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Introdução 

Este é um trabalho que se propõe a apresentar a construção de uma narrativa 

visual, com o objetivo principal de gerar uma reflexão sobre a relação entre cotidiano e 

cidade. Esta se dá a partir da relação do Senhor Antônio com o bairro Jardim Balneário 

Meia Ponte, da cidade de Goiânia, interação esta que gera a reflexão das múltiplas 

relações que alguém pode ter com o espaço urbano.  

Esta narrativa, composta de 13 fotografias em preto-e-branco, se centra na figura 

do Senhor Antônio, um idoso que mora em uma avenida movimentada e em frente a um 

ponto de ônibus, onde tem contato com muitas pessoas, entre elas muitos estudantes. 

Todos os dias esse senhor tira um pouco do seu tempo para simplesmente sentar na porta 
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da sua casa e observar o tempo e as pessoas passarem, além de interagir com elas, 

inclusive oferecendo um lugar para sentar. A partir desta relação que ele travou com o 

espaço, surgiu a reflexão sobre a transformação do espaço público em um espaço familiar, 

possibilitando a quebra do cotidiano e até o estranhamento de alguns. Além disso, agrega 

na questão de se refletir sobre o “universo das pessoas idosas”, seu entendimento sobre 

tempo, memória e sobre sua própria história. 

O trabalho busca gerar uma reflexão acerca da relação que senhor, Antônio possui 

com o meio que vive e como as pessoas que frequentam este local interagem com ele, a 

partir da documentação e registro em fotos desses acontecimentos. Partiu-se da 

observação de uma das integrantes do grupo que no seu cotidiano pegando o ônibus neste 

local passou a observar este senhor, e isto acabou despertando o interesse das demais 

integrantes em realizar essa narrativa.  

Além disso, objetiva-se fazer uma discussão sobre a importância de uma narrativa 

visual, sobretudo a respeito do meio urbano para melhor entender as relações que existem 

nele, e além disso buscar dialogar com a questão que envolve os idosos se objetivando 

em centrar na figura desse senhor e sua relação com o lugar que vive e frequenta. 

 

Reflexões sobre a relação com a cidade 

Esta narrativa visual traz a reflexão sobre a relação com a cidade, a partir da 

experiência de um idoso, dando visibilidade a ele, o que justifica a sua importância.  

Percebe-se um processo de “apagamento” e marginalização do idoso e as fotografias 

realizadas possibilitam pensar o que significa envelhecer no atual contexto que é 

justamente o de entender como o envelhecimento é encarado sob novos entendimentos 

de longevidade (BRUNO, 2009 apud BRUNO, 2003, p.19). Enquanto que envelhecer 

significa sofrer perdas biológicas naturais, ao mesmo tempo há uma ressignificação em 

que a figura do idoso passa a ter acesso a espaços e serviços reservados a ele (BRUNO, 

2009). 

Além disso, vem à tona a questão sobre a condição física, sobretudo da saúde deste 

senhor, que atualmente sofre de Alzheimer, e esta doença infelizmente está causando 

justamente o seu afastamento desse meio. A narrativa então pode ser importante, uma vez 

que, ela pode gravar e tornar eterna a figura e a história que este senhor estabeleceu com 

este meio.  
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Dessa forma, podemos estender essa discussão para um nível macro, tentando 

entender como a relação que o Senhor Antônio mantém com este local e com as pessoas 

a sua volta reflete talvez, na realidade de muitos outros idosos que estão apagados, 

fadados ao esquecimento. Talvez, acostumados com essa sensação quase que “bucólica” 

de tempos mais simples e de uma realidade menos agitada, em que pessoas se sentavam 

na porta de suas casas para simplesmente apreciar o tempo, pode estar envolvido nessa 

sensação nostálgica que essas pessoas possuem em seu imaginário e tendem recriar isso 

em seus cotidianos. 

Pretende-se então, gerar a reflexão em torno do processo de resistência que o 

senhor, Antônio promoveu no meio que vive, assim como de demonstrar como ele 

mantém uma relação tão próxima e vívida com as pessoas que frequentam o ponto de 

ônibus próximo a sua casa. Além disso, nosso trabalho se propõe a trazer questionamentos 

acerca de como a modernização sofrida nos meios urbanos provoca o afastamento das 

pessoas e a banalização das relações, e como o exemplo de uma pessoa como este senhor 

vai em oposição à este fato, uma vez que, ele tenta estabelecer uma relação direta e 

amistosa com as pessoas que frequentam este local, mesmo não as conhecendo. 

