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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo se trata da constituição da narrativa visual “Seis cidades de Goiás”, construída 

a partir das semelhanças e particularidades dos aspectos visuais de cinco cidades do interior, 

Cidade de Goiás, Piracanjuba, Trindade, Nerópolis e Senador Canedo, e da capital do estado de 

Goiás (Goiânia), tendo como inspiração o conceito de álbum comparativo, ou seja, a “formação 

de padrões visuais” que permitem o registro das mudanças ocorridas nas cidades (LIMA; 

CARNEIRO, 1997), e realizado através de uma nova perspectiva: diferentes cidades em um 

mesmo tempo cronológico. 
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 A narrativa foi construída tendo como base o conceito de ensaio de Elias (2007, p.50 apud 

Fiuza e Parente, 2008) que o define como sendo um trabalho que “conta uma história, tem uma 

unidade entre as imagens e não é redundante, pois cada foto traz uma nova pose ou revela uma 

nova nuance”. 

 Este trabalho tem como justificativa a aproximação de cada um dos seis integrantes do 

grupo com a cidade com a qual têm algum vínculo, bem como analisar o modo como se dá o 

desenvolvimento urbano de acordo com a variação geográfica no estado, além de observar o 

conceito de álbum comparativo, já bem estruturado, através de uma nova lente, comparando 

fotografias de cidades diferentes em um mesmo espaço de tempo. 

 Objetivou-se, através deste trabalho, representar diferenças entre localidades tão 

próximas, que podem parecer sutis e muitas vezes se disfarçam de semelhanças, mas que ainda 

assim se fazem presentes e destacam a singularidade de cada cidade. 

 

2 O ÁLBUM COMPARATIVO 

O conceito de álbum de cidade precede o conceito de álbum comparativo. Carvalho e 

Lima (1998, p. 19-20) trabalham bem a essência de cada fotografia tirada para a narrativa ao 

definirem o objetivo que se tem em mente durante a realização de um álbum de cidade: 
A ideia de álbum de cidade tem como pressuposta a tentativa de apresentar uma síntese, 

ou seja, um conjunto articulado daquilo que foi selecionado como representativo dos 
grupos e lugares urbanos. (...) Os álbuns localizam-se em uma faixa intermediária na 
cristalização dos centros urbanos, permitindo a articulação de um rico universo de 
imagens associado à cidade e organizado segundo uma narrativa própria. 
 

 O álbum comparativo surgiu tendo como premissa observar as mudanças ocorridas em 

uma paisagem urbana ao longo do tempo, bem como trabalhar a subjetividade do fotógrafo no 

tocante ao mundo ao seu redor, tendo em vista que a construção visual de um local ocorre, no 

geral, através de informações imagéticas vindas da mídia, de leituras e da construção oral. Nessa 

modalidade, a cidade pode ser vista como artefato e o foco das comparações pode ser qualquer 

um de seus aspectos, como, por exemplo, relevos, edificações, vegetação e imagens de práticas 

sociais (SILVA, 2011). 

O álbum comparativo foi uma prática comum no século XIX. Na França, Charles 

Marville fotografou, entre 1853 e 1870, a cidade de Paris. As fotos renderam à exposição Paris 
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Avant-Aprés, organizada pela Academia de Arquitetura Francesa, um álbum comparativo com 50 

fotos (SILVA, 2011). 

 No Brasil, um dos fotógrafos mais importantes, autor de álbuns comparativos da cidade 

de São Paulo, foi Militão Augusto de Azevedo. Nascido no Rio de Janeiro, em 1837, ele 

desenvolveu, ao longo de sua vida, um trabalho de extrema versatilidade. No entanto, grande 

parcela de seu reconhecimento se deve ao álbum comparativo da cidade de São Paulo por ele 

realizado entre 1862 e 1887, buscando captar as mudanças que a modernização provocou na 

capital paulista nesse intervalo de 25 anos. De acordo com Silva (2011, p. 49), Militão trabalhou 

com “(...) imagens de plano médio com enfoque nos relevos, edificações e vegetação da cidade, e 

sem muitas imagens de práticas sociais”. 

