
 
 ASPECTOS HISTORICOS E MEMÓRIA VISUAL DA CONSTITUIÇ ÃO DA 

FAMÍLIA EM BELA VISTA DE GOIÁS  
1 Neide de Souza Almeida Rodrigues (Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 

Mestranda em História, neidexrildo@hotmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

RESUMO 

O presente estudo traz uma análise da imagem fotográfica sob o olhar de Antônio 
Faria acerca da família belavistense entre os anos de 1940 a 1960, de forma que a 
mesma não seja entendida apenas como uma ilustração ou uma referência exata do 
real nela representada, mas seja concebida e analisada como um instrumento de 
construção sociocultural. Nessa perspectiva, abordaremos a respeito da pesquisa 
científica intitulada: “Bela Vista: História, Memória e Gênero”, a qual pretende-se 
analisar os aspectos históricos da cidade de Bela Vista de Goiás a partir do acervo 
fotográfico de Antônio Faria na perspectiva das relações de gênero entre os anos de 
1930 a 2000. Dessa forma, nos deteremos à utilização de produções científica que 
possam embasar as discussões acerca do tema em questão. Assim, como resultado 
espera-se compreender a contribuição da fotografia como suporte fundamental para  o 
estudo e entendimento da constituição da família em Bela Vista no período proposto e 
como as imagens tem a função preservar a memória das mesmas.  
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Bela Vista de Goiás: História, Família e Memória. 

 

Este trabalho refere-se à fotografia como leitura de mundo, pois bem 

sabemos, que a presença da imagem nas organizações sociais é notória, 

grande parte da constituição das culturas humanas foram registradas a partir 

de imagens. Assim, argumenta Kossoy que; 

A imagem fotográfica é o que resta do acontecido, fragmento 
congelado de uma realidade passada, informação maior de vida 
e morte, além de ser o produto final que caracteriza a 
intromissão de um ser fotógrafo num instante dos tempos. (2001, 
p. 37) 

 

                                                           
1 Endereço: Rua Francisco Medeiros, nº 282, Centro, Bela Vista de Goiás-GO, CEP: 
75.240-000. E-mail:neidexrildo@hotmail.com. Fone: (62) 9652-0769. 
Servidora Efetiva da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da 
Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás-GO. Graduada em História pela Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás e Mestranda em História pela mesma universidade. 



Dessa forma, entende-se que, desde o momento em que a fotografia é 

concebida pelo fotógrafo, ela sofre influências, pois o recorte feito é a própria 

interpretação que ele realiza da realidade que o cerca. Em contrapartida, o 

receptor da imagem fotográfica, que por sua vez, está inserido em outro 

contexto social, faz uma leitura diferente da mesma realidade. “O registro visual 

documenta, por outro lado, a própria atitude do fotógrafo diante da realidade; 

de seu estado de espírito e sua ideologia acabam transparecendo em suas 

imagens(...)”. (KOSSOY, 2001, p. 43)                                                                                                                                                   

Assim, fica claro perceber que as imagens fotográficas tem múltiplas 

significações, pois, independentemente da finalidade do fotógrafo ao produzi-

lás, admite-se que um simples detalhe pode atrair mais atenção do que o todo 

intencionalmente previsto dentro do campo visível exposto. 

Acredita-se que através da análise das imagens fotográficas podemos 

chegar não só a conhecer, mas temos a possibilidade de visualizar uma 

determinada época, além de desvendar e compreender as práticas sociais e 

culturais da família belavistense.  

A fotografia nos permite a reavaliação da realidade, pela recuperação de 

significados perdidos na invisibilidade do cotidiano em que estas famílias 

estavam inseridas, e que por meio do olhar do fotógrafo e uma análise histórica 

do tempo e história, esta memória seja possível de se recuperar.  

