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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem o objetivo investigar a fotografia em seus processos de captura de 

visualidades, atentando para como podem ir além das narrativas e dos estudos históricos 

com imagens, ultrapassando os limites do texto e fazendo florescer reflexões no campo dos 

Estudos de Cultura Visual. Dessa maneira, buscar-se-á pesquisar as expressões imagéticas 

que se manifestam na Arquitetura Colonial através dos seus edifícios históricos da Cidade 

de Goiás. Metodologicamente, o trabalho se ancora em análise de imagem baseada em 

conceitos dos estudos de Cultura Visual, em caminhadas de reconhecimento e produção de 

fotografias, na busca por identificar objetos passíveis de percepção de suas particularidades 

imagéticas. 

              

 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fotografia, Imagem, Arquitetura, Cidade de Goiás.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Trabalho apresentado no GT 5 – Imagem fotográfica do 4o CAPPA realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2017. 
2	  Mestrando em Arte e Cultura Visual – Universidade Federal de Goiás, Graduado em Arquitetura e Urbanismo, MBA 
Em Gestão de Projetos de Engenharias e Arquitetura.  e-mail: gledson-rn@hotmail.com	  
3	  Orientador	   do	   trabalho,	   Docente	   do	   PPG	   Arte	   e	   Cultura	   Visual	   da Faculdade de Artes Visuais, da Universidade 
Federal de Goiás, onde atua como professor permanente, Doutorado em História pela Universidade de Brasília; e-‐mail:	  
thiagof.santanna@yahoo.com.br	  	  



	   101	  

Dois pesquisadores e a disposição para caminharem, munidos de câmeras 

fotográficas, no Centro Histórico da Cidade de Goiás. Eis os dados primordiais da nossa 

pesquisa de campo nesse texto! 

A possibilidade que a fotografia nos dá de observar o que foi por ela 

recortado, enquanto mecanismo de recorte de uma determinado espaço e tempo, pode ir 

além das considerações representadas como apenas um testemunho da verdade. 

Considerando as palavras de (Dubois, 2004, p.27), a fotografia pode ser apreendida sob 

três paradigmas. A primeira, sob o rótulo da mimesis, a de que a fotografia é “a imitação 

mais perfeita da realidade”, uma vez que trata-se de um instrumento da memória 

documental do real e consegue ser compreendida como uma imagem na representação de 

processos cognitivas por parte de quem focou, enquadrou e acionou o mecanismo de 

captura da imagem. Na perspectiva do símbolo, a fotografia é a transformação do real, 

representa o real, pois é codificada técnica, social e culturalmente. Por último, a fotografia 

é um índice, um traço do real, pois trata-se de um discurso cujos caminhos levam a uma 

possibilidade de leitura, singular e inseparável do ato que a funda (DUBOIS, 2004). 

  Ao realizar tal registro fotográfico, atina-se para uma prática imbuída de 

justificativas que mostram as imagens e seus enquadramentos, como o espelhamento de 

um fato real gerador de valores iconográficos não só artísticos mas também científicos. 

Tais valores podem ser relativos a memória bem como aos aspectos psíquicos e 

emocionais, históricos e de uma infinidade de outras possibilidades com demandas que 

aglutinam outros campos de estudos ancorados e irrigados também pelo “o imaginário e o 

poético nas ciências sociais” (MENESES, 2005) proporcionando um vasto horizonte de 

probabilidade de acervos visuais. 

A respeito de possíveis acervos visuais, as cidades em seus múltiplos espaços, 

podem congregar temáticas passíveis de um enquadramento fotográfico, sobre tudo no 

devir de narrativas a partir de imagens capturadas pelas lentes de quem consegue sentir ou 

ver motivos que incitam a realizar o registro de uma determinado espaço no tempo. 

Portanto, temas relativos a memória, as subjetividades, os saberes, entre outras várias 

possibilidades de identificação dos corpos nos espaços, podem ser tomados como tema 

fotográfico. A própria arquitetura ou qualquer outra manifestação cultural, podem 

apresentar hiatos que se manifestam nos espaços das cidades, passíveis de serem 

capturados pelas lentes fotográficas. E por falar em cidades como motivação para 

fotografar, as cidade históricas incorporaram ao longo do tempo interessantes visualidades 

à partir de sua iconosfera, como exemplo deste tipo de motivação, a Cidade de Goiás pode 
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ser considerada uma boa experiência, pois apresenta seu processo de formação ainda no 

século XVIII, (COELHO, 2001), onde a arquitetura encontrada no centro histórico desta 

cidade, é reconhecida com mais afinco através de uma caminhada exploratória, o que torna 

possível conferir de perto o seu potencial imagético, com consideráveis possibilidades de 

exploração de fontes materiais e visuais muito interessantes.  