 A partir desta proposta do álbum comparativo, os integrantes do grupo aventuraram-se a 

produzir imagens de seis cidades, propondo uma comparação entre elas, a partir da escolha de 

ângulos parecidos, visando a busca de semelhanças e particularidades de cada uma delas. As seis 

cidades escolhidas para a construção deste trabalho foram: Cidade de Goiás, Piracanjuba, 

Trindade, Goiânia, Nerópolis e Senador Canedo. Estas escolhas se relacionam ao vínculo que 

cada integrante do grupo tem com a localidade. Para que a comparação pudesse ocorrer de modo 

satisfatório, cada cidade teve três fotos a ela relacionadas, totalizado, portanto, 18 fotos na 

narrativa visual. 

 No tocante à escolha dos cenários e das características visuais, buscou-se compreender 

quais os principais fatores que compõem uma cidade. Após discussão, chegou-se à conclusão de 

que estruturas físicas por si só não podem ser denominadas cidades devido à falta de interação no 

ambiente. Mesmo havendo interação, há ainda a necessidade de uma essência capaz de dar vida 

ao amontoado de tijolos e concreto e validar, ainda que indiretamente, as inúmeras interações que 

lá ocorrem diariamente, reafirmando, simbolicamente, a existência dessa localidade. Estes 

princípios motivaram a escolha de uma igreja, um centro comercial e uma peculiaridade como 

cenário de nossas fotografias. 

 

3 A NARRATIVA 

Antes da escolha dos cenários, a metodologia utilizada para criar uma intimidade com a 

cidade foi a do flâneur. A definição deste termo feita por Frandoloso (2014, p. 1) condiz 

exatamente com o papel prestado por cada integrante do grupo na construção da narrativa: 
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Existe uma figura muito curiosa e fascinante que dedica seu tempo a vagar pelas ruas, no 

intento de observar o que acontece ao seu redor, de captar algo de mais perene no 
cenário urbano. Esse passante se locomove a pé e sem pressa, como requer um processo 
bem executado de análise e registro da vida cotidiana. Tal personagem atende pelo nome 
de flâneur. É um observador que caminha tranquilamente pelas ruas apreendendo cada 

detalhe sem ser notado, sem se inserir na paisagem e que busca uma nova percepção da 
cidade. Para situar a curiosa figura do flâneur no tempo é preciso entende-lo, antes de 
tudo, como uma figura nascida na modernidade. 

 

 Cada integrante do grupo se vestiu de flâneur e vagou pela cidade em busca de aspectos 

que chamassem sua atenção de modo particular, bem como olhando-a como um todo. De início, 

procurou-se locais comuns a todas as cidades e, através dessa busca, percebeu-se que todas 

apresentavam alguma característica capaz de distingui-las das outras.  

 Um dos objetos mais valorizados durante toda a produção do trabalho foi a experiência, 

com enfoque em seu aspecto didático, estando ele, segundo Guimarães (2013), “em seu possível 

poder de reeducar uma visão esgotada (pelo bombardeio mercantil de imagens) justamente 

através de sua perda provisória”. Durante a execução das fotografias, não se visou a construção 

de um objeto, assim como demanda a fotografia pela experiência, mas sim possibilidades vindas 

através da exploração dos sentidos e também da imaginação do fotógrafo, sempre focando no 

próprio evento fotográfico como objeto a ser retratado (GUIMARÃES, 2013). 

