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UM FOTOLIVRO SOBRE O PROJETO “GRANDE HOTEL VIVE O CHORO” 

 

Guilherme Henrique Narciso Alves 

 

RESUMO 
 

Projeto experimental, feito como Trabalho de Conclusão de Curso, composto por uma 
reflexão teórica sobre o processo de construção de um fotolivro que busca perceber as 
alterações que o projeto Grande Hotel Vive o Choro (o Chorinho) provoca no entorno do espaço 
físico que ocupa. Na apresentação teórica, o projeto trata do processo de reconhecimento e 
registro fotográfico do espaço do Chorinho, bem como a transformação desses registros 
fotográficos em uma narrativa, passando pela confecção do fotolivro. 
 
Palavras-chave: Fotografia; Fotolivro; Cidade; Goiânia; Grande Hotel Vive o Choro. 
 
 
 

CHORINHO’S GLANCE: 
A PHOTOBOOK ABOUT THE PROJECT "GRANDE HOTEL VIVE O CHORO" 

 
 

ABSTRACT 
 

Experimental Project, made as a Course Conclusion Essay (Thesis), composed by a 
theoretical reflection about the construction process of a photobook which aims to perceive the 
altercations that the Great Hotel Vive o Choro (Chorinho) provokes in the space that it occupies. 
In the theoretical presentation, this essay sheds light on the acknowledgement process and 
photographical register of the Chorinho’s space, as well as the transformation of these photos in 
a narrative, passing through the confection of the photobook. 
 
Key-words: Photography; Photobook; City; Goiânia; Grande Hotel Vive o Choro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Esse trabalho se constitui em uma reflexão teórica sobre o esforço 

empregado em um projeto fotográfico que buscou registrar um dos principais 

eventos que acontecem no centro de Goiânia. Iniciativa da Prefeitura Municipal, o 

projeto “Grande Hotel Vive o Choro”, mais conhecido como Chorinho, busca retomar 

os tempos áureos do Grande Hotel, importante palco de bailes da sociedade 

goianiense nos primeiros anos de existência da cidade, atraindo a população para o 

histórico prédio pela música e cultura.  

 Como ponto de partida de todo o trabalho, figura a seguinte questão-

problema: como o projeto “Grande Hotel Vive o Choro” altera a dinâmica do espaço 

que ocupa? Em busca de registrar fotograficamente essa possível compreensão, 

visitei o local por seis vezes, participando e fotografando o Chorinho em quatro dias, 

no fim de 2017 e no início de 2018. A ideia, então, era produzir registros que se 

estruturariam em uma narrativa visual cujo suporte seria um fotolivro. 

 Essa narrativa versa sobre as mudanças que o Chorinho provoca no espaço 

que ocupa, bem como sua paulatina construção. Ela é construída no processo de 

exploração do evento e destrinchada ao longo dos quatro capítulos que se aqui 

seguem. 

 O primeiro capítulo, denominado “A cidade como espaço de intervenção”, traz 

para o leitor o contexto de surgimento do Grande Hotel, que remonta o nascimento 

de Goiânia, bem como as transformações pelas quais o espaço passou ao longo do 

tempo, culminando em uma discussão sobre o conceito foucaultiano de heterotopia 

e na possibilidade de se pensar o Chorinho como um espaço heterotópico. Neste 

capítulo também se analisa a possibilidade de interpretação do Chorinho como uma 

intervenção na paisagem urbana, trazendo, como referência, a obra Detetores de 

Ausência, de Rubens Mano para discutir essa possibilidade. 

 Após apresentar para o leitor o histórico do Chorinho e introduzir a discussão 

teórica em torno do fenômeno que o cerca, o trabalho mostra, em seu segundo 

capítulo, a perspectiva de (Re)conhecimento do Chorinho. O objetivo deste capítulo 

é trazer ao leitor o início do processo de exploração do espaço, seu reconhecimento, 

a relação intrínseca entre fotografia e cidade. Discorrendo por esse processo de 

exploração, retomo às andanças artísticas das vanguardas do século passado, 

estabelecendo paralelos entre o caminhar deles e o que eu estabeleci ao longo da 
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minha jornada. 

 No terceiro capítulo, o foco está no processo de criação da narrativa, nos 

desafios encontrados para registrar “como o evento transforma o espaço”. Aqui, se 

realça a importância do diário de campo para a consolidação do projeto e na 

capacidade que as imagens possuem de produzirem sentido por si só, 

concatenando as ideias e estabelecendo histórias com início e fim. Também é 

retratado o surgimento das categorias que comporiam o fotolivro, bem como a 

relevância e justificativa de ser de cada uma delas. Neste capítulo, a pergunta inicial 

que motiva a existência desse trabalho começa a ser respondida de forma mais 

objetiva. 

 O quarto e último capítulo traz os detalhes da materialização do fotolivro, 

mostrando como seu formato dá corpo à narrativa. A princípio, apresento uma breve 

discussão sobre o livro de artista e o fotolivro, sobre as possibilidades de casamento 

entre a fotografia e seu suporte. Os detalhes da construção do fotolivro são 

expostos: os títulos empregados, os materiais utilizados, a tipografia, as cores, a 

diagramação, a sequência das fotos, o papel e, é claro, o produto final. 

 Nas próximas páginas, o leitor se deparará com a fundamentação e reflexão 

teórica de um projeto que buscou mostrar como um evento de rua, tal qual o 

Chorinho, pode alterar e altera a dinâmica de uma avenida cuja vida se restringe ao 

horário de funcionamento do comércio local, tornando-se ponto de referência, 

modificando por completo um espaço, até então sem perspectivas, e transformando-

o em opção democrática e viável de difusão de cultura e lazer no coração da cidade. 
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2. A CIDADE COMO ESPAÇO DE INTERVENÇÃO 

2.1. O Grande Hotel e o Chorinho 

Nascido junto a Goiânia, o Grande Hotel (figura 1) foi o primeiro edifício 

construído para hospedar os que chegavam à nova capital (ROCHA, 2013). 

Localizado na esquina da Rua 3 com a Avenida Goiás (figura 2), no Setor Central, 

próximo à Praça Cívica – onde está o complexo administrativo do Governo do 

Estado de Goiás e, à época, onde ficava, também, a sede da Prefeitura de Goiânia –

, o Grande Hotel tinha como papel facilitar a instalação dos que vinham tratar de 

negócios com o governador (MONTEIRO, 1938).  

 
Figura 1: O Grande Hotel (fachada da av. Goiás e da rua 3) 

 
Fonte: Acervo do MIS/GO 

 
Figura 2: Localização do Grande Hotel 

 
Fonte: Google Maps 
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 Segundo Rocha (2013), o edifício tinha sessenta quartos, quatro 

apartamentos de luxo, contava com um restaurante-bar (figura 3), ponto de encontro 

da sociedade goianiense, e era anfitrião de bailes carnavalescos e festas de 

reveillón.  

 
Figura 3: Inauguração do restaurante-bar do Grande Hotel 

 
Fonte: Monteiro (1938) 

 

O Grande Hotel era motivo de grande orgulho para o povo goianiense, algo 

que fica evidente na notícia do evento de inauguração dada pelo Correio Oficial: 

 

O “Grande Hotel” será o monumento que, no futuro, poderá narrar toda a 
história de Goiânia, pois nasceu com ela e com ela viverá, assistindo todos 
os seus triunfos e participando de todas as suas glórias. Depois, se pelo 
lado histórico há de influenciar as tradições da nova Capital, o “Grande 
Hotel”, pela perfeição de suas linhas arquitetônicas, ela beleza de sua 
fachada, pela majestade do seu todo, constitui um dos justos orgulhos desta 
cidade que deslumbra os olhos do visitante [...]  
(CORREIO OFICIAL, 27 de jan. de 1937 apud MONTEIRO, 1938, p. 433.) 
 

 
e no discurso que, segundo a notícia, foi proferido na solenidade pelo Dr. J. J. 

Guimarães Lima (secretário da Prefeitura), em nome do Prefeito: “(...) Como as 

pirâmides do Egito memorando os seus construtores, o “Grande Hotel”, será um 

monumento eternizando a obra do Dr. Pedro Ludovico, o gênio que criou Goiânia 

(...)” (op. cit.). 

Com o passar dos anos, o prestigiado Grande Hotel foi gerenciado pelo 

Estado, arrendado por particulares e alugado para lojistas até que, no início da 

década de oitenta, o prédio deixou de ter uma função relacionada à hotelaria para se 
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tornar sede do  IAPAS (Instituto de Administração Financeira da Previdência e 

Assistência Social), atual INSS (Instituto Seguridade Social) como pagamento de 

uma dívida (ROCHA, 2013). Já em 2004, aponta Rocha (2013), a recém-criada 

Divisão de Patrimônio Histórico, órgão da Prefeitura de Goiânia, passou a dividir o 

prédio com o INSS, inaugurando no local um Centro de Memória e Referência de 

Goiânia. O Grande Hotel passou, então, a contar com espaço para exposições, 

vernissagens e outros eventos do gênero (Ibid). 

Para deixar evidente as mudanças pelas quais passaram o Centro de 

Goiânia, Silva (2011) se propõe a produzir um álbum comparativo da cidade, 

colocando em perspectiva o nascimento da cidade e como ela se encontrava no ano 

de 2011, em especial do seu caráter urbanístico. Desse modo, a autora dá 

preferência a imagens que possuíam algum tipo de referencial arquitetônico 

moderno do centro da cidade, o que acaba por incluir o Grande Hotel (figura 4) em 

seu projeto, dentre outras localidades.  