 Para realizar essa caminhada exploratória nós apoiamos em “O grande jogo 

do caminhar” (CARERI, 2013, p.7). Esse estudioso relata que no ato de caminhar há uma 

forma de interação com o espaço urbano, por meio da integração com a paisagem local 

como, classificando esta ato como forma de arte e de prática estética. Portanto, entre os 

diversos trechos existentes na cidade histórica em questão, inclusive o percurso que liga a 

Praça do Coreto à praça do Chafariz, revela-nos um segmento em que parte desta 

iconosfera se mostra logo no início deste percurso, pois já nos deparamos com as 

informações visuais do Palácio Conde dos Arcos e da Igreja da Nossa Senhora da Boa 

Morte, conforme figura 1, a baixo. 

 

 
Figura 1: Palácio Conde dos Arcos e A Igreja da Boa Morte - Cidade de Goiás.                                        

Fonte: do Autor 
Os edifícios demonstrados pela figura 1, nos permite através da fotografia 

viver a experiência da materialidade dos monumentos do passado, nos levando ao 

inevitável sentimento de estar vivenciando uma experiência imersiva. Esse processo 

sensitivo de imersão é discutido por MURRAY ao afirmar que: 
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Imersão é um termo metafórico derivado da experiência física de estar 
submerso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente 
imersiva a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou 
numa piscina: a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade 
completamente estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se 
apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial. 
(MURRAY, 2003, p. 102)  
   

Tal experiência imersiva, toma toda a nossa atenção, ao observarmos as 

edificações a nossa volta que são formadas por características variadas de um mesmo estilo 

arquitetônico vernacular que dita um tom urbanístico medieval, no traçado urbano da 

cidade, sobre tudo no trecho entre a Praça do Coreto e a Praça do Chafariz. Assim as 

fachadas das edificações, em sua grande maioria são residenciais e seguem até o limite do 

arruamento. Portanto, ao fixarmos mais o olhar no alinhamento das residências, é possível 

notar uma leve sinuosidade que ocorre no deslocamento linear das casas enfileiradas, 

permitido pela implantação das mesmas. Parte dessas características podem ser 

visualizadas nas figuras 2 e 3, logo abaixo.  

  

Figura 2: Residências, Cidade de Goiás         
Fonte: Acervo dos Autores 

Figura 3: Processo Imersivo ao Caminhas 
Fonte: Acervo dos Autores 

Sem eira e nem beira, sem cortes bruscos entre as casas e as ruas através das 

calçadas, nossos pés encontram-se organicamente associados àquela arquitetura colonial 

vernacular. Nos envolvemos portanto com aquelas imagens como que mergulhados. O ar, 

ali, substitui a água, naquele oceano urbano, cravando toda nossa atenção e sensações 

àquela materialidade.  

Ao continuar pelas ruas do trecho já mencionado no centro histórico, 

capturamos algumas imagens de residências, como as representadas pelas figuras 2 e 3, 

onde notamos que as construções residenciais possuem como distribuição de acesso, um 

calçamento com pedras extraídas da região. Acredita-se que era a única alternativa que 
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existia para tal calçamento no século XVIII. São com essas características que também 

observamos não haver a costumeira ortogonalidade dos arruamentos separando as quadras 

como nas cidades contemporâneas que existem hoje, onde apresentam as quadras com uma 

distribuição totalmente irregular.  Eis uma sensação de imersão pautada pelo desigual, pelo 

acidentado e pelo aleatório.         

  Irregularidade pode ser é a tônica dessa sensação de imersão, pois também 

são assim, as pedras que pavimentam o arruamento desse trecho, o que montam imagens 

de um mosaico de formas variadas. Nesta experiência de caminhar e observar e fotografar, 

podemos sinalizar que a pavimentação de pedras é também vernacular, e resulta em um 

desenho particularmente interessante ao perceber que as imagens formadas por entre 

blocos de pedra, nos causam provocações, uma vez que produzem imagens por entre os 

vãos dessas blocos que são de rochas naturais extraídas na região. Eis a relação entre o 

humano e a natureza, passível de ser enunciada por essas imagens. Já nos lembrava Sérgio 

Buarque de Holanda sobre como o traçado urbano das cidades colonizadas por Portugal 

acompanhava as linhas da natureza como que subordinadas à ela, diferentemente da 

América Espanhola em que as linhas retas das cidades se sobrepusera à natureza 

(HOLANDA, 1986).           

  Essas percepções construídas com base na reunião de memórias individuais 

e coletivas são discutidas por (MENESES, 2005) da seguinte forma. 

Não se pode tomar a iconosfera, obviamente, apenas como o elenco de 
imagens disponíveis [...]; trata-se, sim, de identificar as imagens de 
referência, recorrentes, catalisadoras, identitárias – ou aquelas que, em 
linguagem não técnica, são conhecidas como emblemáticas ou ícones e 
integram aquelas redes de imagens [...] (MENESES, 2005, p. 35). 
        