 Todas as igrejas fotografadas estão relacionadas ao catolicismo, por motivos alheios às 

suas doutrinas. A maior parte da população é cristã, fazendo com que tais templos religiosos 

sejam palco de inúmeras interações entre pessoas únicas diariamente. Além disso, as igrejas 

católicas, de modo geral, apresentam grande preocupação com a estética externa de seus templos, 

sendo características em suas cidades, o que serviu como um incentivo a mais para que fossem 

fotografadas. A câmera, em todos os casos, foi posicionada na vertical para que a estrutura ficasse 

o mais evidente possível, não lutando por espaço contra outros elementos das redondezas, e a foto 

foi tirada a partir da lateral esquerda dos templos. Utilizou-se de um ângulo de baixo para cima, 

buscando, através dessa técnica, representar a relação existente entre o humano, no plano terreno, 

e o divino, nos céus, a partir da premissa que as igrejas católicas simbolizam o estabelecimento 

de relações entre o homem e Deus, através da oração. 
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 Toda cidade, por menor que seja, apresenta alguma forma de compra, venda ou troca de 

produtos em um ambiente reconhecido como sendo seu centro comercial. Esse foi um fator 

decisor na escolha de tal cenário, visto que se objetivou comparar aspectos presentes em todas as 

seis localidades. Assim como na igreja, pessoas diversas realizam inúmeras interações entre si 

diariamente nesses locais. Além disso, centros comerciais podem apresentar indícios de fatores 

diversos como, por exemplo, o quão grande e desenvolvida a cidade é, o modo como ela é 

estruturada e até mesmo sua idade, através da análise das ruas e estabelecimentos. Os centros 

comerciais, ao contrário dos templos religiosos, representam as relações existentes entre o 

homem, em aspectos comerciais e pessoais. Partindo do princípio de que todos devem ser vistos 

como iguais, as fotos foram tiradas com a câmera na horizontal, sempre paralela ao chão. 

 A peculiaridade, por sua vez, busca captar a essência da cidade. As fotos tiradas podiam 

representá-la tanto fisicamente quanto simbolicamente. Será apresentada, a seguir, a experiência 

de cada um dos fotógrafos durante o processo de fotografia de suas respectivas cidades, bem 

como o porquê da escolha de cada peculiaridade para representar sua essência. A seguir, 

apresentamos as seis cidades e as respectivas fotografias participantes da narrativa visual. 

 

3.1 CIDADE DE GOIÁS 
Figura 1 – Centro comercial, igreja e peculiaridade da Cidade de Goiás 

Fonte: Maria Clara, 2018, acervo pessoal 

Em 1726, o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, chegou às terras hoje 

conhecidas como Cidade de Goiás e descobriu ouro nas cabeceiras do Rio Vermelho, em terras 

antes habitadas pelos índios da tribo Goyaz. Foi fundado o arraial de Sant’Anna, que dez anos 
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depois foi elevado à condição de vila, e se tornou a capital da Capitania de Goiás durante o Ciclo 

do Ouro. 

 O rio fotografado faz parte da lenda de uma jovem índia, Cari, que se apaixona por dois 

homens, um português e um guerreiro. Ao disputarem a mão da moça, ambos acabam mortos e 

das lágrimas da índia Cari surgiu um rio. O local foi escolhido para a fotografia por conta de sua 

imensa beleza cultural e ambiental. Poucas são as cidades que podem desfrutar desse privilégio 

de uma fonte de água limpa e de tamanha importância. E todos que passam por ali sempre 

afirmam que o rio traz um sentimento de paz. 

 Sobre a experiência fotográfica, Maria Clara, que morou na cidade até os quatro anos e 

retornou aos 14, residindo lá até hoje, disse:  
“Ao fotografar a Cidade de Goiás, percebi detalhes que antes ficavam escondidos 
para mim, e acredito que também ficam para aqueles que vivem aqui. O olhar 
acostumado faz com que percamos pequenos detalhes que, com o tempo, se 

tornam imperceptíveis e, com a fotografia, eu os eternizava ali, para que todos 
que a vissem relembrassem como a cidade é verdadeiramente, fazendo com que 
os olhos que eram cegos aos pequenos encantos se tornem os mais perspicazes 
nessas belezas em modestas marcas do tempo”. 