 
Figura 4: O Grande Hotel ontem e hoje 

 
Acima: Eduardo Bilmejian, 1936. Acervo MIS – GO 
Abaixo: Maria Cláudia Reis, 2011. Acervo Pessoal 

Fonte: Silva (2011) 

 
As imagens mostram o desenvolvimento de Goiânia como um grande centro 

urbano: inúmeros prédios foram construídos nos terrenos vizinhos ao hotel e os 

carros, antes raros, agora tomam a Avenida Goiás. Como vimos, o prédio do Grande 
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Hotel foi ressignificado diversas vezes, assumindo outra relevância para cidade. 

Pensando desta maneira, podemos dizer que o Chorinho adiciona mais uma 

camada de significado àquele espaço.  

Com o objetivo de relembrar os tempos áureos em que o Grande Hotel 

recebia grandes bailes, surge, em 2003 – coincidência ou não, este é o mesmo ano 

em que o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tombou vinte 

e dois edifícios de Goiânia –, o projeto popularmente conhecido como Chorinho,   

segundo aponta matéria no site do jornal O Popular1 e do blog Prefeitura de 

Goiânia2. Lançado em 2003 pela Secult (Secretaria de Cultura da Prefeitura de 

Goiânia), o projeto “O Grande Hotel Revive o Choro”, atualmente “O Grande Hotel 

Vive o Choro”, foi inicialmente coordenado pelo músico professor Oscar Wilde, um 

dos idealizadores do evento. Desde seu lançamento, o evento já foi sediado em 

outros locais, como a Rua do Lazer e a Antiga Estação Ferroviária3, teve longos 

hiatos e sua ausência foi lamentada por artistas locais: 

 

“O Chorinho era o evento que mais levava pessoas até o Centro para ouvir 
música popular, estar entre amigos, ocupar as ruas da cidade. Era um 
momento de convergência e de sintonia com a história da cidade. É muito 
interessante porque ele agrega pessoas de todas as regiões, gostos e 
estilos musicais, e ocupa uma região de Goiânia até então esquecida, mas 
de importância para a memória da capital,” aponta a cantora Grace 
Carvalho. (FERREIRA, Clenon. 2017) 

 A opinião de Luciana Clímaco sobre o Chorinho vai ao encontro à de Grace 

Carvalho: 

“É um lugar lindo, mas que está parado. Trata-se de um projeto que abarca 
as diferentes possibilidades da música criada em Goiás, em um pretexto 
para a formação de público e de ocupação de espaços do Centro. Para 
mim, é o melhor projeto de música da cidade” (op. cit.)  

 

Retomado em 2017, pela gestão de Kléber Adorno, secretário de cultura de 

Goiânia, o Chorinho voltou à calçada do Grande Hotel com o nome de “Grande Hotel 

                                            
1Grande Hotel Vive o Choro Retorna ao Centro de Goiânia. Disponível em: 

https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/grande-hotel-vive-o-choro-retorna-ao-centro-de-
goi%C3%A2nia-1.1329914. Acesso em 29 de mai de 2018. 
2Grande Hotel Vive o Choro Retorna Amanhã. Disponível em:  

http://prefeituradegoiania.blog/2017/08/17/projeto-grande-hotel-vive-o-choro-retorna-amanha/. Acesso 
em 29 de mai de 2018. 
3Acabou o Choro. Disponível em: https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/acabou-o-choro-

1.184234#. Acesso em 29 de mai. de 2018. 
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Vive o Choro”. 

O tempo fez do evento um dos mais queridos da cidade e foi elogiado pelo 

seu caráter democrático e uma opção de lazer e ocupação do Centro de Goiânia, 

que fica completamente esvaziado fora do horário comercial, como mostram as 

matérias jornalísticas sobre a retomada de o “Grande Hotel Vive o Choro”. O projeto 

é democrático pelo seu formato gratuito e aberto ao público e por acolher outros 

ritmos, ultrapassando a barreira do choro enquanto estilo musical e se consolidando 

como um importante palco para os músicos goianos que embalam as noites de 

sextas-feiras. 

Esse espaço e uso extraordinário da rua e da calçada do antigo Grande Hotel 

para a realização de um evento que ocorre apenas às sextas-feiras pela noite pode 

ser classificado como heterotopia. Foucault (2006) classifica como heterotópico todo 

espaço ou lugar que exerce uma função não-hegemônica. Para explicar melhor o 

que é a heterotopia, ele apresenta seus seis princípios (FOUCAULT, 2006).  

O primeiro princípio aponta para uma universalidade da heterotopia, para a 

probabilidade de que não haja uma única cultura em todo mundo que não se 

constitua de heterotopia. O segundo princípio aponta que uma sociedade pode, ao 

longo de sua história, fazer com que uma heterotopia existente e uma que não 

deixou de existir, funcione de maneira muito diferente. O terceiro princípio diz que a 

heterotopia tem a capacidade de unir no mesmo espaço posicionamentos diversos 

que por si são incompatíveis.  

O quarto princípio da heterotopia mostra que os espaços heterotópicos 

podem estabelecer conexão entre distintos períodos de tempo. O quinto princípio 

aponta para um sistema de abertura e fechamento, isto é, um sistema de regras, 

que tanto isola um espaço quanto o faz acessível. O sexto e último princípio da 

heterotopia é a função que ela desempenha em relação ao espaço ao seu redor, 

criando um espaço de ilusão, que denuncia o real, ou de compensação, que 

pretende ser tão perfeito que acaba por evidenciar o espaço que o circunda como 

mal organizado. 

Dentre todos esses princípios, podemos dizer que o que mais caracteriza o 

espaço do Chorinho como heterotópico é o segundo, o da mudança da função e o 

terceiro, da justaposição de função. O primeiro porque onde outrora funcionava um 

hotel, hoje há o Centro de Memória e Referência de Goiânia. O segundo porque a 
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avenida Goiás perde a função, apenas por algumas horas, de via para tráfego de 

veículos, tal como a calçada do Grande Hotel perde a função de espaço para tráfego 

de pedestres, para se tornarem espaços para a plateia e palco do Chorinho, 

respectivamente. Talvez o quatro princípio (heterocronia) também tenha algo a dizer 

sobre o Chorinho, não porque rompe com o tempo tradicional (como no caso dos 

cemitérios ou porque, de certo modo, acumula o tempo (como nos museus e 

bibliotecas), mas porque – se tomarmos o evento como uma celebração, um happy 

hour – o tempo se apresenta em um de seus aspectos fúteis, passageiros e 

precários, tal qual em uma festa. E, porque não dizer, também abarca o princípio da 

ilusão (sexto princípio): ocupando um pequeno pedaço do Centro, o Chorinho 

evidencia o vazia de um bairro que só funciona em horário comercial.  

O outro princípio (o quinto) parece distante da realidade do Chorinho: não há 

um sistema de abertura e fechamento, muito pelo contrário: o evento acontece 

aberto ao público, à cidade, à rua. Não há catraca para entrar, não há revista, não 

há ingresso, bem como não há nada que impeça ninguém de sair. 

 Desse modo, estamos falando da cidade como espaço a se intervir e explorar 

possibilidades, sempre a ocupando. Essa ocupação da rua, da calçada, do histórico 

prédio do Grande Hotel pelo projeto Grande Hotel Vive o Choro é uma maneira de 

se inteferir na rotina do paradoxalmente agitado e ermo Centro de Goiânia, tornando 

local de estadia um lugar que é, quase sempre, local de passagem. 

1.2. O Chorinho como intervenção na paisagem urbana 

 O conceito de heterotopia nos permite perceber que mudança da função do 

espaço pode ser feita por projetos de intervenção urbana, que objetivam, de uma 

maneira muito evidente, a transformação da paisagem urbana.  Para Peixoto (2004), 

os centros urbanos são as paisagens contemporâneas, definição que nos ajuda 

compreender que as paisagens urbanas estão para além dos espaços de natureza 

intocados: “a paisagem é o muro” (PEIXOTO, 2004. p. 13). 

 Como exemplo de intervenção no espaço urbano, podemos citar a instalação 

“Detetor de Ausências”, de Rubens Mano, parte da segunda etapa do projeto de 

intervenção urbana Arte/Cidade, “A cidade e seus fluxos”, de 1994. Essa etapa 

aconteceu em uma área ao redor do viaduto do Chá, em São Paulo, a principal 

conexão entre o centro antigo e a região por onde a capital paulista se expandiu no 
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início do século XXI (FERNANDES, 2016). A instalação de Rubens Mano consistia, 

como mostra o registro fotográfico (figura 5) em dois grandes projetores, cada um 

com doze mil wats de potência, colocados sobre duas torres com aproximadamente 

treze metros de altura, erguidas a partir do vale, que cortavam o viaduto na altura da 

via. Esses projetores produziam dois fachos de luz paralelos de 1,5m de diâmetro, 

atingindo perpendicularmente os pedestres que por ali passavam. Atravessando o 

facho de luz, o passante tinha sua silhueta recortada de modo instantâneo. 

