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RESUMO 

 A presente dissertação busca apresentar os principais caminhos relacionados à 

proposta de pesquisa voltada a realização do trabalho histórico a partir de documentos 

fotográficos. Assim sendo, debruça-se sobre metodologias que discutem fotografia e história 

considerando a temática do envelhecimento bem como da construção do conceito de velhice. 

O tema, sobretudo, é vislumbrado a partir de retratos fotográficos capturados cotidianamente 

na casa de repouso Solar Colombino Augusto de Bastos situada na cidade de Goiânia. Assim, 

recorre-se a virtualização tomando como fonte de pesquisa histórica a rede social pertencente 

ao asilo no acesso às fotografias e demais informações que podem auxiliar no estudo. No 

entanto, os retratos fotográficos selecionados datam entre os anos de 2011 e 2018. Do mesmo 

modo, o trabalho busca elucidar o conceito de velhice em transmutação percebendo possíveis 

distanciamentos entre a dimensão conceitual e o tratamento da velhice goiana. As fontes 

fotográficas por sua vez, foram selecionadas conforme o critério de publicação das fotografias 

da própria página do asilo no facebook. Seguem, portanto, três tipologias: Interação Social, 

Cuidados Médicos e Terapia Ocupacional. Embora selecionadas quarenta fotografias, a 

análise das fontes se deu também por meio do Universo delas. Sobretudo, retomou á história 

da fotografia no Estado de Goiás notando que esta, está associada a foto-documentação da 

construção da capital bem como ao registro de políticos influentes no século XX. O estudo 

lida com a compreensão do envelhecimento na passagem dos séculos XIX ao XXI. Desta 

forma, trabalha com o entendimento da velhice voltada ao isolamento e decadência bem como 

uma nova percepção da velhice assistida. Este fator levou a necessidade de um entremeio 

propondo assim, a reinvenção da velhice. Do mesmo modo, a pesquisa buscou compreender a 

noção de envelhecimento expressa por meio dos retratos da Família Imperial e de algumas 

Famílias de imigrantes no século XIX e XX. Assim sendo, em busca de identificar o conceito 

de velhice em transmutação o estudo se debruçou na série Nomes de Lily Sverner realizada na 

década de 1990 em dois asilos paulistas. Neste sentido, pôde estabelecer distanciamentos 

entre o registro analógico da fotografia dos idosos ao final do século XX para com o registro 

digital dos idosos do asilo Solar Colombino Augusto de Bastos, suscitando assim, discussões 

acerca da desterritorialização da fotografia digital na atualidade.  
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ABSTRACT 

 

 This dissertation seeks to present the main paths related to the research proposal 

focused on the accomplishment of historical work from photographic documents. Therefore, it 

focuses on methodologies that discuss photography and history considering the theme of 

aging as well as the construction of the concept of old age. The subject, above all, is glimpsed 

from photographic portraits captured daily in the Solar Colombino Augusto de Bastos resting 

place in the city of Goiânia. Thus, virtualization is used, taking as a source of historical 

research the social network belonging to the asylum in the access to the photographs and other 

information that can aid in the study. However, the photographic portraits selected date 

between the years 2011 and 2018. Likewise, the work seeks to elucidate the concept of old 

age in transmutation by perceiving possible distances between the conceptual dimension and 

the treatment of old age in Goiás. The photographic sources, in turn, were selected according 

to the criterion of publication of photographs of the asylum page itself on Facebook. 

Therefore, there are three types: Social Interaction, Medical Care and Occupational Therapy. 

Although selected for forty photographs, the analysis of the sources was also through their 

Universe. Above all, it has taken up the history of photography in the State of Goias, noting 

that it is associated with the photo documentation of the construction of the capital as well as 

the record of influential politicians in the twentieth century. The study deals with the 

understanding of aging in the passage from the 19th to the 21st centuries. In this way, it works 

with the understanding of old age focused on isolation and decadence as well as a new 

perception of assisted old age. This factor led to the need for an interim proposal, thus 

proposing the reinvention of old age. In the same way, the research sought to understand the 

notion of aging expressed through the portraits of the Imperial Family and some Families of 

immigrants in the 19th and 20th centuries. Thus, in an attempt to identify the concept of old 

age in transmutation, the study dealt with the series Names of Lily Sverner performed in the 

1990s in two paulista asylums. In this sense, it was possible to establish distances between the 

analogue recording of the photograph of the elderly at the end of the twentieth century and the 

digital recording of the elderly of the Colombian asylum Solar de Bastos, thus provoking 

discussions about the deterritorialization of digital photography nowadays. 

  

Keywords: Goiás, Photography, aging, Solar Colombino Augusto de Bastos, facebook.  
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INTRODUÇÃO 

 

Trajetória da pesquisa  

 O presente trabalho trata da continuidade da pesquisa iniciada ao longo do curso de 

graduação em História, propondo uma pesquisa histórica tendo como fontes fotografias. 

Assim, desde o ano de 2010, voltamos ao estudo teórico sobre a temática da relação entre 

história e fotografia. Este primeiro contato teórico se deu através do trabalho do historiador e 

fotógrafo Boris Kossoy. Neste momento, o olhar voltou ao estudo que pressupunha como 

elemento fundamental o viés investigativo. Assim, ao pensarmos sobre o que poderia tomar 

como objeto de pesquisa, emergiu a ideia de adotarmos como fonte, uma seleção de 

fotografias de um mesmo fotógrafo que tivesse atuado por muito tempo, podendo assim, 

perceber as mudanças e permanências na sua obra. Foi então, que nos deparamos com o 

trabalho do francês Henri Cartier-Bresson (1908-2004) e seu inspirador “instante decisivo”. O 

conceito referido, segundo o seu próprio criador, trata-se de um fragmento da realidade que 

emerge da cena sob a forma de um feixe de luz, expressões curiosas, o movimentar dos 

corpos, a espontaneidade de um gesto. 

 Sobretudo, o conceito foi vislumbrado através de uma seleção de fotografias do 

fotógrafo Henri Cartier-Bresson ao início de sua carreira e ao fim. Assim, tratava de obras da 

década de 1930 e 1990. Este recorte de duas décadas fez emergir a hipótese de que o francês 

tenha tido a intenção de registrar sua própria geração na sua obra, pois as fotografias da 

primeira década seguem fotos de pessoas que assim como ele contemplavam a juventude, 

enquanto que na década de 1990 eram registrados sujeitos idosos,  nos instigando o olhar 

acerca da fotografia da velhice. 

 Deste modo, o estudo prosseguiu elegendo como tema principal a questão da velhice, 

mas mantendo a proposta inicial de um trabalho histórico cujas fontes são os documentos 

fotográficos. O interesse surgiu a partir da ideia de tomar como objeto de pesquisa algo mais 

próximo a nossa realidade. No entanto, surgiu o lampejo de fazer o levantamento destas 

fotografias de idosos em alguns asilos da região, após muito pesquisar em acervos e 
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laboratórios de Goiânia. Nestes últimos, nos deparamos com um registro da velhice 

favorecida de políticos e influentes goianos.  

 Durante este trabalho de campo, quando voltamos ao levantamento dos documentos 

fotográficos, emergiu a ideia de adotar enquanto objeto retratos que possibilitassem perceber 

o envelhecimento assistido. Desta forma, o estudo de campo passou a ser feito em alguns 

asilos goianos. Sobretudo, surgiram alguns impedimentos quanto á permissão aos seus 

acervos fotográficos. Assim, pensando na questão da acessibilidade ás fontes, resolvemos 

buscar por estas fotografias nas redes sociais dos próprios asilos, em que são divulgados os 

trabalhos realizados e pedidos de doações de alimentos, roupas, itens de utilidade doméstica, 

entre outros. Foi diante do recurso da mídia social que conhecemos o Asilo Solar Colombino 

Augusto de Bastos. Em sua própria página do facebook, são reproduzidas em modo de 

privacidade “público” as atividades cotidianas incluindo, cuidados médicos, terapias 

ocupacionais, momentos de cultura e lazer, visitação interna e externa guiada, festividades, 

entre outros. 

 O acervo digital levantado totaliza-se por volta de 4 mil fotografias sendo que todas 

elas prestarão serviço à análise e 40 delas darão corpo a esta dissertação. A autoria destas 

fotos é desconhecida, dada ao seu modo de reprodução que permite o seu “compartilhamento” 

por qualquer usuário da rede social. Em sua maioria, são registradas pela voluntária e 

moderadora da página do asilo Solar Colombino. No entanto, existem diversas fotografias 

tiradas pelos próprios visitantes, familiares ou profissionais voluntários em dias de trabalho, 

visitação ou comemorações.  O lapso temporal destas perfaz entre o ano de 2011 aos dias de 

hoje, 2018. As fontes deste estudo foram divididas em três tipologias, sendo elas: “Interação 

social”; “Cuidados médicos” e “Terapia ocupacional”.  

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a terapia ocupacional é o 

ramo do conhecimento que pensa a atividade humana enquanto um recurso terapêutico na 

prevenção de dificuldades motoras e psicossociais que por ventura poderiam prejudicar a 

independência do indivíduo (KELHOFNER, 1985). Assim, existem alguns modelos de 

tratamento inerentes à terapia ocupacional, são eles: modelo de desempenho ocupacional, 

Modelo de reabilitação, Modelo Biomecânico, Modelo Comportamental, Modelo de 

Incapacidade Cognitiva, Modelo de Neurodesenvolvimento, Modelo de Ocupação Humana, 

Modelo de Integração Sensorial. Sobretudo, é possível verificar a execução da maioria destes 
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modelos através das fotografias que integram a tipologia de “Terapia Ocupacional” 

selecionadas neste estudo.  

 Segundo Vygostky (1991), o momento de maior relevância do desenvolvimento 

intelectual do indivíduo se dá na forma da inteligência prática e abstrata, quando se 

entrelaçam a fala e a atividade prática. Assim, o controle do comportamento humano acontece 

logo após o controle do ambiente em que se vive a partir da fala. Deste modo, é de extrema 

importância a promoção da interação social entre os internos do Solar Colombino, se 

considerado que todos os internos passaram a maior parte de suas vidas em um ambiente 

distinto, interagindo com pessoas também distintas daquelas que interagem junto a ele na casa 

de repouso. É possível perceber através da tipologia estabelecida “Interação Social” que em 

algumas fotografias, há o completo desconforto entre alguns idosos ao serem submetidos a 

atividades que requerem a interação com outros internos. Por outro lado, verifica do mesmo 

modo, que alguns idosos já se sentem parte do ambiente em que vivem e estabelecem uma 

melhor interação para com outros internos.  

 De acordo com a revista da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicada em 

2002, os cuidados paliativos referem à promoção da qualidade de vida de pacientes e 

familiares que estejam passando por alguma doença capaz de alterar a continuidade da vida. 

Assim, tratam de cuidados que visam amenizar as dores físicas, inquietudes psicossocial e 

espiritual. Deste modo, procura zelar de uma doença que ameaça a vida e não de um possível 

estado terminal do paciente. Os princípios do cuidado paliativo se baseiam em: promover 

alívio da dor e outros sintomas desagradáveis; afirmar a vida e considerar a morte como 

processo normal da vida; não acelerar nem adiantar a morte; integrar os aspectos psicológicos 

e espirituais no cuidado ao paciente; oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente 

viver tão ativamente quanto possível, até o momento da sua morte; oferecer sistema de 

suporte aos familiares durante a doença do paciente e enfrentar o luto; abordagem 

multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo 

acompanhamento no luto; melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da 

doença; deve ser iniciado o mais rápido possível, juntamente com outras medidas de 

prolongamento da vida, como a quimioterapia e a radioterapia e incluir todas as investigações 

necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes 

(MATSUMOTO, 2012).  
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Apresentação e delimitação do objeto 

Fundada por volta de 10 de novembro do ano de 2011, quando foi realizada a 

primeira postagem, a página “Colombino Augusto de Bastos” criada e mantida por uma 

voluntária veterana da casa de repouso identifica em suas informações pessoais como sendo 

uma obra social da Irradiação Espírita Cristã (Goiânia-GO) cuja missão visa:  

 

Cuidar e amparar, 55 idosos, cujas famílias, não podem cuidar, 

sendo que algumas os internam e nunca voltam para lhes buscar. A eles são 

dedicados cuidados médicos e farmacêuticos, fornecida alimentação 

controlada por nutricionista, dormem em quartos confortáveis e limpos, 

etc... (Texto extraído da Página Colombino Augusto de Bastos, 2016).  

 

Ainda no recurso “sobre”
1
 da página virtual consta a seguinte descrição: 

 

Fundado em 19 de julho de 1970, recebeu o nome do primeiro 

fundador da IEC, está localizado na Avenida Antônio Fidelis nº 800, no 

Parque Amazônia (Goiânia). Conta com duas alas para internos, masculina 

e feminina, num total de 50 vagas; amplo salão de festas; sala de televisão; 

amplo refeitório; cozinha com dispensa; amplo almoxarifado; dois grandes 

banheiros adaptados para os idosos; duas aéreas externas cobertas; jardim e 

quintal; sala de fisioterapia; posto de enfermagem; consultório médico e 

farmácia. Na mesma quadra foram construídos quatro apartamentos que são 

alugados para idosos que podem arcar com esse ônus, sendo esses valores 

revertidos para o abrigo, uma vez que os atendimentos aos assistidos é 

inteiramente gratuito. (Texto extraído da página Colombino Augusto de 

Bastos, 2016).  

 

Sobre as questões administrativas e relacionadas às visitações é posto que: 

 

A diretoria do Solar, hoje tendo à frente o Sr. Manoel Silva de 

Souza e Nicanor Egidio Silva, é construída de voluntários, bem como todos 

que de alguma forma se ligam à obra, que seja com trabalho, ou na 

condição de provedores. Conta com 42 funcionários remunerados, sendo: 

enfermeira, assistentes e técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, 

psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, além 

daqueles responsáveis pelos serviços básicos: limpeza e higiene, cozinha, 

lavanderia, passadeira, etc. O Corpo Médico é constituído por profissionais 

voluntários. As visitas ao Solar são franqueadas a quem quiser, de domingo 

a segunda-feira, inclusive nos feriados, das 10 às 12h. e das 14 às 16h. 

(Texto extraído da página Colombino Augusto de Bastos, 2016).   

                                                           
1
 Disponível em 

<https://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos.90/about?lst=100000978478895%3A10000537
9273917%3A1529692264&section=bio> Acesso em 9 de novembro de 2016.  

https://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos.90/about?lst=100000978478895%3A100005379273917%3A1529692264&section=bio
https://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos.90/about?lst=100000978478895%3A100005379273917%3A1529692264&section=bio
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 A escolha das fotografias de cada tipologia se deu por questões relacionadas a 

qualidade e composição do retrato fotográfico. Assim, dentre inúmeras fotografias 

frequentemente divulgadas optamos por aquelas que demonstrassem de forma mais didática a 

tipologia por ela representada. Do mesmo modo, tivemos cautela quanto à qualidade da 

imagem, a nitidez e o foco. Por se tratar de retratos espontâneos e amadores, muitos deles 

apresentam a imagem desfocada, enquadramentos mal elaborados que revelam, em certa 

medida, o descompromisso no sentido plástico do registro. Os retratos também foram 

selecionados, considerando a forma pela qual se encontram divulgadas as fotografias na 

página do Asilo Solar Colombino Augusto de Bastos. Estão divididas pelo tipo de atividade 

realizada no momento do registro, são elas voltadas às: festividades, visitações, cuidados 

médicos e lazer conforme demonstradas nas figuras a seguir.  

 Sobretudo, as fotografias elegidas para desenvolver o estudo já passaram por um 

processo de seleção realizado pela moderadora antes mesmo da reprodução das imagens na 

página da instituição. Assim, considerando as fotografias divulgadas na sua totalidade, é 

possível perceber que a página do facebook do Solar Colombino Augusto de Bastos, busca 

expor a noção do idoso em atividade divulgando os seus cuidados visando do mesmo modo, 

arrecadações.  

Marco teórico e conceitual  

 De acordo com Beauvoir (1990), a noção de declínio do homem está associada a ideia 

que a medicina fazia da vida desde a Antiguidade. A partir de Hipócrates (460 a.C-377 a.C) , 

acreditou que a velhice provinha do desequilíbrio entre os quatro humores: sangue, fleuma, 

bile amarela e bile negra. Do mesmo modo, o médico grego observou que os velhos 

apresentam dificuldades respiratórias, dores articulares, doenças reumáticas, sonolência, entre 

outros. Mais adiante, no século II, Galeno (129-199) sintetizou a medicina antiga 

considerando a velhice um estágio intermediário entre a doença e a saúde. Sobretudo, não é 

inteiramente um estado patológico, mas também quando as funções fisiológicas encontram-se 

enfraquecidas. Galeno além de sustentar a teoria dos humores de Hipócrates, sugere a do calor 

interno. Assim, aconselha hábitos higiênicos incluindo banhos com água quente.  

 Durante a Idade Média, a primeira escola de medicina Salerno, voltou-se a elaboração 

de regimes de saúde e longevidade. Desencadeia a partir de então, uma vasta literatura sobre a 

temática. Até meados do século XV, as obras seguem no caminho de tratados de higiene até a 
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chegada da primeira monografia voltada a patologia da velhice, escrita pelo médico Zerbi. 

Continuamente, sob o contexto da ciência moderna, surgem considerações acerca da anatomia 

do corpo humano a partir dos estudos de Leonardo da Vinci e Vesalius, ampliando a noção 

sobre as mudanças ocorridas nas artérias, rostos e no intestino. Entretanto, em tempos de 

racionalismo, emerge no século XVIII, a escola iatrofísica. Esta nova lógica retoma, em certa 

medida, as teorias mecanicistas acerca da velhice sustentadas na Antiguidade. A noção de La 

Mettrie de que o corpo é uma máquina, promulgada por Borelli e Baglivi, está associada a 

compreensão da velhice enquanto desgaste. Deste modo, até o fim do século XIX, a leitura da 

medicina passou por uma dificuldade teórica acerca do envelhecimento. Não se satisfazia nem 

com a patologia dos humores, nem com vagarosidade da ideia de “desgaste” da máquina 

(BEAUVOIR, 1990).  

 Sobretudo, no início do século XIX, ainda haviam perspectivas médicas associadas a 

ideia de vitalismo, considerando que cada organismo seria dotado de uma certa energia vital 

que tendia a se dissipar. Entretanto, em meados deste mesmo século, os estudos sobre a 

velhice passaram a ser mais aprofundados. Ainda sem nomenclatura, os estudos da temática 

foram favorecidos na França em decorrência da quantidade de internos velhos nos asilos. 

Deste modo, era possível coletar dados com maior facilidade. Salpêtrière era o maior asilo da 

Europa e abrigava cerca de três mil velhos de um total de oito mil internos. Por este motivo, 

foi considerada a primeira instituição geriátrica. Neste momento, a medicina passou a se 

voltar não apenas à prevenção, mas também à cura. Surgia assim, inúmeros estudos acerca da 

senescência, sendo o mais difundido àquele que considerava a arteriosclerose  como sendo o 

fator crucial do envelhecimento, segundo Cazalis. Foi a partir dos esforços de Nascher que se 

criou a especialidade médica, geriatria. O médico, de formação americana, fundou em 1912 a 

Sociedade de Geriatria de Nova Iorque (BEAUVOIR, 1990).  

 No século XX, a medicina não busca encontrar uma causa para o envelhecimento 

biológico, mas considerá-lo enquanto um momento inerente á vida. Alguns estudos 

bioquímicos revelaram que as células, consideradas imortais anteriormente, estão em 

constante mudança. No mais, como revela o biólogo Orgel, a idade avançada acarreta no 

enfraquecimento dos sistemas que produzem proteínas celulares, comprometendo assim, a 

renovação celular. Este processo leva, do mesmo modo, á uma transformação dos tecidos 

tornando possível atribuir uma idade pela aparência do indivíduo. A pele se enruga, os pêlos 

embranquecem além do bulbo capilar passar pelo processo de despigmentação, os dentes 

caem levando ao encolhimento do rosto e o aumento do nariz, as pálpebras engrossam, o 
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lóbulo da orelha aumenta, atrofiam-se as articulações causando problemas de locomoção, 

entre outros (BEAUVOIR, 1990).  

 A percepção do envelhecimento neste estudo considera, do mesmo modo, duas leituras 

acerca do idoso. Sendo uma delas àquela velhice solitária como percebe Norbert Elias e a 

outra, assistida como revelam as fotografias selecionadas para esse trabalho. Segundo Elias 

(2001), a percepção que a juventude tem do velho é que mesmo este estando saudável, 

apresentam alguma dificuldade, do mesmo modo, os próprios jovens demonstram dificuldade 

de se colocarem na condição dos mais velhos. Além da obviedade da falta de vivência, isso 

decorre também da incapacidade de imaginar o próprio corpo vigoroso em estado menos 

viçoso. As pessoas resistem ao máximo à morte e ao envelhecimento o quanto podem. Esta 

resistência esta mais evidente nas sociedades desenvolvidas. Pensar que também irá 

envelhecer dá espaço para o gozo de superioridade do jovem perante os velhos. A zombaria 

quanto à feiura dos velhos não desapareceu completamente, ela se relaciona com a mudança 

nas relações interpessoais que se da pela dependência do outro na velhice ou no leito de 

morte.  

 O comportamento infantilizado nestas condições decorre do medo da perda de força, 

independência e autocontrole. A apreensão de sentido do envelhecimento, ocorre desde que 

percebamos esse processo como fundamental na posição do indivíduo na sociedade. Há deste 

modo, o perigo do isolamento fadado aos velhos e moribundos. Esta exposição pode ser 

marcada a distinção da posição dos velhos nas sociedades pré-industriais e industriais. Na 

primeira, as pessoas viviam em vilarejos e da agricultura e quem lida com os velhos é a 

família. Já nas sociedades industriais, o Estado se encarrega desse cuidado enquanto que a 

sociedade tende a isolar quem já chegou ao envelhecimento. Não é usual que as pessoas se 

coloquem no lugar de outros que viveram em épocas diferentes. Desta forma, os 

contemporâneos não entendem apropriadamente sua própria situação (ELIAS, 2001). 

A incapacidade de perceber que mudanças de longa duração e eventos inesperados 

podem levá-las, mesmo que involuntário, de um lado ao outro sem obter direção.  Este 

comportamento, no entanto, é peculiar de uma sociedade que ainda está em desenvolvimento 

e possui uma estrutura particular. É possível crescer nesta sociedade sem mesmo ter visto um 

cadáver. O que instiga a pensar sobre os velhos e o moribundo é justamente o fato da morte 

silenciosa das sociedades atuais, bem como a propensão à solidão. Nos tempos em que a 

expectativa de vida não passava dos quarentas anos, pensar sobre a morte era algo bem 
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comum. A partir do momento em que as pessoas passaram a ter condições de prolongarem 

esta expectativa até os setenta anos, pensar sobre a morte saiu de questão. O tratamento 

racional da morte leva exatamente ao distanciamento tanto do ponto de vista da relação entre 

o moribundo e seus familiares, quanto da sociedade no geral da morte (ELIAS, 2001).  

De acordo com Elias (2011), o contato com pessoas em seu leito de morte tornou-se 

quase que inviável devido ao tratamento médico em que se é recomendado pouco contato com 

o doente, para evitar contaminações e demais complicações ao paciente. Nas sociedades de 

regiões menos desenvolvidas, o moribundo é confortado por pessoas próximas e suspendem-

se os serviços de enfermeiro que passam a cumprir a tarefa de dar assistência aos parentes 

aflitos do moribundo. Há, entretanto, uma diferença clara. De um lado o paciente é rodeado 

por parentes e acarinhado em seu leito de morte, enquanto que do outro são levados à solidão 

para o tratamento racional da morte. Outro fator que para com o isolamento do moribundo nas 

sociedades dos Estados mais desenvolvidos, decorre da antipatia da sociedade para com o 

moribundo onde morrer nas mais diferentes maneiras, tornou-se um ato de violência.  

 Por outro lado, a velhice identificada nas fotografias selecionadas da página virtual do 

asilo Solar Colombino Augusto de Bastos, demonstra uma noção de velhice associada ao 

idoso em constante atividade. Deste modo, é possível traçar o “culto do idoso” presente no 

asilo e nas três tipologias elegidas para a análise das fotografias, são elas: interação social, 

cuidados médicos e terapia ocupacional. Sobretudo, a própria gerontologia reforça a ideia do 

idoso ativo visando a sua manutenção da qualidade de vida.  

Em seu estudo Debert (2012) considera que existe uma grande mudança nas imagens e 

na forma de gerir o envelhecimento ao longo do processo histórico. Assim, propõe pensar 

alguns aspectos que dão corpo ao que chama de a reinvenção da velhice. Entre esses 

questionamentos, se voltam a compreensão dos mecanismos pelos quais se classificam os 

seres humanos; quais seriam os conflitos ocasionados pela tentativa de criar uma 

representação homogênea desse grupo?; como se dá o processo de interação entre os 

indivíduos dessa faixa etária com a mais jovem?; de que modo os planos de carreiras e 

aspirações pessoais são rearticulados conforme a noção de envelhecimento e aposentadoria? 

Pensar a velhice por este viés confere buscar caminhos que suportem a densidade da gestão da 

experiência cotidiana e da apreensão do tempo do indivíduo, bem como do seu processo 

evolutivo. Sobretudo, há dois caminhos no que tange ao processo de gestão da velhice: o 

movimento de socialização e por outro lado, o processo de reprivatização.  
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Existe uma tendência contemporânea que busca rever os esteriótipos associados ao 

envelhecimento. Se a partir da segunda metade do século XIX a velhice era demarcada pela 

decadência física e dependência, no século XXI essa ideia sede espaço a uma noção de 

velhice enquanto uma fase da vida em que são possíveis novas conquistas e satisfação pessoal 

podendo retomar projetos abandonados em outros momentos. Sobretudo, esta noção mais 

positiva não oferece respaldo suficiente para que a sociedade consiga encarar um indivíduo 

em plena decadência de suas habilidades enquanto um ser autônomo. Este problema por sua 

vez, funciona enquanto um elemento preponderante no processo de reprivatização do 

envelhecimento levando assim, à sua reinvenção (DEBERT, 2012).  

Para compreensão da chamada reinvenção da velhice, (DEBERT, 2012) considera três 

tipos de agentes que buscam promover uma velhice bem-sucedida, são eles: as pessoas de 

idade avançadas, os gerontólogos e a mídia. Os recentes estudos que remontam a 

resignificação do envelhecimento buscando estabelecer críticas à vulnerabilidade dos velhos 

mediante as sociedades industrializadas. Considera-se do mesmo modo, que a aposentadoria 

passando recentemente a contemplar um contingente cada vez mais jovem corrobora para 

com o modo de gestão da velhice. A aposentadoria, sobretudo, deixa de indicar um marco de 

passagem para a velhice ou de conferir condições de sobrevivência aqueles que não estão 

mais em condições de executar um trabalho produtivo. Por outro lado, tendo agora o 

aposentado uma maior disponibilidade ao consumo tende a se alterarem os cuidados com o 

próprio corpo vislumbrando o melhor aproveitamento da fase. Sobretudo esta visão mais 

positiva do envelhecimento e aposentadoria no sentido do incentivo as ideias de autoimagens 

e renovação do corpo, podem levar ao encobrimento de problemas inevitáveis da idade 

avançada.   

Percurso metodológico  

O emprego da iconografia fotográfica no trabalho histórico se depara com dificuldades 

porque a própria história da fotografia não tem sido objeto de investigação aprofundada. 

Assim, a história da fotografia se verá reduzida a uma história técnica fotográfica se os temas 

representados não estiverem contextualizados. As fontes fotográficas submetidas ao exame 

técnico-iconográfico e interpretativo, servem para recuperar informações, sendo uma 

possibilidade de memória visual do homem ao redor do seu campo cultural. Trata-se da 

fotografia enquanto instrumento de pesquisa prestando à análise da vida histórica. Já para a 

história da fotografia, a própria é objeto de pesquisa. Interessam os artefatos representativos 
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de diferentes períodos num dado momento histórico ou país. Não se pode confundir a história 

da fotografia de um país com a história de um país através da fotografia. Uma tarefa 

fundamental na elaboração do trabalho histórico é mapear fotógrafos que atuaram numa 

determinada região, em determinado período de vida. Isso levará a uma diversidade de fontes. 

Assim, se terá subsídios para a determinação de datas, locais, autorias, pistas para a 

investigação do tema possibilitando o emprego da iconografia fotográfica como fonte 

histórica em pesquisa específica (KOSSOY, 2009). Sobretudo, ressaltamos que desta data até 

os dias de hoje ampliaram-se os trabalhos históricos que se baseiam em fontes fotográficas, 

como por exemplo, os trabalhos da pesquisadora Dra. Maria Elizia Borges acerca da arte 

funerária no Brasil.  

A fotografia não é somente registro de uma cena passada, é também do seu autor e da 

tecnologia. Dado ao caráter indivisível entre matéria e expressão da fotografia, reúne-se um 

somatório de informações acerca da gênese e história enquanto documento e de um fragmento 

da realidade passada. Na arqueologia do documento fotográfico, se impõe a reconstituição do 

processo que gerou o artefato e a determinação dos elementos icônicos que compõe o registro. 

Abrange também, a pesquisa da procedência do documento fotográfico. Determinação 

científica do achado. Essa trajetória é importante, pois transmitirá pistas e ajudará na 

interpretação. É necessária a reunião de dados seguros dos elementos constitutivos e as 

coordenadas de uma situação que deu origem a fotografia. Isso se dará com o auxílio da 

análise técnica e iconográfica. É pelo cruzamento das informações implícitas e explícitas do 

documento que se reconstitui o processo de materialização de um artefato fotográfico. 

(KOSSOY, 2009). 

 Em “O que vemos, o que nos olha” (1998) Didi-Huberman apresenta um 

procedimento importante para o historiador da arte esclarecendo questões metodológicas que 

também estão associadas aos seus próprios procedimentos teóricos. Um aspecto importante, é 

que o autor faz um esboço em que ele se concentra em dois tipos de documentos: os escritos 

dos artistas e suas obras. Huberman, portanto, não se fundamenta em um material 

historiográfico. Além do debate teórico envolvendo a psicanálise, ele coloca os artista na 

condição de agentes de sua produção. O autor não sugere um confronto desses documentos 

provindos dos artistas com outros de cunho institucional ou social. Apesar da crítica que 

estabelece, o autor não foge da conduta convencional que seguem o formalismo e a 

abordagem iconográfica. Ambas se debruçam na leitura dos aspectos simbólicos, no entanto, 

se ligam a pêndulos diferentes. Deste modo, o autor considera a análise formalista como 
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sendo o pêndulo tautológico e a iconográfica como a crença que neste ponto, é elevada a 

condição de sistema teórico.  

 Tendo em vista as duas metodologias, Huberman propõe um entremeio: a análise 

dialética. O autor considera que mesmo visto pela sua forma, o objeto é possuidor de uma 

dimensão pulsional. Neste sentido, buscando se distanciar de uma possível espiritualização da 

obra de arte, Huberman estabelece um diálogo com Freud com o intuito de esclarecer que a 

simbolização é um procedimento que provém do resíduo da obra e não do seu cerne. O que 

importa segundo ele, não é a significação e a forma mas a produção de sentido. Não se trata, 

portanto, de uma análise da forma nem dos conteúdos das obras mas sim do processo de 

significação pensado enquanto produção de sentido.  

 A transição do universo analógico ao digital envolve uma questão para além da 

técnica. De acordo com Rouillé (2014), esta passagem acarreta na não compreensão da 

“fotografia digital” enquanto fotografia. Mesmo que a fotografia veiculada em jornal ou 

revista não seja eminentemente uma fotografia, ela é um produto da aliança entre fotografia, 

tipografia e imprensa. No caso dos aparelhos digitais, eliminaram os sais de prata e assim os 

aspectos técnicos e estéticos da fotografia e do mesmo modo, suas relações com o mundo e 

sua noção de verdade. A passagem da era analógica para digital engendra, sobretudo, que a 

fotografia responda de forma insuficiente ás necessidades e valores da sociedade pós-

industrial. O protocolo adotado na produção das imagens não é mais químico, mas sim 

eletrônico. O laboratório escuro foi assim, substituído pelo computador, pela impressora e a 

internet. Não há o sistema químico negativo-positivo que garanta a reprodutibilidade da 

fotografia, há uma junção de algoritmos e cálculos na produção de um arquivo-imagem.  