 

Processos metodológicos e de produção da narrativa visual 

O modelo de pesquisa utilizado foi a pesquisa exploratória, haja vista que esta 

permite uma maior interação entre os pesquisadores e o tema desenvolvido, já que é um 

assunto pouco conhecido e explorado. Por ser bastante específico, assume a forma de um 

estudo de caso que é própria história do Sr. Antônio, que a partir do contato com o local 

por parte de uma das integrantes, instigou que as outras começassem a visita-lo, 

observando-o e depois fotografando. 

Esse contato se deu duas vezes. Na primeira vez, parte das integrantes foram ao 

local, porém o senhor se encontrava dentro de sua casa. Com receio de incomodá-lo ou a 

família, resolvemos tirar fotos somente de detalhes do local, como ponto de ônibus, 

pessoas próximas aguardando, detalhes da avenida, e de sua casa. Na segunda vez, ele já 

estava presente, assim como a sua filha, e então aproveitamos essa oportunidade para tirar 

fotos dele interagindo com o local. Ambos os encontros foram feitos durante a parte da 

manhã, num horário próximo até 12h. 

Além disso, uma das integrantes, Jéssica Farias, que é a que de fato frequenta o 

local, em outras oportunidades teve outras conversas mais informais, o que ajudou a 
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enriquecer nossa proposta e o objetivo da nossa narrativa. Foi a partir dessa observação e 

desses diálogos mais diretos, que descobrimos melhor de que forma que se dava essa 

interação dele com o local. 

A pesquisa exploratória, segundo Désirée Motta-Roth e Graciela Rabuske 

Hendges (2010) pode ser definida também como levantamento bibliográfico e 

documental. Como a pesquisa está voltada para o registro fotográfico, este se configura 

na construção documental, ancorado no estudo do conceito de narrativa visual. 

Uma narrativa fotográfica vai muito além da percepção simples e bidimensional 

que a maioria das pessoas tendem a dar. Para além de uma união de fotografias, o 

potencial narrativo fotográfico está também relacionado ao seu poder de “contar 

histórias” por meio de imagens e explorar o seu potencial humanista de adentrar por temas 

sociais, culturais e de explorar a expressão e criatividade de quem o faz (FIUZA; 

PARENTE, 2008). Portanto, uma narrativa fotográfica precisa haver uma densidade de 

conteúdo, devendo haver o cuidado e a reflexão de quem o produz. 

Nesta lógica entra a questão do ato de se fazer fotografia no meio urbano, processo 

este que não é unilateral, uma vez que, há a interação entre quem fotografa e o que é 

fotografado (FERRARA; OLIVEIRA, 2018, p. 47-48). Fotografar este meio implica ser 

capaz de observar e captar seus detalhes e especificidades que exigem uma maior 

sensibilidade de quem fotografa e perceber no cotidiano agitado das cidades suas 

contradições. Por tanto, a narrativa deixa de ser apenas uma narrativa, e o ato de fotografar 

passar a ser também um processo de fabulação, uma vez que, o ato de fazer esses registros 

passam a ter não só o modo de “contar algo” como também de ter ato de fabular, que se 

insere narrando de forma aberta e possibilitando transformações contínuas, dispensando 

roteiros preconcebidos e organizações (FERRARA; OLIVEIRA, 2018, p. 50-51). 

