: Acervo Documental da UNIMONTES. 

FIGURA 128: Serafim Facella, 
Grupo Escolar, 1930.                                                                         
FONTE: Arquivo Documental da 
UNIMONTES. 

	  

FIGURA 127: Serafim Facella, 
Grupo Escolar , 1927 
FONTE: REYS (1927). 
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Lima e Carvalho, referindo-se às fotografias de escolas de São Paulo que 

aparecem nos álbuns de cidade, tecem os seguintes comentários: 

é interessante notar que, se a prática desenvolvida nesses 
edifícios não é registrada fotograficamente - a única exceção 
é a imagem de saída de alunos [...] -, os dispositivos de 
controle, por sua vez, não deixam se fazer representar. 
(1997, p. 119) 

Dessa maneira, temos cinco fotografias das escolas em Montes Claros 

dos anos de 1927 e 1932 (Figura 130) e que expressam os dispositivos de 

controle exercidos tanto sobre os alunos quanto sobre o registro fotográfico. 

 

 

FIGURA 130: Serafim Facella, Escolas 
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Outras fotografias dos espaços públicos estão ligadas às instituições 

jurídicas. Temos, no Álbum de Montes Claros (1927), o Cartório de Paz, Cartório 

do 1º Ofício, Cartório do 2º Ofício e o Cartório do 3º ofício (Figuras 131, 132, 133 

e 134); e o Palácio do Fórum (Figura 135) onde também, na época, funcionava a 

cadeia. 

 

	    

FIGURAS: 131, 132, 133 e 134: Serafim Facella, Cartórios,1927                                         
FONTE: REYS (1927). 

. 

Podemos notar nas imagens (Figuras 131, 132, 133 e 134) as singelas 

construções que abrigavam essas instituições públicas. São casarios modestos e 

sem a pompa do poderio que se queria impregnar ao Álbum de Montes Claros 

(1927). Nele, as imagens dessas construções se encontram na mesma página 

dos retratos dos Juízes e do delegado. Talvez, por esse motivo, no Álbum de 

Montes Claros (1927) nos escape a singeleza que se instalava nos espaços 

físicos desses cartórios. 

No Álbum de Montes Claros (1927) essas fotografias, tanto das 

construções como dos retratos, foram ampliadas do mesmo tamanho (Figura 50). 

Portanto, os retratos e as casas parecem adquirir, proporcionalmente, a mesma 

dimensão ao serem distribuídas pela página do Álbum. Porém, os retratados bem 

trajados contrastam com a “vestimenta” simples desses casebres. 

Separadas as imagens, ou seja, os retratos dos casarios, percebemos 

agora alguns outros habitantes da cidade presentes no momento em que essas 

fotografias foram realizadas. Antes, pessoas ausentes aos nossos olhos e 

encobertas por outros retratos. Com a remontagem, foram descobertas pela 

distinção que recebem ao serem agrupadas em outro plano visual diferente 

daquele em que estavam segregados. 
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Nesse conjunto fotográfico (Figura 136), destaca-se o “Palácio do Fórum” 

pela arquitetura de aspectos formais ligados ao Neoclássico. É uma das 

edificações mais notáveis em todo o álbum e, certamente, da cidade naquela 

época (Figura 135). Também se observa a singela dos casebres diante do 

“Palácio” da cidade. 

 

 

 

Assim, podemos observar por essa temática o agrupamento dessas 

imagens na Figura 136.  

FIGURA 135: Serafim Facella, Palácio 
do Fórum, 1927.                       
FONTE: REYS (1927). 

. 
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FIGURA 136: Serafim Facella, Cartórios e Fórum, 1927.    