 Segundo Rouillé (2014), composta por meio da linguagem de programação, a imagem 

digital reproduzida pelo computador é composta por um dispositivo tecnológico, que acarreta 

na passagem do mundo químico e energético das coisas e da luz para um universo lógico-

matemático das imagens. É neste sentido, que a fotografia digital se diverge da analógica 

ocasionando na perda do seu regime de verdade. A variação contínua dos algoritmos promove 

também a passagem do regime de molde ao regime da modulação. A fotografia não é mais 

produto de uma moldagem conforme um sistema coisa-negativo-positivo mas sim, de uma 

contínua variação. O princípio da imagem-molde era o que delimitava o regime de verdade da 

fotografia analógica, enquanto o universo digital possui um caráter infinitamente flexível 

expondo-se a suspeita. Esta última, no entanto, se sobrepõe á crença na verdade das imagens, 

sustentada durante a fase analógica cujas trucagens e retoques, se demonstravam limitados. 
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Por outro lado, os aparelhos digitais já são vendidos junto aos programas de tratamento da 

imagem, ou seja, o retoque.  

 A produção da permanência proporcionada pela fotografia analógica, conforme 

Rouillé (2014), é garantida por meio do bloqueio químico que impossibilita a transformação 

da imagem. O negativo-impressão que antes selava em sua matéria as formas das coisas do 

mundo, desaparece com a fotografia digital. O contato da imagem com as coisas do mundo 

assim é dissolvido tornando-a inassinalável, comprometendo o seu valor documental. Mesmo 

que seja possível imprimi-las em um papel, o modo de aparecimento das imagens são as telas 

do computador e seu modo de circulação, as redes. Desta forma, as imagens digitais 

diminuíram de matéria ao passo que ampliaram os lugares de apresentação e a velocidade de 

sua circulação. Este fator se demonstra bastante contrastante aos álbuns e arquivos que 

funcionavam enquanto território da fotografia analógica. Trata-se, portanto, da 

desterritorialização da fotografia digital que se faz acessível em todos os pontos do globo por 

meio da internet. Configura-se, desta forma, o abandono do mundo das imagens-coisas para o 

das imagens-eventos, ou seja, um outro regime de verdade.  

         Para Tomasi (2007) a palavra “virtual” é bastante controversa e possui inúmeros 

significados sendo um dos seus primeiros utilizados no âmbito da física óptica, no século 

XVIII, para designar a imagem refratada e refletida dos objetos. Já no século seguinte, os 

físicos passam a utilizar o termo “velocidade virtual de partículas”. No século XX, por sua 

vez, a palavra passa a se associar ao distanciamento da experiência e o receio da perda do real 

em decorrência do advento da informática. Segundo (LEVY, 1996 Apud TOMASI, 2007) o 

virtual é entendido como falta de existir ou costumeiramente enquanto algo falso como algo 

pertencente a um mundo imaginário. Sobretudo, considera que a virtualidade “é a mesma 

dinâmica do mundo comum, é aquilo através do qual compartilhamos uma realidade” sendo 

ela opositora não ao real mas ao atual uma vez que a:  

Virtualização pode ser definida como o movimento inverso da 

atualização. Consiste em uma passagem do atual ao virtual, em uma 

elevação à potência da entidade considerada. A virtualização não é uma 

desrealização (a transformação de uma realidade num conjunto de 

possíveis), mas uma mutação de identidade, um deslocamento do centro de 

gravidade ontológico do objeto considerado: em vez de se definir 

principalmente por sua atualidade (uma “solução”), a entidade passa a 

encontrar sua consciência essencial num campo problemático (LÉVY, 1996 

Apud TOMASI, 2007)  
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De acordo com (LÉVY, 1999 Apud TOMASI 2007), o relacionamento que os 

internautas estabelecem na internet se assemelha como off-line quando as pessoas se 

encontram para conversar e se divertir. Trata-se de um espaço virtual que confere a expressão 

dos mais distintos sentimentos. Sobretudo, nesse âmbito também estão presentes laços de 

afetividade fracos e instantâneos. Para (BAUMAN, 2011 Apud TOMASI 2007) no espaço 

off-line há um esforço em se fortalecer os vínculos e complementá-los pelas relações virtuais. 

Por outro lado, (CASTELLS, 2004 Apud TOMASI 2007) considera que as redes sociais estão 

gradativamente substituindo os lugares off-lines. Esta transposição do espaço off-line para o 

on-line alterou-se consideravelmente a noção de temporalidade uma vez que em instantes é 

possível desparecer no espaço virtual. Sobretudo no que tange as expectativas concentradas 

nas experiências passadas, as vivenciadas no presente e as projetadas no futuro são 

costumeiramente divulgadas em uma página virtual.  

Segundo (CASTELLS, 2006 Apud TOMASI, 2007), a partir de 1969 com o advento 

da internet altera-se a noção de espaço e tempo considerando que essa nova ferramenta 

possibilita localidades desprovidas de sentido cultural, geográfico e histórico que a partir de 

então, passam a ser rearticuladas nas redes funcionais. Sobretudo, foi somente na década de 

1990 que se verifica o abrupto impacto ocasionado pelo advento da internet, possibilitando a 

comunicação entre os internautas na troca de informações de forma simultânea. Desta forma, 

no final do século XX os usuários buscaram por mais qualidade de velocidade e 

instantaneidade, interação e compartilhamento de dados no espaço virtual. Do ponto de vista 

da sociabilidade virtual formaram-se então comunidades on-lines como as listas eletrônicas e 

mais recentemente as redes sociais, como por exemplo o facebook. Assim, como pode-se 

definir uma comunidade virtual? Para (RECUERO, 2010 Apud TOMASI, 2007), a 

comunidade virtual se caracteriza por uma forma de explicar o aglutinamento da sociedade 

“on-line”, buscando compreender as alterações sociais visualizadas na interação de um 

determinado grupo social que são criados, segundo (LÉVY, 1999 Apud TOMASI, 2007) a 

partir de interesses em comum, no que tange aos conhecimentos e projetos mútuos 

possibilitando discussões acerca destes.  

As comunidades virtuais do século XXI, possibilitam a interação instantânea entre 

os internautas pela forma de bate-papos, mas os conferem a liberdade de interação quando 

se há o desejo do usuário, como verifica-se nos recursos da rede social facebook de 

“curtir”, “comentar”, “compartilhar” ou “reagir” a uma dada divulgação (post) que 

aparecem listadas no chamado “feed de notícias”. Assim, o interesse de um usuário pode 
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ser visualizado por outro conforme as configurações da sua página pessoal que são 

moldadas conforme o grau de privacidade e exposição desejados. Assim sendo, o presente 

estudo também se baseia no compartilhamento de informações divulgadas na página virtual 

da rede social facebook do Asilo Solar Colombino Augusto de Bastos localizado na cidade 

de Goiânia. Nesta, são realizadas “postagens” diariamente que revelam a percepção dos 

usuários em relação à questão do envelhecimento.  

 Para (TOMASI, 2013) o uso da internet para pesquisa remonta ao final do século XX e 

pode ser utilizada de diversas formas enquanto suporte para a mesma. Assim como ferramenta 

no levantamento de informações pode servir também enquanto fonte de pesquisa. Desta 

forma, o pesquisador pode integrar alguma página da internet como um objeto de estudo. À 

medida que se deu a difusão de páginas como no facebook aumentou-se também o número de 

internautas e consequentemente, de estudos relacionados à temática da sociabilidade nos 

espaços virtuais. Sobretudo, o uso de páginas virtuais enquanto fonte de pesquisa histórica é 

bem pequeno entre o final do século XX e início do XXI.  

 Segundo (TOMASI, 2013 Apud CADIOU, 2007) a volatilidade e a instantaneidade da 

internet são justamente os motivos pelos quais o uso de uma determinada página virtual 

enquanto fonte de pesquisa seja tão raro. Além desses fatores, o fato de em torno de três 

quartos das páginas terem uma durabilidade inferior a quatro meses, torna o seu uso bastante 

arriscado ao pesquisador diferentemente de documentos convencionais que garantem uma 

maior durabilidade. Sobretudo, os documentos virtuais requerem a utilização de um 

dispositivo para estabelecer o seu acesso. Assim, para que você tome como documento virtual 

uma página do facebook – como no caso deste presente estudo – é necessário ser usuário da 

rede social. No entanto, por mais que haja o risco da volatilidade dos documentos virtuais do 

ponto de vista de seu acesso, ele se torna mais prático ao pesquisador que pode estudá-lo de 

onde bem entender desde que tenham em mãos dispositivos como os smartphones, tablets, 

notebooks, etc.  

 O presente estudo está fundamentado em fontes fotográficas encontradas por meio da 

rede social facebook do asilo Solar Colombino, e não propriamente um estudo sobre a página 

virtual. Neste sentido, pensando em uma possível desativação desta, nos resguardamos ao 

salvar todas as fotografias que se são divulgadas em modo de privacidade público. Este 

formato, por sua vez, possibilita que as fotografias sejam encontradas no recurso de busca por 

imagens da plataforma de pesquisa Google. Do mesmo modo, reconhecendo a validez das 

informações contidas nas legendas das publicações, utilizamos o recurso de print screen 

visando arquivar o documento virtual. Sobretudo, acreditamos que a manutenção da página é 
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determinante para a subsistência da casa de repouso, uma vez que esta desempenha o papel 

fundamental de captação de recursos e doações.  

Figura 1: Print sreen da página inicial do Solar Colombino no facebook 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos  

 

 De acordo com o Censo
2
 demográfico do município de Goiânia do ano de 2010, 

realizado pelo IBGE, a população de homens entre 60 e 64 anos corresponde a 12.997 

enquanto que a de mulheres na mesma faixa etária representa o número de 27.737. Entre 70 e 

74 anos totalizaram-se 9.459 homens e 12.904 mulheres. Idosos no intervalo de 75 a 79 anos 

representaram 5.804 homens e 8.791 mulheres, prevalecendo o quantitativo maior da 

população idosa feminina na cidade de Goiânia. Este comparativo persiste nos intervalos 85 e 

89 anos sendo 1.610 homens e 2.752 mulheres, bem como nos de 90 e 94 em que 

corresponderam 596 homens e 1.137 mulheres Do mesmo modo, esta equivalência também é 

visualizada na população do asilo Solar Colombino Augusto de Bastos em que residem 16 

homens e 39 mulheres de um total de 55 idosos
3
. Assim, denota-se o possível envelhecimento 

da população goianiense e a discrepância quanto ao quantitativo de mulheres idosas para com 

os homens da mesma faixa etária.  

 

                                                           
2
 Dados disponíveis em 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520870&idtema=1&search=goias|goiania|censo
-demografico-2010:-sinopse-> Acesso em: 3 de maio de 2018.  
 
3
 O quantitativo de base se refere aos internos residentes no asilo na data de: 29 de dezembro de 2016.  

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520870&idtema=1&search=goias|goiania|censo-demografico-2010:-sinopse-
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520870&idtema=1&search=goias|goiania|censo-demografico-2010:-sinopse-
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Figura 2:  Print Screen de “Fotos” da página Solar Colombino realizado no dia 1 de novembro de 2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombinoaugustodebastos  

Figura 3:  Print Screen de “Fotos” da página Solar Colombino realizado no dia 1 de novembro de 2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombinoaugustodebastos  

 

 

http://www.facebook.com/solarcolombinoaugustodebastos
http://www.facebook.com/solarcolombinoaugustodebastos
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Figura 4: Print Screen de “Fotos” da página Solar Colombino realizado no dia 1 de novembro de 2016 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombinoaugustodebastos  

 

 O objetivo do presente trabalho, em sua totalidade, corresponde ao esforço de realizar 

um trabalho histórico tendo como fonte fotografias. Do mesmo modo, pretende-se pensar a 

fonte fotográfica de forma a romper com a análise plástica tradicional percebendo os seus 

aspectos subjetivos. Sendo a temática abordada nas fotografias, a da velhice, o estudo também 

busca colaborar para com o pensamento acerca da história do envelhecimento do ponto de 

vista conceitual, bem como em um espectro mais específico, enriquecendo, em certa medida, 

o campo de estudo sobre o envelhecimento goiano.  

 Sobretudo, a pesquisa se estrutura em um primeiro capítulo – A construção imagética 

do envelhecer no século XIX - que busca o pensamento do retrato de família percebendo a 

http://www.facebook.com/solarcolombinoaugustodebastos
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posição do idoso inserido no contexto familiar. Recorremos neste tópico, às fotografias da 

Família Imperial registradas por Otto Hees, bem como das que remetem ao processo de 

imigração alemã no Espírito Santo buscando vislumbrar do mesmo modo, a iconografia 

dietzeana e a sua contribuição para a história da fotografia no referido Estado. Adiante, 

propusemos uma discussão metodológica acerca do uso da fotografia enquanto documento 

histórico e midiático. Pretendemos nesta passagem apresentar o viés investigativo adotado na 

percepção do olhar na análise dos retratos fotográficos cuja ênfase se da pelo “entremeio 

dialético” ao qual propõe Didi-Huberman. Assim, o trabalho com as fontes fotográficas se 

passa entre a sua forma e a sua dimensão pulsional.  

 Em sequência, o segundo capítulo – O retrato do idoso no século XX: Entre o 

prestígio social e a velhice isolada - voltamos a discussão sobre o retrato das famílias de 

imigrantes em São Paulo buscando perceber a expressão da percepção acerca do 

envelhecimento ao longo do século XX. O capítulo conta com uma discussão acerca da 

história da fotografia goiana com ênfase a imagem do idoso. Do mesmo modo, elucida ao 

conceito de envelhecimento no mesmo século identificando que este se mantém associado ao 

isolamento. Assim, o estudo recorreu á exposição “Nomes” da fotógrafa belga Lily Sverner, 

realizada em dois asilos de São Paulo no início da década de 1990.  

 A seguir o terceiro capítulo – Novas percepções do envelhecer: A reinvenção da 

velhice goiana no século XXI – volta-se à análise das fotografias selecionadas através da 

página virtual do asilo Solar Colombino Augusto de Bastos. Assim, buscamos perceber 

informações relacionadas ao conteúdo registrado por meio de legendas que acompanham a 

própria divulgação das fotografias. A partir destas e da atividade realizada durante o registro 

da fotografia integramos determinada fotografia à tipologia correspondente. Propomos a 

unção da análise dos documentos fotográficos virtuais, ao contexto demonstrado. Desde modo 

é possível visualizar a forma como o idoso se envolve em diversas atividades apresentadas 

nas fotografias. Assim sendo, torna possível traçar o esboço do que viria a ser o 

envelhecimento goiano. Perceber, portanto, a percepção do processo de envelhecimento por 

parte do próprio idoso e daqueles que, em certa medida o acompanha (voluntários, visitantes, 

funcionários, internautas) expressa nos registros fotográficos e nos demais recursos da página 

virtual do asilo.  Sobretudo, a abordagem sugere ao que chamamos de reinvenção da velhice 

goiana uma vez que por meio das fontes fotográficas, vimos que o tratamento para com o 

idoso não se aproxima aquele sustentado no século XX, portanto associado ao isolamento, 

mas também não demonstra a velhice associada a independência e autonomia. Neste sentido, 
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vimos a necessidade de buscar uma dimensão conceitual condizente com a expressão da 

velhice no Solar Colombino Augusto de Bastos bem como, para com o tratamento do idoso 

no Estado de Goiás, conforme consta nas fotografias selecionadas que apresentamos a seguir 

distribuídas em: Interação social (25), Cuidados médicos (9) e Terapia ocupacional (6).  

Seleção de fotografias 

 

Figura 5: Mosaico um da tipologia Interação Social. 

 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Figura 6: Mosaico dois da tipologia Interação Social. 

 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Figura 7: Mosaico três da tipologia Interação Social. 

 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Figura 8: Mosaico quatro da tipologia Interação Social. 

 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Figura 9: Mosaico cinco da tipologia de Interação Social. 

 

 

   

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Figura 10: Mosaico seis da tipologia Interação Social. 

  

 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Figura 11: Mosaico sete da tipologia Cuidados Médicos. 

  

 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Figura 12: Mosaico oito da tipologia Cuidados Médicos. 

 

  

  

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Figura 13: Mosaico nove da tipologia Terapia Ocupacional 

 

  

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Figura 14: Mosaico dez da tipologia terapia ocupacional. 

 

 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Capítulo I - A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DO ENVELHECER NO SÉCULO 

XIX 

 

1.1 O retrato da Família Imperial no Brasil – a valoração da imagem política  

 

 Para a compreensão do retrato de família no Brasil é imprescindível voltarmos aos 

registros realizados da Família Imperial durante boa parte do século XIX. Essa representação 

por sua vez, associa-se a expressão do poder imperial e ao exercício político. Segundo Bastos 

(2008), dentre os países sul americanos, o Brasil foi o único que se manteve monárquico 

sendo independente das metrópoles. Sobretudo, a nobreza se movimentou para que as 

mudanças não aparecessem. Deste modo, buscou-se uma nova forma de representação do 

poder que mostrasse de maneira sutil as diferenças entre Dom João que representava Portugal, 

portanto, as lembranças coloniais, e Dom Pedro enquanto o futuro próspero da nação. 

Considerando que a população em sua maioria era composta por pessoas analfabetas, recorreu 

ao uso didático da imagem. No entanto, a construção dessa imagem buscou traduzir o poder 

monárquico e a sua continuidade através do nascimento. Deste modo, buscou símbolos que 

suportassem tanto o caráter tradicional monárquico,, quanto à noção de modernidade. Assim, 

mobilizou pintores, escultores, caricaturistas e fotógrafos para traduzir essa nova imagem que 

integrava entre passado e futuro simultaneamente. Entre esses artistas, um dos que melhor se 

destacou foi Jean-Babtiste Debret (1768 -1848) ao fazer pinturas tanto de Dom João, quanto 

de Dom Pedro, em que verifica as semelhanças fisionômicas dos Bragança como demonstram 

as figuras 15 e 16. 

 De acordo com Silva (2010), devido a expansão napoleônica e a chegada das tropas 

francesas em Portugal, levou Dom João VI refugiar-se no Brasil onde permaneceu até 1821. 

Deste modo, surgiram algumas medidas para adequar a colônia à cultura europeia. Funda-se 

neste contexto, a Academia de Belas Artes (1829) buscando um instituto de aprendizagem 

artística trazendo ao Brasil artista como Jean B. Debret, Grandyean de Montigny, Simão de 

Pradier, em meio a proposta da Missão Artística Francesa. Assim que esta chegou ao Brasil, 

foi estabelecido por decreto real que os membros recebessem uma pensão anual pelos seus 

serviços, sendo a de Debret no valor de oitocentos mil réis. Considerando que o artista já 

servia ao governo napoleônico, pode perceber a sua contribuição no papel de civilizar o povo 

por meio da arte. Assim sendo, percebe-se em “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil” 

(1834-1839) uma percepção evolucionista na defesa do Estado. Sobretudo, o pintor talvez 
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tenha sido o primeiro a perceber o quão enganoso era tentar aplicar um sistema formal à 

realidade brasileira.  

 Para Bastos (2008), Dom Pedro I, bem mais jovem, aparece usando botas de montaria 

e poncho das planícies gaúchas com as cores da bandeira bordado em fios dourados, a 

representação de estrelas de oito pontas, folhas de palmeira sob um fundo esverdeado 

acompanhado de um mantel feito com plumas de tucano. Seguindo outro viés, Dom João VI 

veste um manto de veludo vermelho com emblemas representando a torre de Portugal, a 

esfera celeste no Brasil e o escudo remetendo-se a Algarve. Sobretudo, nota-se a continuidade 

dos símbolos de poder na gravura de Dom Pedro I. Aparecem a coroa em forma de esfera 

indicando o antigo símbolo do Brasil no Reino Unido, o cetro com um dragão que simboliza a 

Casa de Bragança, na sua extremidade. Além da coroa de Dom Pedro I propor ideias que se 

distanciavam do reinado anterior, ainda mantinha alguns símbolos representativos do passado 

em leve contraste com aqueles associados aos traços de modernidade. Comparando as duas 

obras de Debret, o que mais se ressalta é o fato de apenas Dom Pedro I estar usando a coroa 

seguindo a tradição entre os monarcas portugueses de não usar a coroa após a coroação.  

 

Figura 15 : A esquerda: Pintura de Jean Baptist Debret, retrato de Dom João VI, 1817; Figura 16 A 

direita: Pintura de Jean Baptist Debret, gravura de Dom Pedro I, 1826.  

 

 

Fonte: Fotografias Nunca Vistas do Imperador – Instituto Cultural Banco Santos, 2003. 
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 Como descreve em “Viagem Pitoresca e histórica ao Brasil” (1834-1839), Debret 

caracteriza a imagem de Dom João VI (figura 15) enquanto: 

 

Esse soberano só usou uniforme real no dia da aclamação, ainda sim sem a 

coroa, em virtude do costume estabelecido desde a morte do Rei Dom 

Sebastião, na África, em 1580. Dom Sebastião, dizem, foi levado ao céu com 

a coroa à cabeça e deve trazê-la novamente a Lisboa. O rei, bom cavaleiro na 

mocidade, tornando-se obeso no Brasil, abandonou a equitação. Era de 

temperamento sanguíneo e de pequena estatura; tinha as coxas e as pernas 

extremamente gordas e as mãos e os pés muito pequenos (DEBRET, 1989 

Apud SILVA, 2010).  

 

Sobre a figura de Dom Pedro I (figura 16), Debret considera: 

 

 O imperador usava seu grande uniforme anualmente nas aberturas das 

Câmaras, e, de acordo com o cerimonial adotado, pronunciava seus discursos 

com a coroa na cabeça; tanto na entrada como na saída comportavam certo 

aparato. Criou a Ordem do Cruzeiro no dia da sua coroação; mais tarde a do 

dragão, unicamente usada pela sua família, e, por ocasião de seu segundo 

casamento, a da Rosa, que se mal teve tempo de ser posta em vigor. Dom 

Pedro I forte e de grande estatura, era de um temperamento bilioso e 

sanguíneo; já em fins de sua estada no Brasil começava a engordar 

excessivamente, principalmente nas coxas e nas pernas, espécie de 

deformidade comum aos descendentes da família da Casa dos Bragança. 

Mas, sempre espartilhado com arte, era de aparência nobre e 

extraordinariamente assediado (DEBRET, 1989 Apud SILVA, 2010).  

 

Figura 17: Fotógrafo A. Fillon. D. Pedro II, Imperador do Brasil, 1880. 

 

 Fonte: Fotografias Nunca Vistas do Imperador – Instituto Cultural Banco Santos, 2003. 
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  Diante dessas duas imagens, podemos concluir que estas desempenhavam a 

função de registrar o poder da corte no Brasil. São retratos que trazem consigo, atributos 

inerentes ao poder. Durante a segunda metade do século XIX a proposta de consolidação da 

imagem da Família Imperial foi continuada pelo fotógrafo Otto Hees (1870 – 1941) trazendo 

assim, uma nova composição da imagem de Dom Pedro II e seus familiares, assim como 

contribui o fotógrafo Alfred. Fillon (1825 – 1881) em 1880 (figura17).   

 Neste (figura 17), Dom Pedro II aparece de perfil possivelmente sentado em uma 

cadeira que não se percebe na composição. Sobretudo, um dos aspectos que mais se destaca 

no retrato é a imponente barba branca de Dom Pedro II. O Imperador que se apresenta muito 

bem vestido, tem os cabelos cuidadosamente penteados para trás e um adereço que se 

assemelha a um broche fixado junto ao colete de cor escura, vestido por cima de uma camisa 

de cor branca em contraste também com a gravata preta ao estilo borboleta. Dom Pedro II por 

sua vez, mantém os olhos fixos na direção frontal considerando o seu posicionamento lateral, 

conforme o costume dos retratos da época. Transmite um temperamento de um homem forte 

pela boca cerrada, na rigidez de sua postura, seus ombros largos, braços fortes e cenho 

levemente franzido.  

 Segundo Kossoy (2002), Otto Hees nasceu em Petrópolis e realizou seus estudos 

primários no Colégio Alemão, quando possivelmente teve seus primeiros contatos com a 

fotografia através de sua figura paterna, o fotógrafo Phillip Peter Hees. Ainda muito jovem, 

aos 18 anos, foi convidado à residência da princesa Isabel encarregado de fotografar D. Pedro 

II e outros membros da Família Imperial. O trabalho realizado por Otto Hees, sobretudo, 

ganha uma relevância histórica notória considerando que o retrato composto por ele, trata-se 

do último retrato tirado antes do golpe republicano em 1889. O fotógrafo por sua vez, se 

popularizou entre o final do século XIX e dentre as duas décadas do século XX. Seus clientes 

representavam, primordialmente, pela burguesia carioca que buscava eternizar seus momentos 

de descontração em Petrópolis. Sobretudo, os frequentadores do estúdio de Hees, eram 

também moradores locais que pretendiam registrar seus ritos sociais como batizados, 

casamentos e formaturas.  

 O fotógrafo representado na figura 18, que preferia o papel a base de platina, contou 

bastante com o apoio de sua esposa Leonor, a qual participava dos procedimentos realizados 

em laboratório. Na figura a seguir, Otto Hees (1870 – 1941) aparece em uma fotografia 

posada em seu estúdio “Hees e Irmão” de frente a uma bancada em que estão apoiadas sob 

uma manta felpuda algumas lentes, e entre elas uma lupa. O fotógrafo, que aparenta estar à 
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frente de uma parede ou painel de tonalidade mais escura, tem ao seu lado esquerdo uma 

câmera fixada a um tripé que chega a altura de seus ombros. Mantém a cabeça inclinada para 

baixo, a ponto de seus olhos fixos irem de encontro à lente que segura cuidadosamente com as 

duas mãos. O fotógrafo que poderia ter em torno de 50 anos, usa um paletó escuro bem 

arranjado, possui cabelos curtos e bigode cerrado, ambos grisalhos e ainda aparenta uma 

estética magra.  

 

 

Figura 18: O fotógrafo Otto Hees em seu estúdio. (Autor não identificado do estabelecimento Hees e 

Irmão). Petrópolis, sd. Gelatina/prata, 14,8 X 10.2 cm. Col. RRH 

 

Fonte: Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro – Boris Kossoy, 2002. 

 

 Uma de suas fotografias (figura 19) mais conhecidas trata-se, como mencionado, do 

último registro da Família Imperial antes do golpe republicano. Deste modo, o registro 

representado na imagem 19 realizado no ano de 1889, apresenta oito integrantes da família na 

escadaria da casa da Princesa Isabel em Petrópolis. Da esquerda para a direita estão a (o): 

Imperatriz Tereza Cristina, D. Antônio, D. Isabel, D. Pedro II, D. Pedro Augusto, Conde d’Eu 

(Gastão), Luís e Pedro de Alcântara.  
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Figura 19: Família imperial sentada na escadaria do palácio da Princesa Isabel, Fotógrafo Hees, 

Petrópolis, 1889. Papel albuminado, 19x15 cm, Acervo D. João de Orleans e Bragança.  

 

Fonte: Fotografias Nunca Vistas do Imperador – Instituto Cultural Banco Santos, 2003. 

 

 De acordo com Bastos (2008), desde muito jovem Dom Pedro II fora representado 

como futuro imperador. O garoto que fora pintado aos 12 anos de idade enquanto comandante 

das Forças Armadas, fora coroado dois anos mais tarde, na ocasião de sua coroação, e 

representado com um corpo de um jovem de mais idade e mais corpulento. Tentava-se, neste 

contexto, transmitir a ideia de que apesar da juventude o jovem Imperador era responsável. 

Em meio a esse processo de construção da imagem de Dom Pedro II já na figura de Imperador 

do Brasil, envolve a criação de novos símbolos além da manutenção daqueles que estão mais 

associados aos reinados anteriores. Dentre os aspectos novos, pode-se ressaltar a incorporação 

dos elementos da terra brasileira no manto usado por Dom Pedro II, em que se vê além das 

folhas de palmeiras, cacau e folhas de café e tabaco. Sobretudo, para além de demonstrar a 

força do poder monárquico, as representações tiveram papel importante no sentido social. 

Funcionavam enquanto retrato de Estado.  

 Apesar das tentativas de representar o Imperador enquanto um homem sério e 

competente não houve a estabilidade conforme se prometia. Após a coroação houveram 

algumas manifestações que consideravam o regime monárquico atrasado. No entanto, persisti 
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a ideia de transmitir uma imagem de Dom Pedro II enquanto um homem digno e sério e 

então, arranjou-se uma noiva ao Imperador. Assim, o casamento desempenhou, neste sentido, 

o papel de preservação da monarquia que fora realizado por meio de procuração. Deste modo, 

agora casado com D. Teresa Cristina, Dom Pedro II passa a utilizar o advento da fotografia 

com mais afinco. Busca, portanto, representar seu cotidiano bem como sua intimidade 

familiar a fim de aproximá-lo dos cidadãos. Assim, as imagens passam a registrar cenas 

cotidianas da família do Imperador em que a sua própria figura aparece envolta a símbolos de 

intelectualidade, e á símbolos que estivessem associados a alguma inovação tecnológica 

descoberta no século XIX. Dom Pedro II aparece, agora, rodeado por trens, barcos a vapor e 

sob pontes de ferro. Além de estarem inseridos na construção da imagem do Imperador esses 

símbolos o despertava bastante interesse, inclusive a fotografia (BASTOS, 2008).  

 

Imagem 20: À esquerda: D. Pedro II, Imperador do Brasil, Fotógrafo J. T. Hopwood, Aix-les-Bains, França, 

1888. Papel albuminado 14x18 cm, Acervo do Arquivo Grão-Pará; Imagem 21: À direita: D. Pedro II, 

Imperador do Brasil, Fotógrafo Francesco Pesce, Nápolis, Itália, 19 de abril 1888. Papel albuminado 53x38 

cm, Acervo do Arquivo Grão-Pará;  

 

Fonte: Fotografias Nunca Vistas do Imperador – Instituto Cultural Banco Santos, 2003. 

 

 Nos registros das figuras 20 e 21 Dom Pedro II é representado ao que aparenta em um 

cômodo interno de um casarão se observado a dimensão da porta e janelas que estão atrás do 

Imperador. Visivelmente sentado em uma cadeira cujos pés são feitos de metal, Dom Pedro II 
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se apresenta com a cabeça inclinada para o lado esquerdo enquanto que o braço direito está 

apoiado sob a perna direita, com a mão segura um chapéu de cor escura apoiando-o sob a 

perna esquerda. Como percebido desde as obras de Debret o Imperador do Brasil continua 

mesmo agora em sua velhice adepto das imponentes botas de couro pretas.   

 Outro aspecto característico das fotografias de Dom Pedro II é o olhar fixo dando a 

impressão de que está encarando algo como se percebe na figura 21, em que aparece de pé 

atrás de uma requintada poltrona de belo estofado e acabamento em ouro em que também 

apoia o braço esquerdo. O Imperador do Brasil em 1888 transmite ainda um ar de fortaleza e 

segurança. Mantém em seus registros uma postura mais rígida e imponente e expressões 

fechadas, mas nunca agressivas. Conforme Bastos (2008) Dom Pedro II era um monarca 

entusiasta e adepto as novas tecnologias. Assim, buscou introjetar essas ideias na cultura 

brasileira para além de consolidar o próprio regime monárquico. Deste modo, criou em 1838 

o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro onde chegou a declarar que “A ciência sou eu!”. 

O Instituto por sua vez, servia de palco para discussões entre intelectuais da elite carioca 

incluindo o próprio Imperador que era tido como embaixador do Instituto.  

        

  Figura 22: D. Pedro II, Imperador do Brasil, Fotógrafo José Maria Moura, 1876.Papel albuminado 15x11 cm, 

Acervo do Arquivo Grão-Pará.  