Com base nesta análise, é intrigante pensar que a fotografia é um 

registro “real” de um passado que não mais existe. Nesse sentido Halbwachs 

coloca que; 

 

Reconhecer por imagens, ao contrário, é ligar a imagem (vista 
ou evocada) de um objeto a outras imagens que formam com ela 
um conjunto e uma espécie de quadro, é reencontrar as ligações 
desse objeto com outros que podem ser também pensamentos 
ou sentimentos. (...) a lembrança corresponde a um 
acontecimento distante no tempo, a um momento de nosso p 
assado. (2006, p. 55). 



De acordo com o autor as fotografias nos contam histórias, revelam 

costumes, práticas, histórias de vida. Elas se confundem com a própria 

memória, evitando o esquecimento, garantindo a sua duração no tempo. É bem 

verdade que muitas vezes não nos recordamos dos fatos, mas o uso de 

imagens ligadas a outras recordações corresponde a lembranças de 

acontecimentos distantes. 

É nessa perspectiva que Antônio da Costa Faria, filho de Leonino da 

Costa Faria e Altina de Oliveira, nascido no dia 26 de dezembro de 1914 na 

cidade de Bela Vista de Goiás, estudou até a 4ª série do ensino fundamental, 

tornou-se fotógrafo pioneiro em todo município. Após a morte do pai resolveu 

se dedicar a sua verdadeira vocação, a fotografia. A partir dos 16 anos de 

idade saia de Bela Vista de Goiás para a cidade de Anápolis de bicicleta para 

fazer seu primeiro curso profissionalizante. Lá tirava as fotos, aprendendo a 

teoria e trazia-as para revelar em casa. Nesta época, o processo de revelação 

ainda era em preto e branco. Por volta de 1960, surgiu o monóculo, cuja 

revelação já era colorida. 

Com o surgimento das fotos coloridas impressas em papel, adquiriu um 

novo equipamento, onde usava filmes especiais para impressões coloridas e 

levava os negativos para serem revelados no Foto Sakura em Goiânia. Antônio 

Faria, mesmo depois de se aposentar aos 70 anos de idade, continuou a 

exercer a profissão de fotógrafo até os 87 anos. Chegando a falecer no ano de 

2009, deixando assim, sua história registrada nos negativos das fotos que 

tirara. 

Constituiu no decorrer do seu trabalho, um riquíssimo acervo fotográfico 

não só de pessoas, mas da construção e desenvolvimento da cidade. Como 

era o único fotógrafo na cidade sua arte contempla inúmeras histórias, 

casamentos, aniversários, velórios, além de festas particulares em fazenda, as 

quais, Antônio Faria era peça fundamental para registrar o momento. Seu meio 

de transporte por muitos anos foi o cavalo, mas ele não se importava. Além de 

ser uma profissão, a qual deu condições de sustentar sua família, a fotografia 

sempre foi sua paixão. 



Seu patrimônio fotográfico construiu sem dúvida grande parte da 

história, cultura e memória de um tempo que já passou, mas que partículas 

dele ainda existe congelado nos registro que Antônio Faria captou, pois de 

acordo com Kossoy, “(...) toda fotografia é um resíduo do passado. Um artefato 

que contém em si um fragmento determinado da realidade registrado 

fotograficamente”. (2001, p. 45). Para referendar essa análise Halbwachs 

retrata; 

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas 
por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós 
estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto 
porque jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam 
presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre 
levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que 
não se confundem. (2006, p. 30). 

 

Sabemos que cada geração constrói através do discurso a sociedade 

em que vive e dela tem memória de acontecimentos que analisados 

individualmente são pontos importantes de relação de sua história global. 

Segundo Bosi (1992, p. 145), “Cada geração tem, de sua cidade, a memória de 

acontecimentos que são pontos de amarração de sua história. O caudal de 

lembranças, correndo sobre o mesmo o leito”. 

Frente a esse fato, podemos perceber que a formação da família 

belavistense com suas especificidades e singularidades estão estritamente 

ligadas e constituídas aos aspectos histórico, social, cultural, político e 

econômico desde a origem, construção e desenvolvimento da cidade de Bela 

Vista de Goiás.  