 

Em 1927, Facella tirou duas fotografias do mesmo hospital da cidade, a 

“Santa Casa de Misericórdia”, como é nomeada no Álbum de Montes Claros 

(1927), e a “Santa Casa de Caridade”, como é intitulada pelo fotógrafo na 

fotografia (Figuras 137 e 138), que apesar de ser realizada no mesmo ano de 

edição do Álbum de Montes Claros (1927) não faz parte dele. 
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FIGURA 137: Serafim Facella, Santa Casa 
de Misericórdia, 1927.    
FONTE: REYS (1927). 
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Em 1932, Facella realiza a fotografia do Sanatório Santa Terezinha 

(Figura 139), especificamente para uma propaganda da inauguração dessa 

instituição a ser veiculada no Jornal Gazeta do Norte, naquele mesmo ano.  A 

inauguração, segundo esse mesmo jornal, foi um acontecimento de muito 

prestígio em toda a região. (OLIVEIRA, 1932, p.3) 

 

 

 

Temos dois registros fotográficos do “Asilo da Conferência São Vicente de 

Paulo”. Um está inserido no Álbum de Montes Claros (Figura 140) e foi tirado 

abrangendo a vista frontal do asilo; o outro (Figura 141) abrange a parte de trás 

do asilo que podemos ver ao fundo da imagem. 

Segundo Colares e Silveira, em 1918, foi construída uma pequena casa 

para abrigar os velhos, doentes e indigentes. A construção foi realizada com o 

auxilio de todos os vicentinos, que se “destacavam pela assistência e dedicação 

FIGURA 139: Serafim Facella, 
Sanatório Santa Terezinha, 
1932.                                                                   
FONTE: Jornal Gazeta do 
Norte, Ano XIV, nº 815, 04 de 
julho de 1932, p. 3. 
 

	  

FIGURA 138: Serafim Facella, Santa 
Casa de Caridade, 1927.                           
FONTE:  Acervo Documental da 
UNIMONTES. 
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aos pobres”, e “por mais de sessenta anos abrigou os indigentes e velhos 

abandonados pelas famílias” (1995, p. 54). 

 

 

 

  

 Podemos observar que a Prefeitura Municipal de Montes Claros (Figura 

142) possuía uma instalação modesta, assim como a Câmara Municipal (Figura 

143). Lembramos que encontramos apenas a fotografia da Câmara Municipal no 

Álbum de Montes Claros (1927) sem que houvesse ali qualquer registro ou 

referência à Prefeitura.  

 

 
 

 

FIGURA 142: Serafim Facella,
Prefeitura Municipal de Montes 
Claros, 1932.                                                                     
FONTE: Jornal Gazeta do Norte, Ano 
XIV, nº791, 04 de janeiro de 1932 p. 3 
 
 

 

!

FIGURA 140: Serafim Facella, Asilo 
São Vicente de Paulo, 1927.  
FONTE: REYS (1927). 
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FIGURA 141: Serafim Facella, Asilo São 
Vicente de Paulo, 1927.  
FONTE: COLARES e SILVEIRA (1995, p. 
54) 
 

 

!



"CH!
!

!
!

 

 

 

O Mercado Municipal, no início do século XX, segundo Tupinambá 

apresentava as seguintes características:  

os bruaqueiros ofereciam suas mercadorias naquela simplicidade 
do caipira: "Compra, minha dona, é feijão novo catadô, cuzinha só 
com uma água; arroz do bão mesmo, culhido agora, socado no 
pilão, sem quebrá, os ovo fresquinho, culhido de manhãzinha, ovo 
de galo bão mesmo". A frente, o fundo e o centro do mercado 
ficavam cheios, não havia lugar para passar, a gente entrava 
empurrando, esbarrando-se nos outros, pulando por cima das 
bruacas cheias de mercadorias. Um zum-zum provocado pelas 
conversas de todos punha a gente zonza, mas era tão bonito 
aquele espetáculo colorido! (1986, p.55) 

 

Talvez por ter muita mercadoria e principalmente pelos seus ambientes 

internos e externos “ficar cheios de gente”, o mercado é um dos espaços públicos  

mais fotografados da cidade. Localizamos cinco registros do local realizados por 

Facella (Figura 144). Essa incidência talvez ocorra por ser, na época, um espaço 

não apenas comercial, mas de encontros e de divertimento da população local. 