 

Fonte: Fotografias Nunca Vistas do Imperador – Instituto Cultural Banco Santos, 2003. 
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 Em meio a este contexto, era comum a representação do Imperador enquanto um 

intelectual como demonstra a figura 22, em que aparece sentado segurando com a mão direita 

seus óculos apoiado sob o braço da cadeira, e com o braço esquerdo, segura um livro 

apoiando-o sob a perna esquerda. Diferentemente da maioria dos seus retratos, neste em 

destaque, apresenta uma expressão um pouco mais amigável se notado a projeção dos seus 

lábios que costumeiramente estão com as extremidades voltadas para baixo lhe dando um 

aspecto mais ranzinza. Em contraste com a representação imperial da figura de Dom Pedro II, 

há as de sua esposa, D. Teresa Cristina e sua filha Princesa Isabel como representam as 

figuras 23 e 24. Ambas que tem seu registro realizado em suas respectivas velhices, 

apresentam-se em modos e situações diferentes. Enquanto a Imperatriz mostra-se de modo 

mais formal em pé atrás de uma cadeira, que se assemelha bastante com aquela utilizada no 

retrato de Dom Pedro II representado na imagem 20. À direita, temos a figura da Princesa 

Isabel já no século XX representada em uma situação mais cotidiana, sentada na orientação 

lateral em uma cadeira com os pés sob um apoio de elevação na parte externa de um casarão 

na França.  

Figura 23: À esquerda  D. Thereza Christina Maria, Imperatriz do Brasil, Fotógrafo Francesco Pesce ,1888. 

Papel albominado 53x38 cm, Acervo do Arquivo Grão-Pará; Figura 24: À direita Princesa Isabel, Fotógrafo P. 

Gavelle, França, 1910. Papel albominado 14x10 cm, Acervo do Arquivo Grão-Pará.  

 

Fonte: Fotografias Nunca Vistas do Imperador – Instituto Cultural Banco Santos, 2003. 
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 A Imperatriz do Brasil se apresenta com os cabelos grisalhos cuidadosamente 

penteados na forma de um coque de modelo mais solto e simétrico, enquanto que a Princesa 

Isabel mantém um penteado mais confortável com os cabelos brancos presos em um coque 

simples. Apesar de suas diferentes orientações diante da câmera, percebe-se um leve sorriso 

simpático e uma expressão amigável diferente daquela adotada pelo Imperador Dom Pedro II. 

Sua filha, Princesa Isabel, demonstra limitações físicas se considerado a bengala que segura 

com a mão esquerda estando ela apoiada sob o braço da cadeira.  

 

Figura 25: Dom Pedro II, Imperador do Brasil, França (retrato post mortem), Fotógrafo Paul Nadar, 1891. 

Papel albominado 28x35 cm, Acervo D. João de Orleans e Bragança.  

 

Fonte: Fotografias Nunca Vistas do Imperador – Instituto Cultural Banco Santos, 2003. 

 

 Sobretudo, no retrato (figura 25) tirado pelo fotógrafo Paul Nadar (1856 – 1939) D. 

Pedro II é representado em seu leito de morte apresentando traços característicos da velhice 

como calvície, barba branca alongada nos indicando que estes poderiam ser hábitos da época. 

A emblemática fotografia se encontra no acervo D. João de Orleans e Bragança em papel 

albuminado em 28x35 cm de proporção. Assim, revela o Imperador do Brasil em posição 

fúnebre com membros cabeça, tronco e membros inferiores alinhados sob uma almofada 
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decorada bem como as mãos entrelaçadas sob o abdômen. Embora seja uma fotografia post 

mortem, ela revela a prevalência da imagem de poder e sapiência representada pelo Imperador 

se notado a sua vestimenta, bem como o livro abaixo de sua cabeça simbolizando que a mente 

da figura ilustre repousa sob o conhecimento.  

  

1.2 O retrato da imigração alemã no Espírito Santo  

  

 Tratando-se, não obstante, do pioneirismo fotográfico no Brasil destaquemos aquele 

que levou a recente invenção ao Espírito Santo, o alemão Albert Richard Dietze (1838 - 

1906). Conforme Lopes (2003) apesar de poucos indícios a respeito de sua trajetória anterior à 

sua chegada ao Rio de Janeiro, considera-se que Dietze já exercia a profissão de fotógrafo 

dada a qualidade de seus primeiros trabalhos em terras brasileiras, bem como de um retrato 

(figura 26) tirado ainda na Alemanha, cuja autoria remonta a Baronesa Wladimir Von 

Russland e suas filhas revela Dietze interagindo com uma câmera fotográfica. Assim, o 

possível fotógrafo alemão chega ao Rio de Janeiro por volta de 1860 e inaugura o estúdio 

Photographia Allemã cuja atividade inicial, correspondia aos registros individuais ou de 

família de imigrantes de origem germânica que tinham em seu verso, um carimbo com a 

identificação “A. R. Dietze – Photographo – Rio de Janeiro”. Apesar do fotógrafo se mudar 

para Vitória em 1869, ele ainda mantém seu estúdio carioca, para aonde eram levadas as 

chapas que iriam ser passadas para o papel. Alguns anúncios de propaganda indicam que o 

alemão veio a fixar seu empreendimento em Vitória no ano de 1873 localizado na Rua 

General Osório, nº 46.  

 Um de seus trabalhos que melhor representa seus trejeitos, trata do retrato da Família 

de Theodoro e Luíza Ahnrt (figura 27) composto no ano de 1880. Presentes em muitos dos 

trabalhos de Dietz, há uma singularidade expressa na existência de duas colunas em que são 

posicionados os oito membros da família. Estando alinhados na fileira de fundo os filhos mais 

velhos, sendo eles três rapazes e uma moça e à frente, se encontram sentados em uma rígida 

cadeira de madeira escura, o casal que está proporcionalmente inclinado para o interior da 

composição. A matriarca Luíza Ahnrt, veste um vestido longo de cor escura de tecido pesado 

assim como o terno de Theodoro. Em contraste com a tonalidade áspera do vestuário do casal, 

estão entre eles os dois filhos homens mais novos vestidos com cores claras. Do mesmo 

modo, há uma suavidade representada pelos cabelos e barba grisalha de Theodoro assim como 

pela sua camisa de cor clara, pela gravata de bolinhas claras e sua meia que aparece junto ao 
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sapato de couro desarmônico ao sentar. Luíza por sua vez, aparece com as mãos sob as pernas 

suavizando o aspecto soturno junto à borda branca das suas mangas e da gola do vestido e à 

um colar de duas voltas no pescoço.  

 

Figura 26 Albert Richard Dietze e sua câmera fotográfica, 1878. 18 X 11.6 cm. Acervo e reprografia: 

Henrique Bucher 

 

Fonte: Albert Richard Dietze. Almerinda Lopes, 2003, p.115. 

 

 Outro elemento interessante expresso na fotografia, o qual Dietze tenta esconder, 

revela-se pelo fato do filho, talvez o do meio, posicionado em primeiro da esquerda para 

direita estar descalços assim como um de seus irmãos mais novos, posicionados à esquerda de 

Theodoro. Este fato indica, que se trata de uma família pobre pois as famílias de classe mais 

baixas costumavam calçar apenas os filhos mais velhos, considerando que sapatos de couro 

eram caros, além da inviabilidade de trocar o calçado dos filhos em fase de crescimento 

(LOPES, 2003). Neste sentido, o retrato nos é interessante por ele caracterizar um modelo de 

aceitação social indicando a necessidade do imigrante de constituir uma identidade própria em 

um país que não é seu. Percebemos assim, o esforço do imigrante em revelar a sua possível 

ascensão social fora de sua terra natal. 
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Figura 27: Casal Theodoro e Luíza Ahnrt e os filhos: França, Emílio, Frederico, Theodoro, Alexandre 

e Emília. Albert, Dietze, 1880. 13X9.  

 

Fonte: Albert Richard Dietze, Almerinda Lopes, 2003.  

 

 O retrato (figura 28) de Albert Dietze tirado no ano de 1872 revela quatro personagens 

sendo três deles de idade mais avançada. Assim, notamos uma composição expressa em duas 

colunas estando os idosos identificados como Pomeranos Johanna Zich e Ferdinand Fehlberg 

no primeiro plano, sentados juntos á cadeiras posicionadas na diagonal, enquanto as duas 

mulheres ao fundo, entre elas uma idosa, permanecem de pé. Sendo um dos retratos mais 

antigos selecionados neste trabalho, nos é interessante para percebermos o registro de família 

que não se aproxima da mendicância tampouco remete a uma classe social favorável. Os 

integrantes que se apresentam com expressão sisuda, aparecem com vestimentas compridas 

escuras e sóbrias usando sapatos simples se notado o gasto sapato do senhor Ferdinand 

Fehlberg. Os três entendidos como mais velhos, apresentam cabelos grisalhos e rugas bem 

como a mulher posicionada no canto esquerdo da coluna de fundo, deixam as mãos amostra. 
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Assim, Pomeranos Johanna Zich e Ferdinand Fehlberg aparecem com as mãos rentes ao colo 

enquanto as suas mulheres não identificadas ao fundo, as apoiam no encosto das duas 

cadeiras. Conforme Lopes (2002), o registro por sua vez, foi criado no Rio de Janeiro quando 

passou a dedicar exclusivamente à fotografia e assim, além dos trabalhos realizados em 

estúdio, Dietze passou a circular pelo interior do Rio de Janeiro rumando até o Espírito Santo.  

 

Figura 28: Pomeranos Johanna Zich e Ferdinand Fehlberg e duas outras pessoas não identificadas, Fotógrafo 

Albert Dietze, 1872, Acervo Nilza Abnrt.  

 

Fonte: Memória aprisionada, Almerinda Lopes, 2002, p. 156. 

 

1.3 A percepção do envelhecimento no século XIX 

O conceito de velhice proposto por Hecker (2014) busca perceber a construção teórica 

do conceito no decorrer da história do Brasil. Sobretudo, compreende de que modo as 

questões relacionadas ao envelhecimento foram tratadas desde o período da colonização. 
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Trata-se do pensamento acerca da forma como a história atribuiu relevância ao conceito de 

envelhecimento na sociedade brasileira. Assim, retoma a aspectos da vida cotidiana desde o 

período colonial a atualidade desvendando o que significava ser velho em cada período. Um 

ponto curioso vivido no momento de colonização, é o fato das pessoas não se importarem pela 

contagem dos anos. A idade numérica das pessoas era dada, em casos solenes como o 

casamento, de forma aproximada através de testemunhas. Desta forma, dificilmente se 

conhecia a idade correta de uma pessoa, atribuía-se idade conforme as características 

fisionômicas ou o tempo de trabalho que desempenhava. Este trejeito, portanto, revela que a 

sociedade brasileira neste momento não se preocupava com questões relacionadas ao 

envelhecimento do ponto de vista teórico. Vivia-se de modo bem prático.  

Sobretudo, Hecker (2014) revela que foi a partir do século XVII com os estudos do 

educador tcheco-alemão chamado João Amós Comenius, que se voltou para a construção do 

conceito de envelhecimento. Até o século XIX a velhice era associada a mendicância pois a 

maioria dos velhos necessitavam de ajuda para sobreviver. Percebemos esta conotação 

expressa na fotografia (figura 29) de Carlos Relvas
4
 (1838 - 1894)  que representa um senhor 

mendigo por volta de 1875 e 1880. Apesar de já haverem algumas instituições de caridade, 

tanto no período colonial como do Império, não era um costume deixar os velhos 

desamparados. Ao longo do século XIX e com o início da modernização da sociedade, o 

apreço pelo ancião se alterou. Devido a ligeira ascensão política e social de homens entre 20 e 

30 anos, passou a ser corriqueiro manifestar opiniões e aumentar o tom de voz na presença 

dos mais velhos o que demarcaria talvez uma fissura na conjuntura do patriarcalismo. Este 

cenário de grandes mudanças político-sociais criou condições para que emergisse novas 

conotações a velhice.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Carlos Relvas foi um toureiro e fotógrafo amador e membro da Sociedade francesa de Fotografia. Em 1882 

organiza uma exposição retrospectiva da Arte Ornamental produzidas até o século XVIII em Portugal reunindo 
4 mil peças de coleções públicas e privadas.  
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Figura 29: Mendigo, Fotógrafo Carlos Relvas, 1875-1880, Coleção Casa Museu Carlos Relvas. 

 

Fonte: https://fasciniodafotografia.wordpress.com/tag/alfred-fillon/ ( 2016) 

 

Representando a conotação atribuída ao envelhecimento no século XIX, o mendigo 

retratado por Carlos Relvas surge em primeiro plano em orientação centralizada. Aparenta 

notória magreza e certa fraqueza dada a sua condição de mendicância. Notada a sua postura, 

entendemos que se encontrava sentado durante o momento do registro com as mãos na 

direção do colo. O fotografado por sua vez, não encara a câmera como o fazem os 

personagens das fotografias da Família Imperial e de imigrantes. Com a postura curva, o 

senhor mantém a cabeça inclinada para o canto inferior esquerdo lançando o olhar na mesma 

direção. Se considerarmos as costuras dos ombros de sua vestimenta, podemos deduzir que a 

veste pertenceu a outra pessoa ou mesmo poderia ter sido cedida pelo próprio fotógrafo no ato 

do registro. Bastante contrastante com as imagens selecionadas no presente capítulo, a 

fotografia de Carlos Relvas nos é interessante para percebermos a outra face do 

envelhecimento no século XIX senão aquela privilegiada. Embora apresente traços 

https://fasciniodafotografia.wordpress.com/tag/alfred-fillon/
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característicos da velhice como os demais retratados, o aspecto pelo qual os atributos 

aparecem denotam este distanciamento. Apesar dos cabelos e barba branca, rugas e manchas 

na pele, o senhor revela a sua condição social se notado que os cabelos não estão penteados e 

alinhados, a barba branca se apresenta falha, curta e sem desenho. A postura não indica uma 

posição de poder, ascensão social ou sapiência. O olhar perdido não denota a construção da 

identidade do indivíduo que inclusive, fora reduzida apenas ao nome de “mendigo”.  

Esta nova noção de envelhecimento, conforme Hecker (2014), decorre também do 

processo de urbanização associado ao incremento da educação e do estudo científico. Do 

mesmo modo, no sentido internacional, a sociedade do século XIX absorveu os pressupostos 

positivistas interferindo no modo de apreender o sentido das relações sociais. No entanto, no 

Brasil, o nacionalismo ganhava corpo fazendo emergir a noção de vislumbrar de forma 

distinta as funções desempenhadas no entorno das relações familiares. Assim, a mulher 

passou a ter mais visibilidade social e sua principal tarefa ainda era bem encaminhar seus 

filhos, para virem a assumir interesses públicos. Uma vez reconhecido o processo de 

modernização durante a República Velha (1889-1930), a estrutura da sociedade pratriarcal-

rural brasileira se altera compondo a primeira fase da história do envelhecimento no Brasil.  

Para Hecker (2014), emergiram novas estruturas nas cidades e com elas algumas 

tensões, resultando em uma nova categoria social até então inerte: o outro. Assim, aquele que 

não se enquadrasse no estereótipo do cidadão considerado ideal pelas teorias elitistas do 

período, era tido como o elemento: pobre, doente, louco, órfão e velho. Sobretudo, assim 

como as definições do envelhecimento, as atribuições de cada grupo de idade também se 

alteram ao longo do tempo e em ritmos distintos em cada cultura. 

Nota-se, que os considerados grandes intérpretes da história, tiveram sua figura 

associada a ideia de maturidade com base nos seus atributos de fortaleza viril, como a barba 

branca, os bigodes, as peras grisalhas, os cavanhaques. O Brasil do século XIX, sustentava os 

“modos de homem” utilizando os elementos figurativos, visando emanar a imagem de 

respeitabilidade e sapiência. Imersos neste processo estavam: o Duque de Caxias, o 

republicano Benjamin Constant, o líder abolicionista José do Patrocínio, Deodoro da Fonseca, 

Visconde Affonso de Assis e Prudente de Moraes (figura 30) (HECKER, 2014).  
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Figura 30: Prudente de Moraes          Figura 31: Campos Salles 

 

 

Fonte: Biblioteca da Presidência ( 2016) 

 

De acordo com Hecker (2014), os atributos utilizados na composição do homem de 

imagem pública, mudaram com a Belle Époque, em que a sobriedade foi cedendo lugar aos 

atributos menos austeros e mais leves. A própria fisionomia dos presidentes da República 

passou por um relaxamento progressivo, representando a tentativa de estabelecer uma 

identificação com os cidadãos, a fim de reforçar a promoção da igualdade social como 

fizeram Campos Salles (figura 31), Rodrigues Alves, Afonso Pena e Nilo Peçanha. O 

proceder deste relaxamento, a partir de 1910, consistiu no abandono do cavanhaque e realce 

do bigode como adotado por Hermes da Fonseca. O último presidente da República Velha, 

Washington Luiz por sua vez, chegou a adotar um cavanhaque sutil e bem aparado e fora 

considerado rebelde e imoderado.  

Com o surgimento de um novo regime, a era de Getúlio Vargas (figura 32), os 

atributos passavam a ideia de pureza e feição imaculada. A projeção da imagem do homem 

bondoso, neste momento, dispensava a barba, o bigode e a abundância de cabelos. Assim 

sendo, o quadro imagético da galeria dos presidentes da República, ao fim do Estado Novo, 

nos demonstra que a sobriedade ligada ao padrão de caráter imanente a velhice se dissolve, 
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dando lugar ao atributo moderno e higiênico a partir do século XX. Em decorrência deste 

novo trejeito, acontece a transferência de valores positivos ao rosto jovem, promovendo a 

valorização do culto a juventude (HECKER, 2014).  

 

Figura 32: Getúlio Vargas 

 

Fonte: Diário dos Campos (2016) 

 

 Pensar a fotografia sob o contexto do século XIX e XX é imprescindível considerar a 

questão da pose enquanto símbolo da fotografia do período. Ela revela, por sua vez, o 

paradoxo existente entre caráter estático de uma imagem, no contexto do acelerado 

movimento da sociedade do século XIX. Ao longo da segunda metade deste século, nota-se 

que a fotografia se resvala entre a pose e o instantâneo, e do imóvel ao movimento. 

Sobretudo, ao final da era oitocentista, o cinema surge trazendo á tona o registro do momento 

em seu transcorrer, expondo também os trejeitos de uma sociedade burguesa e o que a 

entretém. Apesar de suportar a imagem de modo estático, a fotografia contempla em si o 

entremeio entre o tempo e o movimento. Assim, a pose fotográfica se trata em grande parte de 

uma simbologia social e não unicamente de uma imposição técnica. Até o ano de 1842, 

quando se bastava um minuto para a realização de um daguerreótipo, requeria-se que o retrato 

se mantivesse imóvel por cerca de quinze minutos. Deste modo, eram necessários os 

aparelhos de pose, capazes de sustentar a cabeça e o corpo em uma mesma posição 

(TURAZZI, 1995) 
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 As exposições fotográficas realizadas ao longo do século XIX, revelavam o deslumbre 

da sociedade para com as realizações materiais, e se colocava enquanto síntese da 

modernidade. Trata-se de um espetáculo, em que a fotografia representa a sociedade 

burguesa, sendo ela mesma um exemplo de inovação técnica capaz de, documentar, encurtar 

distâncias e condensar criatividade e sentimentos.  Sobretudo, as exposições fotográficas 

realizadas no século XIX, encarnam a proposta do progresso e revelam a noção de tempo e da 

história que se tinha. O advento da fotografia, altera assim, a memória individual e coletiva da 

sociedade deste mesmo século, uma vez considerado que ela promove uma nova forma de 

experienciar a inserção social através da exploração visual do espaço. Contribuindo, do 

mesmo modo, para com a cosmopolitização da cultura. O processo de apreensão das mais 

distintas imagens se entrecruza, por sua vez, além do veloz ritmo cotidiano, com a velocidade 

com que surgem novas técnicas fotográficas. Assim sendo, o campo da linguagem fotográfica 

também se altera, pois vai da pose ao instantâneo, reforçando a ideia de tempo linear e 

sucessivo comum ao século XIX (TURAZZI, 1995).  

 Considerando, em um mesmo espectro, a fotografia da família imperial junto aos 

registros das famílias de imigrantes no século XIX, podemos concluir, vislumbrando, do 

mesmo modo, a percepção do conceito de envelhecimento, que os atributos presentes em 

ambas famílias, possuem a capacidade de revelar que a noção do envelhecer, estava associada 

a imanência do poder patriarcal. No caso específico das fotografias de Dom Pedro II e sua 

família, para além deste papel, consolidava-se também o poder político associado à inovação 

tecnológica e ao progresso. Sobretudo, ao passo que se construía os diferenciais do 

Imperador, era constituída a imagem da velhice. Talvez não de modo intencional, mas na 

tentativa de reforçar a imponência do patriarcado, emergiu-se a representação dos atributos 

associados ao envelhecimento.  

 Os chamados “modos de homem”, portanto, elementos figurativos como: a barba 

branca, a virilidade, o bigode, o cavanhaque, o ar de respeito e sapiência eram determinantes. 

Uma vez não incorporados estes atributos, o homem era rotulado como pobre, doente e velho. 

Este entendimento revela que o envelhecimento podia ter uma conotação pejorativa. Havia 

uma velhice aceitável estabelecida. Esta sim, demonstrava ser capaz de suportar os interesses 

voltados a manutenção e prevalência da legitimidade política e do patriarcado no século XIX. 

O modo como a mulher aparece, aparece porque a sua presença na fotografia não carregava 

consigo uma intenção de representação, ao lado do homem, a reduz muitas vezes a uma 

condição de acompanhante, quase que um acessório do cenário. Apáticas, inexpressivas, 



63 
 

 

subjulgadas, aparecem com certa frequência, sentadas com as mãos rentes ao colo. Se notado 

a composição dos personagens no enquadramento, é possível perceber que o posicionamento 

da mulher, geralmente na lateral, não é um local de evidência. No entanto, pode ser visto 

alguns atributos relacionados a noção de velhice, como: os cabelos brancos presos em um 

penteado, a gestualidade sutil, a sensação de imobilidade, as vestes escuras e pesadas. Muito 

embora estes elementos figurativos sejam interessantes na percepção da velhice, no século 

XIX, podemos considerar, que estes não foram construídos de modo a legitimar um interesse 

político-social como claramente percebemos na imagem do homem deste século.  
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Capítulo 2 – O RETRATO DO IDOSO NO SÉCULO XX: ENTRE O PRESTÍGIO 

SOCIAL E A VELHICE ISOLADA 

 

2.1 O retrato da família de imigrantes em São Paulo e no Espírito Santo    

 Segundo Leite (1993) a fotografia deve ser pensada historicamente buscando 

extrapolar o significado evidente da imagem, verificando os seus elementos constitutivos e 

condicionamentos sociais. A autora volta-se ao modo de tratamento que melhor amplie as 

informações que a imagem emana. Segundo ela, que escreve ao final dos anos 1980, tem 

crescido o interesse pelo uso da fotografia a serviço da pesquisa no âmbito das ciências 

sociais. Tendo sido usada até então enquanto elemento ilustrativo, sugere um estudo baseado 

em fotografias de família, engajado na aprendizagem da leitura de imagens. Assim, toma 

como objeto, retratos de famílias de imigrantes que vieram a São Paulo entre 1890 e 1930 em 

associação com a invenção e disseminação social da imagem. Lança neste estudo, dois eixos: 

a busca do conhecimento advindo da imagem e sua transmissão de sentido e a busca do que é 

omitido na imagem em decorrência de práticas ou recursos escassos.  

 A imagem fotográfica analisada isoladamente é insuficiente requerendo o 

levantamento de informações sobre o fotógrafo, o fotografado ou mesmo seus descendentes. 

Esta incompletude da fotografia enquanto documento histórico não é exclusiva se considerado 

que outras tantas formas de documentação histórica não suportam sozinhas o objeto de 

pesquisa estudado. Para atribuir visibilidade alguns pontos implícito da imagem, o documento 

é submetido a diversas instâncias de depuração. Realiza-se uma crítica temática procurando as 

relações entre os elementos internos e externos do retrato, que em sua maioria, não trás 

consigo autoria ou mesmo local e datas. Este procedimento demonstra de que modo a 

fotografia pode ser lida do ponto de vista da sua significação. Assim, a autora ao estudar as 

imagens dos imigrantes, as pensou enquanto fusão de memórias e não como uma sequência de 

gestos ou expressões (LEITE, 1993).  

 Em seu estudo, Leite (1993) constatou, ao mostrar as fotografias a alguns 

descendentes das famílias registradas, que as imagens eram postas em um contexto 

entrelaçando passado e futuro revelando as “aparências momentâneas” capturadas não eram 

suficientes para se criar laços de afetividade. Diante desta constatação, aponta a necessidade 
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de diferir a utilidade da fotografia na vida pública e na vida privada. Como colocado pela 

autora ao remeter-se a John Berger: 

 

As fotografias são utilizadas habitualmente de maneira unilinear, para 

ilustrar uma discussão ou demonstrar um pensamento. Em outros casos, 

limita-se a repisar o que disse verbalmente. O que está procurando aqui é 

uma terceira utilização da fotografia, que a equipara à memória. É uma 

utilização radial, que dê origem a um grande número de associações que 

levam e desdobram um acontecimento ou instituição, colocando a fotografia 

num contexto de experiência que respeita as leis da memória. (LEITE,1993) 

  

 Os retratos dos álbuns de famílias alemãs e italianas representando o caráter integrador 

do grupo familial, são compostos em sua maioria utilizando a posição frontal com o olhar 

direcionado para câmera ou para o seu operador como percebemos no retrato (figura 33) da 

“Família Bergstrom Lourenço” de 1909. Apesar destes retratos não possuírem uma relevância 

histórica,  nos permitem pensar a partir do uso da centralidade e planos a condição social da 

conjuntura familiar. Do mesmo modo, pode-se perceber que se tratava de famílias em 

melhores condições financeiras e culturais se considerado a qualidade do material fotográfico 

(LEITE, 1993).  

 

Figura 33: Várias gerações, 1909. Família Bergstrom Lourenço.  

 

Fonte: Retratos de Família, Miriam Moreira Leite, 1993, p.108. 
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 Assim como presente nas fotografias de Dietze, o retrato de estúdio da “Família 

Bergstrom Lourenço” cuja autoria é desconhecida, demonstra em sua composição o uso de 

colunas, que neste caso, se da pela coluna de fundo representada pela filha mais velha, a 

segunda em que fora posicionados o casal ao centro e os filhos um em cada lateral, sendo o 

filho mais velho colocado ao lado esquerdo do pai. Em terceiro plano, aparece a coluna dos 

filhos mais novos, sendo uma bebê sob o colo da mãe e o filho mais novo à sua direita e na 

outra extremidade da coluna e à esquerda do pai, a filha mais velha dentre os três 

posicionados na terceira coluna. Todos os oito integrantes da família aparecem bem vestidos, 

calçando bons sapatos e parecem estarem em um ambiente externo se observado o aspecto de 

chão “batido”.  

Figura 34: O pátio Interior, 1898. Família Bergstrom Lourenço. 

 

Fonte: Retratos de Família, Miriam Leite, 1993, p. 182. 

  

 Poucos anos antes, em 1898, a Família Bergstrom Lourenço surge retratada em um 

pátio interno da casa de família. A fotografia (figura 34) de autoria desconhecida apresenta 12 

integrantes, entre eles um idoso posicionado escorado junto ao parapeito da janela no canto 

superior direito do registro. A composição por sua vez, é dada de forma mais 

descompromissada, mas em certa medida, apresenta alguns integrantes distribuídos em 

primeiro e segundo plano. A figura do idoso, no entanto, aparece com vestimenta clara formal 

e não encara a câmera no momento do registro, como o fazem a maioria dos personagens 
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representados. O senhor surge à janela revelando atributos característicos do envelhecimento 

bem como de sua posição social: cabelos brancos cuidadosamente penteados, barba branca e 

bigode compridos cuidadosamente alinhados. Do mesmo modo, todos os outros componentes 

do retrato encontram bem vestidos adotando também boa postura e denotar  certa preocupação 

com a pose.  

 A fotografia de família de imigrantes em São Paulo no início do século XX integra 

ainda aqueles de origem japonesa como expressa o retrato da figura 35. Neste, revela uma 

senhora sentada junto à um estofado mostrando com empolgação um retrato de família 

segurado com uma das mãos. Pelo gesto de sua mão esquerda parece comentar algum aspecto 

do registro, seria ela uma das moças quando jovem? Desta forma, a composição de 

enquadramento horizontal representa a idosa usando óculos de grau de perfil evidenciando os 

atributos marcantes da velhice: cabelos grisalhos, rugas e flacidez no rosto e mãos. O registro 

feito no ano de 1907 tem autoria desconhecida e nos é interessante pelo modo descontraído 

com que a imigrante é representada. Diferentemente dos outros registros que remetem ao 

estilo mais formal, a senhora japonesa nos aparece de modo espontâneo. No entanto, reforça a 

valoração da família se considerado que a idosa segura um retrato com a intenção de mostrá-

lo.  

 

Figura 35: Retrato de Família, 1907. Família japonesa. 

 

Fonte: Retratos de Família, Miriam Leite, 1993, p.177. 
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 Inserido no processo de imigração alemã na região do Espírito Santo, o fotógrafo 

Erwin Kerckhoff (1886-1972) desempenhou uma atuação bastante peculiar e avançada para o 

período. De acordo com Lopes (2002), o retrato (figura 36) tirado em 1938, conta com o 

próprio participando da própria composição da cena. Feito este, graças a sua invenção ao 

adaptar a câmera fotográfica para que disparasse a partir do toque em um fio de linha. O 

alemão além de fotografar por inúmeras vezes a própria família, deslocava-se a pé pelas 

imediações de Santa Leopoldina em busca de interessados por seus ícones. Assim, Erwin 

fotografou famílias inteiras de pomeranos, as primeiras famílias de imigrantes no Brasil, 

mulheres grávidas, além de cenas cotidianas. Na data do registro o fotógrafo tinha por volta 

de 52 anos, portanto, se considerado a expectativa de vida na década de 1930 o percebemos 

enquanto um homem já idoso. Ao centro da composição horizontal realizada junto á natureza, 

está Erwin ao centro ao lado de sua esposa Else Mielke junto a filhos, netos e amigos 

imigrantes. Sendo talvez a figura mais velha do retrato, o alemão já apresenta traços do 

envelhecimento se notado os poucos cabelos brancos além de ser o único a usar óculos de 

grau.  

 

Figura 36: Else Mielke e Erwin Kerckhoff (sentados ao centro), imigrantes alemães, residentes em Santa Maria 

do Jetibá. Fotógrafo Erwin Kerckhoff, 1938, Acervo Max Kerckhoff. 

 

Fonte: Memória aprisionada, Almerinda Lopes, 2002, p. 225. 
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 Segundo Ribeiro (1994) a partir da década de 1920 visualiza-se no Brasil uma 

considerável proliferação dos ateliês de fotografias. Em meio a este processo, surgiram nove 

ateliês fotográficos apenas no bairro do Brás. São eles: Caetano Ricchiuti, Fratelli Miglino, 

Luiz Larami, Gino Ardanghi, A. Giannini, Manoel e Andrade, Photographia Alemã, Rosato 

Augusto e Zeferino Rainato. Sobretudo, nestes ateliês passa a ser dada oportunidade à classe 

dos imigrantes. Assim, os retratos que antes eram de domínio da classe política e oligárquica 

passa a se democratizar permitindo que camadas desfavorecidas tenham acesso à imortalidade 

da sua imagem. Deste modo, a fotografia que emerge enquanto um novo meio de transmissão 

de mensagens, torna possível que os imigrantes italianos estabeleçam contato com parentes 

tanto da Itália quanto daqueles que vivem no interior do Brasil.  