 

3.2 PIRACANJUBA 
Figura 2 – Centro comercial, igreja e peculiaridade de Piracanjuba 

Fonte: José Lucas Fagundes, 2018, acervo pessoal 

O povoamento do território de Piracanjuba remonta ao descobrimento de ouro em Santa 

Helena. Em 1820, todas as terras referentes ao município já haviam sido ocupadas. A população 

inicial consistia, em sua maior parte, de mineiros, paulistas e negros escravos. Os moradores 
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vieram para a cidade, desde o início, com a intenção de permanecer, fator que pôde ser 

constatado pela qualidade das casas construídas desde os primórdios da cidade. 

 Piracanjuba é a Capital Nacional das Orquídeas, por isso a foto de uma orquídea tirada 

durante a 37ª Exposição Nacional de Orquídeas, que atrai anualmente apreciadores de todo o 

país, seja para exposição, compra ou troca de espécies, foi escolhida para representar sua 

essência. 

 Sobre a experiência fotográfica, José Lucas, que nasceu na cidade e lá residiu por 18 anos, 

disse:  
“A sensação que tive ao andar pela cidade com a câmera em minhas mãos foi 
completamente diferente de tudo que experienciei durante os anos que morei em 
Piracanjuba. Sempre sentia que estava indo a algum lugar, porém, ao segurar a 
câmera, foi como se o lugar e o ângulo fotográfico perfeito estivesse vindo até 

mim, sem qualquer pressa ou compromisso com o tempo”. 

 

3.3 TRINDADE 
Figura 3 – Centro comercial, igreja e peculiaridade de Trindade 

 
Fonte: João Victor Souza, 2018, acervo pessoal 

A história do município de Trindade data de antes mesmo de 1840. Naquele período, suas 

terras eram pertencentes a Campinas ou Campininha das Flores e levava o nome de Barro Preto, 

em homenagem ao córrego que margeava o povoado. O desenvolvimento do povoado deu-se a 

partir da descoberta de um medalhão da Santíssima Trindade, que atraiu fiéis de todo o território 

brasileiro. Com o crescimento das romarias, o povoado alcançou status de Vila em 1920 e em 

1927 tornou-se município. 
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 Em Trindade, a sala dos milagres foi escolhida porque a economia e a cultura dessa 

cidade giram em torno da fé, mais especificamente do turismo religioso. A cruz de madeira de 

grandes dimensões foi fotografada sabendo que se trata de um elemento de alta importância no 

cristianismo. Observar essa imagem sabendo que a foto foi tirada no município de Trindade 

indicaria, portanto, que se trata de um ambiente religioso e que a fé se faz peculiaridade desse 

lugar. 

 Sobre a experiência fotográfica, João Victor, que mora em Trindade desde o seu 

nascimento, disse:  
“Passear por minha cidade com uma câmera fotográfica em mãos foi uma 
experiência muito agradável. Pude andar por ruas que há muito tempo não 
andava e notar algumas mudanças que aconteceram com o passar do tempo que 
até então não tinha me dado conta. Considerei também um grande desafio 

enquadrar recortes da minha cidade que pudessem sintetizar, no estático de uma 
fotografia, a essência de um município querido”. 

 

3.4 GOIÂNIA 
Figura 4 – Centro comercial, igreja e peculiaridade de Goiânia 

Fonte: Isabela Holanda, 2018, acervo pessoal 

A grande Goiânia é fruto da Marcha para o Oeste, política desenvolvida no Governo de 

Getúlio Vargas para incentivar a inovação e desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro. 