 

 

FIGURA 143: Serafim Facella, 
Câmara Municipal de Montes 
Claros, 1927.  
FONTE: REYS (1927). 

  
 

 

!
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FIGURA 144: Serafim Facella, Mercado Municipal                                                                                                                                                           

 

De todos os espaços públicos fotografados, o mercado é o lugar onde 

encontramos o maior número de pessoas e onde podemos visualizar a dinâmica 

da cidade que ali se desenvolvia. As imagens são cheias movimento da vida que 

acontecia a sua volta, como podemos verificar nas Figuras 145 e 146. 
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FIGURAS 145 e 146: Serafim Facella, Antigo Mercado Municipal, c. 1930 
FONTE:  Acervo Documental da Prefeitura Municipal de Montes Claros. 
 

 

Nas imagens, a cidade que observamos através dos espaços públicos é 

uma cidade construída sem grandes atrativos arquitetônicos e, aparentemente, 

um comércio de pouco desenvolvimento econômico. Mas também podemos ver 

em “nossa imaginação saudosista” (Barbuy, 2012, p.35) a simplicidade da vida 

que se desenrolava com a calma de ver os dias passarem tranquilos e sem a 

pressa dos carros barulhentos que nesse momento ouvimos correr pelas ruas 

asfaltadas de Montes Claros. 

 

3.2.3 Terceira parte: os espaços privados 

Nessa terceira e última parte do novo Álbum a cidade será apresentada 

através de suas lojas, fábricas, escritórios, cinema e residências, enfim, dos 

espaços privados. 

Lembrando que as fotografias dos espaços privados no Álbum de Montes 

Claros (1927) estavam acompanhadas das fotografias dos seus proprietários em 

constantes sobreposições e justaposições de imagem. Portanto, como o nosso 

objetivo é privilegiar as paisagens, nessa parte do novo Álbum também 

separamos e subtraímos os retratos. 

Portanto, algumas fotografias foram derivadas das sobreposições de 

imagens, que depois de desvinculadas umas das outras, acabaram por adquirir 

formatos irregulares ou alguns espaços vazios de onde foram retirados os retratos 
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sobrepostos, como podemos verificar, por exemplo, na sequência de cortes na 

Figura 147. 

 

 

FIGURA 147: Recortes.   

 

Interessa-nos deixar as fotografias com esses recortes, ou seja, com os 

lugares que antes eram ocupados pelos retratos ou com sobreposições de outra 

fotografia. Esses retratos extraídos deixam suas marcas nas fotografias, espaços 

vazados e vazios,  sem outras alterações ou tentativas  de recuperá-los por meio 

de recursos tecnológicos ou outras formas de preenchimento. 

Não preenchemos materialmente esses espaços vazios das fotografias ou 

realizamos, nas palavras de Mitchel, “suturas”. Esses espaços, desprovidos de 

suturas, terão a tarefa de deixar ao “observador-espectador-leitor a tarefa de pular 

os trilhos e forjar conecções subjetivas” (MITCHEL, 2009, p. 173), que se fizerem 

necessárias para a observação das imagens e as possíveis leituras das narrativas 

do novo Álbum. 

O conjunto fotográfico dos espaços privados, nesse caso, é formado por 

fotografias de formatos retangulares, quandrangulares e irregulares, além disso, 

apresentam diversos tamanhos. Portanto,  buscamos criar um tamanho padrão 

para a apresentação das fotografias que possibilite uma melhor visualidade dos 

detalhes da imagem, mantendo o formato inicial. 

Como informamos anteriormente, as fotografias foram agrupadas por 

temática. Depois de agrupadas as imagens, e por preferir não criar nenhuma 
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distição entre elas na organização do Álbum, foram inseridas obedecendo à 

simples ordenação alfabética. Assim, temos: 

1. Bancos; 

2. Cinema; 

3. Fábricas; 

4. Lojas; 

5. Residências. 

O maior número de fotografias do Álbum de Montes de Montes Claros 

(1927) refere-se  aos espaços privados da cidade, talvez pelo fato do Álbum 

possuir a intenção de mostrar a cidade através das poses dos seus 

representantes. Entre as outras fotografias encontradas de Facella, no período 

entre  1927 e 1939,  apenas três fotografias representam os espaços privados  a 

construção (Figura 148) e a inauguração do Hotel São José (Figura 149) e o 

Jornal Gazeta do Norte (Figura 150 e 151), provavelmente encomendadas pelos 

donos desses estabelecimentos comerciais. 