Para enfatizar essa discussão é de suma importância salientar que 

origem da cidade remonta a segunda metade do século XIX, no entanto sua 

ocupação, é bem anterior, podemos destacar final do século XVIII, quando as 

jazidas de ouro em Goiás deram sinal de esgotamento. Moradores de Luziânia 

(antiga Santa Luzia) foram se espalhando em busca de lugares onde poderiam 

se dedicar a atividade agropastoril. Assim, Silva colabora argumentando que, 

“algumas dessas famílias foram os Araújos Leite,”(...) os Araújo Mello, os 

Álvares (Alves) Mello, os Alves Telles”. (2006/2007, p.14)  



De acordo com Silva, essas famílias além de se tornarem pioneiras, 

também estabeleceram e construíram formas de sobrevivência e referências 

desse lugar, pois bem se sabe que, ao fixar moradia em um determinado local, 

as pessoas fazem do tempo e do espaço verdadeiras projeções de vida e 

história. Construindo não só bens materiais, mas valores, costumes e cultura 

que são fundamentos importantes que homens e mulheres vão moldando de 

acordo com sua visão de mundo de uma determinada época e espaço. 

 Assim como ocorreu em outras regiões, também aconteceu em Bela 

Vista, de início houve a formação de um pequeno povoado, freguesia e em 

seguida a formação de uma cidade com o povoamento cada vez maior.  

Dessa forma, a pequena população ia crescendo gradualmente em torno 

de uma capela, de cultura tradicional e emergentemente católica, as terras que 

deram origem a atual cidade de Bela Vista foram doadas pelo Senhor José 

Bernardo Pereira, sua esposa Inocência Maria de Jesus e pelo senhor José 

Inocêncio Teles no ano de 1852. Sendo uma sociedade de base patriarcal, 

nota-se o peso da comunhão entre o marido e a mulher no momento em que:  

 

(...) dizemos nós abaixo assinados, eu e minha mulher, entrem 
os bens que possuímos livre e desembargados, e assim um 
corte de terra, nominado na beira do Sussuapara, pôr nome 
Buriti da ponte de terra, cujo corte de terra dou a Nossa Senhora 
da Piedade, de minha livre vontade para se fazer uma casa de 
oração que é muito de meu gosto que seja de Nossa Senhora... 
(LÔBO, 1939, p.04) 

 

O arraial, porém, surgiu com o trabalho de Dona Josepha Teles, esposa 

do Senhor José Inocêncio Teles, que saia de sua fazenda chamada São Bento, 

situada a 12 km do arraial conhecido como Sussuapara, onde se reunia com os 

habitantes do lugar para fazer orações nos dias de domingo e dias santos. Sua 

dedicação era tão grande que mandou construir naquele local uma casa de 

oração e que homenageou Nossa Senhora da Piedade.  

 No que diz respeito às características gerais familiar desse período, a 

família belavistense, não se diferenciava de outras regiões, pois em todo 

território brasileiro, os costumes se assemelhavam muito, sendo o Brasil um 

país agrário e recém escravista, os resquícios do tradicionalismo e o 

patriarcado ainda prevalecia muito forte em nossa cultura. Entretanto, as 



particularidades de cada região é que traz as distinções entre uma e outra 

sociedade.  

É com essa propriedade que se almeja analisar algumas imagens 

fotográficas sob a ótica de Antônio Faria, levando em consideração o contexto 

no qual ele estava inserido. Rendeiro contribui mencionando:                                                                 

 

No universo familiar brasileiro, espaço doméstico que estrutura a 
família como célula da sociedade, mesmo nas casas mais 
modestas, identificamos a presença da imagem fotográfica. Ela 
aparece das formas mais variadas: emoldurada em lugares de 
destaque, nos clássicos porta-retratos de penteadeira, no centro 
da parede como quadro decorativo ou de forma improvisada, 
erguida e apoiada por outros objetos como livros e vasos – seja 
como for, calculadamente à vista, a fotografia ali está para 
chegar aos olhos da “visita”, endereço certo do remetente, 
informação imediata, mensagem direta sobre o léxico familiar. 
(2010, p. 02) 
 