Extremamente influenciada pela Art Déco, Goiânia nasceu em 24 de outubro de 1933 para ser a 

nova capital política e administrativa de Goiás, consolidando os planos de Vargas e Pedro 

Ludovico. Hoje, é um importante polo econômico da região. 
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 A escolha do Beco da Codorna, em Goiânia, se deveu ao fato de que ele simboliza a 

intervenção artística na realidade urbana. O beco era utilizado como estacionamento durante o dia 

e ponto de drogas durante a noite. Foi revertido a primeiro museu de arte urbana de Goiânia pela 

iniciativa dos estudantes de publicidade da PUC-GO, que fizeram uma intervenção no local. 

 Sobre a experiência fotográfica, Isabela Holanda, que residiu em Goiânia até os cinco 

anos e retornou um ano após, permanecendo até os dias atuais, disse:  
“Ver Goiânia através de uma lente fotográfica foi como redescobrir a cidade. 
Apesar de já conhecer cada ponto fotografado, eu não estava olhado com os 
olhos apressados de quem vai ao centro de Goiânia exercer alguma atividade. 
Precisei olhar e depois olhar novamente para saber como capturar cada imagem. 

Experimentei também a insegurança de andar com um equipamento tão valioso 
em ruas tão agitadas e um beco não tão movimentado assim”. 

 

3.5 NERÓPOLIS 
Figura 5 – Centro comercial, igreja e peculiaridade de Nerópolis 

Fonte: Joyce Santos, 2018, acervo pessoal 

Nerópolis é fruto do desmembramento de parte de Pirenópolis em 1892. A partir de então, 

passou a ser considerado um povoado com diferentes nomes ao longo do tempo. Em 1904, 

passou à condição de vila, sendo parte do município de Anápolis. Nerópolis teve seu nome 

originado de uma homenagem ao senador Nero Macedo. O povoado foi elevado à categoria de 

município em 1948 e hoje sedia a gigante Kraft-Heinz indústria alimentícia, que é a maior fonte 

de renda da região. 



 

 
 
 

162 

 A cidade de Nerópolis é conhecida como sendo a Cidade Goiana do Doce, devido à sua 

alta produção de doces. A fotografia, contendo doces em formato de cubo, representa, 

simbolicamente, o título detido pela cidade. 

 Sobre a experiência fotográfica, Joyce Santos, que residiu em Nerópolis por 17 anos, 

disse:  
“Fotografar a cidade de Nerópolis foi uma experiência que proporcionou um 
maior conhecimento do lugar que, embora seja um local pequeno e afastado, 
possui beleza em sua simplicidade. No decorrer do dia, não se percebe a riqueza 
de detalhes, e com a fotografia foram captados aspectos que a valorizam e que 

passavam despercebidos pelo simples fato de serem comuns aos olhos de quem 
os vê constantemente, sem muita atenção. Isto fez deste projeto algo 
enriquecedor e significante”. 

 

3.6 SENADOR CANEDO 
Figura 6 – Centro comercial, igreja e peculiaridade de Senador Canedo 

Fonte: Laura Alves, 2018, acervo pessoal 

Em 1953, a região que hoje é conhecida como Senador Canedo, mas anteriormente era 

considerada apenas um povoado, cujas terras eram de grandes fazendeiros, foi elevada à condição 

de Distrito de Goiânia. Porém, somente após a década de 80, Senador Canedo experimentou um 

crescimento populacional que trouxe consigo os rumores de emancipação política da região, que 

veio a acontecer de fato no dia 09 de janeiro de 1988. Um ano após a emancipação, acontecia a 

primeira eleição para prefeito da cidade. 

O monumento das bênçãos, inaugurado no ano de 2011, em Senador Canedo, foi 

escolhido para representar a peculiaridade dessa cidade tendo em vista que, quando planejado, o 
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monumento representaria a gratidão da população da cidade pelas “bênçãos” nela recebidas, 

como seu rápido desenvolvimento e crescimento. Há aqueles que defendem, também, que as 

mãos do monumento representam as mãos de Deus sobre a cidade. Os habitantes de Senador 

Canedo são, em sua maioria, cristãos e relacionam as melhorias na cidade com o poder divino. 