Neste espaço urbano as contradições se revelam, principalmente numa busca 

insaciável de esterilização que busca a pacificação criando falsos consensos e tensões 

existentes afetando principalmente a existência de alteridade nas cidades. São nessas 

zonas, escondidas e apagadas que o homem simples resiste e sobrevive. Ele modifica o 

seu meio e reinventa questões do seu cotidiano, sendo assim táticas de resistir e sobreviver 

a este espaço sem se perder ao anonimato da agitação das grandes cidades (JACQUES, 

2012). 
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A Narrativa Visual 

A narrativa visual “Sr. Antônio” contém 13 fotos em preto-e-branco. Escolheu-se 

esse estilo, por inspiração de dois fotógrafos em específico: Henri Cartier-Bresson e Alain 

Laboile. Para Cartier-Bresson um conjunto articulado de fotos, ou reportagem 

fotográfica, ou história fotográfica podiam trazer valores que orientam um determinado 

conceito sobre o mundo. Por tanto, a ideia de momento decisivo descrito por Bresson está 

muito além de simplesmente tirar fotos ao acaso, mas de justamente de ser um complexo 

processo de elaboração que são capazes de transmitir aspectos do mundo e de abrir espaço 

para diferentes interpretações. (MENEZES; 2016). Já a obra de Laboile dialoga com a 

nossa no sentido de capturar momentos simples da vida, em específico do cotidiano e 

pelo uso do preto-e-branco frequentemente utilizado em suas fotos, que também foi um 

recurso estético usado em na nossa narrativa.    

O ponto de ônibus 3393, localizada na calçada da casa do Sr, Antônio, passou a 

ser frequentado pelas integrantes do grupo para a realização das fotos. O local onde fica 

sua casa e o ponto de ônibus -os personagens principais dessa narrativa- estão localizadas 

na Avenida Nerópolis, uma avenida bastante agitada, com vários comércios e carros indo 

e vindo de todas as direções. É nesse cenário que o Senhor Antônio mantém uma relação 

amistosa com as pessoas que cercam o local. 

A primeira parte da narrativa localiza o leitor neste espaço, começando com a 

placa que indica o nome do bairro (foto 1), e de uma imagem geral da rua com a presença 

de carros e de um ônibus (foto 2), e a terceira que mostra o ponto de ônibus e a casa do 

Sr. Antônio no fundo direito e a cadeira branca de plástico, deixada na calçada por ele 

propositalmente para que as pessoas se sentem e esperem o ônibus de forma mais 

tranquila, se tornando então o símbolo principal de sua presença neste espaço. 

 

Foto 1 - Placa de trânsito próxima a casa do Seu Antônio. 

 
Autoria: Integrantes do Grupo 
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Foto 2 - Avenida Nerópolis e ao lado esquerdo o ponto 3393. 

 
Autoria: Integrantes do Grupo 

 
Foto 3: Ponto de ônibus e casa do Sr. Antônio ao fundo do lado direito. 

 
Autoria: Integrantes do grupo 

 

A sequência da narrativa possibilita um processo de intimidade, de se ir se 

adentrando e se aproximando do Sr. Antônio e o espaço que ele transformou, tendo início 

com a foto 4, em que foi feito um enquadramento mais fechado, mostrando 

especificamente a porta da casa dele, a cadeira branca e um pedaço do banco de madeira. 

Em uma olhada rápida, não é possível perceber a peculiaridade do ambiente de 

pouco mais de alguns metros de diâmetro. Um banco de madeira improvisado em frente 

à uma casa modesta e um ponto de ônibus vazio. Afinal, são poucos que preferem esperar 

o ônibus no próprio ponto projetado pela prefeitura ao invés do ambiente caseiro. 

 

Foto 4: Frente da casa do Sr. Antônio, com o banco de madeira, a cadeira branca e o 

portão de ferro. A esquerda, fazendo uma ponte entre a parte externa e interna da casa, 

sacolas de plástico foram recentemente integradas porque segundo a filha do Sr. Antônio, 

eles perceberam que muitos estudantes usam o banco para tomar café da manhã e com 

isso não tinham um local adequado para descartar o lixo. Um detalhe, é que as sacolas 

são constantemente trocadas ao longo do dia, principalmente nos horários de pico. 
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Autoria: Integrantes do grupo 

 

Foto 5: Senhor Antônio saindo de sua casa para se integrar com os passageiros que 

frequentam o local. Ele tem o hábito de só sair nos horários que sabe que vai encontrar 

pessoas com quem conversar, contou sua filha para nós, em uma conversa informal. E, 

assim que o ônibus passa e o ponto esvazia, ele recolhe sua cadeira de volta para dentro 

e espera pelo próximo horário de pico.  

 

Autoria: Integrantes do grupo. 