 

 

FIGURA 148: Serafim Facella, 
Construção do Hotel São José, 1932                                                                     
FONTE: Jornal Gazeta do Norte, Ano 
XIV, nº819, 05 de agosto de 1932, p. 
3 

 
 
 

 

!
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Entre tantos enquadramentos possíveis, Facella retrata a fachada do 

Hotel São José no dia de sua inauguração. Essa imagem chama a atenção pelo 

grande número de pessoas, aparentemente de diferentes grupos sociais, 

presentes no evento. Meninos de pés descalços e homens de terno se misturam 

entre os espaços internos e externos do hotel: são vistos na rua, na calçada, no 

saguão e na sacada do novíssimo prédio da cidade. No canto esquerdo inferior da 

imagem, lemos: "Hotel São José de José Dias de Sá (Foto Facella) Construtora 

Francisco Guimarães". 

Também foram tiradas duas fotografias do Jornal Gazeta do Norte. Talvez 

por ter sido o jornal de mais destaque da cidade. Segundo Silveira e Colares, “não 

só pelo trabalho em prol do desenvolvimento do Norte de Minas como pela 

disposição gráfica modernizada” (1995, p. 42). 

A primeira fotografia do Jornal Gazeta do Norte (Figura 150), inserida no 

Álbum de Montes Claros em 1927, é de um casario térreo e simples, com homens 

na porta de entrada e nas janelas, olhando atentos para o fotógrafo. 

 

FIGURA 149: Serafim Facella, 
Inauguração do Hotel São José, 1937 
FONTE: Acervo público da Prefeitura 
de Montes Claros. 
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              FIGURA 150: Serafim Facella, Fachada do Jornal Gazeta do Norte, 1927. 
               FONTE: REYS (1927). 

 
A outra fotografia da sede do Jornal Gazeta do Norte foi tirada para uma 

campanha realizada em 1932 para esse mesmo jornal e intitulada: “Montes Claros 

Moderna”. A ideia era mostrar os casarios, e através deles demonstrar os 

avanços da cidade. Por isso, talvez, o edifício de dois andares, moderno e 

deserto, como vemos na Figura 151. 

 

 

FIGURA 151: Serafim Facella, Fachada do Jornal Gazeta do Norte, 1932.  
FONTE: Jornal Gazeta do Norte, Ano XIV, nº791, 04 de janeiro de 1932 p. 3. 
 
 

As outras fotografias dos espaços privados, tiradas por Serafim Facella,  

compõem o Álbum de Montes Claros (1927). Podemos observá-las, na sequência 

em que se apresentam no Álbum, na Figura 152. 
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FIGURA 152: Serafim Facella, Distribuição dos espaços privados no Álbum de Montes Claros, 
1927.     
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Apesar das instalações simples, nos espaços privados, destaca-se o 

cinema. Ao adentrar a década de 1930, segundo Carvalho (2012), o grande 

divertimento estabelecido na cidade, o cinema, promovia a adesão de expressivo 

número de moradores de Montes Claros ao Cine Theatro Montes Claros. 

Encontramos duas fotografias de dois bancos da cidade: Banco da 

Lavoura de Minas Gerais e Banco do Commercio e Industria de Minas Geraes. 

Ambos possuíam sedes em Belo Horizonte e apenas filiais em Montes Claros.  

As lojas da cidade eram em sua maioria armarinhos. Segundo Reys 

(1927), elas vendiam de tudo, no atacado e no varejo, desde sal  a “Kerozene” 

para uma clientela diversificada. Como podemos verificar na propaganda da Casa 

Salgado e da Loja Mineira (Figuras 153 e 154). 