 
Figura 5: Instalação “Detetor de Ausências” de Rubens Mano (1994) sobre o Viaduto do Chá 

 
Fonte: Arte/Cidade, p. 86, 2002 

 

Para Fernandes (2016), “a inserção dos holofotes na rua, cria um outro 

trânsito, o do olhar, da pessoa, que passa a se ver e ver a cidade de outro modo, e 

das pessoas que ficam a olhar” (Ibid. p. 225). A obra de Rubens Mano provoca a 

transfiguração da paisagem urbana, produzindo uma nova apropriação da cidade e 

possibilitando ressignificações por aqueles que passaram pelo local, gerando uma 

nova relação com o Viaduto do Chá e suas redondezas (op. cit.). Do mesmo modo, 

o Chorinho, também altera a função do espaço, como já dito. Diferente da instalação 

“Detetores de Ausências”, ele ressignifica o espaço não só para os que passam, 

mas também para aqueles que permanecem. A presença do evento ocasiona 

distintas alterações no espaço: a aglomeração de diferentes pessoas na via pública; 
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o aparecimento de vários vendedores de bebida e comida, que instalam suas 

bancas para comercializarem seus produtos e, evidentemente, a inserção do som 

(tanto a cacofonia do público conversando, quanto o produzido pelos músicos e 

bandas, amplificado pelas caixas de som). 
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3. (RE)CONHECENDO O CHORINHO 

 

Chegar ao Chorinho com uma câmera na mão e disposto a fotografar o que 

eu via não parecia suficiente para entender toda a dinâmica do evento. Toda 

aglomeração de pessoas me parece um pouco caótica aos recém-chegados, é 

necessário estar presente para perceber, para compreender o que está 

acontecendo. Minha estadia no Grande Hotel me permitiria vislumbrar mil e uma 

maneiras de fotografar aquele espaço, mas foi só caminhando, reconhecendo e 

explorando o Choro que pude definir o que eu queria fazer.  

 Além de decidir que meu trabalho de conclusão de curso se trataria de um 

projeto experimental fotográfico, tive que recortar gradativamente meu objeto de 

interesse. O primeiro passo foi definir qual seria a temática do meu ensaio. As 

paisagens urbanas sempre me encantaram e eu já havia perambulado por algumas 

ruas do Setor Central com câmera em punho em uma das atividades práticas da 

disciplina de Introdução à Fotografia. Mas o Centro é vasto e abriga uma infinidade 

de possibilidades e escolher um caminho a seguir era um verdadeiro desafio. 

Nesse processo de decidir qual caminho tomar para saber o que fotografaria 

nas ruas do Setor Central, ler “O Manual do Fotógrafo de Rua” de David Gibson 

(2016) foi fundamental para entender qual caminho seguir. Gibson (2016) define 

como fotografia de rua aquela produzida em espaço urbano, e, normalmente, de 

pessoas comuns em momentos cotidianos. Para ele, a principal característica da 

fotografia de rua é o fato dela nunca poder ser encenada: se trata sempre de um 

registro daquilo que é real.  

Em um dos itens do seu manual, Gibson (2016) divide a fotografia de rua a 

partir de categorias mais amplas: o movimentado, o tranquilo, o abstrato, o parado e 

os temas. Logo no primeiro capítulo, o autor fala sobre a fotografia de Eventos, um 

dos projetos que ele apresenta dentro da categoria daquilo que é movimentado. 

Para ele, são exemplos de eventos comumente abordados por fotógrafos de rua, os 

desfiles, protestos e outros acontecimentos, como as maratonas por exemplo. 

Gibson (2016), acredita que não cabe ao fotógrafo de rua cobrir quaisquer eventos 

da perspectiva histórica – esse papel a imprensa já faz –, mas explorar suas 

nuances. A ideia de que eu poderia fotografar o Chorinho surge de uma delas: “vá a 

pequenos eventos locais; festivais locais, feiras livres, bazares beneficentes, etc. 
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(...).” (Ibid., p. 61). Mentalmente, fiz uma lista dos eventos que poderia fotografar no 

Centro e logo me lembrei do projeto Grande Hotel Vive o Choro. Naquele momento, 

me dei conta de que tinha algo fundamental para o desenvolvimento do meu 

trabalho: um assunto para fotografar. 

3.1. Fotografia e cidade 

Uma das poucas certezas que me acompanhavam desde o início da minha 

pequena saga era a de que eu faria algo alicerçado na fotografia urbana. Meu 

desejo de fotografar o Centro de Goiânia parecia profundamente atrelado às 

próprias circunstâncias de surgimento da fotografia, às tentativas dos primeiros 

registros fotográficos de que se têm notícia. Na França, a “Vista da janela em Le-

Gras” (figura 6), primeira fotografia (chamada de heliografia4) de que se tem registro, 

foi realizada em um ambiente urbano, por Joseph Nicéphore Niépce (HACKING, 

2012). Poucos anos depois, surgiu o daguerreotipo, também na França, invenção de 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre5, capaz de reproduzir imagens com boa definição 

em placas de prata iodadas reveláveis com mercúrio (op cit.).  

 
Figura 6: Vista da janela em Le-Gras (1826-1827), de Joseph Nicéphore Niépce 

 
Fonte: Harry Ransom Center, Universidade do Texas, Austin, Texas, Estados Unidos. 

 

                                            
4Gravura feita com a luz do Sol. O processo foi realizado através de uma câmera, expondo ao sol por 

oito horas uma placa de estanho coberta com um derivado de petróleo chamado Betume da Judeia. 
5Daguerre e Niépce eram contemporâneos e chegaram a estabelecer sociedade para fins de 

pesquisa. No entanto, Niépce faleceu antes mesmo de ter seu trabalho descoberto e reconhecido. O 
daguerreótipo, no entanto, avançou tecnologicamente e ganhou prestígio, sendo reconhecido como 
objeto de domínio público pelo Estado Francês, possibilitando o avanço das pesquisas da área. O 
ano de 1839 ficou conhecido, assim, como o ano de invenção da fotografia. 
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Inicialmente, Daguerre fez experimentos em seu ateliê, e, logo que 

comprovou a eficácia de seu método, apontou seu equipamento para a rua e 

produziu a primeira foto com seres humanos que temos notícia: “Boulevard du 

Temple, Paris” (figura 7). Apesar do longo tempo de exposição, um homem que 

engraxava os seus sapatos apareceu no registro em função do extenso período em 

que ficou imóvel. A fotografia, como vemos, é contemporânea à revolução industrial 

e ao desenvolvimento dos centros urbanos.  

 
Figura 7: Boulevard du Temple, Paris (1838), de Louis-Jacques-Mandé Daguerre

 
Fonte: Bayerisches Nationalmuseum, Munique, Alemanha 

Possamai (2008) aponta uma íntima ligação da fotografia e da vida urbana 

desde a segunda metade do século XIX, em especial pela capacidade técnica de 

documentar o cotidiano das pessoas e as transformações do espaço urbano. A 

técnica fotográfica também recebeu importantes investimentos provenientes da 

aristocracia, algo que satisfazia o sonho do sujeito europeu (moderno e capitalista) 

de colecionar o mundo através de imagens registradas (POSSAMAI, 2008). No fim 

do século XIX, inúmeros fotógrafos captavam as nuances das cidades, destacando 

os espaços subterrâneos e as consequências da Revolução Industrial (op. cit.). 

Segundo a autora, os fotógrafos registravam tanto a vida urbana quanto as obras 

arquitetônicas, o que indicia um certo deslumbramento com o desenvolvimento das 

cidades. 

Ao longo do tempo, a fotografia se prestou como ferramenta das ciências 

exatas, teve papel de documentação histórica e têm registrado amplamente a 
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experiência humana, materializando memórias e produzindo arte. “A fotografia 

pertence tanto à esfera da realidade quanto à da imaginação: embora por vezes 

favoreça uma em detrimento da outra, ela nunca abre mão de nenhuma das duas 

completamente” (HACKING, 2012. p. 8). 

No Brasil, as retratações das cidades começaram com a pintura, a partir da 

mudança da família real portuguesa para o Brasil, em especial com a Missão 

Artística Francesa (1816). Já em meados do século XIX, a fotografia chega ao 

Brasil, com importante função de retratação paisagística, para tentar superar a 

necessidade de gravuras e pinturas, que tinham um alto custo de produção.  

Na virada do século XX, a fotografia realizada no Brasil deixa de ser apenas 

uma representação positivista da realidade para se tornar um meio de produção 

artística. Já na década de sessenta, a fotografia de cidade emerge no Brasil de um 

novo modo, fotografando regiões marginalizadas do Rio de Janeiro: os morros 

(SANTOS, 2004). Para Alexandre Santos (2004), essas fotografias expunham uma 

alternativa ao mito da cidade maravilhosa que era senso comum ao se falar do Rio 

de Janeiro.  

Eu também estava disposto a expor uma alternativa ao senso comum de que 

o Centro de Goiânia não tem vida fora do horário comercial, mostrando que, em 

meio ao abandono noturno, coexiste a presença humana nas ruas do primeiro bairro 

da capital goiana. 

3.2. Explorando o Chorinho  

Apesar de ouvir falar com alguma frequência sobre o Chorinho (na primeira 

vez que tive notícias do evento, em 2015, ele acontecia na Rua do Lazer, também 

no Centro), nunca havia estado lá. Meu primeiro contato foi no dia três de novembro 

de 2017, já pronto para fotografar e levando em conta que aquele seria o assunto da 

minha investigação.  

Ao chegar vi que podia até não conhecer o Chorinho em si, mas o local onde 

ele acontecia me era bastante familiar: por diversas vezes visitei as dependências 

do Grande Hotel, andei em sua calçada (que agora era o palco do espetáculo) e 

visitei a banca de revistas que ela abriga, esperei pelo ônibus na parada que agora 

era ocupada pelos frequentadores do Choro (figura 8) e me sentei nos bancos do 

canteiro central que dão de frente para o mais antigo prédio da Av. Goiás, sem 

pressa de que a vida passasse. 
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Figura 8: Para de ônibus em dia de Choro 

 
Fonte: Do autor 

 

Para que pudesse de fato entender o que se passava ali, decidi explorar o 

Chorinho de uma ponta a outra, caminhando pela multidão com olhos atentos a toda 

e qualquer coisa. No meio do público, um senhor me chamou atenção. Ele bebia 

cerveja e cantava acompanhando a banda que se apresentava no palco. Sentado 

em uma mesa de plástico na calçada do hotel, parecia comemorar o início do fim de 

semana.  