 No entanto, com a difusão dos retratos e cartões-postais é comum observar a distorção 

da imagem dos imigrantes na tentativa de aparentar ascensão social e estabilidade material 

fazendo jus ao desejo de se realizar na América. O retrato de família, portanto, relaciona-se 

com o sistema ético e estético de um dado grupo social, expondo o sentimento que ele nutre 

por si mesmo. Assim sendo, realizar uma fotografia e ser fotografado, funciona enquanto um 

acontecimento de extrema importância propiciando a rememoração. A intenção, por sua vez, 

volta-se ao registro de famílias com trajes de festa; cerimônia de casamentos; batizados, entre 

outros. Sobretudo, os novos ateliês possibilitam o surrupiar da classe ao qual pertence o 

fotografado junto à sua ideia de mostrar a sua possível ascensão social. A referente simulação 

de um estilo de vida, era representada do mesmo modo pelo cenário criado pelo fotógrafo que 

dificilmente revelavam situações cotidianas se considerado: a vestimenta alugada, os sapatos 

lustrosos, vestidos trabalhados com laços e rendas. No entanto, ao descrever o contexto do 

momento do registro o imigrante acabava por revelar as relações internas e os papeis dos 

integrantes da família. Durante a composição do retrato, os imigrantes encaram a câmera 

como quem incorpora um personagem, articulam expressões faciais e teatralizam gestos 

conforme solicitados pelo fotógrafo podendo ser inclusive fazer referência a personagens 

cinematográficos (RIBEIRO, 1994).  

 O atendimento dos ateliês do Brás por sua vez seguia um padrão em que: 

 

Na frente tinha um balcãozinho para atendimento e no fundo ficavam os 

cenários, os enfeites, algumas roupas e holofotes. Tinha cenário prá criança, 

de primeira comunhão, de casamento... As flores, me lembro bem, eram de 

um papel sujo e nas fotos ficavam lindas. O fotógrafo é quem escolhia o 

cenário e depois pedia prá fazer a pose e a gente se cansava de tanta pose 

que fazia... Lá tinha de tudo: tinha bola, arco-íris para criança, bambolê e um 
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lugar para as noivas trocarem de roupa. E, uma vez, enquanto a noiva vestia 

um tailleur, o senhor Caetano teve uma parada cardíaca e morreu na cadeira 

do estúdio (RIBEIRO, 1994).  

 

 

 Para Ribeiro (1994), o álbum da família de imigrantes é configurado considerando a 

figura do homem enquanto o membro de maior importância, posicionado de pé em contraste 

com a submissão da figura feminina aparecendo sempre sentada com os filhos menores no 

colo, como reflete a figura 37. Os retratos, por sua vez, demonstram certa preocupação em 

registrar os filhos enquanto bebês trazendo a afeição delicada junto aos outros membros da 

família. Outro aspecto evidente nas fotografias, constitui a sobriedade das roupas dos adultos 

em contraste com os laços de fitas e flores ornamentados nas roupas dos filhos demonstrando 

assim, preocupação com a imagem dos herdeiros.  

 

Figura 37: Família Catapano Buonanno após cerimônia de batizado. Coleção de família, 1930 

 

Fonte: Italianos no Brás Imagens e Memórias, Suzana Ribeiro, 1994, p.58. 
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 O retrato representado na figura 38 de Luís Catapano revela nitidamente a relação dos 

imigrantes para com a fotografia. Percebe-se que o italiano encontra-se em um estúdio de 

fotografia, onde há um cenário contendo um pano de fundo e um móvel que se assemelha a 

uma mesa de escritório servindo de apoio para o retratado. Esta por sua vez, apresenta uma 

espécie de carranca sobreposta em alto relevo cuja feição, não se destoa daquela feita por 

Catapano no momento da captura de sua imagem. Outro aspecto relevante, são as vestes 

usadas pelo imigrante sugerindo que esta pertencia ao fotógrafo, se observado a gravata de nó 

e altura desarranjados, o paletó de comprimento curto bem como suas mangas largas. Revela-

se, portanto, que não se tratava de uma vestimenta sob medida. Os trejeitos apresentados no 

retrato, reforça a leitura de que os imigrantes italianos buscavam através da fotografia 

aparentar uma condição de vida mais confortável e bem sucedida.  

  

Figura 38: Retrato de Luís Catapano. Coleção de família, década de 1930 

 

 

Fonte: Italianos no Brás Imagens e Memórias, Suzana Ribeiro, 1994, p.76. 
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 De acordo com Santos (1997), a compreensão do corpo familiar expresso na fotografia 

já vislumbra a temática do retrato. É inquestionável que a representação do homem através da 

imagem decorre desde os seus primórdios. Sobretudo, o retrato trata-se de um produto cultural 

que influencia os trejeitos das representações individuais envoltas a um processo de longa 

duração histórica. Assim, o retrato fotográfico é uma manifestação artística extremamente 

relevante na pesquisa histórica, bem como na compreensão de questões relacionadas à 

visualidade do corpo e a percepção de mundo. Durante os séculos XV e XVI, o retrato era 

considerado como um importante documento histórico que concedia o acesso ao 

conhecimento da história. Assim, durante o Renascimento os historiadores construíam a 

representação das personagens históricas retomando as descrições físicas contidas em textos 

mais antigos.  Relacionavam-se neste tempo, os traços fisionômicos ao caráter do indivíduo. 

Deste modo, desde o Renascimento se percebe a necessidade de se conhecer o outro e a sua 

história através de uma ferramenta de forte persuasão: a imagem-retrato.  

Figura 39: Retrato do casal Giuliano e Vicenta Buonanno. Coleção de Família, década de 20. 

 

Fonte: Italianos no Brás Imagens e Memórias, Suzana Ribeiro, 1994, p.77. 

O retrato (figura 39) do casal Giuliani e Vicenta Buonanno expressa o registro da 

família de imigrantes italianos no Brás aludindo á uma possível intenção de se criar uma 

identidade social. O casal fotografado por um autor desconhecido, surge sentados de modo 

centralizado no enquadramento horizontal envoltos a uma moldura oval. O registro, por sua 
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vez, nos é interessante, pois são raros os retratos que enfatizam apenas a imagem do idoso. 

Neste sentido, percebemos de modo evidente os atributos do envelhecimento revelados pelos 

imigrantes italianos: cabelos brancos, calvície, rugas, lóbulo da orelha alongado e má postura. 

Acreditamos, sobretudo, que a fotografia tenha sido tirada em um estúdio como a grande 

maioria das coleções de família. De acordo com Ribeiro (1994), os italianos usavam a 

fotografia para reafirmar a integração do grupo familiar e de sua unidade. Assim, os retratos 

eram fixados nas salas de estar denotando respeito para com as recordações dos antepassados. 

Desta forma, além dos muitos retratos posados em estúdio encontra alguns registrados em 

encontros ou almoços aos domingos.  

Para Fabris (2009), o retrato fotográfico emerge de um código de representação que 

envolve: a pose, o enquadramento e a harmonia entre a face e o corpo. Assim como no retrato 

pictórico existe a preocupação para condensar os trejeitos fisionômicos com a personalidade 

do retratado. Ao retomar as considerações de Alphonse Bertillon, a autora afirma que a 

exatidão sem alteração e desprendida de truques comum ao retrato burguês elabora uma nova 

concepção de identidade social. Assim, a relação de negócio existente entre fotógrafo e 

retratado é rompida. A proposta de Bertillon explicita claramente que o retrato fotográfico 

trata-se de uma construção social e engendra a problemática da semelhança. Aproximando 

semelhança e identidade, Barthes suscita que ambas resvalam pelo conceito de conformidade 

e considera que a identidade do sujeito objeto é imprecisa, podendo ela ser imaginária.  

No entanto, o autor em a “Câmara Clara” constata que o indivíduo pode se 

assemelhar com a vastidão infinita das imagens de si próprio. Trata-se do copiar de uma cópia 

não importando se esta injunção é real ou mental. Barthes identifica além deste paradoxo que 

o retrato fotográfico decorre do encontro de quatro personagens: “aquele que o retratado 

acredita que ser; aquele que gostaria que os outros vissem nele; aquele que o fotógrafo 

acredita que seja; aquele de que o fotógrafo se serve para exibir sua arte”. Ao possibilitar o 

encontro do “eu como outro”, a fotografia intensifica a relação do indivíduo com a imagem de 

si mesmo e assim, instiga a pose. Esta por sua vez, é a formação de um corpo que interage 

com a câmera. Sobretudo, esta dinâmica calcada no eixo social e psicológico do indivíduo, 

permite atenuar a transmissão da realidade que a fotografia promove. Barthes remete a este 

movimento sob o argumento de que “a fotografia é um atestado de presença, é a contingência 

absoluta, que testemunha a identidade e a condição civil de uma pessoa” (FABRIS, 2009, p. 

98). 
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Segundo Fabris (2009), durante o século passado o retrato adquiri uma nova proporção 

já prevista por alguns fotógrafos, entre eles Nadar, que pensaram a experiência fotográfica 

conforme discorre Rosalind Krauss, já mencionada anteriormente. No entanto, suscita que o 

movimento do corpo que constitui o retrato não permite sanar o problema da identidade. A 

autora afirma que tanto Rosângela Rennó e Cristina Guerra, consideram que a identidade 

presente no retrato é dotada de código. Sobretudo, embora as autoras discordem quanto aos 

tipos de retratos de identidades, quais sejam respectivamente pelos trabalhos realizados em 

estúdios e pelos efetuados instantaneamente em cabines. O que difere os dois modos de 

atuação, segundo Fabris, é que a ação no estúdio funciona como uma extensão da lógica 

artesanal do século XIX, enquanto que o retrato de cabine pressupõe a ausência da técnica. O 

que deve ser levado em consideração, a respeito do retrato fotográfico, é que o seu código é 

preexistente. Assim, qualquer ideia que remete a diferença e individualidade é rechaçada.  

Deste modo, Fabris (2009) suscita que a noção que se teve de retrato após o 

surgimento da fotografia é voltada para a questão da “realidade absoluta” e semelhança, 

tornando quase que indispensável uma abordagem teórica do retrato. Essas ideias não se 

convergem e são muito bem tratadas pela história da arte bem como da fotografia. Assim, 

ambas recorrem a noção de “retoque” e “retrato idealizado” que consideram o caráter realista 

como sendo intrínseco ao retrato. Deste modo, propõe a autora, já que a semelhança não 

suporta a definição do retrato a discussão deve seguir pelas suas funções. Fabris, no entanto, 

utiliza a contraposição entre pessoa e sujeito de Philippe Bruneau, em que a pessoa é 

demonstrada por um conjunto de códigos fisionômicos e “vestinômico”. Segundo ela, a pose 

neste contexto, funciona enquanto imagem da pessoa e não do sujeito negando desta forma, a 

nudez primitiva deste último. Sobretudo, aponta que o retrato enquanto pausa questiona a 

posição efêmera da existência do indivíduo. Ao passo que o registro promove a pausa ele 

revela uma identidade múltipla. 

2.2 O advento da fotografia no Estado de Goiás   

 Um projeto desenvolvido pelo Museu da Imagem e do Som de Goiânia junto ao 

Governo do Estado de Goiás e a Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico, propõe 

desenvolver desde 2001 um levantamento dos pioneiros da fotografia na cidade de Goiânia 

buscando não só sua produção fotográfica, mas também considerando sua vivência em meio 

ao contexto da nova capital planejada. No entanto, teve-se acesso somente ao terceiro e último 

caderno que contém os resultados do projeto que corresponde entre os anos de 1933 a 1950.  
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 Em decorrência da política desenvolvimentista do Estado Novo promulgada por 

Getúlio Vargas, investiu-se na expansão para o Oeste. Assim, trabalhadores de distintas áreas 

tomaram rumo a Goiânia em busca de melhores condições de vida e temendo pela 

instabilidade política europeia que poderia desencadear um novo embate mundial. Os 

fotógrafos recém-chegados em um primeiro momento, se acomodaram em Campinas 

justamente por esta ter sido escolhida por Pedro Ludovico para acolher os trabalhadores que 

ajudariam na construção da nova capital. No entanto, já havia na região o padre Wenceslau 

Preiss que por muito tempo fora o único da cidade.  

 Embora em São Paulo e Rio de Janeiro já a partir da metade do século XIX produzia 

fotografias em grandes estruturas, os “fotógrafos pioneiros” sob o contexto da emergência de 

uma nova capital, se dedicavam em produzir retratos e a fotodocumentação do processo de 

construção. Sobretudo, também realizavam trabalhos voltados para algumas festividades e 

compartilhavam as mesmas condições improvisadas de trabalho. São eles: Antônio Pereira da 

Silva (1897- 1977), João de Paula Teixeira Filho (1905-1995), Haroutium Berberian (1905-

1981), Eduardo Bilemjian (1907-1991), Alois Feichtenberger (1908-1986), Sílvio Berto 

(1908-2002), Priscila Barbosa da Silva (1908-2006), Henryk Hipolit Baranowski (1909-

1980), Luiz Pacci (1910-1978), Aldorando Neves (1919), Benito Mussolini Bianchi (1923), 

Hélio de Oliveira (1929).  

 Segue abaixo uma fotografia (figura 40) do armênio Eduardo Bilemjian na porta do 

seu Studio fotográfico Goiânia Photo situado na Avenida 24 de outubro em Goiânia na década 

de 1930. Bilemjian estava acompanhado de Joaquim Câmara fundador do Jornal O Popular 

que aparece de calças brancas. Logo em seguida, temos uma fotomontagem (figura 41) criada 

pelo mesmo fotógrafo em comemoração ao ano novo de 1939 e que também demonstra 

satisfação pela transferência da capital do Estado de Goiás para Goiânia.  
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Figura 40: Eduardo Bilemjian na porta de seu estúdio. 

 

Fonte: Facebook Goiânia Antiga (2016) 

 

Figura 41: Fotomontagem. Eduardo Bilemjiam, 1939. 

 

Fonte: Facebook Goiânia Antiga 2016. 
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Entre os pioneiros da fotografia em Goiânia está a única fotógrafa mulher Priscila Barbosa da 

Silva. Segundo (MONTEIRO, 2009), Priscila aprendeu a fotografar com o seu esposo Jaulino 

que de acordo com ela: 

 

Me ensinou abrir o tripé, a armar, depois passou a mão por cima, porque ele 

não enxergava, para ver se estava tudo nivelado ou se estava solto...usava luz 

vermelha ou luz verde para revelar. Eu usei uma chapa com luz vermelha. Aí 

coloquei no banho e ele ficou perguntando: “tá aparecendo?” Eu falei: “tá, tá 

assim...assim”. Quando chegou num ponto, ele disse: “Tá bom, tira passa 

n’água e põe o fixador. (SILVA PRISCILA. Entrevista, 2005 APUD: 

MONTEIRO, 2009).  

  

 Segue na imagem abaixo duas fotografias (figuras 42 e 43) de Priscila Barbosa da 

Silva quando jovem em 1930 e quando idosa em 2005 pelas lentes de Sylvana Lobo. 

Figura 42: Priscila, 1930. Fonte: acervo MIS/GO; Figura 43: Sylvana Lobo, Priscila, 2005.  

 

Fonte: acervo MIS/GO; www.proec.ufg.br Acesso em: 20 de novembro de 2016.  

Em seu trabalho “Clube da Objetiva (1970 – 1989): um fotoclube no central do Brasil 

(2013), Ana Rita Vidica Fernandes afirma ter tido acesso a um acervo esquecido na Faculdade 

de Arquitetura da Universidade Católica de Goiás atual PUC-Go, se deparando com uma 

caixa contendo um valioso material incluindo fotografias de Luiz Mauro Vasconcelos, 

http://www.proec.ufg.br/
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Cidinha Coutinho, Odessa Arruda Hermano e Ruy Esteves. Embora, o catálogo anunciasse se 

remeter ao “Clube da Objetiva” no ano de 1978, havia representações fotográficas de outros 

fotoclubes. Junto ao arquivo, Fernandes afirma ter encontrado um papel com uma das suas 

partes rasgadas com os seguintes dizeres: 

 

Os fotoclubes são entidades que promovem o desenvolvimento dos 

processos fotográficos como arte. São locais onde uma fotografia é 

apresentada para a crítica, com seu autor já preparado para ouvir opiniões 

que poderão ser frontalmente contrárias à suas, mas que tem como objetivo, 

sempre, uma crítica construtiva. (FERNANDES, 2013) 

 

No entanto, em uma nota de rodapé, a autora ressalta que o pedaço de papel 

encontrado seria uma cópia de uma matéria do jornal O Popular feita por Leila Daher Costa 

intitulada como “Clube da Objetiva: quando fotografar é uma arte” sendo o seu conteúdo 

palavras atribuídas ao presidente do CO entre 1972-1977, Ruy Esteves. Desta forma, 

Fernandes acredita que apesar do fotoclube estar situado em Goiânia, estabelecia-se um 

diálogo com outras instituições adeptas ao fotoclubismo. Segundo a autora, é exatamente esta 

relação entre os fotoclubes que se dá o movimento fotoclubista.  

Apesar de na década de 1970 haver em torno de 17 lojas de fotografia em Goiás, ainda 

não se tinha um curso de formação de fotógrafos. Assim sendo, a Faculdade de Belas Artes e 

Arquitetura primeiramente sede um espaço ao fotoclube para que ali funcionasse um 

laboratório e no ano seguinte incorpora a Fotografia enquanto curso de formação sendo este 

fundamentado do ponto de vista teórico no livro “The Zone System” de Minor White. Foi 

então após a primeira formatura que se teve a ideia de criar um espaço de diálogo entre os 

“recém-fotógrafos”. Fundando assim, o Fotoclube de Goiânia no dia 16 de dezembro de 1970 

em que suas reuniões aconteciam na residência de Rosary Esteves tendo como co-fundadores 

o apoio de Décio Marmo de Assis (presidente), José Amaury Menezes (vice-presidente), 

Elder Rocha Lima, Marilda Bastos de Assis, Rosary Caldas Esteves Pereira, Beatriz Rocha 

Lima (supervisor) Ruy Esteves Pereira (2º tesoureiro), Lurdinha Pacheco (2º secretário), 

Joacy Eneida Côtes (1º secretário), Antônio Martins Sobrinho, Fausto Rodrigues Valle (1º 

tesoureiro), José Francisco Braga, Luiz Mauro Vasconcellos e Gratuli Nóbreca 

(FERNANDES, 2013).  
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De acordo com a autora, o fotoclube passou a se chamar assim como proposto por 

Fausto Rodrigues, “Clube da Objetiva”. Seguindo o mesmo princípio de votação, decidiu-se 

que as reuniões aconteceriam na Escola de Arquitetura e Artes da Universidade Católica de 

Goiás. No entanto, no Livro de Atas da Objetiva demonstra terem ocorrido reuniões na casa 

de alguns membros bem como em bares. No entanto, aponta a provável relação entre o 

fotoclube para com o curso de fotografia destacando que no restante do país o seu surgimento 

se deram de modo inverso. Primeiro se teve a formação do fotoclube e somente depois se 

emergem os cursos de fotografias. Fernandes ressalta que este desnível entre o CO e os 

demais fotoclubes logo se ajusta quando este primeiro passa a oferecer um curso de fotografia 

que, segundo indícios, teve sua primeira divulgação no ano de 1979 e era proferido por Décio 

Marmo de Assis. Para estreitar ainda mais as diferenças, o próprio Décio quando presidente 

do clube procurou filiar o CO à Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema fundada em 

1950. Sobretudo, a filiação só se efetivou em 1974 quando o fotoclube contava com 25 

membros. 

Em depoimentos colhidos pela própria a autora no ano de 2006, Amaury Menezes 

afirmava que realmente se tratava de uma relação única e que não se tinha noção do limite que 

separava a faculdade de arquitetura do curso de fotografia e mais a frente do CO. Não 

distante, Rosary Esteves afirma que não havia distinção, porque justamente, o clube advinha 

do curso. Sobretudo, Décio Marmo de Assis diz ter sido este um mecanismo de sobrevivência 

do clube para instigar o interesse das pessoas. Por outro lado, Ruy Esteves apontou que este 

limite era nítido.  

Para a autora, a ligação com o movimento fotoclubista engajou os membros do CO a 

criarem uma estrutura administrativa. Assim, criou-se e aprovou-se o Estatuto do Clube da 

Objetiva em 12 de janeiro de 1971 e contava com a seguinte definição: 

 

Art. 1º - O clube da Objetiva, sociedade civil, sem fins lucrativos, 

com personalidade jurídica própria, sede nesta capital, fundado em 16 de 

dezembro de 1970, tem por finalidade proporcionar a seus associados: 

a) Reuniões de caráter sócio-cultural buscando o mais elevado convívio para 

difusão da artefotográfica; 

b) Manter relações com sociedades congêneres e entidades públicas ou 

particulares para melhor atingir suas finalidades. (FERNANDES, 2013) 
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Dentre outras questões, Fernandes (2013) considera que o estatuto visava também 

confeccionar uma logomarca para o clube em que se promoveu um concurso cuja seleção foi 

feita por representantes das Artes no estado, com exceção de Luiz Mauro. Entre eles: Ana 

Maria Pacheco, Clever Gouvêa, Eduardo Simões, Marcos da Veiga Jardim e Luiz Mauro 

Vasconcellos. Deste modo, há uma tentativa mesmo que ideológica de integrar a fotografia no 

âmbito das Artes, mas ainda não se voltou para os questionamentos acerca da relação da 

fotografia com as artes. No entanto, houve uma discreta menção quando na revista Fotoarte, a 

autora Marly apresenta o que viria a ser uma “foto artística”. A autora de sobrenome 

desconhecido, por sua vez, acredita que para um fotógrafo ser considerado artista é necessário 

esgotar a técnica bem como atingir a finalidade da fotografia. Sobretudo, o Clube da Objetiva 

volta-se para o julgamento de fotografias e exposições. Promovido por pouco tempo, este 

primeiro era feito internamente em que quatro membros clubistas criticavam abertamente as 

fotografias e podiam subir de posição no CO. Em 1971 os critérios adotados seguiam o 

princípio em que“de principiante a mirim deverá ser um critério raso, visando 

principalmente a arte e não a técnica. O número de pontos para alcançar a categoria MIRIM 

é de 10 (dez). O número de fotografias para apresentação é ilimitado.” No mesmo ano, no 

entanto, alterou-se o critério de julgamento em que apenas 12 fotografias poderiam ser 

criticadas pelos membros da banca que entra ela, dividia até cada um.  

Era realizado trimestralmente um concurso com o tema definido pelo CO bem como 

pelas abordagens de outros fotoblubes sendo as fotografias analisadas segundo os critérios do 

FCCB, sendo estes: “visão, interpretação, composição e técnica”. Garantindo assim, a chance 

de participarem de concursos externos. Porém, depois do concurso de 1972 só se teve vestígio 

da sua próxima ocorrência no ano de 1978 mesmo que seguindo novos critérios. Sobretudo, 

promoveu-se uma maior aproximação para com os demais fotoclubes. Desta forma, os fatores 

explicitados demonstram uma preocupação do CO em nivelar-se para com os outros 

fotoclubes brasileiros. Sejam trejeitos administrativos ou da própria produção fotográfica, 

havia um esforço para inserir o clube no movimento fotoclubista. Embora seja nítido o 

esforço demonstrado em concursos, exposições ou no contato cada vez mais próximo com o 

público, o Clube da Objetiva só se firma enquanto instituição cultural do Estado de Goiás 

quando em 1987 recebe o prêmio Tiokô no Museu Pedro Ludovico. Integrou o Projeto de 

pesquisa: "A geopolítica do tempo presente" vinculado a UEG (2012-2013). Colabora com o 

Projeto de pesquisa: "A nova dinâmica da luta de classe no Brasil" (UEG/2015) 

(FERNANDES, 2013).  
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Sobretudo, a única fotografia (figura 44) de idoso vinculada ao Clube da Objetiva que 

se teve acesso tem como autoria a fotógrafa goiana Cidinha Coutinho. Nesta, é representado 

um idoso posicionado com os braços apoiados no parapeito à altura da cintura ao centro de 

uma grande janela de molduras na cor branca e vidros canelados. Vestido com um paletó de 

tonalidade clara cuidadosamente abotoado, o senhor que mantém o tronco na posição frontal, 

inclina o pescoço levemente à esquerda em direção à fotógrafa. No entanto, o olhar que 

aparentemente se mantém ao encontro da integrante do Clube da Objetiva parece se perder no 

momento da captura da imagem. Existe neste retrato fotográfico a situação da consciência por 

parte do sujeito quanto a sua condição de objeto, mas por outro lado, apesar do contato com a 

fotógrafa, há a introspecção do idoso careca e de presentes rugas em seu rosto no momento da 

captura.  

Figura 44: Fotografia autoral de Cidinha Coutinho 

 

Fonte: Clube da Objetiva (1970-1989): um fotoclube no central do Brasil, p.120 – Fernandes, 2013. 

 

 Embora a história do fotoclubismo em Goiás aborde a compreensão da fotografia de 

um modo mais competitivo, ela nos é interessante justamente para compreender de que forma 
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a fotografia foi vista ao longo do século XX. Sobretudo, a história do Clube da Objetiva nos 

permite contrastarmos com a chamada fotografia de família tão recorrente ao longo deste 

mesmo século.    

Ao longo do trabalho de campo do presente estudo, quando fizemos o levantamento de 

fontes fotográficas que pudessem remontar a possível história do envelhecimento goiano, nos 

deparamos com algumas fotografias arquivadas no Museu da Imagem e do Som de Goiânia, e 

como previsto, encontramos boa parte das fotografias cujas fichas técnicas constavam as 

plavras-chave “idoso”, “velho”, “velhice”, o registro de uma velhice favorecida de políticos e 

influentes que se deu entre os anos 1930 e 1960. Sobretudo, analisando este levantamento 

observamos que apesar de não haver retratos fotográficos que intencionalmente registraram 

um idoso, existe a presença deste mesmo que de um modo discreto em algumas fotografias. 

 Por mais que pareça irônico, o fato da figura do idoso não ser recorrente nem 

considerada revela a percepção que os indivíduos deste lapso temporal tiveram acerca do 

envelhecimento. As figuras 45 a 51 que seguem revelam justamente esses dois extremos, de 

um lado o registro da velhice favorecida e da preocupação da imagem e de outro o idoso que 

mal aparece em uma fotografia posada.  

Figura 45: Juscelino Kubitschek (58 anos) e Pedro Ludovico (69 anos), 24/10/1960, Fotógrafo Alois 

Feichtenberger, Goiânia – GO.  

 

Fonte: Acervo MIS|GO. 
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Ao consideramos a presença de uma denominada “velhice favorecida” percebemos 

que o registro desta, está quase que exclusivamente voltado às atividades políticas e sociais 

dos influentes goianos ou que aqui exerciam influência. Algumas das fotografias, retratam 

estes junto as suas famílias, mas percebemos que existe toda uma cautela ao posicionar a 

figura do homem maduro que exerce a função política bem como de patriarca da família.  

 

Figura 46: Mauro Borges discursa, c.1962, Fotógrafo Alois Feichtenberger, Goiânia – GO.  

 

Fonte: Acervo MIS|GO. 
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Figura 47: Pedro Ludovico concede entrevista coletiva, c. 1945. Fotógrafo Antonio Pereira da Silva. Goiânia – 

GO.  

 

Fonte: Acervo MIS|GO. 

 

Figura 48: Juscelino Kubitschek e maestro Jean Douliez, 10/5/1961, Fotógrafo Alois Feichtenberger, 

Goiânia – GO.  

 

Fonte: Acervo MIS|GO 
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Por outro lado, a figura do idoso que vive em condições mais humildes tem a sua 

imagem associada ao trabalho, com vestes simples, e que em sua maioria não se dá conta do 

momento da captura. O registro do idoso dito aqui como desfavorecido, entre as décadas de 

1930 e 1960, está relacionado ao desenvolvimento urbanístico e industrial do Estado de 

Goiás. Aparecem, portanto, durante o trabalho nas construções de vias e estradas, curtumes, 

nos acampamentos de operários, barragens e até mesmo praticando a caça.  

 

Figura 49: Funcionários no interior do curtume Santa Cruz, década de 1940 (atribuída), Autor 

desconhecido, Ipameri  – GO.  

 

Fonte: Acervo MIS|GO. 
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Figura 50: Acampamento de Operários, década de 1940 (atribuída), Juca, Goiás. 

 

Fonte: Acervo MIS-GO 

 

Sobretudo, há raros registros feitos em asilos e revelam a discrepância entre a situação 

asilar da década de 1940 com a atualidade. Do mesmo modo, pela forma como é registrado e 

percebido o envelhecimento nos retratos fotográficos tirados no Solar Colombino em Goiânia.  
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Figura 51: Asilo São Vicente, década de 1940 (atribuído). Fotógrafo Photo Lima. S/M – GO.  

 

Fonte: Acervo MIS|GO. 

  

2.3 “Nomes”: A velhice asilada em São Paulo  

 

 Ao investigar os possíveis estudos voltados á temática do envelhecimento a partir do 

documento fotográfico, encontramos a fotógrafa belga Lily Sverner (1934-2016), A autora da 

série de fotografias “Nomes”, busca elucidar problemáticas acerca da tendência à reclusão em 

torno do processo de envelhecimento. Assim, entre os anos de 1989 e 1991 Sverner 

acompanhou alguns momentos do cotidiano de dois asilos no Estado de São Paulo. O ensaio 

que se encontra digitalizado no acervo do Instituto Moreira Salles, conta com um total de 473 

fotografias em preto e branco e a partir da observação dessas, podemos perceber que embora 

elas referem-se à velhice asilada, são completamente distantes das fotografias selecionadas no 

presente estudo.  

  O talvez grande distanciamento entre, a fotografia de Sverner (figura 52) e a 

fotografia amadora (figura 53), tirada no cotidiano dos internos do asilo Solar Colombino na 

cidade de Goiânia, seja pelo fato delas revelarem o grande paradoxo da velhice na 

contemporaneidade. Durante os dois anos em que Sverner acompanhou a rotina dos internos 

dos asilos São Vicente de Paulo em Itatiba/SP e Casa Ondina Lobo em São Paulo, a fotógrafa 

registrou uma noção de asilamento, condizente com a percepção da velhice compreendida 

como isolamento. Em outro entendimento, as fotografias dos internos do asilo Solar 

Colombino revelam a velhice asilada, mas não solitária. Há, portanto, dois entendimentos da 
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velhice asilada. Deste modo, a presente hipótese desconstrói a ideia de que, o idoso que reside 

no asilo, necessariamente, vive em isolamento.   

 

Figura 52: Foto de Sverner, Lily. Rosa. Asilo São Vicente de Paulo, 1990. 

 

Fonte: Instituto Moreira Salles (2015) 

 

 

Figura 53: Autor desconhecido. Interno do asilo Solar Colombino, 2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos   

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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 As fotografias selecionadas acima evidenciam os dois entendimentos da velhice 

asilada, discutidos no presente capítulo. A percepção do envelhecimento assistido não se dá a 

uma só maneira. Como demonstra a figura 53, embora exista a limitação física, ela não coloca 

o interno na condição de isolamento. Embora o comportamento seja infantilizado, não há a 

tendência à solidão. Em outro espectro, a figura 52 se aproxima do entendimento da velhice 

associado à decadência e a morte silenciada.  

 Sobretudo, é possível sustentar a hipótese de que este distanciamento decorre também 

por uma questão institucional e filantrópica. O modo de criação e reprodução das imagens de 

ambos asilos, correspondem a eras tecnológicas diferentes. Enquanto Sverner fotografava 

com uma câmera analógica, sendo necessário revelar as imagens e depois expô-las, a grande 

maioria, senão todas, as fotografias do presente estudo são tiradas através de smartphones e 

divulgadas na rede social facebook do asilo Solar Colombino. Assim, a percepção do 

envelhecimento se torna mais visível. O retrato das atividades cotidianas publicados na 

página, do mesmo modo, funciona enquanto convite para que os “seguidores” realizem 

frequentes visitas aos internos. Muitas vezes, vão em grupos, levando doações ou prestando 

algum tipo de serviço. Este aspecto, por sua vez, faz com que há muita interação e 

movimentação no dia-a-dia do asilo.  

 Os contrastes percebidos em ambos asilos, vão muito além de um distanciamento 

tecnológico. Eles são capazes de revelar o que propõe Guita Grin Debert com a chamada 

“reinvenção da velhice”. Há um grande descompasso entre o trato para com o idoso e o 

entendimento que a sociedade ainda sustenta do idoso: incapaz e decadente. É possível 

considerarmos que os registros fotográficos de ambos asilos revelam a noção do envelhecer 

em transmutação. Trata-se de uma revisão de estereótipos fotografada acerca do 

envelhecimento. Em “Nomes”, podemos perceber claramente a abordagem de Norbert Elias 

sobre a “solidão dos moribundos”. Trata-se da velhice asilada e isolada. Os retratos de 

Sverner realizado na década de 1990, expõem a perda da força e a relação de dependência, 

mas demonstram que estes aspectos, estão associados ao entendimento da velhice assistida e 

solitária. Das 473 fotografias, existe uma ou outra fotografia em grupo. Neste sentido, 

selecionamos as figuras 47 e 48 para expor o contraste existente quanto à interação social de 

cada asilo.  
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Figura 54: Foto de Sverner, Lily. Pátio das mulheres. Asilo São Vicente de Paulo, 1990.  