Sobre a experiência fotográfica, Laura Alves, que tem a cidade como uma segunda casa 

devido à presença de seus avós no município, disse:  
“Explorar Senador Canedo em busca de locais que retratariam todas as 

características da cidade trouxe a conhecimento uma cidade que anteriormente já 
acreditava conhecer muito bem. Ruas e igrejas, anteriormente observadas às 
pressas, como figurantes, agora se tornaram vítimas de uma lente atenta e curiosa 

e protagonistas do meu olhar. Foi nessa verdadeira descoberta de Senador 
Canedo que cada fotografia ganhou forma”. 

  

4 MONTAGEM E EXPOSIÇÃO DA NARRATIVA 

As fotos foram organizadas de acordo com a idade das cidades, da mais velha para a mais 

jovem: Cidade de Goiás (285 anos), Piracanjuba (163 anos), Trindade (97 anos), Goiânia (85 

anos), Nerópolis (70 anos) e Senador Canedo (29 anos). O preto e branco das fotos dos centros 

comerciais e das igrejas se deveu ao fato de que era necessário comparar os aspectos visuais de 

cada cidade, de modo que variações nas cores não distraiam o observador. As peculiaridades 

tiveram suas cores mantidas por representarem a essência dessas localidades. Caso a coloração 

fosse removida, a essência da cidade ficaria morta.  

 Essa narrativa visual foi apresentada como parte da exposição “Narrativas urbanas”, no 

dia 03 de julho de 2018, resultado da disciplina “Introdução à Fotografia” ministrada pela 

professora Ana Rita Vidica. Nesta exposição, as fotos foram apresentadas em um mapa (figura 7) 

que englobou todas as cidades participantes, tendo cada fotografia sido presa próxima ao seu 

local de origem de modo que o observador pudesse distinguir onde foi tirada. A decisão desta 

montagem teve como inspiração o projeto da fotógrafa Cecília Araújo, denominado “Back 

Home”, que registrou paisagens do trajeto de Paraty-RJ até Goiânia-GO e expos as fotografias 

vinculadas a seus respectivos lugares em um mapa, o trabalho dela pode ser acessado em 

https://www.ceciliaraujo.com/publicacoes. 
Figura 7 – Montagem da Narrativa Visual na Exposição 
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Fonte: Ana Rita Vidica, 2018, acervo pessoal 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A execução de comparações referentes aos aspectos visuais e culturais de diferentes 

cidades de um único estado em um mesmo tempo cronológico permitiu uma reflexão quanto ao 

modelo tradicional de utilização do álbum comparativo. Contudo, houve um distanciamento ao 

fazer a comparação de diferentes cidades, possibilitando perceber uma permanência nas 

estruturas urbanas. 

 A metodologia de trabalho e o tema escolhido permitiram o estudo da relação entre 

fotografia e cidade, criando um universo de interação mútua entre fotógrafo e cenário, não tendo 

o produto final sido apenas resultado da execução do olhar fotográfico de quem pressionou o 

botão de disparo da câmera fotográfica, mas também do modo como a cidade enxerga e interage 

com o fotógrafo através de aspectos individuais e subjetivos, assim como afirma Silva et al 

(2018, p. 47) “A cidade é um organismo vivo, ainda que construída e determinada pelo homem e 

a fotografia não decorre da imagem registrada, mas é produzida pelo modo como a cidade nos 

olha e desafia nossa percepção”. 

 Pode-se considerar que, tendo como base tudo que foi apresentado e discutido, o objetivo 

de ressaltar as diferenças, por menores que fossem, nos âmbitos visual e cultural, e perceber as 

peculiaridades, foi alcançado. Com isso, possibilitou-se dar a oportunidade ao observador de tirar 

suas próprias conclusões quanto às nuances de cada cidade, através das fotografias, interagindo 

com elas, como organismos vivos. 
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