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Oito dias na Quarta Parada
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O presente ensaio foi realizado no pequeno 
triângulo delimitado pelas avenidas Alcântara 
Machado, Salim Farah Maluf e rua Siqueira Bue-
no, conhecido como Quarta Parada. Em oito dias 
de imersão pelo bairro, foi ganhando forma aos 
poucos. O diário de campo, abaixo, ilustra breve-
mente o desenrolar desse processo.

Terça-feira, 22 de março. Sem fotografar, passo 
o dia percorrendo o bairro para conhecer o local 
e as pessoas, e também para que elas me conhe-
çam. Chama a atenção a quantidade de estabele-
cimentos fechados, mesmo em horário comercial. 

Quarta-feira, 23 de março. Arrisco as primei-
ras imagens. No início da tarde, sou apresentado 
a dois sapateiros, pai e filho, que preferem não 
ser fotografados. A câmera os incomoda. O bair-
ro ainda é estranho para mim; eu ainda sou estra-
nho para o bairro.

Quinta-feira, 24 de março. Sou apresentado 
à Tereza, costureira muito conhecida na região.  
É Quinta-feira Santa e Tereza vai à missa. Peço per-
missão para fotografar, mas só o padre pode res-
ponder. Caminhamos até a igreja, e a autorização 
é concedida. Às 17h, missa em latim. Às 20h, mis-
sa em português. Ao final das rezas, sou convida-
do para jantar na casa de seus amigos. Já passa da 
meia noite quando terminamos e penso em cha-
mar um taxi, mas os anfitriões fazem questão de me 
acompanhar até em casa, a dez quilômetros dali.

Sexta-feira, 25 de março. É Sexta-feira Santa. 
Os moradores do bairro estão reunidos na Igreja 
para as comemorações: às 15h, Adoração da Cruz; 
às 19h, Procissão. 

Sábado, 26 de março. O sábado confere outro 
aspecto às ruas do bairro. Acompanho o percur-
so de Tereza à feira livre, perto de sua casa. Come-
morações da semana santa continuam, às 20h, 
com a Vigília Pascal.

Domingo, 27 de março. Tiro o dia para fazer 
uma primeira avaliação do material. Há muitas 

fotos, principalmente das ruas, calçadas e igreja. 
Mas uma questão sempre volta: por trás das dinâ-
micas sociais que produzem o espaço urbano, há 
pessoas. Quem são esses sujeitos? É preciso entrar 
nas lojas, bares e pequenos comércios que com-
põem o cenário do bairro.

Segunda-feira, 28 de março. Algo mudou. Mui-
ta gente, agora, me reconhece quando passo em 
frente às suas casas ou estabelecimentos comer-
ciais. Portas se abrem. Começo a fazer retratos. 
Um farmacêutico. Uma jornaleira. Uma doceira. 
Um casal de comerciantes de material de pape-
laria. Um vendedor de carros. Um ferreiro. Uma 
funcionária de bazar. Um casal dono de bar. Um 
cabelereiro. Um borracheiro. Um jornaleiro. Uma 
florista. Uma artista plástica. Um comerciante de 
produtos usados.

Terça-feira, 29 de março. Após as festividades 
da Páscoa, Tereza retorna à máquina de costura. 
Faço o retrato em sua mesa de trabalho.

Quarta-feira, 30 de março. Diante da porta es-
pelhada, reconheço-me, também, como persona-
gem deste ensaio.

Nas fotografias deste ensaio, aparecem: Sr. Agos-
tinho, da Borracharia; Sra. Francisca e Sr. Agos-
tinho, do Bar; Sr. Francisco, das Ferragens; Sra. 
Masako e Sr. Shigueite, da Doceria; Sr. Alderico,  
da Sapataria; Sr. Odair, comerciante; e Sra. Tere-
za, costureira.

Ao meu pedido “como você gostaria de ser fo-
tografado?”, eles ofereceram a pose. 

A todos, o meu agradecimento.   
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“Algo mudou. Muita gente, agora, me reconhece quando 
passo em frente às suas casas ou estabelecimentos 
comerciais. Portas se abrem. Começo a fazer retratos”
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