Nessa perspectiva, a iconosfera local somatiza com as inúmeras 

possibilidades de produção de sentidos, quando observamos tudo o que está ao nosso redor 

em pleno centro histórico da cidade. Somos capturados, no corpo e no olhar por essa rede 

de imagens que nos catalisa, nos faz identificar coisas. A iconosfera portanto, funciona em 

rede. E, com isso, um dispositivo imagético que reúne várias imagens como imagens de 

ruas, imagens de edifícios, imagens de casas, imagens de natureza dentre outras. Assim, 

durante essa caminhada, ao passar de frente de cada uma dessas residências distribuídas ao 

longo da rua, é inevitável não fixarmos os olhos por alguns instantes nas aberturas, sejam 

portas ou janelas. Notamos que estão sempre fechadas, como se não houvessem 

proprietários ou sequer moradores, as janelas são elementos que nos chamam a atenção, 

ora se mostram como quadrículas, ora por eficientes muxarabis como definição entre o 
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privado e o público (CARERI, 2013), e a sensação de estar sendo observado durante 

alguns segundos de contemplação nos envolve. A respeito da significância do elemento 

janela nos enfatiza (CARERI, 2013), conforme afirma.  

Essa disposição da janela pode ser entendida como uma 
consolidação ontológica do olhar, que se torna sua própria imagem. 
Nesse sentido, a nova forma do quadro atua como uma janela 
simbólica. Tal forma pressupõe a presença de um sujeito que, a 
partir de si, lança ao mundo um olhar direcionado. (CARERI, 2013, 
p.117). 

 

Tanto nas janelas quadriculadas, como nas que são contidas de muxarabis, 

pairam sensações de incertezas no fato de haver ou não alguém observando-nos, vigiando 

nossos passos e nossas atitudes. Dessa maneira, prevalece sempre a sensação de estarmos 

sendo observados o tempo todo, fazendo da janela um dispositivo de controle visual, 

através do poder do olhar e consequentemente das tecnologias de controle panópticos4. 

  Adicionado a todos esses reconhecimentos e constatações do lugar, 

observamos que as construções locais vão se descortinando e nos permite visualizar um 

pouco mais adiante, até chegar o momento de depararmos com um vazio urbano conhecido 

como Largo do Chafariz, e ao fundo do mesmo, em um segundo plano, avistamos o Museu 

das Bandeiras. Conforme figura 4. 

 
Figura 4: Vazio Urbano, ao Fundo Museu das Bandeiras 

Fonte: Acervo dos Autores 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 O conceito de panóptico que se refere a ideia de dispositivo de controle estudado por Michel Foucault (1987) foi 
descoberto por um jurista de nome Jeremy Benthan que deixava claro a ideia de poder e controle através do panóptico 
demonstrando o efeito de visibilidade à partir da existência de um ponto central de observação, ou seja o local do 
exercício de poder e ao mesmo tempo, o lugar do registro do saber. 
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Após vários passos a sensação de estar sendo vigiado continua, já quase no 

centro da praça, o museu aos poucos vai se mostrando, começa a se apresentar como um 

marco, um ponto focal, no vazio existente, da praça onde se encontra. Ainda no processo 

de caminhar, ao nos aproximarmos um pouco mais, notamos a retangular fachada do 

Museu das Bandeiras que vai se destacando entre as demais construções vizinhas, logo sua 

suntuosidade é comprovada pela diferença de escala entre os elementos a sua volta, e até 

mesmo pela figura humana que no momento desse registro fotográfico para, afim de 

observa-lo, conforme mostra a figura 5. 

 
Figura 5: – Museu das Bandeiras – Praça do Chafariz 

Fonte: do Autor	   
Optamos por mencionar a posição do observador na figura 5, pelo fato de 

estar de frente para o museu onde percebe sua grandiosidade volumétrica, o que o faz 

perder a noção de sua simetria da composição arquitetônica, não sendo mais tão bem 

definida, fato que não ocorre quando observado de longe, em que o azul do céu como 

cortina de fundo, coroa a sua privilegiada posição na praça, pois todo o volume edificado, 

quando visto de perto, cobre totalmente esta noção de composição da paisagem. Cria-se 

então uma posição do sujeito imerso, com uma criticidade discursiva, abstraída de um 

recorte histórico, permitido pela enquadramento fotográfico, em que mais uma vez 

proporciona vivermos uma experiência imersiva, conforme já mencionado por (MURRAY, 

2003).  

A posição de criticidade, emanada da dualidade existente entre “o que se vê 

e o que se diz” (HERNANDES, 2013), torna-se fragilizada nesse processo de imersão. 