 

Fonte: Instituto Moreira Salles (2015) 

 

Figura 55: Autor desconhecido. Homens e Mulheres no pátio. Solar Colombino, 2018.  

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos  

 

 Diferentemente da figura 54, a figura 55 não inspira isolamento em situação asilar. O 

momento de lazer proposto no asilo São Vicente de Paulo não fornece nenhum tipo de 

estímulos às internas. Trata-se de uma sala espaçosa com bancos de concreto rente as paredes. 

Notamos que mesmo não havendo nenhum estímulo que lhes confira um momento de lazer ou 

descontração, as internas também não interagem entre si. Não há nem mesmo objetos simples 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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de decoração ou mesmo cadeiras mais confortáveis. É bastante visível a apatia e o semblante 

tedioso das internas. Sabemos que a realidade econômica do asilo São Vicente de Paulo não é 

tão abastada quanto as possibilidades do Solar Colombino, sobretudo, um simples jogo de 

cartas posto sob um caixote ao centro do pátio, traria ás internas um pouco mais de 

descontração.  

  As fotografias de Sverner, evidenciam a visão de envelhecimento atrelada a 

incapacidade de desempenhar algum trabalho, sendo este o entendimento de envelhecimento 

vigente ao longo de todo o século XX.  Diferentemente da figura 54, os internos da figura 55 

são homens e mulheres, juntos, assistindo à um filme pelo telão. A maioria apresentam 

limitações físicas, sobretudo, lhe foi oferecido acessibilidade e um estímulo visual em grupo, 

na aconchegante sala do Solar Colombino. Por mais limitantes que podiam ser os recursos do 

asilo de Itatiba, as fotografias inspiram abandono e certo descaso com o idoso.  

 Ao longo do século XX, a noção de velhice foi notada por meio de ações sociais 

direcionadas á aqueles inválidos. Assim, passou a ser construído o conceito de “velhice 

desamparada”, e percebeu-se a necessidade de criar procedimentos voltados ao trato deste 

grupo. Uma vez que se iniciou o debate acerca do envelhecimento pelo âmbito da invalidez, a 

velhice passou a se restringir à mendicância ou ao isolamento. Portanto, construiu-se a noção 

que o indivíduo envelhecia quando se tornasse incapaz de trabalhar. Neste sentido, a medicina 

que já havia se consolidado enquanto saber prático e teórico, passou a estudar com mais 

cuidados quais seriam os possíveis fatores propulsores das limitações físicas e alterações 

mentais apresentadas pelas pessoas velhas. Sobretudo, assim que a medicina descobriu a 

célula enquanto unidade básica da vida e, por conseguinte a existência da renovação celular, 

passou a considerar a morte e a doença como algo inerente à vida.  

 No entanto, o grande paradoxo é que embora haja o entendimento de que a velhice é 

uma fase da vida em que se pode alcançar novas conquistas e satisfação pessoal, ainda 

prevalece a ideia de que o idoso é um indivíduo incapaz. Outra incoerência, é que a partir do 

momento que a aposentadoria deixou de gerir a velhice, pela possibilidade de se aposentar por 

tempo de contribuição, esta noção de atrelar a velhice à incapacidade de trabalhar começou a 

ser desconstruída. Como reafirmar que os velhos são incapazes, quando a grande maioria 

deles, desempenham alguma ocupação, mesmo que aquelas propostas em situação asilar? 

Qual o sentido de todos os esforços em promover a vida ativa do idoso se ele, ainda assim, é 

considerado incapaz?  

 O tratamento cotidiano para com o idoso apresentado na coletânea de Sverner na 

década de 1990, é bastante distante daquele percebido pelas fotografias do asilo Solar 
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Colombino na atualidade. Embora tenha passado dois anos na convivência dos internos, a 

fotógrafa não registrou ocasiões de visitas, doações, auxílios médicos ou fisioterápicos, 

psicológicos ou mesmo terapia ocupacional. Sobretudo, o asilo São Vicente de Paulo de 

Itatiba demonstra, nos dias de hoje, ter incorporado alguns tratamentos oferecido pelo Solar 

Colombino. Deste modo, é possível afirmar que o asilo paulista também apreendeu, de certa 

forma, o que chamamos de a “reinvenção da velhice”.  

 A sequência das quatro fotografias (figuras 56 a 59), demonstra a alteração acerca do 

entendimento da velhice se analisado as fotografias de Lily Sverner na década de 1990, com 

algumas divulgadas na atualidade pelo asilo São Vicente de Paulo de Itatiba-SP em sua rede 

social, assim como faz o Solar Colombino de Goiânia. Embora asilada, o cotidiano do asilo 

não alude a velhice isolada e decadente como revelavam as fotografias do final do século XX.  

 

Figura 56: Foto de Sverner, Lily. Catarina.  Asilo São Vicente de Paulo, 1990.  

 

Fonte: Instituto Moreira Salles (2015) 

 

 No ano de 1990, a interna Catarina (figura 56), não aparentava ser uma idosa 

autônoma em busca de novas conquistas, conforme o entendimento de velhice no século XXI. 

Aparenta apatia e insatisfação diante da vida. Assim como as demais fotografias de Sverner 

registradas em Itatiba e na Casa Ondina Lobo, é possível visualizarmos a velhice associada à 
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inatividade, à mendicância e ao isolamento. A fotografia 57 revela justamente esta 

compreensão.  

 

Figura 57: Foto de Sverner, Lily. Idosa na porta do Asilo São Vicente de Paulo em Itatiba-SP, 1991. 

 

Fonte: Instituto Moreira Salles (2015)  

 

 Sobretudo, a talvez reinvenção do tratamento para com a velhice, tenha se dado no 

decorrer destas quase três décadas se considerado a figura 58. É válido reforçar que 

trabalhamos com o tratamento para com a velhice e o conceito de velhice propriamente dita. 

Existem ainda incoerências no entremeio destes dois espectros. Há, na atualidade, o 

entendimento de que na velhice é possível retomar projetos abandonados, encobrir os efeitos 

da idade avançada, conhecer novos lugares e cuidar com mais atenção do próprio corpo. Por 

outro lado, a sociedade ainda mantêm a noção de que velhice implica em incapacidade.  

  As visitas realizadas pelos alunos do Colégio Objetivo de Itatiba ao São 

Vicente de Paulo e do Colégio Einstein de Goiânia ao Solar Colombino, desconstrói o 

paradigma do isolamento e apresenta a nova concepção de tratamento da velhice assistida. O 

fato de um idoso residir em um asilo ou casa de apoio não é mais indicativo de isolamento e 

abandono. Para que tenhamos uma redefinição do conceito de velhice é necessário ajustar a 

delimitação conceitual para com o tratamento social do idoso. Promover a interação da 
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juventude com os idosos do asilo, é entender a velhice enquanto uma fase inerente a vida, 

assim como a adolescência. No entanto, os esforços parecem ainda ser insuficientes para por 

um fim na conotação de velhice incapaz.  

 

Figura 58: Autor Desconhecido. Visita do Colégio Objetivo de Itatiba. Asilo São Vicente de Paulo, 2018. 

 

Fonte: www.facebook.com/saovicentedepaulo  

Figura 59: Autor desconhecido. Visita do Colégio Einstein de Goiânia ao Solar Colombino, 2017. 

 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos  

http://www.facebook.com/saovicentedepaulo
http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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 Deste modo, é possível concluirmos o presente capítulo, considerando que o retrato 

fotográfico da família de imigrantes em São Paulo, desempenha um papel fundamental na 

compreensão da fotografia no Brasil. Analisamos que na intenção de aparentar uma possível 

ascensão social, os imigrantes acabaram por elaborar um estereótipo de retratos fotográficos. 

Interpretando a fotografia enquanto um recurso de transmissão de mensagens aos seus 

parentes, utilizaram alguns recursos para distorcer a sua imagem. Assim, os retratos não 

apresentavam situações cotidianas mas, notadamente, colocavam o homem em uma posição 

de destaque fortalecendo a noção de patriarcado. Eram utilizados, por sua vez, uma 

composição em colunas e diferentes planos a fim de aludir à uma condição social favorável.  

 Sobretudo, a difusão do retrato fotográfico em Goiás, dialoga com a política 

desenvolvimentista encabeça pelo Estado Novo e nesse sentido, revela a clara intenção de 

consolidação da imagem dos políticos goianos. Assim, a fotografia foi também utilizada para 

registrar a construção de Goiânia e a foto-documentação do “progresso”. Em busca de 

melhores condições de vida, vieram trabalhadores que também foram retratos mas sempre em 

situações associadas ao trabalho. No entanto, a partir da década de 1970 a compreensão da 

fotografia no Estado de Goiás passa a estar relacionada com a promoção do desenvolvimento 

fotográfico como arte, a partir do surgimento do Clube da Objetiva. Deste modo, a fotografia 

começou ser entendida através de um viés competitivo de julgamentos e exposições.  

 Mais adiante, na década de 1990, pudemos perceber através da série “Nomes” de Lily 

Sverner que, o retrato fotográfico foi capaz de revelar o entendimento de envelhecimento no 

século XX. Assim, consideramos que se trata de uma velhice associada ao isolamento e a 

decadência. Construímos assim, a hipótese de que ao analisar as fotografias dos asilos São 

Vicente de Paulo de Itatiba-SP e Solar Colombino de Goiânia, é possível perceber que elas 

elucidam a transmutação do tratamento para com a velhice na passagem no século XX para o 

XXI. Muito embora, concluímos que há ainda a necessidade de ajustar o tratamento social da 

velhice para com o entendimento da velhice. Visualizamos, que as mais variadas formas de 

interação e tratamento para com os idosos residentes dos asilos analisados, promovem a 

velhice ativa, mas não conseguem ainda, alterar a construção inicial do conceito de velhice 

associada ao isolamento e a mendicância.  
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Capítulo 3 – NOVAS PERCEPÇÕES DO ENVELHECER: A REINVENÇÃO DA 

VELHICE GOIANA NO SÉCULO XXI 

 

Abramos os olhos para experimentar o que não vemos. 

Didi-Huberman  

 

3.1 O conceito de envelhecimento no século XX  

   

Assim como uma nova noção de imagem, emergiu no século XX, a elaboração da 

temática da velhice percebida através de ações sociais em preocupação a aqueles inválidos. 

Conforme Hecker (2014), trata da nova categoria conceitual: “velhice desamparada” em que 

ocorrera densas discussões entre as instituições envolvidas para melhor delimitar os 

procedimentos necessários. Elegeram então, dois eixos: o da mendicância e do isolamento. 

Deste modo, junto a este esforço, nascera uma “cultura médica” que se empenhava na 

propagação de questões relacionadas ao envelhecimento. Estas discussões passaram a ser 

trabalhadas também pelas agências públicas, promovendo debates acerca de política e 

legislação de previdência e asilamento. A referida preocupação médica junto ás medidas de 

intervenção do Estado, delimita como a questão do envelhecimento foi tratada no período de 

reajustamentos da sociedade brasileira. Estes, no entanto, decorrentes do processo de 

urbanização e da institucionalização da medicina enquanto saber teórico e prático. Desta 

forma, as ações médicas se ampliaram fornecendo uma proposta modernizadora e cientificista 

dando origem a projetos relacionados a: saúde, doença, cura, vida, morte, criança, velho.  

Associado ao crescimento urbano, segundo Hecker (2014), ocorreu o aumento da 

população bem como do seu índice de mortalidade em decorrência de surtos epidêmicos 

(varíola, febre amarela, cólera, tifo) promovendo uma crescente preocupação com a questão 

sanitária bem como na alteração do trato com o próprio corpo percebendo suas funções e 

cuidados. Esta preocupação é também movida pelo interesse em tornar o equipamento 

humano mais produtivo por mais tempo, para corroborar com o processo de industrialização. 

Assim, pela articulação dos conceitos de envelhecimento, eficiência e aposentadoria que a 

definição de velhice passou a ser associada à incapacidade de trabalhar. Portanto, foi a partir 
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deste contexto que a medicina se dispôs a estudar o envelhecimento no que tange ao seu 

retardamento pensando as limitações físicas, os aspectos mentais, e a sua situação de 

dependência ou desamparo.  

Neste sentido, Hecker (2014) ressalta que a história da geriatria se confunde com estes 

novos esforços da medicina no trato com o corpo, a doença e a morte. Com a descoberta da 

célula como unidade básica da vida, emergiu a lógica da renovação celular alterando a visão 

que se tinha acerca do corpo do velho e de suas modificações fisiológicas. Assim, estas 

passaram a serem vistas enquanto um estado patológico específico. Buscou-se então, a elencar 

as diferenças entre o corpo jovem e o corpo envelhecido avaliando a morte e a doença como 

algo inerente a vida. No entanto, o termo geriatria surgira em 1910 a partir dos estudos do 

médico norte-americano Ignatz Leo Nascher em que este desenvolvera as principais 

necessidades médicas do velho. Sobretudo, a geriatria só se converteu em uma especialidade 

médica em 1914 após a publicação do livro “Geriatria: as doenças do velho e seu 

tratamento”. Ao lado da geriatria, surge a chamada gerontologia, criada pelo médico russo 

Metchnikoff em 1903 apresentando uma nova leitura sob uma perspectiva desenvolvimentista 

voltada as mudanças biológicas e psicológicas, ao papel socioeconômico, institucionais e 

culturais.  

De acordo com Hecker (2014), apesar do aparecimento da geriatria e gerontologia 

houve ainda certa resistência na sua divulgação. Mantiveram então, as antigas referências que 

compreendiam o envelhecimento como uma longa doença. Esta compreensão por sua vez, 

estava atrelada ao declínio físico, a degeneração celular, o ressecamento da pele, aos fios de 

cabelos brancos, a perda de musculatura e dentes, a fragilização mental. Assim, era 

recomendado o uso de tônicos e estimulantes bem como a prática de tarefas ocupacionais e 

que tivessem uma pessoa mais jovem para servir de companhia.  Anterior ao século XX, ainda 

não se tinha de forma bem definida as ideias sobre a questão do asilamento no Brasil. No 

entanto, teve-se a iniciativa por parte do conde Resende de instalar um sistema asilar 

semelhante ao adotado na França. Surgiu então na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 

1760 e 1762 a “Casa dos Inválidos” com o propósito de alojar os soldados que combateram 

nas guerras de fronteiras no Sul. A partir de 1797, a instituição passou a funcionar enquanto 

“enfermaria dos inválidos” da Santa Casa de Misericórdia.  

A questão do asilamento foi somente tratada com mais seriedade ao final do século 

XIX. Para Hecker (2014), quando os profissionais da saúde salientaram a importância da 
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especialização dos lugares de isolamento que serviria a velhice desamparada. Criticava-se 

então, a medida de caridade, em prol de um projeto civilizador filantrópico-higienista com o 

propósito de eliminar o perigo iminente a sociedade tendo em vista que as condições de 

pobres, órfãos, indigentes e velhos estavam associadas à marginalidade. Neste mesmo século, 

começou a ser disseminada a mentalidade não mais embasada na lógica da piedade religiosa 

mas a de que os mendigos fossem propensos a vagabundagem e vícios. As novas razões eram 

a de âmbito econômico associando assim a condição da pobreza e mendicância a provável 

incompetência no trabalho. Aos poucos, a pobreza e a mendicância foram desassociadas 

sendo que os primeiros recebiam algum tipo de coerção e os segundos assistência sendo 

acolhidos por casas filantrópicas. Assim, a questão da velhice passou a ser vista pelo Estado e 

a foi atribuída uma legislação específica.  

De acordo com Debert (2012), a pesquisa sobre a velhice em asilos integra a 

compreensão deste momento de duas maneiras. Se por um aspecto há a impactante solidão 

por outro envolve vantagens como a sabedoria e a experiência de vida. Sobretudo, é 

facilmente possível visualizar, que apesar da longa trajetória dos internos, o cotidiano dos 

asilos não se trata de uma manifestação da solidão ou sequer do desprendimento de valores ou 

inquietações comunmente atribuídas a juventude. É notório a quantidade de desentendimentos 

entre os internos e até mesmo entre eles e a equipe técnica e administrativa. Diante deste 

desconforto, integrou algumas orientações complementares no tratamento da velhice asilada. 

Buscou assim, atribuir dignidade a velhice tratando o velho como provedor de um 

conhecimento único e relevante acerca da memória histórica. Do mesmo modo considerou 

criar uma rede de solidariedade e comunhão entre os velhos que vivenciam a mesma fase 

cronológica. Através destas duas orientações acerca do tratamento da velhice asilada é 

possível garantir uma melhor dignidade e autoestima ao velho.  

O asilo paulista estudado por Debert se assemelha bastante ao deste estudo. Está 

localizado em uma região urbana e seus pavilhões são construídos em diferentes momentos. 

Contendo apartamentos duplos ou individuais, refeitório coletivo e área social. Os internos do 

asilo paulista por sua vez possuem uma média de 77 anos de idade são, viúvos, solteiros, 

separados ou em poucos casais. As atividades realizadas no asilo pesquisado por Debert são 

próximas àquelas desenvolvidas no Solar Colombino. Trata-se de oficinas de música, leitura, 

artesanato, ginástica além dos cuidados para com a manutenção do espaço físico do asilo, 

alimentação e saúde. Do mesmo modo, ambas instituições procuram promover campanhas 

junto a comunidade na captação de recursos para a ampliação de seus espaços como bem 
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demonstra a página virtual do Solar Colombino no facebook. Além de divulgar o desejo de 

promover melhores acomodações, diante da crescente procura, é também divulgado em tom 

de agradecimento quem foram os colaboradores da ação que, junto aos internos, posam para 

fotografias.  

Partindo inicialmente da observação de comportamentos, Debert considerou a 

realidade socioeconômica e familiar dos internos bem como compreende a identificação de 

um asilo de idosos enquanto uma instituição total uma vez que: 

 

Todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local e sob uma 

única autoridade [...]; cada fase da vida diária do participante é realizada na 

companhia imediata de um grupo relativamente grande de outras pessoas 

[...]; as atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários [...] e 

toda a sequência de atividades é imposta de cima por um sistema de regras 

formais explícitas e um grupo de funcionários; finalmente, as atividades 

obrigatórias são reunidas num plano racional único, supostamente planejado 

para atender aos objetos oficiais da instituição. (GOFFMAN, 1961 APUD 

DEBERT, 2012).  

 

Ao contrastar a teoria das instituições totais de Goffman com a experiência do 

asilamento, Debert (2012) considera que do ponto de vista dos múltiplos papeis sociais há um 

considerável distanciamento. Uma vez considerada a internação como um meio de resgatar a 

independência e movimentação social do indivíduo. Sobretudo, já em meio ao processo de 

asilamento, visualiza a impossibilidade deste resgate gerando grande decepção ao interno, 

uma vez que a experiência do asilamento ganha outras dinâmicas. No mais, este processo se 

torna mais delicado pela distinta compreensão que o interno e a equipe técnica faz do asilo. 

Enquanto que os internos vislumbram uma maior autonomia sob seu próprio processo de 

envelhecimento, o aparato técnico busca um ideal de asilo associado a capacidade de 

substituir o seio familiar.  

A compreensão do asilamento enquanto um instrumento de manutenção da 

independência do idoso pode ser verificado em uma das conversas que Debert teve com uma 

interna asilada no interior de São Paulo afirmando que: 

 

Eu queria entrar no lar, eu tenho filhos que estão bem na vida, mas 

eu queria ser livre. Com os filhos é muito bom quando se visita, mas quando 
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se precisa ficar com eles, morar junto, aí é melhor ter liberdade e morar aqui 

sozinha. Deixar também os filhos em paz. Os filhos também tem a vida 

deles. (DEBERT, 2012) 

 

A antropóloga observa que nas rodas de conversa nos asilos pesquisados algum 

residente sempre coloca em tom de dúvida o amor que os filhos nutrem pelos pais ao os 

internarem em um asilo. Assim, surgiram comentários como este: 

 

Lembro de minha avó, uma mulher muito idosa que morava 

conosco. Às vezes, minha avó pensava eu estava incomodando e falava ao 

meu pai se não seria melhor morar em um asilo. Nós todos, os seus filhos e 

netos, não queríamos que ela ficasse conosco. Me lembro do tratamento que 

dávamos a avó, era como se ela fosse um brilho, uma joia. Aqui mesmo a 

gente ouve as pessoas falarem que têm quatro ou cinco filhos e praticamente 

estão abandonadas. Quer dizer, a vida mudou muito. Por isso tem gente que 

vive revoltada, mesmo quando está num ambiente assim, como todo o 

conforto, mas é uma revolta íntima, porque a gente se lembra ainda do 

respeito que tínhamos pelos idosos. (DEBERT, 2012). 

 

3.2 A realidade sócio espacial do idoso goiano  

De acordo com a análise sócio-espacial dos idosos goianos realizada pelo Instituto 

Mauro Borges no ano de 2014
5
, ao longo das décadas de 1950 e 2010 houve um disparate 

quanto à relação da população idosa para com a infantil. Na primeira década havia 5,8 idosos 

para cada 100 crianças enquanto que na década de 2010, já se tinha 30 idosos para cada 100 

crianças. Esta equiparação pode decorrer, sobretudo, da relação existente entre a queda da 

mortalidade entre as décadas de 1940 e 1950 para com a alta fecundidade da população entre 

os anos 1950 e 1960. Este quadro começa a se alterar por volta da década de 1970 quando, em 

decorrência do envelhecimento da população, as taxas de fecundidade começam a abaixar 

como demonstra o gráfico1.  

 

 

                                                           
5
 Disponível em <http://www.imb.go.gov.br/down/analise_socioespacial_dos_idosos_em_goias.pdf> Acesso 

em: 5 de maio de 2018.  

http://www.imb.go.gov.br/down/analise_socioespacial_dos_idosos_em_goias.pdf
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Gráfico 1: Nível de fecundidade e mortalidade entre 1950 e 2010.

 

Fonte: http://www.imb.go.gov.br 

 

Gráfico 2: Taxa de fecundidade e envelhecimento da população  

 

Fonte: http://www.imb.go.gov.br 

 

 Em decorrência do declínio da fecundidade, que passou de 1,9 para 1,86 filhos por 

mulher em idade reprodutiva, houve uma consequência substancial no envelhecimento da 

população. Somado as novas possibilidades da longevidade, este fator torna a base da 

estrutura piramidal estreita enquanto que seu topo se alarga como nota-se no gráfico 3. Deste 

modo, acontece no Estado de Goiás o comprometimento da renovação dos habitantes e o 

expressivo aumento da participação de pessoas em idade mais avançada. Enxergando a 
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ascensão deste fenômeno nas próximas décadas, os pesquisadores do Instituto Mauro Borges 

acreditam que até 2030 os idosos goianos representarão 11% da população. Seriam 

aproximadamente 880 mil habitantes com mais de 65 anos. Dado a este desequilíbrio entre as 

gerações é provável que não tenhamos, por exemplo, tempo hábil de adequar o sistema 

previdenciário uma que vez que a quantidade de contribuintes tende a diminuir em vista dos 

beneficiários.  

 Imerso neste cenário de envelhecimento abrupto da população, nota-se o fenômeno da 

feminização da velhice goiana e a clara necessidade da existência de políticas públicas 

direcionadas a este grupo específico. Até o ano de 2010, as mulheres representavam 52,4 % 

de um total de 375.788 idosos. Por sua vez, este percentual tende a chegar à 55% na década de 

2030. É possível considerar, de acordo com o estudo feito pelo Instituto Mauro Borges no ano 

de 2010, que este percentual correspondente a feminização do envelhecimento goiano é ainda 

maior após os 90 anos de idade, totalizando 58,2%. Neste sentido, a Política de Atenção a 

Pessoa Idosa tem se movido de um modo mais cuidadoso no trato desde grupo específico. Em 

março de 2017 aconteceu na UFG regional de Catalão, a 1ª Conferência Municipal de Saúde 

das Mulheres (figura 60) em que se convidou as mulheres à luta contra o machismo, o 

sexismo e a misoginia.  

Figura 60: Pôster de divulgação da 1º Conferência Municipal de Saúde das Mulheres 

 

Fonte: https://saudepessoaidosago.wordpress.com/1a-conferencia-municipal-de-saude-das-mulheres/  

https://saudepessoaidosago.wordpress.com/1a-conferencia-municipal-de-saude-das-mulheres/
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 Assim, os idosos não importando o seu gênero, inspira cuidados específicos 

demandando acompanhamento no feito de suas necessidades cotidianas. Neste sentido, é 

fundamental que se pense em instituições de longa permanência para idosos. De acordo com o 

Instituto de Pesquisa Aplicada no ano de 2009, Goiás contava com 157 instituições desta 

natureza, incluindo o Solar Colombino analisado nesta presente dissertação. Sobretudo, 59% 

dos municípios goianos não possuíam nenhuma casa de apoio ao idoso. Dentre as 157 

instituições, apenas aproximadamente 30% eram públicas, sendo o restante privadas 

filantrópicas.  

Gráfico 3: Proporção de idosos por gênero. 

 

Fonte: http://www.imb.go.gov.br 

 

 Outro fator preocupante é quanto a especialidade de geriatria que não se faz acessível 

à grande maioria dos idosos goianos, uma vez que, 82% num total de 39 registrados junto ao 

Conselho Regional de Medicina de Goiás, contam com o endereço profissional situado na 

capital e os restantes distribuídos nas cidades interioranas de: Aparecida de Goiânia, 

Anápolis, Rio Verde, Itumbiara e Minaçu.  

  Deste modo, para a compreensão do processo de envelhecimento da população 

goiana, se faz necessário considerar, do mesmo modo, o Plano de Política de Atenção à Saúde 

da Pessoa Idosa de Goiás elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde que se fundamenta na 
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matriz nacional de políticas públicas. Assim sendo, podemos tentar visualizar de que modo 

ela se aplica à realidade goiana bem como naquela apresentada pelas fotografias do asilo 

Solar Colombino de Goiânia.  

 A matriz nacional
6
, portanto, é estruturada conforme alguns objetivos específicos, 

sendo eles: Promoção do envelhecimento Ativo e Saudável (realizar ações motivadoras ao 

abandono do uso de álcool, tabagismo e sedentarismo, em todos os níveis de atenção); 

Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável (promover a saúde através de serviços 

preventivos primários, tais como a vacinação da pessoa idosa, em conformidade com a 

política nacional de imunização); Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável 

(estimular programas de prevenção de agravos de doenças crônicas não-transmissíveis em 

indivíduos idosos); Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável (Realizar ações 

integradas de combate a violência doméstica e institucional contra idosos e idosas); Atenção 

Integral e Integrada à Saúde da Pessoa Idosa (Incorporação, na atenção básica, de 

mecanismos que promovam a melhoria da qualidade e aumento da resolutividade da atenção à 

pessoa idosa, com envolvimentos dos profissionais da atenção básica e das equipes do Saúde 

da Família, incluindo atenção domiciliar e ambulatorial, com incentivo à utilização de 

instrumentos técnicos validados, como de avaliação funcional e psicossocial); Provimento de 

Recursos Capazes de Assegurar Qualidade da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa 

(provimento de insumos, de suporte em todos os níveis de atenção, prioritamente na atenção 

domiciliar inclusive medicamentos).  

 Considerando que a maioria dos idosos não tem acesso a assistência médica 

especializada necessária como também ao auxílio da previdência de qualidade, é válido 

notarmos o grau de instrução bem como sua situação econômica na garantia da supressão de 

suas necessidades. De acordo com o Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) de 

2013, o rendimento médio mensal do idoso goiano é de 1.322,43 sendo que, o grupo que teve 

até um ano de estudo possui o rendimento de 822,18. Em contraste, aqueles que estudaram 

por quatro anos possuíam 1.313,26 de rendimento mensal; os que estudaram por mais de oito 

anos recebiam a quantia de 1.429,51; aqueles que estudaram por doze anos contavam com a 

renda de 2.681,76 mensal e os que estudaram por quinze anos puderam contar com o 

rendimento mais expressivo, 4.883,59 mensal. Sobretudo, até o ano de 2013, 79,5% da 

população idosa de Goiás encontrava-se economicamente inativa. Porém, 99,6 apresentaram 

                                                           
6
 Disponível em < https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/matriz-de-politicas> Acesso em: 5 de maio de 2018.  

https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/matriz-de-politicas
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algum tipo de ocupação. Deste modo, analisando as possibilidades do idoso economicamente 

ativo (20,5%) e inativo (79,5%) é possível afirmar que este, para garantir a sua sobrevivência, 

depende eminentemente do seu grupo familiar ou de assistências públicas. Observando o 

gráfico que se segue acerca das principais causas de morte no Estado de Goiás é possível 

verificarmos as carências assistenciais prestadas ao idoso. A grande causa das mortes de 

pessoas idosas no Estado são vinculadas às doenças no aparelho circulatório.  

 

Gráfico 4: Causas de morte da pessoa idosa no Estado de Goiás 

 

Fonte: http://www.imb.go.gov.br 

 

 Visando aplicar a Matriz Nacional de Política de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, foi 

criado, pela Coordenação de Atenção a Saúde da Pessoa Idosa da Secretaria Estadual de 

Saúde, o blog saudepessoaidosago.wordpress.com em busca de aprimorar a comunicação dos 

idosos para com a rede de atendimento. Primando pela autonomia da pessoa idosa, o blog de 

acessível navegação, conta com alguns links rápidos de acessos à boletins informativos, 

campanhas de prevenção, divulgação de simpósios, campanhas de datas comemorativas, 

cursos e alguns resultados de pesquisas. Dentre os materiais disponíveis encontram-se os 

boletins divulgados no ano de 2017 voltados à esclarecimentos relacionados a violência 

contra o idoso, a depressão e acessibilidade.  
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 A sexta edição do Boletim Informativo “Saúde da Pessoa Idosa” divulgada em junho 

de 2017, é voltada ao Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. 

Assim, neste é comentado de modo didático o Seminário: “Quebrando o Silêncio: Violência 

Contra a Pessoa Idosa” (figura 61) realizado no dia 20 de junho de 2017 no auditório do 

Ministério Público de Goiás. O evento aconteceu de modo a qualificar os profissionais das 

áreas da saúde, assistência social e justiça. Assim, visou-se o debate para a implementação de 

ações de prevenção, promoção e cultura da antiviolência.  

Figura 61: Boletim de conscientização da violência contra o idoso. 

 

 

Fonte: https://saudepessoaidosago.wordpress.com/ 

 

https://saudepessoaidosago.wordpress.com/
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 No mês de abril de 2017 foi veiculado a edição especial “Depressão na Pessoa Idosa” 

(figura 62) do Boletim Informativo “Saúde da Pessoa Idosa” demonstrando o preocupante 

cenário do envelhecimento em uma esfera global, sobretudo, no que tange as doenças de 

ordem crônico-degenerativas e enfermidades neuropsiquiátricas, em específico a depressão. 

Salienta-se assim, a proposta de promover o envelhecimento ativo preservando a capacidade 

funcional do idoso.  

Figura 62: Boletim depressão na pessoa idosa. 

 

 

Fonte: https://saudepessoaidosago.wordpress.com/ 

 

https://saudepessoaidosago.wordpress.com/
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  Publicado na edição de setembro de 2017, o Boletim Informativo “Saúde da 

Pessoa Idosa” voltou-se a campanha de acessibilidade “Cidade Amiga do Idoso” (figura 63). 

Nesta sétima edição, é reconhecida junto a Organização Nacional de Saúde, a adaptação das 

cidades conforme as limitações físicas apresentadas pela pessoa idosa. Seguindo a perspectiva 

do projeto, aceitaram a proposta de tornar a locomoção e convivência do idoso mais seguras, 

as cidades de: Goiás, Aparecida de Goiânia e Itumbiara. Número este completamente 

reduzido se considerado que o Estado de Goiás possui 246 municípios.  

