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A narrativa de um território pode ser abordada utilizando-se diferentes suportes. Este trabalho prioriza a imagem 
fotográfica como fonte portadora e criadora de realidades sobre a cidade de Jardim do Seridó, localizada na região 
do Seridó Potiguar, no período de 1950 a 1960. O recorte temporal se justifica pela emergência das mudanças 
percebidas no espaço urbano e do crescimento demográfico registrado. A imagem é o principal objeto de estudo 
desse artigo, pois é a través dela que será identificada e discutida as mudanças físicas e as manifestações 
culturais, na perspectiva de problematizar os processos de apropriação e significação do território e suas múltiplas 
territorialidades. A leitura das imagens, associada a um referencial teórico, possibilita tornar visível um campo 
imagético-discursivo que favorece a identificação dos fios que estavam tecendo a dinâmica territorial urbana, suas 
contradições e mudanças. O território e a territorialidade são noções-estratégia que se movimentam pelo tecido 
urbano revelado nas imagens, criando uma combinação entre homens, coisas ou objetos e ações que, 
territorializados, redesenham e criam novos cenários na e para a cidade. Espera-se que o trabalho traga 
contribuições para os estudos geo-históricos que se realizam nas fronteiras entre o tempo e o espaço, o objeto e 
ação, a imagem e a criação de imagens-realidades, alimento para a dinâmica do território e da territorialidade na 
leitura do espaço. 
 
Palavras Chave: Imagem. Território. Territorialidade. 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar tal discursão, podemos questionar: por que descrever as mudanças 

ocorridas na cidade de Jardim do Seridó/RN através de imagens fotográficas? Não é de hoje 

que a imagem é utilizada como forma de representar algo, constituindo a relação sujeito-

imagem, pois ao existir uma imagem, esta foi criada/capturada por alguém, e este a fez para 

outrem, uma vez que, um fotógrafo não registra uma imagem apenas para recordação própria, 

ele registra, principalmente, para que, aqueles que não estão presentes na cena, possam 

participar indiretamente dela e, assim, imortalizar aquele momento. Dessa forma, podemos 

considerar que a imagem fotográfica retrata algum fenômeno, seja ele natural, social, cultural 

etc. em qualquer recorte temporal. Além disso, levemos em consideração a afirmação de 

Berger (1974 apud MANGUEL 2009, p. 92) ao dizer que “ao mesmo tempo que registra o que 

foi visto, sempre e por sua própria natureza refere-se àquilo que não é visto”, ou seja, a 



fotografia torna-se testemunha visual àqueles que não tiveram a oportunidade de presenciar, 

seja espacial ou temporalmente os fenômenos ali registrados. Ainda segundo Manguel (2009, 

p. 93) a imagem fotográfica, 

 

[...] embora admitindo a subjetividade da câmera, repousa na nossa 
convicção de que aquilo que nós, os espectadores, vemos existiu de 
fato, que aquilo ocorreu em determinado e exato momento e que, 
como realidade, foi apreendido pelo olho do observador. (Grifo do 
autor) 
 
 

O autor relata que, apesar da imagem limitar-nos ao ponto de vista do 

observador/fotógrafo, visto que este capturou, através das lentes de sua câmera, aquilo que lhe 

foi conveniente e importante ser registrado naquele momento, restringindo-nos a enxergar cada 

detalhe da cena, ela tem o poder de retratar exatamente o ocorrido, tornando-se, assim, uma 

testemunha de fatos ocorridos em tempos passados. 

. A imagem fotográfica utilizada para capturar manifestações culturais ocorridas 

anteriormente nos faz criar novas realidades e imaginar como ocorriam tais manifestações a 

partir de uma imagem congelada e dar movimentos a ela dentro da nossa imaginação. Para dar 

ênfase ao uso da imagem fotográfica, citemos Mélo (2009, p. 10): 

 

Percebe-se que a imagem fotográfica permite aproximar, alcançar, 
narrar e desvelar as camadas superpostas de vivências, experiências 
e segredos, que percorrem as fronteiras citadinas, dando sentido à 
paisagem e rebatendo numa maior compreensão das permanências 
e mudanças que marcaram a paisagem. 