 
 

Percebe-se então, que a fotografia, partindo de uma análise histórica, 

tem como objetivo primordial, transmitir informações e preservar a memória 

individual e coletiva de determinado grupo, espaço e tempo. Neste caso as 

imagens fotográficas da família belavistense  está vinculadas ao elemento 

narrativo, pois elas sempre aparecem de forma sequencial, sendo que é 

comum visualizarmos nos álbuns uma serie em que aparece a imagem da 

realização do casamento, depois o da família com os filhos e assim por diante.  

Segundo Leite (2000), a fotografia de casamento é o mais difundido nos 

diversos álbuns de família, pois a sua presença e frequencia vem confirmar a 

função da fotografia na cerimônia de casamento, preservar o momento através 

da memória que fica registrada na imagem e ao mesmo tempo efetivar a 

criação de uma nova família, base de uma sociedade. Nessa perspectiva, Leite 

entende que;  

 

 (...) o casamento encontra-se em quase todas as sociedades e 
simboliza uma alteração irreversível da situação social do casal 
que, proveniente de duas famílias, une-se para formar uma 
terceira. Em grande parte, o casamento está mais ligado à 
passagem da moça donzela e esposa (...). (2000, p. 111) 
 
 



O bojo dessas imagens nos revela uma espécie de texto imagético e 

consequentemente nos instiga a leitura e compreensão de como a família 

belavistense desejava ser representada dentro do seu espaço social. No que 

tange à utilização do conceito de representação nas pesquisas relativas a 

grupos sociais, Chartier contribui mencionando que; 

 
 
(...) mais do que o conceito de mentalidade, ela permite articular 
três modalidades da relação com o mundo social: em primeiro 
lugar, o trabalho de classificação e de limite que produz as 
configurações intelectuais múltiplas, através das quais a 
realidade e contraditoriamente construída pelos diferentes 
grupos; seguidamente, as praticas que visam fazer reconhecer 
uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no 
mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição; - 
por fim, as formas institucionalizadas e objectivadas graças as 
quais uns «representantes» (instancias colectivas ou pessoas 
singulares) marcam de forma visível e perpetuada a existência 
do grupo, da classe ou da comunidade.(2002, p. 23) 
 
 
 

Dessa forma, percebemos também, que a fotografia tem a finalidade de 

estabelecer uma relação entre o que realmente é verdadeiro e o que se deseja 

mostrar, transpondo ao mesmo tempo, o momento presente da realização da 

imagem para a preservação da memória. Nessa perspectiva, a fotografia se 

torna um instrumento necessário de estabelecimento de significados para a 

transmissão dos valores familiares. 

 
FIGURA 1: FOTO FARIA – Casamento 



 

Nesta imagem podemos observar que a noiva está à frente do noivo, o 

que deixa visível toda a representação de uma noiva nesta época, sendo que a 

própria vestimenta mostra essa diferenciação. O noivo usa terno e gravata, 

sem grandes e notáveis acessórios, demonstrando assim sua inferioridade em 

relação à noiva, que usa o tradicional vestido branco, cor esta, que já ganha o 

devido destaque na foto, e que geralmente costuma ser bastante bordado e 

com rendas, o que eleva de forma suntuosa o valor da noiva. 

Segundo Leite, “O branco representa a pureza, a castidade, a dignidade 

e a submissão da jovem”. (2000, p. 112). Já o véu “(...) é símbolo da virgindade 

e esta, uma propriedade e um direito do marido, que descobrirá a noiva mal 

entrevista e só conhecida superficialmente até então”. (2000, p.112). Outro fato 

que se identifica na fotografia e que representa símbolo da união entre os dois 

é o fato de se tocarem pela primeira vez “(...) pelas mãos ou braços 

enlaçados”. (2000, p. 112). É notável e presença forte do pai ao lado da noiva, 

é como se o próprio pai estivesse entregando a filha “(...) embrulhada como 

presente vistoso, num envoltório de beleza e suavidade, para assumir o papel 

social – transformar-se em mãe de família”. (LEITE, 2000, p. 118).  