Figura 63: Boletim cidade amiga do idoso 

 

 

Fonte: https://saudepessoaidosago.wordpress.com/ 

 

https://saudepessoaidosago.wordpress.com/
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 Neste sentido, a subcoordenadoria de Atenção à Pessoa Idosa do Estado de Goiás tem 

assessorado os profissionais dos municípios goianos na realização de ações de saúde voltadas 

aos idosos. Assim, é possível verificarmos muita proximidade entre as atividades realizadas 

por esta e àquelas realizadas de forma cotidiana no asilo Solar Colombino. Abaixo seguem 

fotografias amadoras da Ação de Saúde realizada na cidade de Goiatuba (figura 64) e dos 

cuidados fisioterápicos realizados no asilo Solar Colombino em Goiânia (figura 65). 

 

Figura 64: Ação de Saúde realizada no Município de Goiatuba em agosto de 2015. 

 

Fonte: https://saudepessoaidosago.wordpress.com/2015/08/ 

 

 Sobretudo, é possível traçarmos, do mesmo modo, algumas semelhanças na 

composição das fotografias amadoras realizadas nas Ações de Saúde do Estado (figura 66) 

para com os registros em grupos publicados pela página do Asilo Solar Colombino.  

 

 

 

 

 

 

 

https://saudepessoaidosago.wordpress.com/2015/08/
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Figura 65: Interno realizando sessão de fisioterapia, 2018.  

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos  

 

Figura 66: Ação de Saúde à Pessoa Idosa realizada no Município de Itumbiara em agosto de 2015 

 

Fonte: https://saudepessoaidosago.wordpress.com/2015/08/ 

 

 Para além de campanhas relacionadas a prevenção de doenças e no combate à 

violência contra o idoso, é de extrema importância que compreendamos a situação 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
https://saudepessoaidosago.wordpress.com/2015/08/
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habitacional dos idosos goianos. De acordo com o Pnad de 2013, de modo aproximado, 40% 

dos idosos goianos moram na companhia de duas pessoas, enquanto que 20% residem com 

três pessoas; 19% moram sozinhos e aproximadamente 8% na companhia de algum parente. 

A condição de moradia, por sua vez, não se torna tão alarmante por cerca de 84,5% dos idosos 

possuem moradia própria; enquanto que 9,2% moram em imóveis alugados e outros 6% em 

moradias cedidas. O fator da grande maioria dos idosos possuírem imóveis próprios é bastante 

positivo se analisado a sua renda média de ½ até 1 salário mínimo como demonstra o gráfico 

5. Portanto, se considerado que a pesquisa fora realizada no ano de 2013, 193.340 idosos 

viviam com a quantia variada de 337,50 a 678,00 mensais.   

 

Gráfico 5: Dados socioeconômicos do idoso goiano em 2013 

 

Fonte: http://www.imb.go.gov.br 

 

3.3 A reivenção do envelhecimento goiano: o retrato do idoso no asilo Solar Colombino 

Augusto de Bastos  

  Em continuidade a proposta da presente dissertação, procuramos fazer a leitura das 

imagens das 40 selecionadas (identificadas em asteriscos), buscando apreender o tratamento 

para com a velhice expressa entre os internos do Solar Colombino. Sobretudo, este viés nos 

permite vislumbrar o conceito de velhice em transmutação. Embora ainda existente, a velhice 

que se nota no século XXI não está mais associada ao isolamento. A analisada velhice, 

expressa pelas fotografias registradas no cotidiano do asilo goianiense, aludem a uma nova 

noção de asilamento. Não se trata de uma velhice isolada mas por outro lado não se aproxima 

daquela em que se atinge a satisfação pessoal. Acreditamos, portanto, que pensar o 
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envelhecimento goiano no século XXI é preciso considerar um entremeio. Esta abordagem 

nos remete á aquela sugerida por Didi-Huberman ao propor uma análise mediadora entre 

forma e conteúdo, vislumbrando assim, o processo de significação no alcance da apreensão de 

sentido. A análise dos atributos presentes em cada fotografia é indispensável, sobretudo, 

utilizada unicamente como método de análise, nos levaria á uma leitura linear do objeto de 

estudo.  

 Ao voltarmos á análise da página do asilo Solar Colombino Augusto de Bastos no 

facebook, notamos as informações referentes á criação da página bem como a sua 

apresentação diante da rede social. Percebemos que, inicialmente, a plataforma virtual do 

asilo não contava com as publicações de modo organizado. As postagens ou divulgações eram 

feitas de modo mais espontâneo e esporádico.  

 Na primeira publicação, portanto em 10 de novembro de 2011, foi divulgado um link 

inativo do youtube que se referia ao vídeo “Chorinho Natalino” que aconteceu no Solar 

Colombino no ano de 2009. Após esta data, não foram realizadas postagens em que se 

compartilhava alguma memória anterior ao ano de 2011. Sobretudo, ao 15º dia do mês de 

dezembro deste mesmo ano, foram postadas 21 fotografias do passeio externo que alguns 

internos fizeram ao Goiânia Shopping. Deste passeio, selecionamos a figura 67: Dona Geralda 

e Papai Noel. Nesta mesma data, foram publicadas outras 43 fotos referentes aos artigos 

disponíveis á venda no bazar do próprio asilo. Deste modo, esta série nos indica como se dá a 

captação de recursos para a manutenção do asilo. Ainda neste mesmo mês, a página do Solar 

Colombino divulga a série composta por 9 fotografias registradas na festa das aniversariantes, 

Dona Dalva, Dona Graciele e Dona Jandira, que na época, era recém chegada no asilo.  
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*Figura 67: Autor desconhecido. Dona Geralda e Papai Noel. Goiânia Shopping, 15 de dezembro de 2011. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

*Figura:68 Autor desconhecido. Aniversário de Dona Dalva. Solar Colombino, 30 de dezembro de 2011. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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 Sobretudo, somente ao final do mês de janeiro de 2012, a página passa a apresentar 

uma notória organização e critérios na divulgação das fotografias. São publicadas em alguns 

álbuns cujos títulos se referem ao tratamento para com o idoso. Desta forma, passamos a 

organizar as fontes fotográficas conforme três tipologias: Interação social; Assistência médica 

e fisioterápica e Terapia ocupacional. No entanto, percebemos a ênfase na divulgação de 

fotos relacionadas á tipologia de interação social.  

 A figura 67, a exemplo, revela uma recorrente forma de entretenimento. 

Tradicionalmente, as idas aos shoppings da cidade acontecem nos dias próximos ao Natal 

para que os internos apreciem a decoração Natalia. Dona Geralda, por sua vez, apresenta 

limitação física sendo necessário o uso de uma bengala. Com olhar fixo, a idosa que usa um 

vestido listrado, sorri inocentemente para o homem caracterizado de Papai Noel que também 

aparenta idade avançada se desconsiderado a caracterização. A idosa aparenta atributos 

característicos como: cabelos brancos e curtos cuidadosamente penteados; braços e rosto 

enrugados. A fotografia capta o momento do cumprimento quando, Dona Geralda leva a mão 

esquerda ás costas do Papai Noel e este simultaneamente, toca seu ombro esquerdo em 

menção de respeito. À frente de uma loja esportiva, ambos contrastam com a fachada preta 

possuindo também, um telão interativo na lateral esquerda. A fotografia apresenta 

enquadramento horizontal e boa resolução dada a luminosidade do ambiente.  

 A figura 68, do mesmo modo, pertence á tipologia de interação social. Esta, no 

entanto, representa o início de um recorrente critério utilizado na publicação das fotografias. 

A partir de então, o asilo registra a festa comemorativa dos aniversariantes do mês. Sendo 

uma das três parabenizadas, Dona Dalva. Sentada em uma cadeira de madeira branca, recebe 

um bolo de aparência caseira em sua direção, decorado com morangos, dois tipos de velas e a 

escrita “parabéns” sob o glacê branco. A idosa vestida com uma blusa estampada preta e 

casaco listrado, leva as mãos em direção a bandeja do bolo. Este lhe é oferecido por uma 

mulher, se observado as unhas vermelhas, não aparecendo totalmente no enquadramento 

vertical da fotografia. A idosa apresenta lucidez, além dos atributos inerentes a idade 

avançada. Os cabelos grisalhos aparecem praticamente cobertos por um lenço rígido 

vermelho, usa delicados brincos em predaria translúcida e colar comprido de bolinhas roxas. 

No momento da captura, Dona Dalva parece dizer algo. Estaria ela agradecida pela festa de 

aniversário? 
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 O reconhecimento das tipologias foi dado pela análise mais precisa do ano de 2012, 

quando notamos certa lógica na publicação das fotografias dos idosos. Assim, ao fim de 

janeiro são publicadas algumas fotografias no álbum “Aniversário da Lucinha – 100 Anos”. 

No mês seguinte fotos que representavam o “Dia-a-dia” dos internos e em março, foram 

divulgadas fotografias da “Oficina Terapeutica 1 – Março 2012”. Em abril, por sua vez, só 

fora publicada uma fotografia avulsa e no mês de maio apenas aquelas relacionadas ao “Dia-

a-Dia”. No mês de junho foi realizada a publicação de fotografias da “Oficina Terapeutica 2 

– Junho/2012”, em comemoração ao “Dia dos Namorados – 2012” e um álbum de nome 

“Orações”. No mês seguinte, não se teve nenhuma publicação sobre qualquer teor na página 

do Solar Colombino. Esta, portanto, passa a ter algum tipo de movimentação apenas em 

agosto quando publicada a “Oficina Terapeutica 3” e a série de fotos dos “Palhacinhos do 

Bem – Mocidade Espírita aprendizes do caminho”. Em setembro foi publicado a “Visita da 

turma do 5º período de enfermagem da FAC UNICAMPS”, o “Dia-a-Dia” e o “Coral 

espírita vozes da esperança – set 2012”. No início de outubro, foram divulgadas fotografias 

da “Oficina Terapeutica 4 – Outubro/2012”, da “Visita dos alunos do Colégio Ávila – 05 out 

2012” bem como da “Apresentação do filme “A bela e a fera” Out 2012” e da “Fisioterapia 

no Solar Colombino”. Ao final do mês de novembro, acontece a “Oficina Terapeutica 6 – 

Novembro/2012 e “Fomos ao Shopping Flamboyant – 29 de Nov 2012”. Em dezembro, mês 

de maior movimentação da página durante todos os anos, acontece: a “Oficina Terapeutica 6 

– Dezembro/2012”; a “Visita do Colégio Sena Aires – Turma ultimo ano – técnico 

enfermagem”; o “Almoço Beneficente – Vivence Hotel – Dez 2012; a “Festa Natal 2012 no 

Solar Colombino”; o “Almoço de Natal oferecido pela Coca-Cola (Refrescos Bandeirantes)” 

e o “Jantar de Confraternização dos funcionários do Solar Colombino”.  

 Deste modo, podemos considerar que o critério inicial estabelecido na publicação das 

fotografias na rede social do asilo, está voltado á festinhas de aniversário e ao dia-a-dia, com 

ênfase para as oficinas de terapia ocupacional. Sobretudo, é também veiculado uma atividade 

de estágio e a visita de estudantes de ensino fundamental, bem como um passeio externo. Ao 

final do ano, a página se volta praticamente ás publicações de confraternizações, incluindo 

almoço beneficente e festa natalina. Assim, o viés inicial já alude as tipologias referidas 

anteriormente. Este critério, por sua vez, se torna mais encorpado e aparente a partir do ano de 

2013, quando a página passa a contar com mais organização e publicações de fotos que 

revelam outras atividades do asilo.  
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 No ano de 2013, a página do Solar Colombino expande o critério de divulgação das 

fotografias sendo este mantido até os dias de hoje. Assim, para além daquelas de costume, 

passam a ser publicadas fotografias de festividades e datas comemorativas como: carnaval, 

páscoa, dia das mães, festa junina e até mesmo o dia das crianças. Sobretudo, entre as 

postagens das atividades, são publicados dizeres salientando a valorização da pessoa idosa. 

Notamos, portanto, não apenas o tratamento da velhice, mas também percebemos o asilo 

Solar Colombino em seu caráter institucional. Ao longo deste mesmo ano, é criado o álbum 

“In Memorian” para homenagear os internos falecidos e do mesmo modo, é postado em 

formato “linha de tempo” uma nota de falecimento, gerando assim, uma comoção coletiva 

entre aqueles que acessam a página. No entanto, notamos também frequentes pedidos de 

doações específicas, como por exemplo, utensílios de cozinha. Assim, visando credibilidade 

institucional, é divulgada a nota fiscal dos utensílios comprados com a arrecadação. Do 

mesmo modo, o asilo demonstra extremo agradecimento aos colaboradores que, muitas vezes, 

contribuem de forma anônima.  

 A página, por sua vez, apresenta ao público os cuidados nutricionais no preparo das 

seis refeições servidas aos internos, bem como, passa a divulgar algumas instalações físicas 

do asilo. Notamos assim, a fachada com portão de grades, recepção com gabinete e sala de 

espera, o pátio externo com gramado e algumas cadeiras de fio, a sala de fisioterapia, posto de 

enfermagem, jardim com plantas variadas, refeitório, um grande salão de eventos servindo 

também para ambientar as orações e a TV, cozinha equipada e lavanderia.  

 Em entrevista ao G1 Goiás
7
 no ano de 2016, a assistente social Sarah Helena do 

Amaral reintera que: 

Existem algumas regras para recebermos os idosos, e algumas famílias 

fazem contribuições. Além disso, a gente conta com a ajuda de doadores, 

mas os gastos são muito altos. Os valores que obtemos com a venda de 

produtos no brechó e essas doações são revertidas para pagar os funcionários 

e os custos da casa, mas ainda assim precisamos de ajuda...A gente realiza 

diversas atividades com eles, como passeios e atividades culturais. Mas logo 

depois alguns já esqueceram ou lembram vagamente. Mesmo assim, essas 

ações são importantes para garantir o bem-estar deles. Também contamos 

com o apoio de voluntários, que nos procuram desde para fazer alguma visita 

ou até para fazer a unha, cortar os cabelos deles. Esse apoio é 

fundamental...Temos toda  uma rotina para que todos eles se exercitem, se 

alimentem bem. No total, oferecemos seis refeições diárias. Além disso, eles 

fazem atividades como arteterapia, fisioterapia, além dos passeios externos. 

                                                           
7
 Disponível em < http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/12/asilo-solar-colombino-augusto-de-bastos-

arrecada-doacoes-em-goiania.html> Acesso em: 10 de maio de 2018.  

http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/12/asilo-solar-colombino-augusto-de-bastos-arrecada-doacoes-em-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/12/asilo-solar-colombino-augusto-de-bastos-arrecada-doacoes-em-goiania.html
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Nosso objetivo é proporcionar qualidade de vida para eles. (G1 GOIÁS, 

2016) 

 

 Sobretudo, ao longo de todo o ano de 2013 são publicadas fotografias da reforma do 

bazar que funciona no próprio asilo bem como, variados pedidos de doações de artigos como: 

roupas, sapatos, acessórios e até mesmo eletrodomésticos. Notamos muita ênfase nas 

atividades relacionadas ao bazar uma vez que este é tido como gerador de renda do Solar 

Colombino. Do mesmo modo, este também demonstra certa preocupação para com o 

cumprimento da folha de pagamento dos 37 funcionários em regime CLT que prestam 

variados serviços ao asilo. São esses: enfermeiros, um profissional responsável pelo 

Departamento Financeiro, psicóloga, assistente social, monitores, motorista, fisioterapeuta, 

cozinheiras, auxiliares de serviço gerais, passadeira e lavadeira. No entanto, o Solar 

Colombino conta com bastante respaldo de voluntários que lhe prestam os mais variados 

auxílios, podendo até mesmo, ser uma atividade de estágio. Entre estes, uma manicure que a 

quase 20 anos faz as unhas das internas uma vez ao mês. Outra prática característica iniciada 

em 2013, foi a apresentação de alguns internos e funcionários, assim como o esforço de 

propor novas atividades aos idosos, como números musicais ou exibição de filmes.  

 A seguir, compomos um mosaico (figura 69) com alguns convites de divulgação do 

Bazar do Solar Colombino apenas no ano de 2013. Nestes, o asilo salienta: “Não pode trazer? 

Ligue-nos (32801031) pois mandaremos buscar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

Figura 69: Pôsters de divulgação do Bazar Solar Colombino do ano de 2013. 

 

 

 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 As mais variadas formas de arrecadação com intuito de manter a instituição em bom 

funcionamento, se enquadram ao que consiste o capítulo II do Estatuto Nacional do Idoso
8
 

que atribui ás instituições a responsabilidade de se manterem. Respondendo, do mesmo modo, 

                                                           
8
 Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf>Acesso em: 3 de 

maio de 2018.  

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf
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ás normas previstas pela Política Nacional do Idoso, Vigilância Sanitária e pelo Conselho 

Municipal da Pessoa Idosa.  

 

Capítulo II – Das entidades de atendimento ao idoso 

Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das 

próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução 

emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme a 

Lei nº 8.842, de 1994. 

Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de 

assistência ao idoso ficam sujeitas a inscrição de seus programas, junto ao 

órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa 

Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa 

Idosa, especificando os regimes de atendimento, observando os seguintes 

requisitos: 

  

I. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 

higiene, salubridade e segurança. 

II. Apresentar objetivos estatuários e plano de trabalho compratíveis com os 

princípios desta Lei. 

III. Estar regulamente constituída.  

IV. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes (ESTATUTO DO IDOSO, 

2013).  

 

            Desta forma, o asilo recorre à rede social para divulgarem pedidos de doações dos 

mais variados produtos e alimentos. Após a arrecadação, por sua vez, a instituição volta a 

publicar em sua página os agradecimentos aos doadores de forma documentada com a 

publicação das fotografias dos itens adquiridos e suas respectivas notas fiscais. A política 

adotada pelo asilo segue de acordo com o que prevê o Art. 48 Estatuto do Idoso, uma vez que 

consta como responsabilidade das instituições de atendimento ao idoso apresentar a 

idoneidade dos seus dirigentes. A partir da leitura das notas (figuras 70 a 74) é possível tomar 

conhecimento do tratamento que o Solar Colombino presta ao idoso.  
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Figura 70: Prestação de contas abril de 2014 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos  
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Figura 71: Prestação de Contas de junho de 2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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Figura 72: Prestação de contas de maio de 2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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Figura 73: Prestação de contas de julho de 2015. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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Figura 74: Prestação de contas13 de maio de 2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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              De acordo com as notas fiscais publicadas pela própria instituição, a verba 

arrecadada foi utilizada para renovar os utensílios de cozinha a notar pela descrição do 

documento. Tratam-se de 3 assadeiras e 2 formas de pudim conforme a nota de 24 de abril de 

2014; 70 unidade de cumbucas escolares e 56 colheres datadas em 17 de julho de 2015; 35 

canecas de merenda azuis, 35 tigelas de merenda azuis e 45 colheres de mesa no cupom de 13 

de maio de 2016; 50 colheres de mesa conforme o documento do dia 16 de maio de 2016; 20 

toalhas de banho em 6 de junho de 2016. Assim, podemos entender que o Solar Colombino 

presa pela renovação dos utensílios utilizados na rotina diária dos idosos, oferecendo artigos 

de mesa e banho novos em quantidade suficiente para atender a demanda dos 55 internos. 

 Dada á verificação desta conjuntura, é possível constatarmos a sua manutenção até os 

dias de hoje. Assim, a análise das demais fotografias podem seguir de modo comparativo 

entre os anos de 2013 e até os primeiro meses de 2018. No entanto, o espectro identificado e 

tomado por base neste estudo, nos alude a pensarmos sobre as fotografias que não foram 

tiradas. Como dito anteriormente, não somente as fotografias selecionadas, como também as 

presentes em todo o universo de fotografias publicadas na rede social do Solar Colombino,  

revelam certa linearidade. Não há dor, tristeza, doença, irritabilidade, rompantes ou até 

mesmo uso de medicamentos sejam de uso esporádico ou contínuo. Percebemos que em 

muitas fotografias, o idoso aparece executando as atividades propostas, no entanto, será que 

todos eles aceitaram participar? Este apontamento é possível, uma vez que a grande maioria 

das fotografias registradas durante as oficinas de terapia ocupacional representam os internos 

em atividade individualmente. Sobretudo, também é possível que aceitemos enquanto 

hipótese, que a intenção do fotógrafo amador pode ter sido resgatar algum traço de 

individualidade entre os idosos.  

3.4 A análise descritiva das fotografias do asilo Solar Colombino Augusto de Bastos  

 Integrando a seleção das fontes do presente estudo, a figura 75 registra Dona Marlene 

realizando uma atividade de terapia ocupacional. Assim, apresenta locomoção comprometida 

se considerado a cadeira de rodas que se mantêm junto a mesa de granito.  Nesta, se nota o 

uso improvisado como paleta um prato branco e outro laranja. Há também um copo verde 

d’água para auxiliar na pintura, um saquinho plástico com tintas a óleo, três lápis de cor, 

frascos de tintas no tom azul e um pano de cor clara ao alcance das mãos. A fotografia de 

enquadramento vertical, mostra um celular de modelo ultrapassado á mesa e uma garrafa 
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média de refrigerante com água. A idosa, que pinta uma tela na cor azul, parece estar no salão 

de eventos do asilo se notado a parede branca ao fundo e a barra de sustentação rente a 

parede. Veste uma blusa estampada de caimento leve e tem cabelos lisos em corte acima dos 

ombros aparentando serem bem cuidados. Dona Marlene, aparece concentrada com a cabeça 

inclinada para o lado esquerdo buscando um melhor desempenho motor na mão direita que 

segura o pincel.  

 

*Figura 75: Autor desconhecido. Dona Marlene pintando tela. Solar Colombino, 29 de dezembro de 2015. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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 Segundo a assistente social Dagma Ramos, em entrevista ao Jornal Diário da Manhã
9
:  

 

São idosos que andam com dificuldade, com ajuda de andador ou cadeira de 

rodas; que não tem parentes, situações em que a própria família não tem 

condições de cuidar ou de casos em que os parentes não quer cuidar da 

pessoa idosa e, por isso, são trazidos pra cá”[...] Os idosos aqui recebem 

cuidados médicos e farmacêuticos, alimentação controlada por nutricionista 

e dormem em quartos confortáveis e limpos. (DIÁRIO DA MANHÃ, 2016) 

 

 A fala da funcionária do asilo reforça, em certa medida, a caracterização dos idosos 

representados nas fotografias selecionadas no presente estudo. Verificamos que muitos 

aparecem sob cadeira de rodas, caminhando com auxílio de andadores ou sentados com a 

bengala ao alcance das mãos. No entanto, os retratos amadores não registraram nenhum 

momento em que foi administrado algum medicamento, consultas médicas ou o aspecto das 

acomodações.  

 A respeito dos direitos fundamentais estabelecidos pelo Estatuto do Idoso, podemos 

constatar a clara preocupação da instituição para com a nutrição dos internos. A partir da 

descrição dos itens pedidos por esta, bem como por algumas fotografias publicadas na página, 

notamos que as seis refeições são à base de: leite, café, bolachas, bolos, sucos, iogurtes, 

vegetais e hortaliças variadas, frutas, grãos e carne vermelha. Neste sentido, apuramos que a 

conduta tomada pela instituição acerca da alimentação do idoso está de acordo com as 

obrigações das entidades de atendimento ao idoso prevista no Estatuto do Idoso.  

 Acerca das doações, a assistente social em entrevista concedida ao jornal local 

confirma que: 

A gente normalmente recebe itens da cesta básica, como arroz e feijão, mas 

o que mais precisamos é de café, açúcar, manteiga de leite, já que evitamos 

dar margarina aos idosos, e de carne vermelha, principalmente em bife e 

moída...Também pedimos que as pessoas que puderem façam tanto as 

doações em dinheiro esporádicas quanto aquelas mensais. Muitas vezes os 

nossos gastos ultrapassam as verbas que temos, então essa ajuda financeira é 

importante... A nossa prioridade é sempre atender aos internos. Quando o 

item não serviu para nenhum deles ou não será útil na casa, disponibilizamos 

para a venda (DIÁRIO DA MANHÃ, 2016) 

  

                                                           
9
 Disponível em <https://www.dm.com.br/cotidiano/2016/04/um-lugar-para-envelhecer.html> Acesso em: 3 

de maio de 2018.  

https://www.dm.com.br/cotidiano/2016/04/um-lugar-para-envelhecer.html
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 Embora o universo de fotografias reproduzidas na página do Solar Colombino 

Augusto de Bastos, não primar pela documentação das acomodações disponibilizadas pela 

instituição, é possível notarmos alguns aspectos destas que aparecem enquanto plano de fundo 

em poucas fotografias. A exemplo, a figura 76 nos revela o momento em que uma enfermeira 

voluntária secava os cabelos de uma das internas em uma das acomodações. Assim, 

percebemos a existência de três camas hospitalares, sendo duas juntas ás duas laterais da 

parede frontal e outra rente á porta de entrada. Por entre as duas camas, há um armário médio 

branco e sob ele alguns porta-retratos. Acima do móvel um relógio simples, que no caso da 

presente fotografia, marcava o horário do atendimento, 09:52 da manhã. Notamos uma janela 

em nível mais alto, ocupando quase todo o comprimento da parede frontal, sendo necessária 

uma extensa cortina amarela. As paredes laterais por sua vez, contam com delicados quadros 

decorativos. 

Figura 76: Voluntária prestando atendimento a idosa.  

.  

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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 Desta forma, podemos concluir que as acomodações tentam transmitir alguma 

familiaridade aos internos a partir de elementos decorativos e que lhe proporcionem a 

lembrança de momentos marcantes de suas vidas. Além deste aspecto, percebemos que a 

acomodação demonstra a preocupação quanto ás limitações físicas apresentadas por muitos 

dos idosos. Observamos que a adoção de camas hospitalares, se notado a manivela na direção 

do braço direito da senhora, propicia diferentes graus de inclinação visando o melhor conforto 

do interno. Outro ponto que denota preocupação para com o idoso, no sentido preventivo, é a 

existência de uma grade de proteção que deve ser utilizada para conter o residente, de modo 

que não sofra quedas durante o sono. Ainda, verificamos que o espaçamento entre todos os 

móveis são suficientes para a locomoção e manuseio das cadeiras de rodas, utilizadas por 

grande parte dos internos. Selecionamos a fotografia correspondente a figura 77 por ela nos 

apresentar outro detalhe presente nas acomodações.  

 

Figura 77: Identificação dos internos. Autor desconhecido. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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 Embora muito semelhante a fotografia anterior, a figura revela para além do momento 

que a senhora tem os cabelos escovados pela voluntária, uma interna deitada em seu leito no 

plano de fundo do registro. Sobretudo, verificamos que esta acomodação segue um padrão 

semelhante à apresentada anteriormente. O enquadramento vertical da fotografia nos permite 

visualizar uma cama de solteiro em madeira e outra do tipo hospitalar, um andador, um 

armário por entre as camas e sob ele porta-retratos, assim como a extensa janela com cortina. 

No entanto, o detalhe que consideramos interessante, foi a identificação da interna escrita em 

um papel colado junto ao pé da cama hospitalar na lateral direita do retrato. Assim, notamos a 

escrita em letras maiúsculas: “NCISCA DE JESUS (16)” que por dedução, acreditamos se 

tratar de “FRANCISCA DE JESUS (16)”. Desta forma, podemos concluir que a identificação 

demarca o leito de cada um deles e auxilia a operação dos funcionários que os acompanham 

cotidianamente. Assim como adotado em hospitais, o padrão de identificação por nome 

seguido de número, nos indica que pode ser um recurso utilizado pela enfermagem e médicos 

fixos do asilo, ajudando também o serviço dos demais voluntários da saúde que com 

frequência prestam seus serviços a instituição.  

*Figura 78: Autor desconhecido. Idosa pintando tecido. Solar Colombino, 24 de novembro de 2014. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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 Registrando com bastante frequência, o momento correspondente à figura 78 

documenta a idosa sentada junto á mesa de ardósia segurando o tecido delicadamente com a 

mão esquerda enquanto que a outra é levado o pincel junto a paleta improvisada. A fotografia 

de enquadramento horizontal, mostra um copo d’água para que seja feita a limpeza rápida do 

pincel. A paleta, que parece ser um utensílio de cozinha, possui alguns borrões e um pouco de 

tinta lilás. Á direita e ao alcance das mãos, um pano que lhe sirva para secar as cerdas do 

pincel ou a ponta dos dedos. A interna veste uma blusa estampada, tem os cabelos brancos em 

corte curto, rugas no rosto e mãos e unhas bem feitas. Apresenta cabeça voltada para baixo e 

aparenta problemas de articulação se notado a projeção de seu cotovelo direito. No pano, um 

esboço no formato de um cacho de uva que, provavelmente, deve ter sido feito previamente 

pela monitora da atividade.  

*Figura 79: Autor desconhecido. Acessibilidade precária. Shopping Flamboyant, 29 de novembro de 2012. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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 A fotografia (figura 79) foi tirada no passeio externo que alguns internos fizeram ao 

Shopping Flamboyant no ano de 2012. Nesta, percebemos um ônibus antigo estacionado rente 

a calçada fazendo o desembarque dos internos. No momento exato da fotografia, haviam 

somente seis pessoas, das quais duas idosas, próximo a saída traseira do ônibus. Na imagem 

de enquadramento horizontal, enquanto uma senhora desce pela escadinha improvisada, a 

outra se apoia na monitora do passeio lhe dando o braço esquerdo. A descida, por sua vez, 

inspira cautela visto o grande risco de queda. São necessárias duas pessoas no auxílio da 

descida, uma a frente da idosa e outra atrás, ambas com uniforme do Solar Colombino. 

Assim, a monitora se mantém no degrau do ônibus dando suporte segurando os ombros e o 

antibraço da idosa, enquanto que o monitor já em solo lhe estende os dois braços a fim de lhe 

fornecer segurança. A idosa então, leva a perna esquerda junto ao primeiro degrau da 

escadinha enquanto que a direita ainda se encontra posicionada no segundo degrau do ônibus. 

Apesar do braço direito do monitor ter tampado um pouco a nossa visão da senhora, é 

possível notar alguns atributos inerentes a idade avançada: flexibilidade e coordenação motora 

comprometidas, rugas e manchas na pele, articulações fracas, cabelos curtos que, embora 

apresentam o tom acobreado, revela os fios brancos juntos a raiz. Veste uma saia cinza xadrez 

na altura das canelas com fenda discreta na lateral esquerda, blusa com mangas ¾ em estampa 

floral e usa sapatilhas ortopédicas na cor preta. Apesar de não ser um elemento explícito na 

fotografia, é possível que os idosos tenham sido transportados sem o recurso básico de 

segurança, como por exemplo, cinto de segurança. Assim suspeitamos, uma vez que o ônibus 

utilizado no transporte, pertence a empresa de tráfego urbano Rápido Araguaia.  
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*Figura 80: Autor desconhecido. Quinca em transporte acessível. Fábrica da Cola Cola, 12 de setembro de 

2014. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 

 Por outro lado, a figura 80 foi registrada durante a visita que os internos fizeram a 

fábrica da Coca-Cola no ano de 2014. Assim, a foto foi tirada no momento do desembarque 

em que, diferentemente da fotografia de 2012, ofereceu acessibilidade aos idosos, incluindo o 

Sr. Quinca. Na imagem, percebemos o idoso cadeirante utilizando o elevador acoplado á 

escada de desembarque localizada na saída do meio do veículo. Consideramos a partir deste 

aspecto, que foi garantido os direitos fundamentais do idoso conforme o Art. 42.º do Capítulo 

II presente no Estatuto do Idoso de 2013
10

: “São asseguradas a prioridade e a segurança do 

idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte 

coletivo”. Do mesmo modo, percebemos a garantia do Art. 20.º presente no Capítulo V: “O 

idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 

serviços, que respeitem a sua peculiar condição de idade”. O idoso, por sua vez, apresenta 

                                                           
10

 Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf> Acesso em: 3 de 
maio de 2018.  