 
Assim, percebemos o quanto uma imagem fotográfica é importante para a formação 

e a compreensão da cultura de um povo, confirmando as mudanças físicas e/ou simbólicas 

ocorridas em um determinado espaço e que concretizam o presente. 

Ainda segundo Mélo (2009) é possível fazer a leitura de fatos ocorridos na cidade 

através de imagens fotográficas, podendo ser encontrado importantes elementos que 

alimentam o imaginário social citadino. Assim é possível identificar as diversas manifestações 

culturais, ou seja, as territorialidades existentes na cidade. Para compreendermos melhor o 

conceito de território e territorialidade, citemos Raffestin (1993 apud FREITAS EDUARDO 

2008, p. 6): 

 



O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza determinadas 
ações) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta 
ou abstratamente [...], o ator “territorializa” o espaço. 

 

Neste sentido, entende-se que, primeiramente existe o espaço que o sujeito, ao 

apropriar-se e identificar-se com ele, o território e, a partir das características, identidades, 

simbolismo etc. encontradas neste, caracteriza a territorialidade. 

A narrativa do território possui diversas vertentes de pensamento em que se discute, 

principalmente, a relação deste com limite, não apenas limite físico ou fronteira de uma região, 

mas, sobretudo, limite simbólico, entre crenças, costumes, religião etc. conforme alerta Saquet 

e Briskievicz (2009, p. 3) ao dizer que o território “é um espaço utilizado para conter, restringir 

ou excluir pessoas, objetos ou relacionamentos”, formando, assim, fronteiras invisíveis. Além 

dos limites que caracterizam o território, a questão de se reconhecer em um determinado 

espaço, modificando-o e sendo modificado por ele, e, acima de tudo, se sentir parte dele, 

também o caracterizam. Assim, é dentro do contexto do território que se constituem as 

identidades, ou seja, a territorialidade de um povo, a simbologia criada com e no espaço do 

território, caracterizando a relação existente entre o ser humano e o lugar em que ele vive. 

Suas manifestações culturais que os fazem ser lembrados por estas características 

As imagens utilizadas no presente trabalho foram capturadas, ainda em preto e 

branco em virtude da temporalidade, pelo primeiro fotógrafo da cidade: José Modesto de 

Azevedo (in memoriam), mais conhecido como Zé Boinho que deixou um acervo fotográfico 

demasiadamente voltado ao urbano, esta foi a principal razão pela qual foi utilizado o termo 

cidade ao invés de município, entendendo-se o primeiro como área urbana e o segundo como 

sendo toda a extensão do território, ou seja, zona urbana e rural. As fotografias demonstram as 

mudanças territoriais ocorridas na cidade de Jardim do Seridó, localizada na região do Seridó 

potiguar, durante as décadas de 1950 a 1960, encontrando nesse recorte temporal um maior 

crescimento demográfico, bem como mudanças significativas no espaço urbano do município, 

para que a partir daí possa ser identificada as diversas territorialidades existentes na cidade em 

questão. 

 

II. TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE NA CIDADE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN 

 



A palavra território, de acordo com Haesbaert (apud SOUZA e PEDON 2007, p. 

128), “deriva do ‘latim territorium’ que é derivado de terra e que nos tratados de agrimensura1 

apareceu com o significado de ‘pedaço de terra apropriada’”. Assim, entendemos o território 

como identificação de uma nação e/ou povo com um determinado lugar, criando fronteiras, não 

somente físicas, mas, principalmente, fronteiras entre crenças, ideologia, costumes etc. 

Assim sendo, entende-se que, ao apropriar-se do espaço e transformá-lo de acordo 

com sua cultura, adaptando-se a ele e este podendo ser transformado a partir da cultura nele 

inserida, também caracteriza um território. Para afirmar o exposto, citemos Morin (2008, p. 19) 

ao dizer que “as sociedades só existem e as culturas só se formam, conservam, transmitem e 

desenvolvem através das interações cerebrais/espirituais entre os indivíduos”.  