Me apresentei, perguntei seu nome e se podia me sentar com ele. Contei o 

que fazia ali e tentei entender, a partir da sua percepção, do que se tratava aquele 

evento. Severino6, um senhor negro, de cinquenta e poucos anos, carioca da gema, 

me contou que o Chorinho era sua atividade de lazer das sextas (figura 9). Enquanto 

ele me contava sua relação com o evento, olhei ao redor vi mais que uma dúzia de 

outros Severinos, bebendo ao som do choro e comemorando. E não só Severinos. O 

público do Chorinho, logo percebi, era extremamente diversificado quanto à faixa 

etária, ao gênero, às classes e a cor. Coexistiam, no mesmo espaço, jovens de 18 a 

68 anos. Descobri, então, uma das maiores belezas de um evento de rua como 

aquele: seu espírito democrático. 

 

                                            
6 Nome fictício. 
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Figura 9: Severino sentado na plateia do Chorinho 

 
Fonte: Do autor 

 

Apesar de pouco extenso (ocupa mais ou menos uma via da avenida Goiás e 

seu canteiro central, não chega sequer a outra esquina) o Chorinho é densamente 

povoado, como se percebe na figura 10. De modo geral, a multidão se concentra 

diante do palco e se espalha aos poucos. Eu, incerto do que deveria fotografar, quis 

explorar aquele espaço para descobrir o que poderia ser visto e de onde eu poderia 

vê-lo. Busquei ângulos distintos, registrando o evento em sua forma e suas nuances. 
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Figura 10: A plateia do Chorinho 

 
Fonte: Do autor 

 

Caminhar é recurso recorrente dos que querem, fotografando ou não, 

explorar os territórios. Mais do que isso, a caminhada foi e é apropriada como 

prática estética por diversos movimentos artísticos. O primeiro deles foi o 

dadaísmo7, que realizava “visitas-excursões” não a lugares célebres ou renomados 

de uma cidade, mas a lugares banais, em um esforço de reconquista do espaço 

urbano, rejeitando a cidade do futuro e habitando a cidade do banal (CARERI, 

2003).  

O dadaísmo se destacou pelas obras ready-made, isto é, a apropriação de 

objetos banais como arte, colocando-os em evidência em galerias ou instituições 

artísticas. Com essas visitas aos lugares banais, os dadaístas propunham a 

realização de ready-made urbanos: operações simbólicas que atribuíam valores 

estéticos não a objetos, mas a um espaço vazio: “o Dadá deixou de levar um objeto 

banal ao espaço vazio e passou a levar a arte - na pessoa e nos corpos dos artistas 

dadá que compunham - a um lugar banal da cidade” (Ibid., p. 75). O primeiro ready-

made urbano ocorreu em 1921, na cidade de Paris, em frente à Igreja de Saint-

Julien-le-Pauvre (figura 11). 

                                            
7 O dadaísmo foi um movimento artístico surgido simultaneamente nos Estados Unidos (Nova York) e 

na Suíça (Zurique) em 1996, período da primeira guerra mundial. O movimento é pautado pela 
negação dos valores e da arte ocidental, constituindo um processo de antiarte, promovendo a 
dessacralização da arte e fundindo a arte com a vida cotidiana. 
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Figura 11: Dadaístas em Saint-Julien-Le-Pauvre, 1921 

 
Fonte: Biblioteca Kandinsky, Paris 

Podemos citar também as deambulações surrealistas8, iniciada em 1924, três 

anos após a primeira excursão dadaísta. O objetivo era explorar de forma errática os 

campos, os espaços vazios, buscando o inconsciente da cidade (CARERI, 2003). 

Careri (2003) aponta que, diferentemente dos dadaístas, os surrealistas não se 

propunham visitar ou se encontrar em um local previamente definido, mas a realizar 

uma andança errática, isto é, sem percurso definido em um vasto território natural, 

buscando se perder e experimentar um cotidiano maravilhoso. 

Existiram ainda as derivas dos letristas-situacionistas9 que consideravam o 

perder-se na cidade uma possibilidade da antiarte, uma atividade lúdica coletiva, 

visando definir locais inconscientes da cidade e investigar quais efeitos o contexto 

urbano pode produzir na psique do indivíduo (CARERI, 2013). Desse modo, 

 

a deriva letrista elabora a leitura subjetiva da cidade já iniciada pelos 
surrealistas, mas pretende transformá-la em método objetivo de exploração 
da cidade: o espaço urbano é um terreno passional objetivo, e não só 
subjetivo-inconsciente (Ibid., 2013, p. 85). 

 

                                            
8O surrealismo foi definido por Breton como “automatismo psíquico puro, pelo qual se pretende 

exprimir verbalmente ou por escrito, ou qualquer outra maneira, o funcionamento real do 
pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de qualquer vigilância exercida pela razão, para 
além de qualquer preocupação estética ou moral” (BRETON, 1976, p. 47) 
9A Internacional Letrista (1952-1957), que se tornou Internacional Situacionista em 1957, foi criada 

pelos escritores parisienses Guy Debord, Gil Wolman, Michele Bernstein e Mohamed Dahou, 
rompendo com o letrismo de Isidore Isou para “trabalhar na construção consciente e coletiva de uma 
nova cultura” (apud CARERI, 2003).  
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Nesses termos, a deriva aceita o destino, andando sem um trajeto pré-definido, 

propondo-se perder na cidade, ainda que com regras estabelecidas para a criação 

de cartografias psicogeográficas – “estudo dos efeitos precisos do meio geográfico, 

conscientemente organizado ou não, que atuam diretamente no comportamento 

afetivo dos indivíduos” (CARERI, 2013, p. 90) –, regulando a extensão do percurso, 

o número de pessoas envolvidas e o tempo de estadia (FERNANDES, A., 2017). 

Nos dias em que ia ao Chorinho, caminhava ao meu próprio ritmo, 

observando atento aquele pedaço de cidade que eu havia elegido categoricamente 

para investigação, tal como os dadaístas elegiam os espaços banais a serem 

visitados.  

Também buscava um andar errático, deambulando como um surrealista que 

se propunha explorar espaços vazios, percorrendo, sem um percurso definido, a 

extensão do evento, tentando encontrar um cotidiano próprio àquele espaço, isto é, 

como ele era ocupado: entender quem produzia e como o evento era produzido, 

quem costumava tocar ali, quem eram as pessoas que frequentavam o espaço e 

como elas se comportavam, como se organizava o comércio ambulante ao redor do 

evento.  

Ao contrário de uma cartografia psicogeográfica, como propunham os 

situacionistas, eu produzia fotos: fotografava aquilo que me chamava atenção ou 

coisas pelas quais eu desenvolvia algum tipo de empatia, como os pipoqueiros que 

religiosamente ocupavam a faixa de pedestre que corta a Av. Goiás (figura 12). 
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Figura 12: Os pipoqueiros do Chorinho 

 
Fonte: Do autor 

 
 

Diferente dos que estavam ali, minha preocupação não era o palco, a música, 

os artistas ou um suposto ponto alto do evento: buscava, sobretudo, interpretar o 

movimento que se organizava ao redor desses elementos. Meu interesse era 

entender como o público reapropria aquele espaço que, por aquelas poucas horas, 

deixava de ser um lugar de passagem e espera, como sentavam na parada de 

ônibus sem esperar lotação nenhuma, sem se preocupar com o atraso da condução. 

De um evento cujo principal atrativo são shows musicais, se esperam fotos dos 

artistas que conduzem o evento se apresentando e dos músicos que acompanham 

os artistas, mas minhas lentes não buscavam entender outra coisa senão como o 

Chorinho alterava a dinâmica daquele pedaço do Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

4. FOTOGRAFANDO O CHORINHO: como o evento transforma o espaço 

 Meu primeiro contato com o Chorinho despertou, imediatamente, o desejo de 

mostrar, através das fotografias que eu me propunha a fazer, como aquele evento 

alterava a dinâmica do espaço que circundava o Grande Hotel. Para viabilizar esse 

propósito, produzi centenas de fotos e criei um diário de campo (Anexo I) como 

método de registrar todas as minhas idas até lá. Uma das principais estratégias para 

perceber como essa alteração acontecia era retornar à calçada do Grande Hotel em 

um dia ordinário e perceber o que eu conseguia projetar do Chorinho no espaço 

vazio: 

Como retratar o cenário do Grande Hotel em um dia ordinário era 
importante para compreender como o Chorinho alterava a noite de sexta-
feira, fui ao cruzamento da Av. Goiás com a rua 3, por volta das 18h, em 
uma quinta-feira, para fazer alguns registros. Foi impossível não estabelecer 
comparativos: na calçada onde ficava o palco, havia três homens 
conversando, dois deles vestidos com os típicos coletes “compra-se ouro” 
do Centro goianiense; a faixa de pedestres, às sextas sempre ocupadas por 
carrinhos de pipoca e batata frita, era trivialmente usada por caminhantes 
apressados. Os pontos de para de ônibus, às sextas cheios de jovens 
aproveitando a música do Chorinho, eram, ordinariamente, apenas uma 
cobertura para esperar a próxima lotação. O canteiro central, às sextas 
tomado por vendedores ambulantes e pelo público do evento, era tão 
somente um pacato e charmoso refúgio de grama e paineiras, ilhado entre 

as vias da Avenida Goiás. (ANEXO I – Diário de Campo, Quinto Campo) 

 
 

 O diário de campo foi fundamental no processo de construção do fotolivro. Foi 

através dele que pude estabelecer relações fundamentais para criar categorias e 

rememorar os trajetos e momentos que tinha vivenciado no Chorinho. Diferente de 

Euclides da Cunha, escritor e jornalista brasileiro, a quem sua caderneta de campo o 

acompanhou em todos os momentos durante sua atuação de correspondente do 

Jornal O Estado de S. Paulo em parte da Guerra de Canudos, eu não levava uma 

caderneta de bolso ao campo, tampouco anotava nada sobre o lombo do cavalo (ou 

enquanto fotografava), como ele fazia (ANDRADE, 2009).  

