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Ritmo frenético da cidade oculta 
belezas arquitetônicas das galerias 
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Tanto as fotografias quanto as galerias 

comerciais apresentam-se como ele-

mentos de uma nova era em que a in-

dústria e a tecnologia são emblemáticas. Em-

bora as imagens fotográficas tenham seus 

princípios e processos na câmera escura, já 

conhecida há muito tempo, e as galerias en-

contrem seus elementos referenciais nos baza-

res do Oriente Médio, ou até mesmo no Merca-

do de Trajano, em Roma, Itália, elas podem ser 

consideradas como inovações do século XIX.

Concebidas primeiramente como uma “máqui-

na de circular”, as passagens europeias torna-

ram-se cenários propícios para toda espécie 

de consumo de necessidades, além de ofere-

cerem um lugar para o homem moderno pas-

sear e exibir-se. Não por acaso Walter Benja-

min afirmava ser a galeria parisiense a casa do 

flâneur, daquele que passeava sem destino, 

fotografando a cidade, entregue ao espetáculo 

do momento, cujo objetivo não era outro se-

não ver e ser visto. 
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Entretanto, ao longo dos séculos XIX e XX, su-

cumbidas à transitoriedade inerente à vida 

moderna e suas transformações sociais, tecno-

lógicas e urbanas, as galerias europeias acaba-

ram sendo consideradas anacrônicas e entra-

ram em um processo de deterioração e, em 

diversos casos, completo abandono. Mesmo 

assim, as galerias se espalharam por pratica-

mente toda Europa e Américas.

No contexto da América Latina, as galerias co-

merciais começaram a ser edificadas nas pri-

meiras décadas do século XX. Embora menos 

glamourosas, elas têm se mostrado, ainda nos 

dias de hoje, como espaços de vitalidade para 

consideráveis áreas centrais de muitas cidades, 

conforme estudos apresentados no livro “Pas-

sagens em rede: a dinâmica das galerias co-

merciais e dos calçadões nos centros de Juiz 

de Fora e de Buenos Aires”, lançado recente-

mente pelas editoras Funalfa e Editora UFJF, 

de autoria do pesquisador e professor do De-

partamento de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

Frederico Braida.

ENSaiO FOTOGRÁFiCO

Galeria Constança Valadares

Galeria Francisco Borragi



A3 - OutuBRO/2012 A MARÇO/201364

Em Juiz de Fora, o advento das galerias se deu 

com a construção do edifício-galeria Pio X, 

pela Pantaleone Arcuri, em 1923, quando a ci-

dade já se encontrava em um momento poste-

rior à pujança industrial que vinha ocorrendo 

desde o último  quartel do século XIX. A partir 

de então, diversos edifícios-galerias têm sido 

erguidos. E, para entender o valor desses edifí-

cios, aponta-se: sua quantidade na área central 

e o desenho labiríntico que fazem para os per-

cursos na cidade; a arquitetura com uma nave 

simples, linear e estreita que cativa o cidadão; 

e o aspecto social que, por causa da densidade 

e divisão do solo, permite pequenos negócios 

estarem no lugar central.

Tais características fazem das galerias comer-

ciais, construções marcantes na imagem do 

centro de Juiz de Fora, onde os transeuntes se 

deparam com caminhos surpreendentes, não 

publicamente planejados. E, são esses cami-

nhos, de exuberantes pisos e tetos, cuja arqui-

tetura muitas vezes fica ocultada pelo acelera-

do ritmo da vida cotidiana, que ganham visibi-

lidade neste ensaio fotográfico, pelas lentes de 

Gleice Lisboa. 
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