O simples fato de vivermos em um espaço já nos identifica socialmente, 

reconhecendo-se nele um espaço vivido. As manifestações de cultura que identificam um 

determinado espaço, fazendo com que este seja lembrado por tais identidades, caracterizam a 

territorialidade e este só existe, graças ao reconhecimento de sua cultura e, a partir de então, a 

confrontação entre as culturas do “meu” com o “outro”. Este processo de reconhecimento em 

uma cultura começa antes mesmo do nascimento do indivíduo, é o que afirma Morin (2008, p. 

25) ao dizer que: 

 

A esfera sociocultural introduz-se no ser humano antes do seu 
nascimento, no ventre da mãe (influências do meio ambiente, sons, 
músicas, alimentos e hábitos maternos) e, depois, nas técnicas do 
parto, no tratamento do recém-nascido, no ensino/educação 
familiar/social. 

 

O autor afirma que o ser humano encontra-se inserido em uma cultura antes mesmo 

que este venha ao mundo e ser, de fato, cidadão. E essa manifestação de cultura, que 

caracteriza um povo, que o faz ser lembrado por gestos, ações, sotaques, culinária etc. dentro 

de um espaço em que a sociedade se identifica com o qual, caracteriza a territorialização de 

um espaço. 

 

III. A IMAGEM COMO TESTEMUNHA DA MUDANÇA EM JARDIM DO SERIDÓ/RN 

 

                                                           
1 Significa, etimologicamente, medida dos campos. Fonte: <http://www.portalgeo.com.br/index.php?id=258 > 
Acessado em: 31 de julho de 2012. 



A imagem fotográfica, como explicitado anteriormente, pode e deve ser utilizada 

como testemunha de fatos ocorridos em tempos passados, pois a imagem utilizada sem 

recortes, ou seja, a fotografia original capturada pelo observador/fotógrafo pode ser utilizada 

como prova de ações sociais, infra estruturais etc. sem que haja distorção de sua leitura pelo 

observador que não participou da cena ou mesmo não teve o mesmo olhar do fotógrafo. 

O município de Jardim do Seridó registrou entre os anos de 1950 e 1960 as maiores 

taxas de crescimento populacional. Para se ter uma ideia, nesse período, a sua população 

chegou a  16.047 habitantes sendo esta, a maior população registrado desde a sua fundação. 

(AZEVEDO, 1989, p. 51).  A população atual é de 12.113 habitantes, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

No período intercalado entre as décadas de 1950 e 1960, passaram pelo poder 

administrativo do município, segundo Azevedo (1989) 04 (quatro) prefeitos, sendo eles: João 

Vilar da Cunha (primeiro prefeito eleito pelo voto popular), Antônio Antídio de Azevedo, Manoel 

Paulino dos Santos Filho (que era vice-prefeito e assumiu por motivo da renúncia de Antídio de 

Azevedo) e Joaquim Alves da Silva que trouxeram, durante seus mandatos importantes obras 

para a cidade, como a primeira rua calçada com pedras de paralelepípedo (imagem 01); 

ampliação da Praça Dr. José Augusto, onde foi construído um prédio que serve de bar até os 

dias atuais (imagem 02 e 03 antes de depois da reforma respectivamente); construção do 

Abrigo dispensário (imagem 04); construção do prédio da Biblioteca Pública Municipal (imagem 

05); construção do prédio da Liga contra Tuberculose (imagem 06); construção do Prédio da 

Banda “Euterpe Jardinense” (imagem 07). Todos os benefícios trazidos para o município, neste 

período, colaboraram para que houvesse um maior crescimento demográfico na cidade, bem 

como melhores condições de vida para a população que se fixava e se identificava cada vez 

com o local. 

 

Imagem 01: Rua Dr. Otávio Lamartine, uma das primeiras ruas calçadas com 

paralelepípedos da cidade de Jardim do Seridó. 

 



 

Acervo fotográfico de José Modesto de Azevedo 

 

Imagem 02: Praça Dr. José Augusto – ates da reforma. 

 

 

Acervo fotográfico de José Modesto de Azevedo 

 

Imagem 03: Praça Dr. José Augusto – depois da reforma. 