Mas, o diário de campo era um recurso do qual eu lançava mão para 

materializar informações que eu não queria deixar refém da minha memória. Assim 

como a caderneta de campo foi essencial para que Euclídes da Cunha produzisse 

uma de suas obras mais emblemáticas, “Os Sertões”, meu diário foi parte importante 

da construção do meu fotolivro sobre o Chorinho. 

 É impossível falar de diário de campo sem pensar nos diários de campos dos 

antropólogos, produzidos nos processos de pesquisa etnográfica. Malinowski (1978) 
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destaca a importância da ferramenta do diário de campo no processo de coleta de 

dados da pesquisa antropológica. O antropólogo, desse modo, deve “aplicar certos 

métodos especiais de coleta, manipulação e registro da evidência” (MALINOWSKI, 

1978. p.24). O objetivo fundamental da pesquisa etnográfica de campo é determinar 

como é a constituição tribal, delineando as leis e os padrões, de modo a isolá-los de 

fatos triviais (op. Cit.). 

 Importante, também, é dizer que a fotografia nasce contemporaneamente à 

antropologia. Desse modo, os equipamentos fotográficos serviram aos antropólogos 

e viajantes como ferramenta para que eles documentassem as viagens que 

realizavam e, por consequência, os outros que encontravam (ACHUTTI, 1997). O 

próprio Malinowiski lançou mão do uso da fotografia nos trabalhos que se seguiram 

após a etnografia dos povos do Pacífico Ocidental.  

 Achutti (1997, 2004) defende o uso da fotografia como uma metodologia 

própria no processo antropológico, na qual as fotos não são apenas informações 

adicionais da etnografia clássica, mas uma nova maneira de se produzir uma 

narrativa: a fotoetnografia. O autor aponta o processo de construção de sentido 

graças à imagem como uma outra forma de narrar o olhar do antropólogo sobre o 

Outro (ACHUTTI, 2004). Para ele, é isto que caracteriza a fotoetnografia: “a 

fotografia como escritura por inteiro, quando se para de recorrer às palavras para se 

deixar levar em uma viagem visual reveladora, abrigando o inefável que igualmente 

encerra conhecimento e sentido” (op. Cit). 

 Assim, meus registros do cotidiano, meus diários, não eram feitos apenas de 

texto verbal, mas eram também compostos por um texto imagético: o apanhado de 

fotos que eu produzia todos os dias que visitava a calçada do Grande Hotel. Embora 

o meu “Diário de Campo” traga algumas fotografias que correspondem às datas do 

relato, o amontoado de fotos que eu separei pelas datas de visitas ao Chorinho são 

essenciais para mim: as fotografias contam histórias, são realidade revelada 

(ACHUTTI, 1997).  

No mais, cabe frisar que eu estava ali para produzir uma narrativa fotográfica 

e não uma etnografia, ainda que o olhar fotográfico seja “uma das formas do olhar 

etnográfico; assim como o fotógrafo busca uma espécie de revelação da vida do 

outro” (Ibid. p. 47). Estabeleço, então, um paralelo com a afirmação anterior de 

Achutti (1997): minha investigação, minhas fotografias e o livro que produzi, como 
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produto final desse processo, se propõem a revelar a “vida” do Chorinho, traduzindo-

o a dinâmica que ele impõe ao espaço urbano. 

 Fotografei o Chorinho de dois lugares principais: do primeiro andar do Grande 

Hotel e da rua. Do alto da sacada do prédio eu conseguia ver o público de forma 

mais geral, como mostrado na figura 3, conseguia ter uma melhor noção de como a 

plateia se comportava e fiz registros mais amplos do evento. Quando fotografava do 

alto, preferia fotografias com a lente grande angular (algo entre 18 e 25mm), apesar 

de dispor de uma lente 18-105, o que me obrigava a aumentar o ISO para conseguir 

fotos mais claras, provocando granulados indesejáveis, mas característicos da 

fotografia noturna. Do alto também tentava flagrar alguma cena inusitada, mas 

estava limitado pelo alcance de 105mm da minha lente e pelas imagens 

extremamente escuras, resultantes de uma abertura mínima de f/5.6.  

Do chão, procurava pessoas e detalhes. Nas primeiras idas, fotografei tanto 

de um lugar como de outro, com a mesma lente 18-105mm, que me ajudava tornar 

próximo alguns assuntos sem que eu precisasse me aproximar tanto. Me vi, com o 

resultado de fotos demasiadamente escuras, obrigado a comprar uma lente 50mm, 

considerada normal, com abertura 1.8, para que minhas fotografias fossem mais 

claras e visíveis. Com essa lente, produzi imagens significativamente melhores e 

muitas delas estão presentes no fotolivro. 

 As categorias que defini para o fotolivro surgiram tanto do processo da 

atividade de campo, o de fotografar, como no de analisar as fotos que fiz e os relatos 

do meu diário de campo. Uma das primeiras ideias que surgiram foi a de criar 

categorias por assuntos: os afetos, os comerciantes, os artistas, as tribos, os 

vestígios, etc. Essa era possibilidade viável para caracterizar o Chorinho, além de 

perfeitamente factível, mas se mostrava ineficiente para responder a questão-

problema do meu trabalho: “Como um evento cultural pode alterar a dinâmica de um 

espaço no Setor Central?”. Ainda sem saber que tipos de categorias eu produziria, 

continuei visitando o evento, fotografando, registrando os acontecimentos no diário 

de campo e reflexionando sobre anotações e fotos. 

 Inspirado pelo “Álbum Comparativo da Cidade de São Paulo 1862-1887”, de 

Militão Augusto de Azevedo, pelo “Álbum Comparativo das Vistas do Centro de 
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Goiânia”, de Maria Cláudia Reis e pelo processo de time-lapse10, quis produzir 

fotografias que me permitissem comparar, do alto, a mudança espacial que o 

Chorinho provocava em frente o Grande Hotel.  

A princípio, acreditei ser possível posicionar câmeras em 3 pontos distintos 

das imediações do Chorinho: i) no terraço do Edifício Bradesco, que fica ao lado 

esquerdo do Grande Hotel, do outro lado da rua 3; ii) no terraço Edificio Condominio 

Alencastro Veiga, situado do lado oposto da avenida Goiás e iii) na sacada do 

Grande Hotel, que já havia usado outras vezes para fotografar o Chorinho. A ideia 

era produzir fotos de meia em meia hora, a partir das 17h, dos 3 distintos pontos, 

para registrar quaisquer alterações que acontecessem ali.  

Como fazia mais de dois meses que não ia ao Chorinho, fui ao Centro 

verificar a viabilidade do que propus à minha orientadora e, fazer um registro 

demonstrativo de qual enquadramento eu teria. A primeira surpresa foi saber que o 

Edifício Alencastro Veiga não possuía janelas que davam para a avenida Goiás. 

Porém, o zelador do prédio me permitiu subir no terraço do edifício (figura 13): 

 

Numa terça-feira – mais precisamente no dia três de abril - decidi ir até o 

cruzamento onde o Chorinho acontece às sextas para ver a viabilidade de 
fotografá-lo do alto, a partir de alguns edifícios vizinhos. O primeiro que 
visitei foi o Ed Alencastro Veiga, um antigo hotel no Centro de Goiânia, na 
rua três, quase esquina com a Goiás, que foi transformado em um prédio 
residencial com centenas de kitnets. Lá, conversei com zelador do prédio 
que me permitiu subir ao terraço. Vinte e cinco andares de elevador, duas 
escadas verticais até o topo do prédio e uma vista vertiginosa. Lá em cima, 
algumas caixas d’água, uma antena telefônica e um para-raios. Barras de 
ferro estavam armadas na lateral fazendo as vezes de parapeito, mas 
pareciam finas demais para propósito. Minhas pernas tremiam e eu mal 
tinha coragem me aproximar do parapeito para fazer uma foto. Respirei um 
pouco para me acalmar e então fiz o clique. A altitude era deslumbrante, 
mas se estar ali parecia muito inseguro, permanecer naquele lugar por 

horas era inconcebível. (APÊNDICE II – Diário de Campo, Quarto Campo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 Método de filmagem de ações muito lentas (como o pôr-do-sol ou a decomposição de uma fruta 

por fungos), fazendo registro de várias fotografias durante um período de tempo significativamente 
longo, para mostrar a ação acontecendo rapidamente. 
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Figura 13: O Grande Hotel visto do terraço do Edifício Alencastro Veiga 

 
Fonte: Do autor. 

 

No Edifício Bradesco tive sorte pior: o prédio era inteiramente comercial, 

fechava às dezoito horas e o zelador sequer me disponibilizou o telefone de alguém 

que pudesse me ajudar. Me restou visitar a sacada do Grande Hotel, apenas para 

registrar o enquadramento, tendo em vista que eu conhecia perfeitamente o local e 

sabia da viabilidade de uso. Foi aí que tive minha maior surpresa: a porta que dava 

acesso à sacada havia sido interditada pelo IPHAN, em função do seu estado 

precário não poderia mais ser aberta. Vi, assim, se esfacelar minha proposta. 