 

 

FIGURAS 153 e 154: Propagandas de estabelecimentos comerciais. 
FONTE: REYS (1927). 

 

 
Das fotografias das lojas que existiam na cidade, a fotografia da Agência 

de Automóveis deveria se destacar por vender um produto diferenciado no 

pequeno comércio local. No entanto, pelo aglomerado de pessoas em volta do 

casario na hora em que a fotografia foi realizada, a Casa Iris se sobressai. 

Juntam-se pessoas de carro ou a cavalo, em pé ou sentados em torno do 

estabelecimento comercial, como verificamos na Figura 155. Segundo Reys 

(1927) era uma loja onde, também, se vendia de tudo. 
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FIGURA 155: Serafim Facella, Casa Iris, 1927.                      
FONTE: REYS (1927). 

 
 

Certamente existiam muitos bares na cidade, mas de todos eles temos a 

imagem apenas do Bar e Restaurante Alliança. Talvez tenha o merecimento de 

aparecer no Àlbum de Montes Claros (1927) por ter um ambiente acolhedor e 

próprio para as famílias se reunirem, como vemos no anúncio da Figura 156. 

 

 
FIGURA 156: Propaganda do Bar Aliança, 1927.                      
FONTE: REYS (1927). 
 
 
 

As residências de Montes Claros, no início do século XX, eram 

diversificadas em tamanho e estilo arquitetônico. Algumas de estilo colonial, 

outras com tendência neoclássica e, nesse caso, de dois andares e muitos 

casebres de fachadas sem muitos atrativos arquitetônicos compõem o cenário 

residencial da cidade. 
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Pelo recorte fotográfico podemos perceber que as casas residenciais de 

proprietários com maior poder aquisitivo são apresentadas tomando conta de todo 

o espaço do enquadramento e em primeiro plano. Os casebres tomam conta dos 

outros planos e se apresentam como se não pertecessem à imagem nem à 

cidade. Estão serenos à espera de serem convidados e tomarem parte da cidade. 

No entanto, é todo o cenário da cidade do interior de Minas, registrado por 

Facella, que convidamos para a (re)mostagem do Álbum. Vemos aparecer, ao 

passearmos visualmente pelas ruas calçadas e pelas casas simples, outros 

habitantes da cidade e do novo Álbum de Montes Claros, agora intitulado: 

Imagem e história: Montes Claros pelas lentes de Serafim Facella (1927-1939). 
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Considerações finais 
 

A partir da incursão nos álbuns fotográficos de cidade realizados no fim 

do século XIX e nas primeiras décadas do século XX no Brasil, verifica-se a 

modernização das cidades, no entanto, apenas de maneira idealizada por seus 

governantes. Abordamos nessa pesquisa a criação e a produção desses álbuns 

fotográficos, produzidos para a divulgação dos empreendimentos realizados nas 

cidades e utilizados como propaganda do desenvolvimento econômico e que, 

embora ligados a interesses políticos, geraram resultados significativos para a 

memória e para o imaginário social a respeito das paisagens urbanas. Assim 

sendo, nesse estudo, buscamos refletir sobre o uso da fotografia como 

propaganda das transformações urbanas, da representação visual e social 

através dos álbuns de cidade e da consequente documentação da memória da 

cidade. 

Álbum de Montes Claros (1927): estudo crítico a partir das fotografias de 

Serafim Facella (1927-1939) consiste em um trabalho de desmontagem do Álbum 

e objetiva a sua posterior (re)montagem, a partir das fotografias realizadas por 

Serafim Facella (1893-1980) no período de 1927 e 1939, apresentando, assim, 

um outro olhar sobre a cidade de Montes Claros. 

Nessa perspectiva, entendemos a expressiva importância do conjunto 

fotográfico realizado por Serafim Facella nos 12 anos (entre 1927 e 1939) em que 

ele exerceu a profissão de fotógrafo e registrou a cidade de Montes Claros, 

situada na região Norte de Minas Gerais. Reunimos suas fotografias urbanas 

durante a fase inicial da pesquisa e vimos crescer a sua importância ao longo 

dessa dissertação, principalmente por apresentar elementos importantes para a 

reconstrução da memória da cidade. 

