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A partir de todo o trabalho e material que surgiu deste período em que a 

pesquisa ocorria, uma das ações que teve desdobramentos fora da pesquisa foi a 

produção fotográfica.  

Esta foi iniciada pelos próprios moradores da Residencia Inclusiva de Santo 

Amaro, e posterior, incluiu-se registros realizados pelo corpo de toda a equipe de 

trabalho, principalmente porque os moradores passaram a desejar ser a figura que 

aparecia nos registros. 

O trabalho com a fotografia inicialmente surgiu como parte do cultivo de dados 

para a pesquisa, principalmente na tentativa de incluir aquelas pessoas que não 

apresentavam a fala como uma das formas de comunicação nas Rodas de Conversa 

ou durante suas andanças no território.  

Sendo assim, era desejado por parte da pesquisadora incluir o olhar, a captura 

do cenário visto pelo outro, assim como os personagens que compunham tal cena. 

Inicialmente havia apenas uma máquina fotográfica digital, de propriedade da 

associação. Esta foi emprestada a cada um dos moradores, conforme decisão dos 

moradores durante uma das Rodas de Conversa, ainda em 2014. 

Foi realizado um sorteio, cabendo a cada um deles, um dia da semana e um 

período para a produção das imagens.  

Todas estas imagens foram guardadas em um arquivo digital, no computador 

institucional. Este computador apresentou um dano em seu hard disc (HD) e parte das 

imagens foram perdidas. 

Houve muito sentimento de frustração, tanto por parte dos moradores quanto 

por parte da gerente-pesquisadora, mas em meio a este processo, tanto os cuidadores 

quanto a equipe técnica solicitaram participar desta produção, produzindo novas 

imagens e contribuindo com a chegada de outros dispositivos que poderiam ser 

utilizados para captar novas cenas. 

Sendo assim, decidiu-se a extensão do convite e a inclusão do olhar de todos 

os personagens que faziam parte deste novo universo. 



Em um primeiro momento, algumas fotografias foram impressas em preto e 

branco e os próprios moradores decidiram realizar uma colagem na parede de um dos 

corredores de passagem existentes na antiga casa da Conde de Itu, em meados de 

julho de 2014. 

Tal produção artesanal conferiu um novo desejo destes rapazes, e quadros 

foram sendo produzidos para serem colocados nas “casas novas” (Praça e 

Fraternidade) que estavam por vir (agosto/2014 e fevereiro/2015), além de uma oficina 

artística que conferiu a produção de um auto-retrato, e que tais pinturas foram fixadas 

nas salas ou em seus próprios quartos, conforme a decisão de cada morador ou 

grupo. 

Há aqueles moradores que pedem a impressão de algumas fotografias para 

serem guardadas consigo, e neste momento percebe-se que a fotografia é algo que 

pode contar uma história pessoal e que pode ser compartilhada de forma coletiva 

quando compartilhada com o grupo ou com determinadas pessoas que transitam nas 

casas (por exemplo cuidadores dos diferentes turnos). 

Além destes pequenos recortes, como Produto Final desta pesquisa, tais 

registros foram novamente revisitados, selecionados e revelados para tornarem-se 

elementos de uma mostra fotográfica, agora incluindo os diferentes olhares e lugares 

em que realizaram suas andanças no território, além da produção de um vídeo que 

contém a apresentação de algumas fotografias que fazem parte deste cenário.  

Esta mostra conta parte desta implantação do serviço, das histórias pessoais 

dos moradores e dos gestos que não cabem descrições, sendo assim, tais fotografias 

não servem e nem tem a intenção de ilustrar esta pesquisa, mas permite compartilhar 

instantes de uma produção individual e coletiva sobre a implantação de um serviço e 

de como estas pessoas olham e percebem seu cotidiano, os espaços que habitam e 

circulam.  

Sendo assim, a referida exposição reflete o esforço e empenho de cada pessoa 

que fez ou faz parte deste serviço e aparece nas cenas ou nos cenários criados pelos 

principais protagonistas desta história, que são os moradores das Residências 

Inclusivas de Santo Amaro. 

Algumas das fotografias, em ordem cronológica de acontecimentos é 

compartilhada a seguir, totalizando 28 imagens. Ressalta-se que a Mostra conta com 

190 imagens produzidas durante os anos de 2014 e 2015, além do vídeo produzido 

que consta em anexo a esta pesquisa. 



 

 

 

 

 

 

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

 

 