Apesar de tudo, acreditava que os registros aéreos do Chorinho eram muito 

importantes para o projeto. Decidi, então, optar pelo uso drones. Para tanto, tive de 

contratar uma empresa para fazer as fotografias aéreas, o que me deixava relutante, 

afinal sabia que não poderia operacionalizar o equipamento, perdendo a autoria dos 

cliques.  

A ideia era basicamente a mesma: fazer fotos intervaladas, a partir de 

distintos pontos, fotografando do alto, com o objetivo de registrar quaisquer 

mudanças no uso do espaço provocadas pelo acontecimento do evento. Chegamos 

(eu e o operador do drone) ao evento um pouco antes do seu início. O palco estava 

montado, mas o trânsito de veículos na rua ainda acontecia normalmente.  

Anoitecia e as pessoas que víamos na rua pareciam mais com transeuntes 

saindo do trabalho do que espectadores do Chorinho. O trânsito liberado na avenida 

Goiás e a imperceptível concentração de pessoas (figura 14) foi extremamente 

valiosa por nos permitir registrar do alto as mudanças que o evento provocou.  
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Figura 14: Antes do Chorinho (vista aérea) 

 
Fonte: Do autor. 

 

Para levantar voo com o drone precisávamos de uma área de segurança para 

que o equipamento pudesse decolar e pousar sem riscos de queda, por isso usamos 

o estacionamento interno do Grande Hotel. E foi lá onde ficamos das 18h às 22h, 

produzindo todas as imagens aéreas que constam no fotolivro. A mim, cabia o papel 

de pedir os enquadramentos para quem operava o drone. 

 Com as fotos aéreas, consegui evidenciar a mudança que o Chorinho 

provoca em um aspecto mais geral do espaço (figura 15). Entretanto, essas fotos me 

pareciam distantes e impessoais demais, muito distintas da experiência que tive em 

campo, fotografando da rua. Precisava, então, comparar o espaço com e sem o 

Chorinho do ponto de vista que me era mais familiar. Decidi, assim, eleger dez 

fotografias (figura 16) dentre aquelas que eu fizera nos campos, para tentar 

reproduzir um enquadramento semelhante, mostrando como aquele fragmento de 

espaço congelado era quando não acontecia o evento. Nesse momento eu percebi 

que havia chegado a duas categorias de fotografias que comporiam meu fotolivro: 

uma de imagens que mostravam a transformação do espaço pela perspectiva aérea 

e, uma outra de imagens que colocavam em perspectiva comparada a mudança do 

espaço com e sem o Chorinho a partir de enquadramentos mais específicos. 
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Figura 15: Fotomontagem da avenida Goiás/Grande Hotel antes e durante o Chorinho (imagens 
aéreas)

 
Fonte: Do autor. 

 

Figura 16: As dez fotografias eleitas

Fonte: Do autor. 

 
 Com as imagens eleitas, voltei à avenida Goiás em uma quinta-feira para 

realizar os cliques buscando repetir o mesmo enquadramento, ou algo que se 

aproximasse do enquadramento da foto escolhida. Fiz outras dez fotografias, 

algumas me aventurando em meio aos carros, no trânsito. Não consegui fazer com 

que os enquadramentos fossem idênticos, mas alcancei o objetivo pretendido, como 

podemos verificar na montagem comparativa da figura 17. 
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Figura 17: O Chorinho em imagens comparativas

 
Fonte: Do autor. 

 

 Com essas duas categorias estabelecidas, entendi que meu objetivo de 

mostrar como o espaço se alterava com o Chorinho havia sido contemplado. No 

entanto, eu havia usado apenas dez fotografias das mais de trezentas que eu havia 

feito nos meus campos. Ciente da importância dessas imagens na construção da 

minha narrativa, separei as vinte e cinco fotografias (figura 18) que melhor traduzem 

a minha experiência com o evento.  

Figura 18: Registros da "essência" do Chorinho

 
Fonte: Do autor. 
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Essas imagens, na minha opinião, são registros da “essência” do “Grande 

Hotel Vive o Choro”. Chamo de essência aquilo que constitui o Chorinho: os 

frequentadores que vão ao evento para interagir com os shows e para encontrar 

outras pessoas, os vendedores ambulantes, os organizadores, os músicos que se 

relacionam com o evento também fora o palco. Esse foi o único critério utilizado para 

essa categoria: as fotos deveriam remeter a algo que se aproximasse dessa 

definição de “essência”. Com as três categorias estabelecidas, com as fotografias 

devidamente escolhidas e com a narrativa concluída, iniciou-se a fase da idealização 

do fotolivro. 
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5. A CONSTRUÇÃO DO FOTOLIVRO 

 

 Tendo escolhido as fotos, faltava definir o formato como as apresentaria. 

Desde o princípio havia a certeza de que essa apresentação se daria por meio de 

um livro, um fotolivro, mais especificamente. Neste capítulo, faço uma breve 

discussão conceitual sobre fotolivro para, posteriormente, apresentar a sua 

concepção, objeto deste trabalho. 

Conceitualmente, um fotolivro também pode ser chamado de livro do artista. 

Segundo Silveira (2004), o livro de artista é uma categoria que tem origem nos 

movimentos vanguardistas das artes do século passado, se tratando de uma obra de 

arte, objeto da cultura e do mercado. Para o autor, o livro tem “um corpo adequado 

para elaborações artísticas com reproduções sequenciais, para colagens gráficas, 

para dossiês documentais ou para catálogos e álbuns de imagens” (SILVEIRA, 

2004. p. 145). 

 No capítulo três, discuto sobre narrativas e a capacidade de fazê-las através 

das fotografias. Fernândez (2011) explica que todos os livros se estruturam como 

uma sucessão de páginas, tendo um início e um fim, o que indica que eles se tratam 

de uma narração. Para ele, os fotolivros “leem e mostram os signos do mundo com 

toda a eloquência das palavras, embora precisem dela somente um pouco - esse 

grau mínimo que todo livro requer, e que começa por um título” (FERNÂNDEZ, 

2011. p. 151). O autor ainda destaca a importância de outros elementos, como a 

tipografia empregada, o papel escolhido, o tipo de impressão, bem como os demais 

elementos formais e materiais (op. cit.). Silveira (2004) também evidencia a 

importância da relação entre a forma e o conteúdo, podendo o conteúdo ser a 

própria forma, ou vice-versa, para que a publicação proporcione uma particular 

emoção e afirme sua unidade. 

 Com essas informações em mente, passei a pensar no fotolivro que 

produziria, isto é, no suporte no qual empregaria minha narrativa. Uma das primeiras 

decisões tomadas foi quanto ao formato: a princípio quis que ele fosse retangular e 

vertical, para lembrar ao máximo uma caderneta de campo, depois passei a 

considerar um formato quadrado, até, finalmente, chegar ao formato final (figura 19): 

retangular horizontal, com treze centímetros e meio de largura por nove de altura. O 

objetivo dessa escolha foi preservar as fotos ao máximo, uma vez que quase todas 

elas foram feitas em modo paisagem.  
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Figura 19: O formato do fotolivro

 

Fonte: Do autor. 

 

A capa foi feita em material rígido, com espessura de dois milímetros. Sua cor 

é preta e o título do fotolivro está inscrito no canto direito inferior, em branco. O 

papel é firme o suficiente para que, caso houvesse necessidade, pudesse se 

empregar um elástico. Tanto a capa rígida como a cor preta concebem ao projeto 

um certo requinte. 

As tipografias empregadas no fotolivro (figura 20) foram duas. A utilizada nos 

títulos é do tipo cursiva, também para que se remeta à manualidade de uma 

caderneta de campo e produza um sentimento de proximidade para o leitor, seu 

nome é Sunflowers Two. A tipografia de apoio, utilizada para os dados técnicos, é 

serifada e transmite mais formalidade do que a primeira, seu nome é Cambria Math. 
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Figura 20: Tipos empregados no fotolivro

Fonte: Do autor. 

 

Cada uma das três seções (ou capítulos) se iniciam com uma página 

inteiramente dedicada para o seu título (figura 21). As três seções apresentam os 

seguintes títulos: “O Chorinho lado a lado”, “O Chorinho do alto” e “O Chorinho de 

baixo e por dentro”. Estes remetem às questões espaciais, fazendo referência ao 

processo de produção das fotografias, que se deu pelo andar no centro de Goiânia, 

explorando diversas vistas: do alto, de baixo, pelas laterais e descobrindo seus 

detalhes, como descrito no capítulo 2. Remetendo, também, à forma de contato com 

o Chorinho e revelando as minhas descobertas ao fotografar o evento e o espaço. 

 

Figura 21: Seção I do fotolivro

 

Fonte: Do autor. 

 

 A primeira seção, denominada “O Chorinho lado a lado”, traz as fotos 

comparativas, como mencionamos no último capítulo. Do lado esquerdo teremos 
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sempre o registro feito durante o evento, do lado direito temos a fotografia capturada 

em um dia ordinário, isto é, quando o evento não acontecia. O registro da esquerda 

será sempre colorido, evidenciando a “vida” que o evento traz para aquele espaço, 

as mudanças que ele provoca. O registro da direita, sempre preto e branco, reitera a 

monotonia do espaço através da monocromia. Todas as fotos ocupam a página do 

fotolivro por inteiro, fazendo com que o assunto fique mais próximo ao leitor, uma 

vez que não há qualquer outro elemento, apenas as fotografias, uma ao lado da 

outra. 

A segunda seção, denominada “O Chorinho do alto”, traz os registros aéreos. 