A fotografia sempre nos remeteu ao passado, mostrando-nos vestígios de 

fatos acontecidos e que deixaram a sua marca impressa sobre o papel. Nesse 

ponto, norteou a pesquisa o conceito de fotografia documento proposto por 

Rouillé (2009). A partir da problematização do uso da fotografia como documento, 

discutimos a veracidade dos fatos, tanto sob a perspectiva dos produtores dos 

álbuns de cidade, da posição do fotógrafo e do observador, receptor dessas 
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imagens. Tomamos a imagem enquanto algo constituído de indícios do passado, 

verificando que tanto o oculto quanto o aparente na imagem abrigam elementos 

relevantes para a apreensão de seu conteúdo. 

No entanto, não tínhamos a intenção de responder a todas as questões 

formuladas, mas sim propiciar o início de um debate sobre o leque de 

possibilidades e narrativas que os álbuns de cidade podem gerar. Realizar o 

estudo crítico do Álbum de Montes Claros (1927), investigado e desmontado 

nessa pesquisa, sob esses enfoques destaca a possibilidade de um olhar mais 

atento do observador/pesquisador ao dimensionar a importância das fotografias 

como instrumentos de pesquisa, principalmente ao relacioná-las com outras 

fontes de pesquisa fundamentais para a reconstituição histórica. Todas essas 

dinâmicas constituíram um desafio ao longo da escrita dessa dissertação ao 

conduzir-nos a uma atenção mais detida no que se faz visível e invisível nas 

imagens. 

Desse modo, a fim de refletirmos criticamente sobre os álbuns de cidade, 

ancoramo-nos nas abordagens de alguns autores, tais como Possamai (2005), 

Lima (2008), Lima e Carvalho (1997), Schapochnik (1998) e Arruda (2003). 

Interessaram-nos, ainda, os artigos científicos publicados e que também abordam 

os entrecruzamentos entre a cidade, a fotografia e a história. Nesse caso, 

podemos citar os estudos realizados por Pesavento (2007), Turazzi (2006) e 

Monteiro (2007). 

Delimitado o espaço/tempo contido nos álbuns de cidade e tecendo 

relações entre os acontecimentos do passado, buscamos alguns olhares mais 

aguçados sobre a vida social dos habitantes da cidade que povoavam o Álbum de 

Montes Claros (1927). A partir disso, foi possível detalhá-lo através de sua 

desmontagem e identificar os elementos que o compõem e os sentidos possíveis 

a eles atribuídos. 

Desmontar o Álbum de Montes Claros (1927) possibilitou descobrir as 

relações entre texto e imagem. Os textos declaram uma cidade moderna e as 

fotografias pretendiam expor, como em uma vitrine, os “homens illustres” da 

cidade, suas famílias e suas poses. Através de seus retratos expunha-se o 
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poderio hierarquizante das relações e as exclusões sociais. Os seus produtores 

tentavam, portanto, excluir outros grupos sociais, diferentes daqueles que 

“mereciam”, pelo poder econômico, tomar parte do Álbum e representar a cidade. 

Propomos, então, ver a cidade sem a interferência desses rostos. Por isso, os 

retratos dos coronéis e comerciantes, daqueles que se sobressaíam na cidade 

pelo poder econômico e se destacavam no Álbum de 1927, pela sobreposição 

nas paisagens urbanas, foram retirados.  

Desmontamos esse Álbum e pudemos ver outra cidade que até então se 

encobria debaixo dos retratos de alguns de seus habitantes. As paisagens 

urbanas visualmente separadas desse contexto apresentavam evidências de 

outros tipos sociais e deixavam transparecer outros aspectos da cidade. Aos 

produtores do álbum em questão não interessava inserir em suas páginas o 

indivíduo de origem humilde, a sua casa, sua família ou o seu trabalho. 