Nesse sentido, o fotógrafo deixou claro sua intenção ao centralizar a 

imagem na noiva, visto que a aproximação do foco não destaca o ambiente em 

que estão, mas nos remete a observação em segundo plano para as pessoas 

que estão ao lado da noiva.     

 

  
FIGURA 2: FOTO FARIA – FOTO EM FAMÍLIA 



 

Possivelmente as pessoas retratadas são filhos, filhas, genros e noras 

do casal destacado ao centro da imagem. Dessa forma, a fotografia nos leva a 

uma leitura sequencial da constituição da família belavistense, pois como foi 

analisada na figura 1, ela tradicionalmente se consolida com base no 

casamento e consequentemente com a perspectiva de muitos filhos. Dessa 

forma, as famílias desse período sempre foram bem numerosas, pois com o 

casamento dos filhos a expectativa de netos e bisnetos era ainda maior. Nesse 

sentido Leite contribui mencionando: 

 

(...) a fotografia é utilizada para reforçar a integração do grupo 
familiar, reafirmando o sentimento que tem de si e de sua 
unidade, tanto tirar as fotografias, como conservá-las ou 
contemplá-las emprestam À fotografia de família o teor de ritual 
de culto doméstico, em que a família pode ser estudada como 
sujeito e como objetos. (2000, p. 87) 
 
 

 É nesse sentindo que podemos observar o propósito do fotógrafo ao 

centralizar o foco e a organização das pessoas em torno dos mais velhos, que 

estão sentados representando “(...) o casal fundador como anjos tutelares, a 

abençoar os descendentes reunidos”. (Leite, 2000, p. 168). É dada à 

importância a essas pessoas que são os guardiões e transmissores da tradição 

familiar. Assim, a fotografia expressa o valor que a família tem de integração 

social entre seus membros. Para referendar essa argumentação Le Goff 

argumenta que: 

 

O álbum de família exprime a verdade da recordação social. 
Nada se parece menos com a busca artística do tempo perdido 
que estas apresentações comentadas das fotografias de família, 
ritos de integração a que a família sujeita os seus novos 
membros. (1996, p. 466) 

 

 

Outro detalhe marcante na imagem é o fato da indumentária ser o 

diferencial, pois fica claro que não são vestimentas comum do dia-a-dia, na 

fotografia podemos ver “(...) a preocupação desses homens em serem 

fotografados vestindo uma indumentária que os diferenciassem (...)” 

(RIBEIRO, 2006, p. 133) das mulheres e do seu traje comum de trabalho, 



demonstrando assim, altivez e arrogância. Mas é notável também, que as 

mulheres;  

 

(...) são retratadas com roupas elegantes, vestidos singelos ou 
ainda vestindo a roupa do que seria uma primeira comunhão. A 
graça e leveza que se acreditava serem atributos próprios do 
universo feminino contrastam, nesses retratos, com a 
imponência e a rigidez dos homens fotografados. (RIBEIRO, 
2006, p. 133) 
 

 

 Podemos observar também que outros fatores levam a percepção de 

que os retratados se preparavam para uma pose da qual gostariam que fossem 

lembrados e a memória fosse preservada, quando “(...) Este transparece pela 

indumentária, pelos arranjos de cabelo, bigodes e barbas, pelos objetos, pelos 

lugares escolhidos e até pelas expressões faciais e corporais mais freqüentes”. 

(LEITE, 2000, p. 178). 