 

Foto 6: Seu Antônio, sua filha, e seu gato. Quando foi perguntado se eles se incomodavam 

com o barulho dos estudantes, afinal, o banco de madeira é próximo a casa, ela disse que 

não. O barulho nunca foi incômodo para eles, mesmo que os estudantes sempre tivessem 

o hábito de conversar alto, incluindo na parte da manhã, antes das oito. Ela explicou que 

a falta de incômodo vem do fato de que todos eles, acordam muito cedo, então quando os 

estudantes chegam, eles já estão acordados há tempos. 
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Autoria: Integrante do grupo. 

 

Foto 7: Senhor Antônio interagindo com uma das pessoas que estavam esperando o 

ônibus. Numa breve conversa informal, percebemos que ela frequenta lá bastante, 

portanto a figura do senhor já é familiar a ela. Na foto podemos perceber ainda a figura 

da filha ao fundo. 

 

Autoria: Integrantes do grupo. 

 

Foto 8: Senhor Antônio sentado próximo a cadeira de madeira, agora já vazio. Na imagem 

ainda podemos perceber a placa de sua casa um pouco acima das janelas preenchidas por 

grades. 
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Autoria: Integrantes do grupo. 

 

Foto 9: Senhor Antônio olhando para o ambiente a sua volta, contemplando o que 

acontece. A proposta é que fosse mostrado um pouco da sensação do que ele observa 

quando está sentado neste espaço cotidianamente. 

 

Autoria: Integrantes do grupo. 

 

Foto 10: Alguns jovens, provavelmente estudantes, partindo para seus compromissos e 

trajetórias pessoais, adentrando um dos ônibus que passa no local. 

 

Autoria: Integrantes do grupo. 
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A finalização da narrativa se dá nas últimas 3 fotos que tem como propósito passar 

um pouco da sensação que fica quando o Senhor Antônio se retira deste local. 

Foto 11: Senhor Antônio, entrando na sua casa, porém deixando para trás os maiores 

símbolos de sua presença quando ele de fato não está presente fisicamente lá: a cadeira 

branca onde costuma se sentar, e a cadeira de madeira para receber quem passa por lá. 

 

Autoria: Integrantes do grupo. 

 

Fotos 12: Cadeira de madeira vazia novamente, sempre pronta e disposta a receber 

pessoas e a sacolinha de lixo, deixada lá para quem quiser utilizar. 

 

Autoria: Integrantes do grupo. 
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Foto 13: A clássica cadeira branca, agora vazia, com um ângulo tirado de cima. 

 

Autoria: Integrantes do grupo. 

 

Como resultado, esta narrativa foi apresentada na exposição fotográfica 

"Narrativas urbanas", no dia 3 de julho de 2018, como resultado final da disciplina 

"Introdução à Fotografia", ministrada pela Profa. Ana Rita Vidica. A montagem foi feita, 

a partir da colagem das fotos em papéis pretos, após feito isso foram furadas e amarradas 

com barbantes em uma estante de livros que estava presente na própria FIC (Faculdade 

de Informação e Comunicação).  

A exposição foi montada no Pátio das Humanidades, da qual a FIC também faz 

parte. Além disso, foi feito um pequeno texto de apoio explicando para quem passasse 

perto do que se tratavam aquelas fotos. Para integrar o cenário, colocamos uma cadeira 

de plástico para fazer uma ligação direta com o Senhor Antônio, o propósito era não só 

de representar ele, mas também para que quem quisesse se sentar lá pudesse contemplar 

as fotos, assim como o Sr. Antônio faz em sua rotina.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, em frente a essas discussões percebemos a relação que este senhor 

mantém com a cidade. Em meio às turbulências e desafios desse agitado mundo moderno 

cheio de contradições, a figura de um idoso se destaca, demonstrando que é possível 

encontrar simplicidade nos lugares mais improváveis, onde pouco haveria contato 

humano.  

Mesmo num ambiente cheio de correrias, idas e vindas como um ponto de ônibus, 

este senhor encontrou aí a possibilidade de criar laços e mostrar que é possível haver afeto 
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neste meio, graças a criação de um ambiente simples e acolhedor, mas que recebesse essas 

pessoas e possibilitasse que elas tivessem contato entre si e com ele também. 
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