Propomos, nesse ponto, um outro Álbum, ou seja, um outro olhar para a cidade, 

que se detivesse no “sujeito comum” que também se encontrava  nas paisagens 

urbanas realizadas pelo fotógrafo Serafim Facella. Daí, mais atentos às 

fotografias urbanas, percebemos uma outra realidade  vivida nas primeiras 

décadas do século XX em Montes Claros, e que veio à tona na medida em que 

desmontávamos o Álbum e observávamos os detalhes do enquadramento 

fotográfico. Registros que provavelmente contrariavam o interesse dos 

governantes, mas que, mesmo assim, foram registrados pelas lentes de Facella. 

Propomos, desse ponto, a (re)montagem do Álbum. 

Considerando que na obra Mnemosyne de Aby Warburg (1866-1929) 

encontramos algumas semelhanças em relação às montagens fotográficas do 

Álbum e que a problemática da imagem, como propõe Bruno (2012), está na 

organização das imagens escolhidas. Remontar o Álbum constituiu-se na difícil 

tarefa de selecionar e organizar sequencialmente as imagens. Restou-nos, 

também, investigar as diferentes questões criadas na escolha da sequência das 

imagens e os recursos utilizados na diagramação das páginas do Álbum de 

Montes Claros, em 1927. Assim, ao (re)montar o Álbum tomamos 

simultaneamente dois caminhos: primeiro, o caminho das imagens, proposto por 

Warburg,  o da construção de uma história “sem palavras”, através das pranchas 
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de fundo preto; e o segundo,  o percurso editorial trilhado em 1927 pelos 

produtores do Álbum, o qual nos levou a dividir tematicamente as imagens, depois 

subdividi-las pelos espaços públicos e privados, e prendê-las com as margens de 

arabescos, emoldurando-as. 

Em muitos casos, nas fotografias realizadas por Facella não foram 

registradas as cenas da cidade moderna, mas a simplicidade da paisagem 

interiorana e o cotidiano dos habitantes pertencentes a várias classes sociais. 

Nelas observamos as casas simples, as ruas sem pavimentação e de pouco 

movimento, as crianças descalças, as mulheres que carregavam água em latas, 

os homens de terno e chapéu, tudo se encontra reunido no conjunto fotográfico, 

realizado pelo fotógrafo no período de 1927 a 1939. 

Foi possível verificar, então, a importância de detectarmos os elementos 

presentes na imagem e correlacioná-los com outras fontes históricas, gerando a 

possibilidade de produzirem novas narrativas visuais em torno da cidade de 

Montes Claros. Assim, buscamos diálogos com autores que abordaram a história 

de Montes Claros, como Vianna (1964), Colares e Silveira (1995) e Tupinambá 

(1986), e, a partir da (re)montagem do Álbum, uma nova apresentação da cidade 

para o período estudado, entre 1927 e 1939, que articulasse com o momento 

vivido no período pesquisado e mantivesse as expressão da cidade, que longe do 

modernismo que se queria impregná-la, precisava ainda de muitos 

melhoramentos. 

Nessa esteira, cabe ressaltar que ao propor a (re)montagem do Álbum 

estamos desordenando uma cidade organizada e editada para o álbum de 1927. 

Objetivamos remontar o Álbum e a partir daí compreender as imagens da cidade 

como representações urbanas compostas por valores e significados específicos e 

expor não a cidade que se queria moderna, mas a cidade que se quer humana. 
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ANEXOS 
 

	  	   	  

Figura 1: Serafim Facella, Santa Casa de Caridade, 1927                                                                                                                                                            
Fonte: Acervo Documental da UNIMONTES 
 
Figura 2: Serafim Facella, Vista da parte norte da cidade, 1927                                                                           
Fonte: Disponível em:  www.facebook.com/mariadasdores.guimaraes.90/info  
 

  
Figura 3: Serafim Facella, Vista parcial de Montes Claros, 1927  
Fonte: COLARES e SILVEIRA ( 1995, p. 50).  