Estes estão dispostos lado a lado, formando uma sequência de sete imagens que 

ocupam três páginas. Nessa parte do livro há uma formatação distinta no tamanho 

de uma das páginas, que é mais larga que a das demais (figura 22). Diferente do 

capítulo um, as fotos não ocupam toda a página porque a intenção é que o leitor 

veja o maior número de fotos possíveis uma ao lado da outra, sugerindo uma visão 

mais ampla do comparativo, uma clara referência a visão holística que a fotografia 

aérea proporciona. 

 

Figura 22: Seção II, a página em detalhe

 

Fonte: Do autor. 
 

 A terceira seção traz as fotos que acredito traduzirem a essência do 

Chorinho. Vê-las é como adentrar aquele espaço, como descobrir, de fato, do que se 
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trata o evento. O título dado à terceira e última parte do livro é “O Chorinho de baixo 

e por dentro”, fazendo uma clara alusão ao ponto de vista que as fotografias foram 

produzidas, isto é, dentro do Chorinho. Como o intuito é fazer com que o leitor 

adentre esse espaço do Chorinho através destas vinte e cinco fotografias, esta 

seção se constitui em cinco envelopes (figura 23), cada um deles com cinco dessas 

imagens. Cada envelope ocupa uma página, todos eles estão do lado direito do livro, 

na página à esquerda, entretanto, não há nada. Ao abrir o envelope, o leitor é 

convidado a desvelar o Chorinho pela narrativa proposta. Antes de ver as imagens, 

portanto, é indispensável descobri-las.  

 
Figura 23: Seção III, os envelopes

 

Fonte: Do autor. 

 

 Todo o miolo do livro foi impresso em Fine Art (figura 24), processo de 

impressão bastante utilizado para impressão de fotografias e demais artes visuais. 

Esse processo se destaca por sua excelente qualidade de impressão, com alta 

fidelidade às cores. O papel utilizado no miolo é o Markkto Originale Bianco 120g/m², 

uma linha de papéis com textura, cujo toque é macio e sofisticado têm excelente 

performance em todas as técnicas de impressão. Para as fotografias do envelope 

utilizou-se o mesmo papel, no entanto com maior gramatura (180g/m²). O uso desse 

papel mais espesso se justifica pela necessidade de se manusear as fotografias, o 

que as tornam mais vulneráveis. Para facilitar esse uso, empregou-se um papel mais 
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resistente. 
 

 
Figura 24: O processo de Impressão

 

Fonte: Do Autor. 
 
 Assim, o fotolivro se constitui em uma narrativa que sintetiza todo o processo 

de exploração e descoberta que envolveu o Chorinho. Ele é, em essência, um 

esforço de revelar o evento, um convite a explorá-lo em diferentes perspectivas: 

comparando-o, do alto e por dentro. O resultado final do fotolivro pode ser visto num
vídeo demonstração disponível no link http://abre.ai/olharesdochorinho.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Centro de Goiânia sempre foi lugar frequente em minha vida, desde a 

infância. Posso dizer que o descobri aos poucos: nos dez primeiros anos de vida, 

minha relação com o bairro ficou marcada por acompanhar minha avó às lojas de 

utilidade da Avenida Goiás. Poucos anos depois passei, a frequentar outra parte do 

setor Central, o complexo esportivo do Estádio Olímpico, onde fiz natação por dois 

anos.  

Alguns anos depois, trabalhei em um dos sebos da Rua Quatro e aprendi a 

explorar o lugar com minhas próprias pernas. Pouco depois, já na faculdade, voltei 

ao Centro com a missão de exercitar meu olhar fotográfico. Agora, finalizando a 

graduação, importante etapa de minha vida, volto meu olhar pro Centro para 

investigar algo até então desconhecido. Todas as experiências anteriormente 

descritas me parecem complementares umas às outras. Fotografar e viver o 

Chorinho foi um exercício de aproximação com um Centro que eu não cogitava 

existir: o da ressignificação do espaço. 

 O desafio de responder fotograficamente como esse uso distinto do espaço 

altera a sua dinâmica me permitiu investigá-lo de uma maneira que eu jamais faria 

senão por esse motivo. Esse processo de descoberta atravessa as atividades de 

campo e as fotos produzidas, porque se dá ao trabalho de compreender a 

simbologia do local que o Chorinho ocupa, as possibilidades de se explorar o espaço 

e, essencialmente, o esforço de compreendê-lo. 

As fotos parecem responder claramente à pergunta que motivou esse 

trabalho: o Chorinho modifica o espaço que ocupa dando vida a ele, enchendo-o de 

gente, de música, de cultura, de luz. O Chorinho altera a dinâmica do Centro de 

Goiânia porque desponta como opção cultural em um espaço majoritariamente 

comercial, subvertendo-o de tal modo que sequer cobra para que os frequentadores 

estejam ali, muito pelo contrário: é democrático, plural e gratuito.  

Ao retomar a pergunta inicial que motivou a escrita deste trabalho, "Como o 

projeto “Grande Hotel Vive o Choro” altera a dinâmica do espaço que ocupa?", eu 

diria que as imagens do fotolivro "Olhares do Chorinho" nos mostra os diversos 

modos, se constituindo, de fato em "olhares" abertos a outros "olhares" que se 

abrirão tanto ao ver estas fotografias quanto ao participar do "Chorinho" na rua, em 
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uma sexta-feira. 

Isto por que, em meio aos altos muros e milhares de portas de ferro que 

compõe o cenário local, o Chorinho ocupa a rua e a calçada, como que em protesto, 

cantando, com uma felicidade radiante de quem mostra para a vizinhança uma 

maneira muito peculiar de viver a cidade. Eu, contagiado por esse espírito, me sinto 

como a menina que fotografei na minha primeira atividade de campo no Chorinho 

(figura 25): atravesso a rua sem me preocupar com os carros, sento na parada de 

ônibus sem me preocupar com o atraso, compro bebida no canteiro central sem 

precisar voltar para o trabalho. 

Figura 25: Menina atravessando a rua em dia de Chorinho

 
Fonte: Do autor. 

 
[...] somos 

A vez dos zonzos 
Talvez enquanto 
Quisermos ser 
Daqui pra já 
Eu e você 

Daqui pra lá 
Não vai sobrar 
Nada pra ser 

Mas quem se importa? 
[...] 

Tanto 
Faz qualquer canto 
Pra qualquer santo 

Que saiba ler 
Que queira dar 

Sem receber 
Que esteja a par 
Do que vai ver 

De onde vai dar 
Mas quem se importa? 

É sexta-feira, amor! 
Sexta-feira 

É sexta-feira, amor! 
Sexta-feira! 

É sexta-feira, amor! 
Sexta-feira! 

É sexta-feira, amor! 
Sexta-feira! 

Tem quem queira! 
[...] 

(Cícero, Ponto Cego)
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Apêndice I – Diário de Campo 

 

Primeiro Campo 

Meu primeiro campo e primeiro contato com o Chorinho foi no mesmo dia. 

Apesar de há muito querer conhecer o evento, só o conheci nesta atividade de 

campo. Quando cheguei, o Chorinho já havia começado há mais ou menos uma 

hora, já era noite e eu estava um pouco atônito sobre o que fazer ou o que 

fotografar. Por um lado, estava um pouco receoso em apontar a câmera para as 

pessoas e ser repreendido, por outro, inseguro por estar portando uma câmera em 

um evento aberto – discurso da violência generalizada, bem como minha 

experiência pessoal de ter sido assaltado na rua por três vezes fazem de mim um 

cidadão amedrontado, que quer viver a cidade, mas a teme. 

 

 
 

Assim que cheguei avistei um senhor negro, comprando cerveja em uma 

banca de revistas que se prepara todas as sextas para vender espetinhos de carne 

e bebidas para os frequentadores do Chorinho. Achei que ainda não era momento 

de fotografar, mas decidi falar com ele, perguntar o que ele achava do projeto e 

tentar me inteirar um pouco do que acontecia naquele espaço. Severino é seu nome, 

carioca, cinquenta e poucos anos, mora em Goiânia desde a década de noventa. 

Perguntei, então, com que frequência ele ia ao evento. A resposta foi imediata e 

firme: “Estou aqui todos os dias”, disse ele. Conversamos mais alguns bons minutos 

sobre um bocado de coisas, ele me contou da sua trajetória de vida, de como 

chegou em Goiânia, da mulher que um dia tivera, dos filhos e de como ele 

acreditava que a ausência de mais projetos como aquele poderiam evitar uma série 

de mazelas sociais. Fiz vários retratos de Severino enquanto conversávamos, mas 

nenhum ficou bom. Queria fotos perfeitas, mas minha câmera estava descalibrada e 

minha lente com defeito. Perdi muitas fotos, em especial aquelas cujo assuntos 

estavam mais próximos de mim. 
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 Na reunião anterior ao primeiro campo, fui orientado a subir na sacada do 

Grande Hotel para fazer fotos. Chegando lá, conversei com João do Arroz – um 

funcionário do Grande Hotel –, expliquei a proposta de registrar o Chorinho 

fotograficamente, foi só então que ele abriu a porta do prédio para que eu pudesse 

acessar as dependências do lugar. Subindo as escadas, tentei descobrir o que ele 

achava do projeto, das músicas e, é claro, de ter que trabalhar até mais tarde em 

função disso. Um evento no Centro da cidade, que gera um movimento atípico, gera 

efeitos colaterais de todos os tipos. Trabalhar no Choro é assim: pra uns renda 

extra, pra outros, hora extra. 