 Assim, a constituição da família belavistense é marcada pelos registros 

imagético construídos com a influência profissional, técnica e do próprio 

contexto em que Antônio Faria estava inserido. Dessa forma, a memória de 

família foi constituída a partir de momentos que a família desejava que fosse 

vista e preservada no tempo e na história da cidade. 

 

 
FIGURA 3: FOTO FARIA – FOTO EM FAMÍLIA 

 



A foto aponta para a análise sequencial em que, a família belavistense  

entre os anos de 1940 a 1960 era constituída por muitos membros desde a 

composição de vários filhos até a expectativa de muitos netos e, assim 

sucessivamente. É nessa perspectiva que Le Goff, complementa afirmando 

que, “(...) não há nada mais decente, que estabeleça mais a confiança e seja 

mais edificante que um álbum de família (...)” (1996, p. 466). 

É por meio das imagens captadas por Antônio Faria que temos a 

oportunidade de construir e traçar um perfil a respeito da formação da família 

na cidade de Bela Vista de Goiás, sendo que essas imagens nos possibilita a 

compreensão e a análise de como essa constituição aconteceu, sabemos bem, 

que não há como registrar toda a história desses acontecimentos, mas sim, 

podemos reportar as fotografias de Faria e recuperar a memória a partir da 

analise na perspectiva histórica.  

É nesse sentido que consideramos a imagem 3 bastante importante, 

pois o fato da cumplicidade entre os retratados e o fotógrafo é bem visível, a 

organização em que o foco centralizou os genitores, as mulheres ao lado deles, 

os homens numa posição de destaque em que eram bem vistos e por fim as 

crianças que na maioria entremeavam os adultos representando que eram 

acolhidas, protegidas e mais, asseguravam a futura geração do grupo familiar. 

Essa afirmação nos remete as palavras de Leite: 

A fotografia é resultante de uma escolha, de uma ocasião ou de 
um aspecto das relações da família que, habitualmente, vem 
afirmar a continuidade e a integração do grupo doméstico. A 
maioria delas representa grupos de pessoas e muitas incluem 
crianças, ou diversas gerações, captando a imagem da 
linhagem, às vezes, com grande solenidade. (2000, p. 95) 

 

 Como podemos perceber através do estudo das imagens é que, para 

muitas famílias belavistense, o fato de “tirar” uma fotografia se tratava de um 

acontecimento importante, uma oportunidade única de “congelar” fragmentos 

de um momento de si e de pessoas queridas. Dessa forma as memórias 

coletivas do período retratado se tornam mais facilmente compreensíveis 

quando observamos e analisamos os detalhes e as informações ocultas entre 

os componentes que participam da imagem. Assim,                                                                                      

Borges menciona “(...) existia a preocupação em construir e conservar a 



memória da família através dessas esporádicas fotografias, onde eram 

registrados, ora os noivos, ora a família inteira, ora os filhos”. (2004 p. 51). 

É nesse contexto de análise dos aspectos históricos da cidade de Bela 

Vista de Goiás a partir das lentes de Antônio Faria que, interessa-nos 

desenvolver a pesquisa, no intuito de demonstrar, nos limites propostos por 

esse artigo, a importância das fotografias para a formação da família 

belavistense no campo da análise histórica para a recuperação da memória e o 

seu papel documental e narrativo de um tempo que já passou. 

Enfim, podemos inferir elucidando que, a fotografia é uma reminiscência 

visual pela qual o passado fala ao presente, e o presente se fala no passado A 

partir da utilização das fotográficas de Antonio Faria percebemos que não 

podemos estar desatentos às particularidades apresentadas por estes 

documentos, pois seus registros contam história de um povo e de um tempo 

que não volta jamais, e só pode ser visto através de suas imagens. Assim, a 

fotografia não pode ser vista como marca exata do real. Este é, sem dúvida, o 

primeiro conceito que devemos considerar quando nos propomos a investigar a 

fotografia como meio de reconstrução do passado. Ela não é uma 

representação mimética da realidade, mas um indício de alguma coisa. È um 

fragmento, um recorte no espaço / tempo. 
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