Imersão e vigilância, imersão e controle. São as condições que essa rede de imagens 

impõem aos nossos olhares e aos nossos corpos. Por conseguinte, contamos com uma 
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sensibilidade de um olhar mais ativo aos registros edificados pelas ruas da Cidade de 

Goiás, afim de operarmos condições mínimas de investigação para podermos rachar as 

imagens, fazer pular os sentidos. Pois cada um dos seus segredos ainda se escondem entre 

as brechas e as possíveis rasgaduras realizadas por incisões (Didi-HUBERMAN, 2014), 

que revelam provocações e olhares diversos, sejam justificados pela ação da natureza, pelo 

homem no passado ou no presente.  Essas variadas perspectivas imagéticas requerem 

atenção e sensibilidade do observador, sobretudo quando as imagens do lugar se tornam 

objeto de investigação.           

  O vivo acervo iconográfico existente na Cidade de Goiás, constitui uma 

rede de imagens capturadoras de olhares e de corpos, forjadora de sentidos e de sujeitos, o 

que torna um desafio instigador para a realização de leituras das imagens, disponíveis ou 

não com grandes revelações a serem desvendadas. Assim, é possível constatar visualmente 

ou construir hipóteses de que no espaço pesquisado dessa cidade, há algumas cicatrizes 

provocadas pelo tempo que são observadas ou mostradas quando sua própria imagem 

permite mostrá-las. Movimento esse que é resultante dos diferentes processos de relações 

de poder, ocorridos ao longo da formação do espaço da cidade. Podemos perceber na 

afirmação de (CAMPOS, 2013 pg.23) que “as imagens são veículos de significados”, 

portanto podem ter a função de representação de algo passível de emanar indivíduos, 

considerando a capacidade de imaginação de cada um, diante de um recorte no espaço de 

um determinado tempo, conforme enfatiza a imagem seguinte: 

 
Figura 6: Igreja da Matriz sobre o Palácio Conde dos Arcos, Cidade de Goiás.                                       

Fonte: do Autor 
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Como na figura 6, outras igrejas da cidade, se mostram tanto em pontos de 

referência, como com altura e em meio ao centro histórico da cidade, o que nos revela que 

mesmo com toda a imposição e poder de Portugal sobre o território brasileiro, a igreja 

católica sempre esteve fazendo parte deste processo de domínio sobre tudo religioso. No 

entanto conforme mostra a imagem na figura 6 a imposição da igreja católica se apresenta 

superior a projeção do palácio Conde dos Arcos, símbolo de poder e controle.  

Nessa perspectiva, a caminhada pelo sítio urbano do Patrimônio Cultural e 

edificado existente na Cidade de Goiás, nos proporcionou uma imersão controlada na 

iconografia local. A caminhada dispôs nossos olhares e nossos corpos nessa rede de 

imagens que forma a iconosfera da arquitetura colonial da Cidade de Goiás.   

  Essa experiência, nos despertou para o importante papel de mostrar que as 

cicatrizes impostas pelo tempo e presas a arquitetura colonial, assim como os modos de 

vida da antiga capital do Estado de Goiás, estão inseridas dentro de uma ótica que estimula 

a investigar as informações imagéticas pela captura de imagens através da fotografia, e 

assim eleger quais informações que estão dentro destas técnicas de enquadramento, 

permitida pelos dispositivos imagéticos.        

  Contudo, o relado de Rouillé nos leva a crer que as imagens não somente 

tem a função de representação de algo, mas também forjam um real possível. Segundo 

(Rouillé, 2009, p. 71-72), “a imagem fotográfica cria o real, ela fabrica o mundo, ela o faz 

acontecer.”  Em meio a essas imagens, fruto de uma caminhada nada ingênua, fomentamos 

nossa capacidade de imaginação, diante de um recorte no espaço de um determinado 

tempo. Fato que leva a informações visuais ao íntimo do observador e por um processo de 

sentimento parte para decifra-la, utilizando da imaginação para poder prosseguir com o que 

foi estimulado por um processo cognitivo.       

  Toda esta experiência está embasada em uma metodologia contida de dois 

procedimentos, o caminhar como pratica estética e o fotografar, ambos os processos 

metodológicos nos levou a uma experiência de imersão e controle dos nossos olhares bem 

como dos nossos corpos, pela iconosfera da arquitetura na Cidade de Goiás. Fato que 

evidentemente nos remeteu a uma rede de imagens que se ergue diante de nós, 

proporcionando em vários momentos o que poderia ser chamado de deslumbramento 

conforme descreve (ROCHA, 2011), entre outras palavras afirma que o deslumbramento é 

estar imerso e sob controle, no nosso caso o deslumbramento nos remete a um estado que 

vai além da observação, estado que nos envolve a produzirmos sentidos pelo que vemos à 

partir do potencial imagético da iconosfera do lugar.    
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