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf
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traços de senilidade e comprometimento motor dos membros superiores. O seu desembarque é 

supervisionado por um monitor que assume a direção da cadeira de rodas, mantendo o olhar 

fixo no procedimento que é operado, através de um painel de controle posicionado na parte 

externa do veículo. Quinca, no entanto, veste uma camisa de cor clara com mangas abotoadas 

até o punho e tem sob as pernas uma manta vermelha, assim como uma toalha de banho 

dobrada. O interno que usa um imponente chapéu branco, também apresenta atributos 

inerentes á velhice como, rugas e calvície. Sobretudo, salientamos que os demais internos 

transportados não tiveram auxílio do cinto de segurança, tendo em vista que o transporte 

pertence a companhia Metrobus de tráfego urbano.  

*Figura 81: Autor descohecido. Idosa recebendo prótese da odontóloga Silvinha Lemos. Solar Colombino, 11 

de junho de 2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

  A fotografia (figura 81) nos mostra o exato momento em que a odontóloga aplica a 

prótese dentária na idosa. Se notado a maca azul, assim como o inalador atrás da senhora, 

podemos supor que o atendimento foi improvisado na sala de fisioterapia. A paciente, 

portanto, se senta em uma cadeira de plástico branca com as mãos sob o colo, enquanto a 

profissional permanece agachada próxima a sua perna direita. A idosa, por sua vez, veste 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos
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calças vermelhas, um casaco cinza sob uma primeira peça e um cachecol azul. Deste modo, 

apresenta atributos como: cabelos curtos grisalhos, calvice e pele enrugada e manchada. 

Sobretudo, a profissional voluntária junto ao seu auxiliar utilizam elementos básicos de 

assepsia como: luvas, touca, avental e máscara, muito embora no momento do registro esta se 

encontra abaixo do queixo. Percebemos que, embora o serviço tenha sido prestado por uma 

voluntária da área, o direito fundamental previsto no Art. 15.º do Capítulo IV previsto na Lei 

10.741/2003, em certa medida, foi garantido a idosa ao lhe conferir cuidados para com a 

saúde bocal. Uma vez que:  

É assegurada a atenção integral a saúde do idoso, por intermédio do Sistema 

Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 

promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 

doenças que afetam preferencialmente os idosos (ESTATUTO DO IDOSO, 

2013).  

 

*Figura 82: Autor desconhecido. Idosos recebendo suporte psicológico. Solar Colombino, 19 de março de 2015. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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 A figura 82 registra uma sessão de terapia em grupo integrando quatro internos ao 

redor de uma mesa retangular, sendo três mulheres e um homem idosos. Sentada junto a 

lateral próximo a parede, a psicóloga que mantém uma mão sob a outra á mesa, demonstra 

atenção para com a idosa á sua frente, que gesticula com o braço direito em direção ao centro 

da mesa. Há indicativo de que pelo menos três são cadeirantes ou até mesmo que se trata de 

uma sessão direcionada á esse grupo. As senhoras sentadas junto ás duas pontas da mesa 

aparentam ter a idade mais avançada e apresentam certa dispersão, talvez, por aguardarem a 

sua vez. Ambas possuem cabelos brancos em corte curto, pele enrugada, para além da própria 

limitação física. Sobretudo, é possível supormos que deva ser atendido outro grupo de idosos 

se notado os dois senhores ao fundo sentados no sofá de cor verde. O atendimento por sua 

vez, parece acontecer no salão de atividades próximo ao corredor de acesso á saída do asilo. 

Desta forma, esta fotografia nos alude ao inciso II do Art. 49.º do Capítulo II contidos no 

estatuto do idoso
11

 em que deve haver: “atendimento personalizada e em pequenos grupos” á 

pessoa idosa.  

 Do mesmo modo, verificamos a existência de cuidados preventivos na área da saúde 

do idoso habitante do asilo. Assim, a cada campanha, os internos são vacinados por 

especialistas voluntários no próprio asilo como demonstra a figura 83.  

 Sentado sob um dos sofás verdes espalhados por todas as áreas de convivência do 

asilo, o senhor representado na figura 82, estende o braço esquerdo apoiado no estofado, 

enquanto a enfermeira realiza o procedimento que não contou com itens básicos de assepsia 

como luvas ou máscara. A fotografia, no entanto, nos revela um curioso comunicado: 

“Pedimos aos visitantes a gentileza de não fotografar os idosos. Obrigado. A direção”. Este 

por sua vez, nos indica que as fotografias registradas são feitas pelo corpo diretivo do asilo ou 

que eventualmente, os visitantes que por ventura venham a tirarem fotografias com os 

internos o façam mediante autorização. Ainda assim, o comunicado revela uma atitude 

contraditória, pois embora não autorizem a realização de fotografias dos idosos por parte dos 

visitantes, veiculam inúmeras delas na rede social em modo de visibilidade “público”. Desta 

forma, podemos supor que a medida seja tomada na tentativa de associar a imagem daquele 

idoso unicamente á instituição ou também, para não gerar constrangimento entre os internos 

ao serem fotografados por desconhecidos.  

                                                           
11

 Disponível em <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/530232/estatuto_do_idoso_1ed.pdf> 
Acesso em:  
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Figura 83: Profissional aplicando vacina em idoso. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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*Figura 84: Autor desconhecido. Idosas em visita externa. Shopping Flamboyant, 5 de dezembro de 2014. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

  A fotografia (figura 84) foi capturada durante o passeio ao Shopping Flamboyant que, 

tradicionalmente, acontece durante todos os finais de ano. Assim, o fotógrafo amador 

registrou o momento em que três internas contemplavam a decoração natalina do ano de 2014. 

Entre as três idosas, uma cadeirante que é guiada pela colega. É notório o interesse em se 

fazer o registro privilegiando a decoração natalina a julgar pelo enquadramento horizontal e o 

posicionamento de cada interna na composição. As senhoras que se encontram de pé 

aparentam ter mais idade, enquanto que a cadeirante apresenta atributos á velhice de forma 

mais moderada. Sobretudo, as outras duas internas possuem cabelos brancos e corte curto, 

pele enrugada e má postura, indicando articulações e musculaturas fragilizadas. Ambas 

aparecem com a expressão séria enquanto a cadeirante parece interagir de melhor forma com 

a proposta do passeio se notado o seu empolgante sorriso para câmera.  

 

 

http://www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos


139 
 

 

*Figura 85: Autor desconhecido. Quinca acariciando gado. Pecuária, 26 de maio de 2017. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 

 Integrando a seleção da tipologia de interação social, a fotografia (figura 85) registra o 

passeio dos internos a 72º Exposição Agropecuária de Goiás realizada na cidade de Goiânia 

no ano de 2017. Nesta, o famoso Quinca acaricia o gado demonstrando muita satisfação. O 

idoso aparece rodeado pelo expositor e outras duas mulheres que demonstram ter intimidade 

com o senhor. Como faz tradicionalmente aos passeios, Quinca utiliza seu estimado chapéu 

branco.  
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*Figura 86: Autor desconhecido. Interna em fisioterapia. Solar Colombino, 23 de agosto de 2014. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 A fotografia (figura 86) capta o instante da sessão de fisioterapia em que a idosa 

realiza um exercício voltado ao fortalecimento muscular com o auxílio de uma bola de cravos 

amarelo entre as pernas. A senhora, realiza a atividade sentada em uma cadeira preta e 

apresenta atributos característicos: pele manchada e enrugada bem como cabelos brancos 

aparentemente bem cuidados em um corte curto. A sessão acontece na sala de fisioterapia 

aonde percebemos bolas de diferentes tamanhos organizadas em um suporte na parede, um 

armário branco que provavelmente deve ser utilizado para o armazenamento da aparelhagem 

e ao canto, notamos uma maca azul. A idosa, por sua vez, veste roupas apropriadas para a 

realização da sessão: chinelos, calça de moletom preta, blusa estampada de caimento solto e 

um casaco de algodão cinza. A fotografia de enquadramento vertical, revela do mesmo modo, 

um senhor cadeirante ao fundo que aparenta esta dormindo, talvez, enquanto aguarda a sua 
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vez. A idosa que aparece em primeiro plano com as mãos no colo, sorri de forma envolvente 

demonstrando total consciência do momento do registro.  

*Figura 87: Autor desconhecido. Idosa em tratamento fisioterapêutico. Solar Colombino, 3 de outubro de 2017. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 O registro (figura 87), revela o instante que uma idosa realiza um exercício de 

fisioterapia junto a barra preta acoplada á parede. Do mesmo modo, é possível entendermos 

que o profissional propôs o estimulo motor e de flexibilidade recorrendo a interativos círculos 

coloridos feitos em papel pregados acima da barra, bem como, palmilhas pregadas junto ao 

chão. A idosa, sobretudo, se apresenta de costas na fotografia de enquadramento vertical e não 

demonstra consciência do registro. Embora esteja de costas, é possível notarmos mãos e rosto 

enrugados, os cabelos grisalhos e a comprometida coordenação motora se visto que a senhora 

não consegue posicionar os pés sob as palmilhas coladas junto ao chão. Utiliza, portanto, 

sapatilhas macias, calça marrom em tecido leve e um casaco estampado com capuz na altura 

dos joelhos. A atividade acontece na sala de fisioterapia onde percebemos bolas e andadores 

muito bem organizados.  
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*Figura 88: Autor desconhecido. Estudante interagindo com interna. Solar Colombino, 26 de março de 2015. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 Bastante sensível, a fotografia (figura 88) representa o momento durante a visita que 

alguns estudantes de ensino fundamental fizeram ao asilo no ano de 2015. Nesta, percebemos 

duas internas a principio cadeirantes, sendo a que se apresenta ao centro parece cumprimentar 

a estudante lhe erguendo a mão direita, que retribui o gesto. A fotografia de enquadramento 

horizontal, aparenta ter sido registrada no pátio externo ou em uma área aonde se nota a 

presença de luz natural e alguns estofados ao fundo, em uma parte coberta. A idosa, 

sobretudo, apresenta notável magreza e fraqueza talvez decorrente de alguma doença. Usa 

toca azul, casaco de cor clara, sapatilhas confortáveis pretas e uma manta colorida sob as 

pernas. Carrega em seu colo uma bolsa feminina marrom onde se encontra apoiada uma 

bengala. Desta forma, é possível que esta pertença a outro interno, como também possa ser da 

própria idosa que talvez, tenha algum problema de locomoção mas que não a compromete ao 

ponto de não caminhar com o auxílio da bengala. Neste sentido, a cadeira de rodas serviria 

para proporcionar mais comodidade á idosa e não como indicativo de paralisia dos membros 

inferiores. O momento de interação social parece contar também com músicas a julgar pela 

extremidade do violão entre o canto inferior esquerdo e o centro da fotografia, bem como, o 

movimento que a senhora á direita faz com a mão dando a entender que esteja respondendo a 
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algum ritmo. Ambas idosas apresentam traços característicos da idade avançada e 

demonstram envolvimento com a visita dos estudantes.  

*Figura 89: Autor desconhecido. Estudante interagindo com interna. Solar Colombino, 30 de agosto de 2017. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

         

       Sentada á mesa no corredor que liga o salão de atividades á recepção, a idosa, 

representada na figura 89, recebe o carinho de uma jovem estudante que abotoa o que se 

imagina ser uma pulseira em seu braço direito, enquanto que usa relógio analógico no outro 

pulso. Olhando com afetuosidade o gesto da menina, a senhora apresenta o braço erguido sob 

o encosto da cadeira de madeira, enquanto o outro segue dobrado apoiado na mesa. Á sua 

frente, percebemos parte de seu andador nos indicando que a idosa possui locomoção 

comprometida. Muito bem aparentada, a senhora veste calça de moletom cinza, blusa de 
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caimento solto com estampa em motivos geométricos, casaco preto e um anel prata na mão 

esquerda. Talvez ao ser acarinhada pela garota a senhora deva ter se lembrado dos seus filhos 

ou netos quando crianças, despertando assim, uma lembrança. A fotografia de enquadramento 

vertical, revela os atributos inerentes a velhice avançada como: flacidez, pele enrugada e 

cabelos brancos que possivelmente são tingidos demonstrando certa vaidade. Trata-se, 

portanto, de um momento encantador em que se contrasta velhice e juventude.  

 

*Figura 90: Autor desconhecido. Aniversariantes de novembro. Solar Colombino, 10 de novembro de 2015. 

 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

         Tradicionalmente no Solar Colombino, se realiza uma festa de aniversário para os 

nascidos em cada mês do ano. Esta fotografia (figura 90), foi registrada na festa de novembro 

do ano de 2015 em que sentam-se atrás da mesa dois internos, entre eles, Quinca. Os 

parabenizados aparecem na companhia de três mulheres que se agacham atrás das cadeiras de 

rodas para tirarem a fotografia. Sob á mesa, sucos, refrigerantes, um grande bolo e cinco 

bandejas de quitandas e salgadinhos, dando a entender que muitos são os participantes da 

festividade. No entanto, os próprios idosos demonstram aparente apatia e descontentamento a 

julgar pelo olhar desolado da senhora. Talvez, estivesse refletindo sobre a sua condição de 

asilamento ao completar mais um ano de vida. Até mesmo Quinca, que sempre esbanja 
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simpatia não demonstra envolvimento com a festa de aniversário. Estaria ele cabisbaixo dado 

ao seu estado de saúde? A cena, por sua vez, acontece na mesa do salão de atividades que já 

está decorado com motivos natalinos.  

 

*Figura 91: Autor desconhecido. Interna em seu aniversário de 115 anos. Solar Colombino, 1ºde maio de 2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 O registro (figura 91) se deu durante a comemoração pelo 115º aniversário de uma 

interna promovido pela sua família no Solar Colombino. Reunidos no salão de atividades, foi 

montada uma bela mesa decorada. Sob ela, incluiu vasos de flores dois bolos decorados, 

bandeja de doces, balões metalizados e até mesmo uma réplica de um bolo de três andares. Ao 

centro da mesa o bolo principal com vela “115” frisando a vida longa da idosa. Atrás da 

bonita mesa, seis familiares aparentemente empolgados se posicionam para dar início aos 

“Parabéns”. Um deles, faz questão de ajeitar a postura da aniversariante, enquanto a sua 

provável bisneta, leva a mão em seu ombro direito a fim de apoiá-la ao passo que a olha com 

admiração. Sobretudo, este tipo de evento organizado pela família, bem como de forma 

individual é algo muito incomum no asilo. Em entrevista concedida ao jornal Diário da 
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Manhã no ano de 2016, Dona Maria de Lourdes relatou: Eu capinava roça, plantava e colhia. 

Tive três filhos, trabalhei muito, hoje estou aqui
12

.  

 

* Figura 92: Autor desconhecido. Visita do Grupo Alegria. Solar Colombino, 25 de março de 2013. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 A fotografia (figura 92) apresenta um momento de interação social entre Dona Dalva e 

Seu Danilo e o Grupo Alegria. Caracterizados de palhaços, dois integrantes do grupo sentam 

cada um ao lado do casal de idosos. Como de costume, Sr. Danilo sempre sorridente e 

envolvido com a proposta e Dona Dalva com ar de seriedade e desconfiança. Sentados no sofá 

verde do salão de atividades o casal aparece de mãos dadas e demonstram sinais de velhice 

avançada como: cabelos brancos, pele enrugada e dificuldade na locomoção se notado a 

bengala ao alcance da mão esquerda de Seu Danilo. A fotografia, por sua vez, representa o 

tratamento para com a velhice. Não seria possível entreter os internos de modo menos 

alegórico e lúdico? Sobretudo, reconhecemos que a intenção final tenha sido arrancar sorrisos 

dos idosos. Assim sendo, o registro de enquadramento horizontal revela do mesmo modo, a 

                                                           
12

 Disponível em <https://www.dm.com.br/cotidiano/2016/04/um-lugar-para-envelhecer.html > Acesso em 3 de 
maio de 2018.  
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menção de respeito e amparo se notado o gesto da voluntária ao estender as mãos á Dona 

Dalva, enquanto seu colega envolve o braço direito nas costas de Seu Danilo.  

 

*Figura 93: Autor desconhecido. Voluntário alegra senhora. Solar Colombino, 8 de junho de 2014. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 Registrada ao mês de junho do ano de 2014, a descontraída fotografia (figura 93) de 

enquadramento horizontal, foi ambientada no tradicional sofá verde do salão de atividades 

durante a visita de um voluntário que pela caracterização, parece pertencer á algum grupo de 

ação social. Sobretudo, é possível associar que o chapéu listrado azul e branco, o óculos 

amarelo, a camiseta amarela com a bandeira do Brasil, bem como as listras em verde e 

amarelo pintadas no rosto do jovem, com os jogos da copa do mundo que sempre é 

transmitida aos internos. Do mesmo modo, a considerar o mês da captura, também 

percebemos a decoração feita em papel de seda para as festividades juninas penduradas junto 

á planta atrás do sofá em que ambos estão sentados. A cena pode ter acontecido próximo ao 

horário de alguma refeição se notado o avental sobreposto á roupa da idosa, que apresenta 

cabelos brancos, pele enrugada e articulação das mãos visivelmente comprometidas. A idosa, 

por sua vez, parece dizer algo no momento do registro. Estaria ela interagindo com os 

voluntários ou pedindo pela sua refeição?  
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*Figura 94: Autor desconhecido. Tito. Solar Colombino, 22 de junho de 2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

  

 A fotografia (figura 94) de enquadramento vertical foi ambientada na recepção do 

Solar Colombino durante as festividades juninas, bem como na visita do projeto Ação, cujo 

símbolo é segurado pela mão esquerda de Tito. Um tanto quanto excêntrico, o senhor usa 

sapato social preto, camiseta rosa, colar de conchas, calça cinza listrada, cachecol cinza 

escuro, casaco cinza claro de algodão e um gorro peruano da mesma cor com motivos 

geométricos. No entanto, o elemento mais chamativo em Tito, é a sonda se notado a cânula 
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entre as pernas ligada a bolsa de armazenamento fixada no cós da calça. Esta fotografia nos é 

interessante uma vez que são raros os registros que demonstram os problemas de saúde dos 

internos, com exceção daqueles relacionados com o comprometimento físico ou motor.  

 

*Figura 95: Autor desconhecido. Oração carinhosa. Solar Colombino, 1º de junho de 2013. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 A bela fotografia (figura 95) registrada no mesmo mês do ano de 2013, também revela 

a visível intimidade da interna com o ambiente. A idosa cadeirante, participou da oração dos 

funcionários que acontece todos os dias pelas manhãs. Deste modo, a fotografia transmite 

familiaridade entre a idosa para com as pessoas que participam da sua rotina diária. Este 

entendimento fica mais evidente, se direcionarmos o olhar ao gesto da senhora que, de mãos 

dadas, deita a cabeça sob a mão esquerda da moça á sua direita. A fotografia de 

enquadramento horizontal parece ter sido tirada no jardim frontal do asilo, a julgar pelo portão 

de grade e a avenida ao fundo. Sobretudo, o registro nos alude ao respeito para com a crença e 

religião do idoso previsto no Estatuto do Idoso.  
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*Figura 96: Autor desconhecido. Dia das bruxas. Solar Colombino, 31 de outubro de 2017. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

  

 O registro (figura 96) se deu no dia 31 de outubro de 2017, quando se festeja o dia das 

bruxas. O registro capturou o momento em que possíveis três funcionárias do asilo, 

caracterizadas com chapéus pretos, se aproximam da interna e lhe dão uma vassoura de palha 

em menção ao simbolismo da data. A idosa, por sua vez, sorri e posa para o retrato. Amparada 

pelo braço por uma das mulheres, a idosa demonstra dificuldade para se manter em pé para 

além dos atributos clássicos do envelhecimento: cabelos brancos que se encontram bem 

penteados presos com algum acessório e pele enrugada. Usa boas vestimentas acompanhadas 

de alguns adereços, no entanto, aparenta estar com algum machucado no tornozelo esquerdo. 

Teria ela sofrido alguma queda dada a sua aparente limitação física?  
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*Figura 97: Autor desconhecido. Carnaval animado. Solar Colombino, 6 de março de 2014. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 

 A fotografia (figura 97) de enquadramento horizontal foi tirada durante a festa de 

carnaval realizada no ano de 2014. O registro posado, contem oito integrantes sendo três 

idosos, todos eles carregando em si adereços carnavalescos que se contrastam com os 

terninhos sóbrios das senhoras e o chapéu branco de Quinca. A festa de carnaval parece ter 

contado com guloseimas ou até mesmo ter acontecido no momento de alguma refeição do 

período da manhã ou tarde, a julgar pela luz natural. Desta forma, quatro mulheres que 

parecem ser profissionais do asilo, se posicionam atrás das cadeiras aonde sentam os idosos. 

Trejeito este, bastante presente nas fotografias onde praticamente todas elas, os idosos 

aparecem sentados e sejam profissionais, voluntários ou familiares, se posicionam atrás do 

idoso ou ao seu lado lhe estendendo o braço ou amparando-o ás costas, ou mesmo, levando ás 

mãos em seus ombros, como faz a mulher localizada na lateral esquerda á senhora de terninho 

cinza.  
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*Figura 98: Autor desconhecido. Internos no jardim. Solar Colombino, 13 de março de 2018. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 

 A fotografia (figura 98) tirada no jardim do Solar Colombino composta em três planos, 

apresenta um retrato posado de quatro internos de forma descontraída. Posicionados em seus 

respectivos planos, todos olham para o dispositivo demonstrando perfeita consciência do 

registro. Quinca então aparece á frente em sua cadeira de rodas usando um lindo casaco de 

frio combinado com a manta vermelha que recobre suas pernas. Em um segundo plano, duas 

senhoras alinhadas seguram cada uma a sua bengala. Assim, atrás das idosas, um senhor em 

último plano que parece muito envolvido com a proposta do retrato. Sobretudo, todos eles 

demonstram traços característicos da velhice como a calvice ou cabelos brancos, 

enrigecimento facial e dificuldade na locomoção. Do mesmo modo, aparentam estarem 

saudáveis, bem cuidados e vestidos bem como revelam notória familiaridade com o local e 

estado de felicidade. A fotografia em análise foi escolhida ou criada para compor uma 

campanha de doação junto ao Cartório de Registros de Imóveis da 1ª Circunscrição da cidade 

de Goiânia. Assim, o pôster (figura 99) de divulgação pede artigos de higiene pessoal e 

limpeza frisando que “O carinho pode vir de diversas formas”.  
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Figura 99: Autor Desconhecido. Pôster de Campanha. Solar Colombino, 15 de agosto de 2017. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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*Figura 100: Autor desconhecido. Retrato de Dona Irandina. Solar Colombino, 8 de agosto de 2015. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 A fotografia (figura 100) se distancia, em certa medida, do padrão seguido entre as 

amadoras. Imaginamos que muito embora o registro se assemelha àqueles profissionais, 

possivelmente a página teria mencionado o nome do fotógrafo, seja em tom de creditá-lo ou 

agradecê-lo. No entanto, a composição do retrato dialoga com a proposta de apresentar os 

internos á comunidade. Deste modo, algumas fotografias foram criadas privilegiando a 

singularidade dos idosos em modo close. Todas elas compuseram um álbum de nome 

“INTERNOS” publicado na rede social cuja legenda faz referência ao Estatuto do Idoso, á sua 

data de nascimento bem como a data de entrada no asilo. Assim, podemos perceber a 

preocupação da instituição para com o tratamento da velhice. A série, no entanto, foi iniciada 

em março de 2013 e denota um modo específico de apresentar os idosos, que são fotografados 

sentados com postura alinhada e olhar fixos na câmera com expressão de seriedade ou 

rabugenta. Do mesmo modo, escolheu-se um local onde não havia circulação de funcionários 
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ou outros internos. Assim, o retrato posado é criado em um local reservado do salão de 

atividades, nos estofados da área externa ou até mesmo em suas acomodações. A fotografia 

em análise por sua vez, apresenta desfoque do plano de fundo ressaltando o busto da interna 

que teve seus cabelos cuidadosamente penteados e uma mecha presa a dois predendores, 

talvez com a intenção de tirar os cabelos sob o rosto da senhora. No momento da captura a 

idosa parece pronunciar algo ao passo que franze o cenho. A idosa então, encara a câmera de 

modo que o retrato alude ao aspecto dramático constituído também pelos óculos sob o nariz e 

a boca semi cerrada deixando evidente as rugas da testa e por entre as bochechas. A fotografia 

nos é interessante para percebermos de que modo o asilo busca revelar a velhice assistida á 

comunidade e assim, contribui para com o entendimento da velhice goiana. Nesse sentido, se 

torna evidente que os retratos que visam a apresentação dos internos se fazem de modo mais 

formal e técnico, se comparados aos registros do cotidiano publicados pelo asilo.  

*Figura 101: Autor desconhecido. Idosa e sua pintura verde. Solar Colombino, 9 de junho de 2012. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 O retrato (figura 101) de orientação horizontal nos é interessante para percebermos de 

que modo funcionam as oficinas de terapia ocupacional realizadas com frequência no asilo. 

Embora a fotografia em análise evidencie em primeiro plano a senhora criando a pintura 

verde sob á mesa, o plano de fundo nos revela outra, aonde outros internos também realizam a 

atividade proposta, além de alguns sentados ao sofá no canto superior esquerdo, entre eles, 
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Dona Dalva e Seu Danilo. Apesar de amador, o retrato sugere a intenção do fotógrafo em 

fazer a captura em dois planos se notado o alinhamento rente a cabeça dos internos 

posicionados no plano de fundo. Com exceção de Seu Danilo, todas são mulheres e 

demonstram concentração na atividade. A senhora em destaque, sobretudo, aparece sentada 

em uma cadeira de rodas, vestindo um casaco bege, um acessório de cabelo em formato de 

uma flor preto e unhas pintadas de esmalte vermelho que podem ter sido feitas pela manicure 

voluntária que a décadas presta seus serviços ao Solar.  

 

*Figura 102: Autor desconhecido. Oficina de pintura. Solar Colombino, 14 de março de 2017. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 A fotografia (figura 102) registrada durante uma oficina de terapia ocupacional 

realizada do ano de 2017 capta o momento em que uma interna mostra com orgulho seu 
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trabalho desenvolvido. O enquadramento vertical do registro revela, do mesmo modo, outros 

três internos ao fundo e nas duas laterais sendo um deles um senhor, registro raro no cotidiano 

do solar. Assim, a fotografia nos é útil para percebermos que as terapias ocupacionais são em 

sua maioria voltadas á pintura seja em papéis, telas ou tecidos. O reflexo da luz nos indica que 

a oficina aconteceu no período da manhã integrando um grupo de internos. Sobretudo, é 

possível notar que nem todos os internos participam da atividade, talvez, por estarem 

acamados, indispostos, pelo fato do salão não comportar todos ou mesmo por alguns já terem 

a saúde debilitada. Assim sendo, notamos que embora a senhora em evidência apresente 

traços de velhice avançada, demonstra uma boa coordenação motora a julgar pelo contorno e 

pintura do personagem Mickey, bem como pelo fato de já estar realizando outro trabalho se 

olharmos a tela com motivos florais sob a mesa.  

 

*Figura 103: Autor desconhecido. Dona Denize em fisioterapia. Solar Colombino, 5 de novembro de 2015. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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 Integrando a tipologia de cuidados médicos, a fotografia (figura 103) foi tirada durante 

a sessão de fisioterapia de Dona Denize. Sentada em uma poltrona laranja, a senhora realiza 

um exercício com uma bola de pilates que permanece em seu colo segurada pelas suas mãos. 

Usa roupas apropriadas para a ocasião: bermuda e blusa em tecido leve assim como uma 

sapatilha preta visando melhor estabilidade na realização dos movimentos. A idosa, por sua 

vez, está com os pés apoiados em um step a fim de alinhar os joelhos e quadril. Sobretudo, a 

fisioterapia se faz necessário á Dona Denize que já conta com o auxílio de um andador 

posicionado ao alcance de seu braço direito, contendo também uma toalhinha de rosto 

sobreposta em uma de suas laterais. Do mesmo modo, ao fundo, notamos uma mesa e sob o 

seu tampão de vidro, uma caneleira com peso, duas bolas pequenas e uma bandeja com duas 

canecas azuis. Desta forma, podemos supor que a sessão aconteceu próximo ao café da manhã 

dos internos. Em entrevista ao jornal Diário do Manhã (2016), Dona Denize Volgarine 

comentou: A gente faz muitas coisas aqui, temos atividade física, pinturas e fazemos crochê. 

Aqui é um bom lugar”
13

. Outro elemento presente na fotografia que nos chamou a atenção foi 

a tela sob o móvel forrado no canto superior direito. Teria ela sido criada por algum internos? 

*Figura 104: Autor desconhecido. Idosa em fisioterapia. Solar Colombino, 12 de janeiro de 2018. 

 

                                                           
13
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Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 Também compondo a tipologia de cuidados médicos a figura 104, nos apresenta uma 

interna recebendo auxílio fisioterápico junto ao andador posicionado sob o piso demarcado 

com material antiderrapante. A fotografia data de janeiro de 2018 e assim, nos é interessante 

para percebermos que os cuidados direcionados á pessoa idosa se manteve no período de 2013 

até o presente momento. Deste modo, a interna demonstra concentração na atividade que 

realiza de pés descalços, vestido longo e casaco. A profissional, no entanto, acompanha-a 

levando a mão em suas costas em sinal de estímulo e segurança. 

 

*Figura 105: Autor desconhecido. Internos utilizando nebulizador. Solar Colombino, 3 de outubro de 2017. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 O registro (figura 105) foi tirado enquanto Quinca e outra interna utilizavam o 

aparelho nebulizador na sala de fisioterapia. São poucas as fotografias que representam 
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cuidados deste gênero, sobretudo, podemos perceber o zelo para com a higienização do 

aparelho se notado o frasco de álcool sob a maca azul, assim como um recipiente contendo 

várias máscaras próprias para a realização do procedimento. Sob a mesma maca, notamos um 

chapéu que provavelmente devia pertencer a Quinca que parece cochilar durante o 

procedimento, enquanto a outra interna, mais jovem, encara a câmera. Do mesmo modo, a 

sala contém um bebedouro, suporte para copos descartáveis e papel toalha, indicando a 

existência de um lavatório no cômodo, além de boa ventilação dada a quantidade de janelas e 

cortinas.  

 

*Figura 106: Autor desconhecido. Aferimento de pressão. Solar Colombino, 12 de maio de 2013. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 A fotografia (figura 106) representa os cuidados preventivos direcionados aos internos 

do Solar Colombino. O registro em análise, foi feito durante o aferimento de pressão de um 

interno junto a uma provável estudante de enfermagem voluntária. Assim, ambos se sentam 

no sofá verde situado no corredor do salão de atividades. O senhor, por sua vez, parece não 

gostar do procedimento demonstrando impaciência. De pernas cruzadas e o braço esquerdo 

dobrado sob a lateral do estofado, o interno não direciona o olhar á profissional que confere o 
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aparelho no momento da captura. No entanto, dificilmente as fotografias, mesmo as quais não 

elegemos para análise, representam a figura masculina, teria esse grupo alguma restrição em 

serem fotografados? Podemos notar, do mesmo modo, que os internos homens não se 

envolvem tanto nas atividades propostas pelo asilo, embora se encontrem em menor 

quantidade.  

 

*Figura 107: Fotógrafo Sandro Junqueira. Dona Leonor e boneca. Solar Colombino, 21 de abril de 2013. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 Fotografada pelo fotógrafo Sandro Junqueira
14

, Dona Leonor (figura 107) aparece em 

um momento de descontração sentada em sua cadeira rodas junto á uma boneca por entre os 

braços. A idosa parece bater palmas no momento do registro e se inclina, para o lado direito 

para interagir com alguém posicionado do outro lado que não aparece no enquadramento 

horizontal da fotografia. Risonha e divertida, a interna alude a um possível grau de senilidade 

se observado o apreço que mantém com a boneca segurada como um bebê. Teria ela saudade 

de seus filhos ou mesmo estaria suprindo suas carências afetivas a partir deste objeto ou 

também ter sofrido algum tipo de abandono? Sobretudo, a idosa apresenta traços de velhice 

                                                           
14

 Fotógrafo natural da cidade de Goiânia atuante em retratos femininos.  
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avançada se notado as articulações das mãos, os cabelos brancos, a pele enrugada, para além 

do visível problema de mobilidade e indícios de senilidade. No entanto, podemos supor que 

durante o registro realizado em 2013, acontecia alguma atividade envolvendo música e dança 

entre os internos se considerado que a senhora está a bater palmas e localizada ao lado do sofá 

verde do salão de atividades.  