 



 

Acervo fotográfico de José Modesto de Azevedo 

 

Imagem 04: Abrigo Dispensário. 

 

 

Acervo fotográfico de José Modesto de Azevedo 

 

Imagem 05: Prédio da Biblioteca Pública Municipal. 

 



 

Acervo fotográfico de José Modesto de Azevedo 

 

Imagem 06: Prédio da Liga com Tuberculose. 

 

 

Acervo fotográfico de José Modesto de Azevedo 

 



Imagem 07: Prédio da Banda “Euterpe Jardinense”. 

 

 

Acervo fotográfico de José Modesto de Azevedo 

 

Partindo da premissa que a territorialidade está diretamente ligada à identidade de um 

povo, Jardim do Seridó não é diferente das demais cidades seridoenses em se tratando das 

festividades e manifestações religiosas. A cidade possui 3 (três) festas que caracterizam 

bastante a territorialidade da cidade, que são: Festa do Sagrado Coração de Jesus, 

comemorada de 28 de agosto a 07 de setembro; Festa de Nossa Senhora da Conceição, 

comemorada de 29 de novembro a 08 de dezembro; e Festa de Nossa Senhora do Rosário e 

São Sebastião (imagem 08), comemorada de 23 de dezembro a 01 de janeiro. Esta ultima é 

considerada a festividade com maior identidade territorial por se tratar de uma festa centenária 

deixada pelos escravos e por reunir dezenas de negros de comunidades circunvizinhas. 

 

Imagem 08: A religiosidade na cidade de Jardim do Seridó – Festa de Nossa Senhora do 

Rosário - ano 1956. 

 



 

Acervo fotográfico de José Modesto de Azevedo 

 

Jardim do Seridó era e ainda é (re)conhecida pelos seus belíssimos carnavais onde 

podia ser encontrada muita animação,  escolas de samba (que desfilavam pelas ruas) com 

muita paz (Imagem 09). A cidade sempre teve, ainda, orgulho de sua Banda “Euterpe 

Jardinense” que abrilhanta as festas de padroeiro da cidade, oportunizando a sociedade a ter 

direito à cultura erudita (imagem 10). 

 

Imagem 09: Escola de Samba Vasco da Gama. 



 

Acervo fotográfico de José Modesto de Azevedo 

 

Imagem 10: Banda “Euterpe Jardinense” em frente a sua sede. 

 



 

Acervo fotográfico de José Modesto de Azevedo 

 

As imagens fotográficas utilizadas no trabalho como testemunhas das mudanças do 

território e manifestações culturais ocorridas no período intercalado entre as décadas de 1950 e 

1960, no cenário urbano de Jardim do Seridó/RN, demonstrou as diferentes mudanças 

territoriais da cidade, fazendo com que os moradores desta se fixassem cada vez mais no 

espaço urbano, o que fez aumentar consideravelmente a população da cidade, bem como a 

territorialidade que fez crescer as manifestações culturais, identificado, assim, a identidade de 

um povo, a forma com que este é lembrado generalizadamente como por sua religiosidade, 

festividades carnavalescas etc. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o que foi discutido no trabalho podemos considerar que o território “é 

um aspecto fundamental para a estruturação das identidades sociais, e estas, uma apropriação 

simbólica pelo/no território.” (AZEVEDO 2011, p. 26), ou seja, é nele que acontece toda a 

identidade de um povo e esta manifestação e identificação que faz lembrar-se desse povo 

pelos costumes e culturas, caracteriza a territorialidade do espaço. 



A imagem fotográfica pode e deve ser utilizada como meio de comunicação entre 

diferentes faixas etárias como testemunho principal de algo ocorrido, seja físico ou 

culturalmente. A fotografia deslocada do tempo do acontecimento se constitui uma fonte de 

informações e recordações que favorecem a atualização e recuperação dos processos que 

envolvem o território e territorialidade urbana. Elas podem se constituir em possibilidades de 

leituras do espaço, promovendo o encontro entre temporalidade e territorialidades distintas.  
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