 
Figura 4: Serafim Facella, Asilo São Vicente de Paulo, 1927 
Fonte: COLARES e SILVEIRA ( 1995, p. 54).  

 
 
 

    
Figura 5: Serafim Facella, Fundos do Mercado Municipal, 1927.                                                              
Fonte:  Acervo Documental da Prefeitura Municipal de Montes Claros 
 
Figura 6: Serafim Facella, Praça Dr. Carlos Versiane, c. 1930                                                           
Fonte:  Acervo Documental da Prefeitura Municipal de Montes Claros 
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Figuras 7 e 8: Serafim Facella,  Antigo Mercado Municipal, c. 1930                                                   
Fonte: Acervo Documental da Prefeitura Municipal de Montes Claros 
 
 

      

Figura 9: Serafim Facella, Catedral em Construção, c. 1930                                                              
Fonte: Acervo Documental da Prefeitura Municipal de Montes Claros

 
Figura 10: Serafim Facella, Antiga Escola Normal,1932 
Fonte: Disponível em: www.montesclaros.com  
 
 

   

Figura 11: Serafim Facella, Antigo Grupo Escolar, 1932                                                                              
Fonte: Acervo Documental da Prefeitura Municipal de Montes Claros 
 
Figura 12: Serafim Facella, Ginásio Municipal, 1932                                                                                    
Fonte: Disponível em: www.montesclaros.com 
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Figura 13: Serafim Facella, Fórum Municipal (Rua 7 de setembro- atualmente Rua Camilo Prates) , 1932                        
Fonte: Acervo Documental da Prefeitura Municipal de Montes Claros 

Figura 14: Serafim Facella, Rua Simeão Ribeiro, Montes Claros, 1932 
Fonte: Acervo público da Prefeitura de Montes Claros 

 

    

Figura 15: Serafim Facella, Rua Dr. Velloso, 1932 
Fonte:  Acervo público da prefeitura de Montes Claros 
 
Figura 16: Serafim Facella, Monumento a Francisco Sá, 1932  
Fonte: Acervo público da prefeitura de Montes Claros 

 

     

Figura 17: Serafim Facella, Rua Quinze de novembro, 1933 
Fonte: Acervo público da prefeitura de Montes Claros 
 
Figura 18: Serafim Facella, Estação de estrada ferrada, c. 1930 
Fonte: Disponível em: www.montesclaros.com 

    

Figura 19: Serafim Facella, Festa do trabalho, 1932. 
Fonte: COLARES e SILVEIRA (1995, p. 67) 

 
Figura 20: Serafim Facella, Inauguração do Hotel São José, Montes Claros, 1937                      
FONTE: Acervo público da Prefeitura de Montes Claros 
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FIGURA 21: Serafim Facella, Construção do hotel São José, 1932                                                                               
FONTE: Jornal Gazeta do Norte, Ano XIV, nº819, 05 de agosto de 1932, p. 3 

FIGURA 22: Serafim Facella,  Sanatório Santa Terezinha, 1932, Montes Claros.                                                                   
FONTE: Jornal Gazeta do Norte, Ano XIV, nº 815, 04 de julho de 1932, p. 3 
 
 

 

FIGURA 23: Serafim Facella, Prédio da Prefeitura Municipal de Montes Claros, 1932, Montes Claros                                                                             
FONTE: Jornal Gazeta do Norte, Ano XIV, nº791, 04 de janeiro de 1932 p. 3 
 
FIGURA 24: Serafim Facella, Fachada do Jornal Gazeta do Norte, 1932                                                                                           
FONTE: Jornal Gazeta do Norte, Ano XIV, nº791, 04 de janeiro de 1932 p. 3 
 

 

   

FIGURA 25: Serafim Facella, Inauguração do primeiro chafariz, 1935                                                              
FONTE: COLARES e SILVEIRA ( 1995, p. 75).  

 
FIGURA 26: Serafim Facella, Vista parcial de Montes Claros, 1939                                                                                                                                                                              
FONTE: Acervo Documental da UNIMONTES 

 

 
 

 