 Do alto da sacada do Grande Hotel pude ver muita coisa, mas fotografei 

poucas. Minha lente 18-55mm não me permitia fazer os enquadramentos desejados, 

mas ainda sim consegui bons cliques. Tentei registrar o aglomerado de pessoas, a 

forma como elas se dispunham pela avenida e até onde a mancha de movimento 

chegava. Fotografei os pipoqueiros e o povo vidrado nos shows. 

 

 
 

Fui embora cedo. Desde minha chegada, fiquei por volta de uma hora 

observando o movimento do local e o deixei, não fazia parte dos meus planos me 

alongar ali. No meu primeiro campo, meu objetivo era tão somente reconhecer onde 

debruçaria meu olhar. 

 

Segundo Campo 

Meu segundo campo foi diferente, em vários aspectos. Primeiro porque levei 
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meus pais e minha namorada para conhecer o choro, depois porque tinha comigo 

uma variedade maior de lentes e equipamentos. Na primeira vez tinha nas mãos 

uma Nikon D5100 e uma lente 18-55mm. Na segunda, além da D5100 e da 18-

55mm, trazia nas mãos as lentes 18-105mm, 70-300mm e 50mm e uma câmera 

D3100, locada na faculdade. A expectativa era conseguir melhores registros. E 

consegui. 

 

 
 

Assim que cheguei quis ir para a sacada do hotel fazer os registros com as 

teleobjetivas que carregava, sabia que conseguiria excelentes enquadramentos, 

mas tinha dúvidas sobre o nível de ruído em certas fotos, afinal estava usando 

lentes um tanto mais escuras. 

 

 
 

Quando cheguei na porta descobri que João do Arroz não estava, quem me recebeu 

foi João Dias, diretor do Grande Hotel. Ele não parecia tão simpático e solícito como 

João do Arroz - por isso acabamos não conversando muito - mas me levou para 

onde eu queria e isso era exatamente o que importava. Da sacada do Grande Hotel 

percebi que havia um número significativo de casais ali, dos mais diversos tipos. “O 

Chorinho não é só um ambiente de diversidade musical, mas também de diversos 

amores”, pensei.  
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Depois de um tempo desci para o asfalto, queria tirar algumas fotos a partir dali. 

Quando estava saindo das dependências do hotel, seu Severino me abordou com 

um abraço: “estou aqui todos os dias”, lembrei dele dizendo. Conversamos por um 

tempo, perguntei como estava o Chorinho e como havia corrido os dias.  

 

*** 

 

Aproveitei a presença do meu pai e pedi pra que ele me acompanhasse até o outro 

lado da rua - o medo da cidade volta a me atrapalhar -, eu precisava de aumentar 

meus pontos de vista sobre os eventos e fiz uma das minhas fotos preferidas nessa 

saga. Logo depois fui embora, agora com a certeza de que havia encontrado meu 

objeto de investigação. 

 

  
 

Pouco depois dessas fotos fui embora, desta vez um tanto mais apaixonado 

pelo meu objeto e muito mais certo do que estava fazendo. 

 

Terceiro Campo 

O terceiro dia de Chorinho foi um tanto quanto diferente. Primeiro, porque 

cheguei a pé pela primeira vez, vindo de um outro trajeto. Segundo, porque cheguei 

significativamente mais cedo do que nas duas últimas vezes.  
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Dessa vez tentei me ater às pessoas e aos detalhes do evento. Logo de início 

encontrei Sávio, um rapaz que sabia conhecer de algum lugar. Resolvi abordá-lo. 

Ele trabalhava no cartório, em uma rua próxima dali e tinha me atendido poucos dias 

atrás. Fiz algumas fotos e fui, então, conversar com ele, que disse ir sempre ao 

Chorinho com os amigos. Quis saber o que ele pensava sobre o evento. “Um espaço 

cultural múltiplo, com atrações de qualidade e acessível”, resumiu. 

 

 
 

Quarto Campo 

Numa terça-feira – mais precisamente no dia três de abril – decidi ir até o 

cruzamento onde o Chorinho acontece às sextas para ver a viabilidade de fotografá-

lo do alto, a partir de alguns edifícios vizinhos. O primeiro que visitei foi o Ed 

Alencastro Veiga, um antigo hotel no Centro de Goiânia, na rua três, quase esquina 

com a Goiás, que foi transformado em um prédio residencial com centenas de 

kitnets. Lá, conversei com zelador do prédio que me permitiu subir ao terraço. Vinte 

e cinco andares de elevador, duas escadas verticais até o topo do prédio e uma 

vista vertiginosa. Lá em cima, algumas caixas d’água, uma antena telefônica e um 

para-raios. Barras de ferro estavam armadas na lateral fazendo as vezes de 

parapeito, mas pareciam finas demais para propósito. Minhas pernas tremiam e eu 

mal tinha coragem me aproximar do parapeito para fazer uma foto. Respirei um 

pouco para me acalmar e então fiz o clique. A altitude era deslumbrante, mas se 

estar ali parecia muito inseguro, permanecer naquele lugar por horas era 

inconcebível.  
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Nessa mesma foto podemos ver todos os outros prédios que visitei neste dia: 

imediatamente à frente, no lado oposto da Avenida Goiás, o prédio rosa da esquina 

é o Grande Hotel, cuja calçada é palco do Chorinho. Ao lado direito do Grande Hotel 

e do outro lado da rua, o Edifício Bradesco. Logo abaixo, no inferior da foto, o 

telhado do prédio do Banco Mercantil, onde funciona um condomínio de salas 

comerciais. 

Minha pretensão, visitando esses prédios, era estabelecer três pontos de 

onde eu fotografaria o chorinho. No prédio do Banco Mercantil, fui atendido pelo 

porteiro que me informou que não haver possibilidade de conhecer o terraço e já 

adiantou que o prédio era lacrado às 19h, cedo demais para me ajudar em alguma 

coisa. Do outro lado da rua, tentei a sorte no Edifício Bradesco, mas não obtive 

sucesso nenhum. O prédio também fechava cedo e o porteiro sequer me passou o 

telefone do responsável. 

 

 
 

Nesse processo, descobri o mais preocupante: a porta que dá acesso à 

sacada do Grande Hotel estava interditada pelo IPHAN. Isso dificultaria fotografar o 

evento de um dos melhores ângulos que dispunha. O motivo da interdição era que 

algumas janelas e portas estavam se deteriorando ao ponto de se tornarem 

irreparáveis e que ficariam fechadas até que se tomasse uma providência.  
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Desanimado com a inviabilidade da minha ideia, voltei incerto do que faria 

para produzir esses registros. A ideia de como resolver a situação só veio mais 

tarde. 

 

Quinto Campo 

Como retratar o cenário do Grande Hotel em um dia ordinário era importante 

para compreender como o Chorinho alterava a noite de sexta-feira, fui ao 

cruzamento da Av. Goiás com a rua 3, por volta das 18h, em uma quinta-feira, para 

fazer alguns registros. Foi impossível não estabelecer comparativos: na calçada 

onde ficava o palco, havia três homens conversando, dois deles vestidos com os 

típicos coletes “compra-se ouro” do centro goianiense; a faixa de pedestres, às 

sextas sempre ocupadas por carrinhos de pipoca e batata frita, era trivialmente 

usada por pedestres apressados. Os pontos de para de ônibus, às sextas cheios de 

jovens aproveitando a música do Chorinho, eram, ordinariamente, apenas uma 

parada de ônibus. O canteiro central, às sextas tomado por vendedores ambulantes 

e pelo público do evento, era tão somente um pacato e charmoso canteiro central. 

Como não havia nada de distinto ali, não soube muito bem pra onde apontar 

a câmera e decidi voltar outro dia para tentar repetir alguns enquadramentos que 

fizera outrora. 

 

 
 

Sexto Campo 

No quarto no Chorinho dia a ideia era capturar imagens aéreas, para 

perceber de uma maneira um pouco mais holística a maneira como o público 

ocupava o espaço. Como a ideia de alcançar o terraço dos prédios vizinhos foi 

frustrada, tive de recorrer ao uso de drones para realizar os registros. Do alto, o 
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espaço parece bem menos ocupado do que do chão. Também reparei que o fluxo 

de uma das vias avenida Goiás, que é sempre interditada para o evento, permanecia 

aberto até pouco antes do início do primeiro show e que, na primeira hora de Choro, 

o número de presentes era quase imperceptível do alto. Como as fotos aéreas 

tinham um intervalo de tempo de no mínimo trinta minutos, aproveitei para fazer 

alguns registros do solo e a partir das janelas e sacada do Grande Hotel.  

Ver o Chorinho de cima foi fundamental para que eu me distanciasse do meu 

objeto de estudo e para percebê-lo por uma perspectiva menos enviesada. 

 

Quinto Campo 

 No quinto campo e último campo imprimi em uma folha A4 todas as fotos que 

eu queria repetir o enquadramento para compará-la a seção comparativa do 

fotolivro, dobrei-a e coloquei no bolso. Saí do trabalho na hora do almoço e fui até a 

esquina da avenida Goiás com a rua Três com câmera e papel em mãos. O trânsito 

era intenso, em meio o abrir e fechar dos semáforos eu tenta repetir os 

enquadramentos que eu consegui durante o Chorinho. No Grande Hotel, a sacada 

que eu usei em boa parte das vezes, continuava interditada. Descobri, porém, que 

poderia acessar o terceiro andar (eu acreditava que o acesso era restrito). De lá fiz 

uma das fotografias que integram o álbum comparativo.  

 Não gastei mais que 30 minutos nessa tarefa. O sol estava escaldante e o 

trânsito intenso dos carros era extremamente incômodo. Satisfeito com as 

fotografias que consegui, retornei para o trabalho ciente de que aquele havia sido 

meu último campo.  