 

*Figura 108: Autor desconhecido. Quinca usando fones de ouvido. Solar Colombino, 29 de julho de 2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 O retrato (figura 108) representa um momento descontraído do ilustre Sr. Urias 

Magalhães ou apenas Quinca. Sendo o interno mais fotografado do asilo, o idoso nascido no 

ano de 1917 vive no asilo, desde 15 de agosto de 1985 sob o acompanhamento de sua família. 

Na fotografia em análise, Quinca aparece com uma de suas tradicionais camisas social junto á 
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sua cadeira de rodas. O enquadramento vertical em modo close inspira respeito pela imagem 

do senhor totalmente familiarizado com a instituição. Apesar de usar grandes fones de ouvido, 

notamos que Quinca não escuta ao som musical, pois o plug encontrava desconectado e 

enrolado como mostra o canto inferior direito do retrato. Deste modo, podemos sugerir que o 

interno interagia de forma alegre a partir da fala do fotógrafo.  

 

*Figura 109: Autor desconhecido. Interna em fisioterapia. Solar Colombino, 11 de julho de 2017. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 A fotografia (figura 109) foi composta ao passo que acontecia uma sessão de 

fisioterapia quando a senhora realiza um movimento com os braços rígidos na barra fixa, o pé 

direito no suporte de elevação azul enquanto o outro, encontra-se no ar talvez em direção ao 
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chão ou ao próximo suporte de madeira. O fisioterapeuta observa com atenção o movimento 

realizado pela interna que demonstra satisfação ao executá-lo. A senhora, que não demonstra 

consciência do registro, realiza a sessão no salão de fisioterapia onde percebemos também 

uma maca, uma almofada de espuma e ao lado, uma esteira. Sobretudo, é possível 

observarmos que havia um machucado no tornozelo esquerdo da idosa que pode ter sofrido 

alguma queda em decorrência da limitação física.  

 

*Figura 110: Autor Desconhecido. Baruk e Sr. Danilo. Solar Colombino, 2013.  

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 O registro (figura 110) de Seu Danilo com o cão Baruk é possivelmente o único retrato 

tirado no interior de uma acomodação que nos parece pertencer á ala dos quartos particulares 

oferecidos pelo Solar Colombino. Assim, notamos uma cama de solteiro, um tapete na lateral 

assim como um espelho e um cobertor sob uma cadeira de plástico branca. A proposta clara 
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foi de registrar a interação do idoso com o cão que pertence a uma das voluntárias. Além de 

Quinca, Seu Danilo é um dos internos de mais visibilidade aparecendo em muitas atividades 

desenvolvidas pelo Solar. Deste modo, a proposta que se estendeu a outros internos do asilo, 

proporcionando um momento de interação lúdica ao idoso colaborando para com a sua saúde 

emocional. Assim, considerando o semblante alegre de Seu Danilo notamos que a proposta 

foi bem aceita e do mesmo modo, o retrato nos transmite a ideia de evidenciar o idoso na sua 

individualidade. Podemos sugerir que a situação asilar do idoso é acompanhada pela família 

se notado suas vestimentas alinhadas, sapatos, relógios e até mesmo sua bengala. Sobretudo, 

ao selecionarmos as fotografias do presente estudo, notamos que o fato do senhor manter um 

relacionamento com Dona Dalva surpreendia a muitos, denotando a percepção de que o idoso 

tende a viver sozinho. Esta compreensão nos é interessante, para contrastarmos a percepção 

para com o envelhecimento por parte da sociedade e aquela que o próprio idoso tem do seu 

processo de envelhecimento. Além de ambos terem iniciado o relacionamento durante a 

permanência no asilo, o casal havia planejado se casar, mas Dona Dalva veio á falecer poucas 

semanas antes no dia 3 de outubro de 2013.  

 

*Figura 111: Autor desconhecido. Passeio em grupo. Shopping Flamboyant, 2017. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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 O tradicional passeio ao Shopping Flamboyant que acontece durante todo o final de 

ano, foi registrado (figura 111) em um enquadramento horizontal de forma posada. Assim, a 

fotografia do grupo foi composta privilegiando a decoração natalina do local, sendo esta o 

grande intuito da visita. Deste modo, o retrato apresenta vários planos expressos por seguidas 

colunas horizontais onde estão posicionados os idosos, em sua maioria cadeirantes, dispostos 

em três colunas. Sobretudo, é possível verificarmos o recorrente padrão adotado na 

representação do idoso em que os mais jovens, sendo eles familiares ou funcionários do asilo, 

se posicionam atrás deste. Entendemos este comportamento como uma menção de respeito á 

pessoa idosa bem como com a intenção de evidenciá-la no retrato. No entanto, alguns idosos 

não demonstram ciência do momento da captura enquanto que alguns encaram a câmera. 

Quase todos estes, revelam expressão apática ou rabugenta, estariam eles gostando do 

passeio? Expressão esta que se contrasta com os sorrisos empolgados dos jovens que 

acompanham os idosos que apresentam atributos clássicos da velhice como: cabelos brancos, 

pele enrugada, comprometimento motor, machucados decorrentes de queda e em certa 

medida, algum grau de senilidade. Alguns apresentam vestimentas simples usando roupas de 

tecido leve e chinelos e outros ao estilo mais formal, alinhados com camisas, sapatos fechados 

e acessórios.  

*Figura 112: Autor Desconhecido. Passeio a fabrica da Coca-Cola, 12 de setembro de 2014. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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 Três anos antes, no ano de 2014, alguns internos fizeram um passeio á fábrica da 

Coca-Cola na cidade de Goiânia. Assim, em um grupo menor, os internos posaram para a 

fotografia (figura 112) sentados sob caixotes que levavam a logomarca do produto. Vestidos 

em modo mais formal, os internos apresentaram mais autonomia na locomoção, com poucas 

exceções. Sobretudo, o transporte dos internos foi feito de maneira mais acessível como 

notamos na figura 3. Notamos na fotografia em análise, a mesma composição daquela 

registrada no passeio realizado ao shopping Flamboyant no ano de 2017. Assim, verificamos 

o retrato do grupo em um enquadramento horizontal composto por colunas horizontais, sendo 

a primeira delas destinadas aos idosos com melhor desempenho físico, fazendo o uso de 

bengala ou andadores, e em uma segunda coluna aqueles que faziam o uso de cadeira de 

rodas. Sobretudo, na última coluna horizontal percebemos alguns sorridentes funcionários da 

empresa como também do próprio asilo. Deste modo, podemos considerar que o padrão 

vigente no retrato grupal, publicado na rede social, já vem sendo utilizado desde o ano de 

2014. Padrão este muito semelhante por aquele adotado pelas famílias de imigrantes do século 

XX como analisado no capítulo anterior da presente dissertação.  

*Figura 113: Autor desconhecido. Dona Luiza confeccionando foxicos. Solar Colombino, 22 de setembro de 

2016. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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 A fotografia (figura 113) foi registrada durante a oficina de terapia ocupacional em 

que uma senhora realiza um artesanato em foxico. Do mesmo modo, podemos perceber que 

há uma outra idosa no plano de fundo da fotografia tão expressiva quanto a primeira. Há um 

contraste explícito na fotografia que representa de maneira simultânea, um momento 

terapêutico e descontraído junto á consternação da idosa ao fundo que chega a colocar as 

mãos na cabeça em sinal de incômodo e insatisfação. Esta por sua vez, aparece sentada em 

sua cadeira de rodas, com um avental sob a roupa e recebendo o auxílio de uma funcionária 

que parece estar ajudando-a se alimentar. Por outro lado, a interna que surge em primeiro 

plano, já demonstra mais autonomia e realiza com desenvoltura o artesanato.  

 Seguindo a mesma tipologia de terapia ocupacional a figura 114 representa uma 

interna colorindo um desenho com lápis de cor. Concentrada, a senhora se encontra á mesa do 

salão de atividades assim como o fazem outros colegas, se notado o plano de fundo da 

fotografia. Deste modo, podemos perceber um possível comprometimento da coordenação 

motora se visto o colorido repleto de falhas. Sob á mesa, vários lápis de colorir, duas folhas 

com contornos prontos e uma lata estilizada onde devem organizar os materiais. Usando 

óculos de grau, a senhora também apresenta atributos como os cabelos brancos, vestimenta 

estampada de caimento solto e pulseiras de miçangas revelando o cuidado para com a vaidade 

do idoso e manutenção de sua autoestima.  

*Figura 114: Autor Desconhecido. Idosa colorindo. Solar Colombino, 12 de setembro de 2017. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 
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*Figura 115: Autor desconhecido. Visitante interage com interna. Solar Colombino, 21 de abril de 2013. 

 

Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 

 Integrando a tipologia de interação social, o registro (figura 115) capturou o momento 

em que uma visitante interagia com a interna. Sentando-se ao lado da senhora, a mulher 

carrega nos braços a boneca que pertence a senhora que demonstra certo grau de senilidade. 

Sentadas ao sofá da área externa ou mesmo do salão de atividades, a voluntária parece ter 

ganhado a confiança da interna que sorri. Apesar desta não demonstrar velhice avançada, nos 

indica que não possui autonomia sobre si, requerendo assim, auxílio no seu cotidiano. Ao que 

parece, ela não denota ser assistida por seus familiares, uma vez que estes apresentam um 

pouco mais de formalidade ao se vestirem, usando roupas mais alinhadas, sapatos e 

acessórios. Sobretudo, analisando o universo de fotografias pudemos notar que é com certa 

frequência que se tem publicado a fotografia de um idoso segurando um objeto de apego 

especial, semelhante ao que Freud chama de objeto de transição
15

. Assim, conjecturamos que 

este seja recorrido na supressão da carência afetiva de alguns idosos, que embora sejam 

assistidos pelos funcionários do asilo e voluntários, sofrem com a dor da perda ou abandono.  

*Figura 116: Autor desconhecido. Visita da ONG Ensinando a Abraçar. Solar Colombino, 26 de junho de 2017. 
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Fonte: www.facebook.com/solarcolombino.augustodebastos 

 Sobretudo, tendo conhecimento desta realidade no interior da situação asilar, alguns 

projetos sociais ou ONG’s cumprem o papel de amenizar esta carência. A fotografia (figura 

116), assim como algumas analisadas anteriormente, foi registrada durante a visita da ONG 

“Ensinando a Abraçar” capturando o momento exato de uma criança abraçando uma idosa. 

Desta forma, para além de um lindo instante de demonstração de afeto, o retrato nos contrasta 

em enquadramento horizontal os atributos da velhice diante da infância. A composição 

desperta emoção ao voltarmos o olhar á mão enrugada da senhora sob a camiseta amarela do 

garoto cujo semblante, transmite espontaneidade e pureza. Acolhendo em seu ombro, a 

senhora sorri surpresa com a atitude do garoto. A surpresa com que reage a senhora nos alude 

a pensarmos que o tratamento para com velhice ainda se mantém associado á noção de 

isolamento, sofrendo certo descaso. O fato destes internos serem visitados por voluntários, 

grupos de ação social, estudantes já nos indica que eles sofreram algum tipo de abandono, 

com exceção dos casos em que a própria família submeteu seu ente á internação. Sobretudo, 

em meio a este espectro, temos a velhice assistida por parte do próprio asilo e de seus 

parceiros. Portanto, há um entremeio no que se refere a compreensão da velhice.  

 Sobretudo, através da análise das fontes fotográficas, percebemos a necessidade de nos 

perguntar por aquelas que não foram registradas. Não apenas as fotografias selecionadas 
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como também o universo delas, seguem uma linha continua de representação da imagem dos 

internos. Embora retratados em algumas atividades cotidianas, o idoso surge interagindo 

socialmente, realizando sessões de fisioterapia ou oficinas de artesanato. Assim, nos 

perguntamos se é possível que um idoso em situação asilar não demonstrasse tédio, 

irritabilidade ou rompantes de raiva. Mesmo tendo conhecimento da existência de um posto 

de enfermagem, as fotografias não nos mostram como se dá a intervenção medicamentosa dos 

internos. Indagamos como são realizadas as consultas médicas, seria possível que os internos 

fossem atendimentos pela especialidade de geriatria ou apenas clínica geral? Neste aspecto, 

podemos elucidar quanto á permissividade dos internos diante dos procedimentos médicos. 

Estariam os internos dispostos se submeterem á uma consulta no dia e horário estipulado pelo 

asilo? Salientamos do mesmo modo, que até o período de conclusão desta pesquisa não 

encontramos dados sobre atendimentos geriátricos.  

 Considerando este espectro, nos perguntamos quais seriam as doenças apresentadas 

pelos internos e de que modo, em caso de necessidade, são realizados exames de cada interno. 

É possível ainda que nos perguntemos se todos os internos gostam ou mesmo cumprem para 

com a rotina estabelecida pelo Solar Colombino.  Não haveria recusa em fazer as seis 

refeições diárias, ou de realizar os tratamentos fisioterápicos? Do mesmo modo, é improvável 

que não exista alguma espécie de conflito entre os internos ou mesmo destes para com o 

corpo de funcionários. É possível que inexista algum tipo de constrangimento entre o idoso 

resgatado de uma situação de abandono com aquele supervisionado pela família? Não teria o 

idoso vítima de abandono, o desejo de morar nos confortáveis apartamentos disponíveis para 

aluguel?  

 Neste sentido, questionamos se é possível que o idoso preserve a sua individualidade 

vivendo em um asilo. Como se sentem ao anularem suas preferências e vontades para garantir 

condições básicas de sobrevivência? Com que frequência este idoso deseja realizar passeios e 

com qual são realizados? Gostariam todos eles de irem ao tradicional passeio aos shoppings 

da cidade? Assim sendo, podemos nos perguntar quais seriam os projetos que este idoso havia 

traçado se não estivesse em situação asilar. Da mesma forma, inquirimos quais seriam os 

cuidados tomados pelo asilo na prevenção de quedas, uma vez que notamos alguns internos 

com faixas nos tornozelos. Quais seriam as medidas preventivas, encabeçadas pela instituição, 

direcionadas ás doenças do aparelho circulatório, tendo em vista que as doenças relacionadas 

a este, representam a maior causa morte entre os idosos goianos.  
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 Indagamos, do mesmo modo, como o idoso se sente diante do tratamento infantilizado 

que recebe em algumas ocasiões. Visualizamos em muitas das fotografias, que integram a 

tipologia de interação social, que os visitantes ou voluntários tendem a interagir com o idoso 

de modo lúdico, fazendo brincadeiras ou usando algum elemento alegórico. No entanto, 

também nos questionamos se o interno se sente a vontade recebendo tantas visitas de pessoas 

desconhecidas.  Estariam os idosos dispostos a interagirem com um estranho? Notamos ainda, 

que em alguns retratos registrados durante as festas de aniversário, que os idosos aparecem 

com expressão fechada ou insatisfeitos, desejaram eles comemorarem seus últimos anos de 

vida em um asilo?  

          Quanto á análise das fontes, podemos considerar que a maioria das fotografias, talvez 

em decorrência do viés documental, são capturadas de modo espontâneo, tendo os internos 

desconhecimento do seu registro. A pose é visualizada em muitas das fotografias a partir da 

interação social entre os internos, visitantes, estudantes ou funcionários. Neste sentido, há um 

padrão específico, em que o idoso encontra-se sentado em uma posição de centralidade e os 

demais atrás seguindo uma composição em colunas ou de lateralidade. Acreditamos que as 

fontes fotográficas seguem o viés documental dos acontecimentos cotidianos, a fim de 

resguardar a conduta e credibilidade da instituição, como também facilitar a manutenção desta 

por meio de doações e suas possíveis prestações de contas. O padrão de fotos que representam 

o ato de doações de grupos empresariais, no entanto, não seguem aquele adotado no registro 

cotidiano dos internos. Assim, junto ao grupo de doadores aparecem apenas um ou dois 

internos representando os demais internos.  

             Suscitamos quanto ao modo de reprodução das fontes e a sua capacidade de 

estabelecer laços afetivos, que a publicação das fotografias na página do asilo é capaz de 

promover o elo entre os internos para com a comunidade. No entanto, imaginamos que este 

contato não supra as carências afetivas dos idosos. É provável que nem todos aqueles usuários 

da rede social, que interagem a partir das ferramentas virtuais, realizam visitas frequentes a 

ponto de criar intimidade para com os internos. Do mesmo modo, consideramos que a noção 

de afetividade deste idoso nascido entre as décadas de 1930 e 1940, não integra a 

virtualização que se ascendeu na última década do século XX.  Portanto, imaginamos que os 

internos não sustentam laços afetivos por meio da rede social.   

          Identificamos a utilização de centralidade ou composição em planos indica a menção de 

respeito diante do ancião. Percebemos que é bastante clara a intenção por parte da instituição 
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de reforçar a noção do idoso em constante atividade. As fotografias direcionadas á 

documentação do cotidiano dos internos, revelam o retrato evidenciando a possível 

familiaridade. Sobretudo, as fotografias que registram doações de grupos empresariais 

denotam o caráter institucional do asilo Solar Colombino Augusto de Bastos. Não somente as 

fotografias selecionadas no presente estudo, como também aquelas que integram o universo 

delas não nos apresenta o modo como os internos reagem diante da morte de seus colegas. 

Visualizamos apenas publicações de notas de falecimento por meio da própria página do 

asilo. Assim, notamos apenas a demonstração de pesar dos usuários que acessam a página. A 

nota por sua vez, não comunica a causa da morte, apenas o nome do falecido seguido de data 

de nascimento e óbito. Desta forma, não sabemos se o interno veio a falecer nas acomodações 

do asilo, sofreu algum mau súbito, se estava sendo submetido a algum tipo de tratamento 

médico ou enfrentando determinada doença.    

 Assim sendo, podemos considerar que a emergência da categoria conceitual de 

“velhice desamparada” ao início do século XX, incide na compreensão do envelhecimento 

enquanto mendicância e isolamento. Passou-se a voltar ás atenções aos cuidados para com o 

corpo humano em busca de mantê-lo produtivo por mais tempo. Deste modo, se buscou 

perceber as necessidades do velho compondo a especialidade de geriatria em 1910. No 

entanto, as primeiras noções de asilamento estiveram associadas a “Casa dos Inválidos” 

(1760) e mais tarde á “Enfermaria dos inválidos” (1797) na garantia de fornecer abrigo 

aqueles que vieram a ficar inválidos durante a guerra. No entanto, a questão do asilamento só 

foi melhor percebida no século XIX, quando se viu a necessidade de especialidades 

específicas nos lugares de asilamento. Desta forma, a velhice já se encontrava associada a 

dois espectros: ao isolamento ou á sabedoria e experiência. Sobretudo, identificamos um 

distanciamento entre como o suporte especializado e os próprios internos compreendem o 

asilo. Este desentendimento se fez necessárias orientações complementares quanto ao 

tratamento da velhice asilada. Assim, criou-se uma rede de solidariedade para que fosse 

possível tornar a internação um instrumento de promoção do resgate da independência e 

movimentação social do idoso.  

 Sobretudo, a rede de solidariedade no caso do presente estudo, pode ser verificada 

também a partir da página do asilo Solar Colombino no facebook. A virtualização, deste 

modo, é entendida como uma mutação de identidade capaz de expressar sentimentos e alterar 

a noção de temporalidade. A troca de informações simultâneas por sua vez, propiciou a partir 

da década de 1990 o surgimento de comunidades que podem ser compreendidas como uma 
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aglutinação de internautas que visam apreender as alterações sociais de um mesmo grupo. 

Trejeito este, percebido na página do asilo bem como as suas modalidades de interação: 

“comentar”, “compartilhar” ou “reagir”.  Deste modo, a internet funciona a favor da pesquisa 

se considerado a sociabilidade dos espaços virtuais bem como a vastidão de documentos 

digitais nela encontrados.  

 O envelhecimento goiano, por sua vez, tem se mostrado mais intenso desde a década 

de 1970, quando passou haver a queda da mortalidade e diminuição da taxa de fecundidade. 

Como resultado, foi necessário se pensar em novas possibilidades da longevidade 

considerando também o fenômeno da feminização da velhice no Estado de Goiás. Assim 

sendo, elaborou-se políticas públicas direcionadas em demanda do acompanhamento 

específico. Criou-se o Plano de Política de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa de Goiás com 

embasamento na Matriz Nacional voltada á “Promoção do envelhecimento ativo e saudável”. 

O projeto também desenvolveu uma plataforma digital criada pela Coordenação de Atenção á 

Saúde da Pessoa Idosa do Estado de Goiás, onde são divulgados boletins informativos e 

notícias de ações sociais promovidas á este grupo.  

 Pensar o envelhecimento goiano com ênfase na situação asilar, sobretudo, requer 

perceber a real situação habitacional do idoso goiano. Sendo grande parte da população idosa 

economicamente inativa, possuem uma fonte de renda irrisória, embora residam em imóveis 

próprios e na companhia de duas á três pessoas. No entanto, há aqueles que sofrem com o 

abandono ou mesmo são submetidos ao asilamento por parte de seus familiares. Deste modo, 

o envelhecimento deste grupo integra tanto o isolamento quanto ao acompanhamento 

assistido. Esta conjuntura se faz mais evidente a partir da análise das fontes do presente 

estudo, em que se esforça para apreender as fontes fotográficas por meio de sua significação e 

não apenas forma e conteúdo. Compreendida pelas tipologias de “Interação Social”, “Terapia 

Ocupacional” e “Cuidados Médicos”, as fotografias selecionadas revelam para além de um 

padrão específico de representação do idoso, a compreensão da velhice asilada por parte da 

sociedade e do próprio interno.  

 Deste modo, buscamos romper com a leitura linear das fotografias que nos levariam á 

romantização do envelhecimento goiano. O espectro adotado na interpretação das imagens, 

por sua vez, resultou na percepção do envelhecimento submetido a variadas atividades e 

estímulos cotidianos, na tentativa de deslocar a velhice do plano da dependência e decadência 

física. Verificamos o esforço de proporcionar aos internos certa autonomia a respeito de sua 
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vivência no asilo, no entanto, esta se faz de modo supervisionado. Portanto, não se trata de um 

idoso unicamente isolado e inativo mas também não consiste no idoso autônomo capaz de 

garantir novas conquistas ou a retomada de projetos pessoais. Neste sentido, conjecturamos a 

necessidade da reinvenção da velhice ao passo que sua dimensão conceitual e o seu 

tratamento apresentam distanciamentos e incoerências.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Iniciado durante o curso de bacharelado em História, o estudo buscou 

fundamentalmente se basear em fontes fotográficas. Assim, direcionamos o olhar aos 

referenciais teóricos do campo de estudo fotografia e história. O primeiro contato se deu por 

meio do trabalho de Boris Kossoy, nos apresentando a leitura iconográfica das fontes 

utilizando o viés investigativo do historiador. Do mesmo modo, tivemos conhecimento da 

fotografia enquanto documento, da presença do outro e do índice em Rouillé. A dimensão 

tautológica percebida por Barthes bem como a fotografia em sua reprodutibilidade técnica 

através das obras de Benajmin. Sobretudo, as primeiras leituras estiveram associadas a 

compreensão das obras do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson na tentativa de suscitar 

uma nova abordagem de seu conceito “instante decisivo”, quando se percebeu a interface 

subjetiva da imagem.  

 Vislumbrando, de modo simultâneo, a percepção do envelhecimento goiano, a 

pesquisa se voltou á análise e construção do conceito de velhice. Neste aspecto nos 

depararmos com o clássico tratado da velhice de Simone de Beauvoir publicado em 1970. 

Apresenta, portanto, que o conceito esteve associado ao desequilíbrio dos humores da 

Antiguidade Clássica até o século XIX, quando passou a associar a velhice ao vitalismo 

revelando uma dificuldade teórica, embora a medicina já houvesse iniciado algumas formas 

de prevenção e cura. Apenas a partir do século XX que foi considerada como uma fase 

inerente á vida e conforme á interpretação de Norbet Elias, associada ao isolamento e a 

decadência física. Sobretudo, também consideramos a abordagem de Alexandre Hecker ao 

traçar a compreensão do envelhecimento ao longo do processo histórico nacional. Assim, 

descobrimos que durante a colonização as pessoas não se importavam com a idade, vivendo 

de modo mais prático. Embora até o século XIX a velhice estivesse relacionada a 

mendicância, não se deixava o velho desamparado, até que no decorrer deste mesmo século, o 

tratamento para com o ancião se transformou, assim que os jovens passaram a assumir cargos 

políticos de poder. A partir de então, não se voltava mais ao velho com menção de respeito 

passando então, a enfrentá-lo.  

 O patriarcado passou a conviver com algumas fissuras e novos moldes que emergiram 

pelo advento da urbanização e o gosto pela educação e estudo científico, apreendendo uma 

nova conjuntura social. Convivia-se com o sentimento nacionalista, a maior visibilidade da 
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figura feminina e as novas funções no entorno das relações familiares. Ainda assim, 

sustentava os modos de homem revelando atributos que denotavam respeitabilidade e 

sapiência como: barba branca, bigodes e cavanhaques. Sobretudo, ao início do século XX 

emergiu a categoria de “velhice desamparada” passando haver cuidados específicos a este 

grupo bem como ao asilamento. A medicina se esforçou para manter o corpo humano 

produtivo por mais tempo colaborando para que se relacionasse a velhice com a incapacidade 

de trabalhar. Percebemos através da análise das primeiras fotografias no Estado de Goiás, que 

aquelas que não registravam o idoso político, representavam o idoso anônimo desempenhando 

algum trabalho.  

 A possibilidade de desenvolver um estudo acerca da temática do envelhecimento 

tendo como fontes fotografias, nos levou á análise dos retratos reproduzidos na rede social do 

asilo Solar Colombino Augusto de Bastos da cidade de Goiânia. Pensando no acesso á um 

acervo consistente que representasse o idoso, voltamos á seleção de quarenta fotografias e 

identificamos que elas apresentavam três tipologias aparentes: Interação Social, Cuidados 

Médicos e Terapia Ocupacional. Por meio desta análise, chegamos a conclusão de que as 

fotografias aludem ao conceito de velhice em transmutação. Atingimos a este resultado ao nos 

depararmos com o trabalho realizado pela fotógrafa Lisly Sverner na década de 1990 em dois 

asilos paulistas.  

 A partir da análise comparada das fotografias dos idosos retratados ao final do século 

XX e início do século XXI, identificamos a necessidade da reinvenção da velhice. Há um 

descompasso entre a definição de velhice para com o tratamento da velhice. Lidamos, 

portanto, com um idoso abandonado que passou a ser assistido pela casa de longa 

permanência, mas que também não demonstra autonomia, embora o seu resgate seja o intuito 

da instituição. Ao ponto que são submetidos á inúmeros estímulos e atividades diárias, estas 

são feitas de modo supervisionado. Assim, estimula-se o resgate de uma autonomia e vigor 

físico, diante do auxílio de algum funcionário ou voluntário. Entendemos que o incentivo seja 

válido, no entanto, ele apenas transmite a impressão do resgate da autonomia dos internos.  

 Quanto ao estudo do envelhecimento no Brasil nos séculos XIX e XX, fomos em 

busca de fotografias que representassem a figura do idoso. Nos deparamos com algumas 

fotografias da Família Imperial bem como da de imigrantes. Neste viés, percebemos que ao 

passo que se legitimava a figura do Imperador enquanto símbolo de progresso, criava-se 

também a imagem da velhice no século XIX. Assim sendo, concluímos que os atributos 
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apresentados nos retratos destas famílias revelavam a noção de envelhecimento imanente no 

período. Movidos por interesses distintos, tanto a Família Imperial quanto a dos imigrantes, 

representam um papel de grande relevância na compreensão da fotografia no Brasil. Enquanto 

a figura de Dom Pedro II almejava uma imagem associada a legitimidade política, as famílias 

de imigrantes buscavam constituir uma impressão de ascensão social aos seus parentes. Desta 

forma, estruturaram um trejeito específico de retrato fotográfico identificado, em certa 

medida, nas fotografias selecionadas neste estudo. Trata-se de composições em colunas 

horizontais evidenciando a figura do idoso como membro importante do entorno familiar ou 

de onde reside.  

 Quanto a expressão da história da fotografia no Estado de Goiás, percebemos que ela 

se atrela a política desenvolvimentista promovida pelo Estado Novo no início do século XX. 

Neste espectro, percebemos que assim como a Família Imperial, a fotografia goiana esteve 

associada á consolidação da imagem política do período e mais tarde, na década de 1970, 

passou a ser entendida enquanto arte com o surgimento do Clube da Objetiva.  

 Percebemos, contudo, que a partir da de 1990 o advento da virtualização propiciou a 

troca de mensagens de modo simultâneo fazendo emergir uma nova noção de temporalidade. 

No interior desde recurso, o usuário consegue se manter off-line ou on-line, capacidade esta 

inviáveis no tempo histórico. A possibilidade de trabalhar com fontes reproduzidas em uma 

rede social, nos permite visualizar o modo pelo qual são demonstradas as emoções neste 

espaço. Os recursos oferecidos pela rede social facebook: “comentar”, “reagir” ou 

“compartilhar”, torna possível percebermos o tratamento para com a velhice por meio da 

interação dos usuários. Do mesmo modo, visualizamos que a plataforma digital revela como a 

instituição compreende a velhice, bem como nos indica como este idoso percebe o seu próprio 

processo de envelhecimento.  

 Compreender a expressão do envelhecimento goiano tendo como fontes as fotografias 

divulgadas na página do asilo Solar Colombino, nos instigou ao estudo da realidade sócio-

espacial do idoso goiano. Desta forma, tomamos por base os dados divulgados pelo Instituto 

Mauro Borges no ano de 2014 bem como alguns levantamentos feitos pelo Instituto de 

Pesquisa Aplicada em 2009. Analisamos, assim, que representando a grande parte dos idosos 

do Estado de Goiás, encontram-se economicamente inativos, embora desenvolvam algum tipo 

de atividade. O fato surpreendente, é que este grupo em maior número reside em moradias 

próprias e na companhia de familiares. No entanto, possuem renda variada entre meio a um 
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salário mínimo. Por outro lado, aqueles que representam o menor grupo, convivem com o 

abandono e a impossibilidade de se viver dignamente. Assim, o asilo desempenha um papel 

de fundamental importância.  

 Embora identificado a carência assistencial por parte do Estado, visualizamos algumas 

medidas criadas a fim de amenizá-las. Estimando que os idosos representarão 11% da 

população goiana até a década de 2030, foi criado o Plano de Política de Atenção á Saúde da 

Pessoa Idosa do Estado de Goiás com base na Matriz Nacional de Políticas Públicas. Neste 

sentido, o plano vislumbra enquanto objetivo geral a chamada “Promoção do envelhecimento 

ativo e saudável”. Seguindo este viés, no ano de 2015, criou-se o blog “Saúde da Pessoa 

Idosa” aonde são divulgados alguns boletins informativos voltados á esclarecimentos sobre a 

prevenção de quedas, combate á violência contra o idoso bem como á depressão.  

 Quanto a análise descritiva das fontes fotográficas, consideramos que há um claro 

interesse por parte da instituição Solar Colombino Augusto de Bastos em promover a 

documentação do idoso em constante atividade. No entanto, verificamos que a expressão da 

imagem da velhice não condiz com a dimensão conceitual sustentada desde o início do século 

XXI como também não se aproxima da noção de envelhecimento associada ao isolamento 

presente no século XX. Embora se estimule o idoso em autônomo e capaz de retomar projetos 

pessoais, a velhice revelada pelas fotografias está relacionada à impressão do resgate da 

autonomia da pessoa idosa. Mesmo que documentado as mais variadas formas de atividade e 

oficinas, o idoso realiza suas atividades cotidianas mediante supervisão. Neste sentido, 

visualizamos a necessidade de propor a reinvenção da velhice goiana através de um 

entremeio. O objeto de estudo nos apresenta uma concepção de velhice asilada, mas não 

isolada, ativa, mas não autônoma. Do mesmo modo, percebemos o distanciamento entre a 

dimensão conceitual para com o tratamento da velhice. Compreende-se o idoso enquanto ser 

autônomo e ativo, mas o trata de modo infantilizando auxiliando-o nas atividades cotidianas.  
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