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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho se dedica ao estudo da importância, em apresentar como 

Dona Gercina está presente, no Museu/Casa Pedro Ludovico, e assim desfazer 

quaisquer vestígios de anonimato a sua imagem no museu. Abordando as 

obras/objetos pessoais que marcaram a vida do casal Ludovico, e que estão expostas 

no museu, compreendendo que os museus são espaços múltiplos que abordam 

diferentes áreas de pesquisas e análises, e nesse âmbito de possibilidades, 

abordamos o silenciamento em torno da Dona Gercina que é tido nesse espaço, 

tendo em consideração a visibilidade apresentada por nossa proposta de percurso 

por meio das imagens coletadas no museu. Queremos afirmar que Dona Gercina 

esta muito bem representada, de forma sutil e ao mesmo tempo exalada em cada 

espaço de sua casa, e essa afirmação se da, por meio do acervo pessoal do dia a dia 

do casal que permanecem expostas no museu, com imensa riqueza de sensações 

femininas agregada em cada objeto. E o que queremos é demonstrar o percurso com 

fotografias do Museu e seu rico acervo, onde constatamos essa presença em cada 

espaço da casa. E a partir daí, temos uma análise crítica das referências 

memoráveis, onde é glorificado no Museu/casa, apenas Pedro Ludovico, mas 

salientamos aqui a visibilidade representada e não esquecida no Museu de Dona 

Gercina. 

   

   

Palavras-Chaves: Museu Pedro Ludovico, silenciamento, Dona Gercina Borges.     
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This work is dedicated to the study of importance to present as Dona Gercina is 

present, the Museum / Casa Pedro Ludovico, and so undo any traces of anonymity your 

picture in the museum. Addressing the work / personal objects that marked the life of 

the couple Ludovico, and are exhibited in the museum, including the museums are 

multiple areas that cover different areas of research and analysis, and this range of 

possibilities, we approach the silencing around the Dona Gercina that is taken in this 

area, taking into account the visibility by our route proposed through the images 

collected in the museum. We want to say that Dona Gercina this very well represented, 

subtly while exhaled in every room of your home, and this statement is the through the 

personal collection of the day to day the couple remain exhibited in the museum, with 

immense wealth aggregate female sensations in each object. And we want to show the 

route with photographs of the Museum and its rich collection where we see this 

presence in every room of the house. And from there, we have a critical analysis of the 

memorable references, which is glorified in the museum / house, only Pedro Ludovico, 

but we emphasize here represented visibility and not forgotten in the Museum Dona 

Gercina. 
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INTRODUÇÃO 

 

   

Este trabalho de conclusão de curso pretende compreender especificamente o 

silenciamento em torno da imagem de Dona Gercina no Museu Casa Pedro Ludovico. 

Pretende-se avaliar a importância dessa visibilidade para o público, uma vez que o 

museu casa Pedro Ludovico está carregado de informações históricas e culturais 

produzindo uma variedade de reflexões da vida de Dona Gercina, demonstrando no 

espaço uma forte presença de sua figura, por meio de seus objetos expostos. 

Em razão disso destacamos as visitas e pesquisas no museu, a fim de 

compreender a visibilidade tanto de conhecimentos, quanto de memórias. Isso traz a luz 

estes dados, possibilitando a formação de um elo de identificação entre museu e 

visitante, sendo a visitação um meio de possibilitar esse processo de visibilidade. 

A discussão proposta por esse trabalho visa demonstrar a importância do 

percurso sugerido por meio da pesquisa e primordialmente como é visível a mencionada 

figura, na instituição de forma contínua e ampla na casa e não esporádica, para que haja 

realmente uma conclusão dessa visibilidade. 

Tal interesse por esta abordagem desenvolvi, por meio de visitas ao Museu 

Pedro Ludovico, quando percebi que a representação de Dona Gercina deveria ser 

melhor retratada na casa/museu. A ideia é proposta por um percurso do acervo através 

de imagens coletadas diretamente no museu. 

A pesquisa foi feita por visitas em momentos diferenciados, com pesquisadores 

de outros estados, quando pude presenciar um grupo do Rio de Janeiro, visitas 

alternativas como pessoas locais sem nenhum interesse especifico, e visitas de turistas 

da terceira idade vindo de Belo Horizonte com intuito de conhecer parte da história da 

construção de Goiânia. Foram esses momentos que contribuíram para pesquisa, tendo 

em vista que, esses visitantes sempre apreciando o espaço com a ideia formada, pelo 

gênero masculino no Museu.  

As imagens foram feitas por mim dividindo o espaço e em visitas diferentes pois 

cada visita conhecemos um novo espaço a serem fotografados, os objetos registrados 

por meio das fotos contam histórias de pessoas que testemunharam um passado e isso 

não devem ser esquecidos, e essas fotos coletadas dão ênfase nos objetos de uso de da 

Dona Gercina, pois esses objetos os tornam no percurso, um conjunto de informações 

acerca de sua vida representada. 
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Discorrendo a historia, Oriente (1981) aponta que, Dona Gercina Borges 

Teixeira nasceu na cidade de Rio Verde em agosto do ano de 1900, filha de Antônio 

Martins Borges, que chegou a ser Senador da República, e de Maria Conceição Borges. 

Dona Gercina estudou inicialmente em Franca interior paulista, onde residiu até se 

tornar professora, ao concluir seus estudos em Franca em 1917, retornou-se para Rio 

Verde sua Cidade Natal. 

Por motivos do casamento mudou-se para Jataí com seu marido Pedro Ludovico 

Teixeira de Souza, que foi o político e médico, e desse enlace teve um total de seis 

filhos: O Mauro, que seguiu os passos do pai na política, tornando-se governador e 

senador; Pedro, Lívia, Paulo, Goiânio e Antônio. Anos depois retornou a Rio Verde e 

após onze anos mudaram se para a Cidade de Goiás, antiga capital do Estado, e em 1935 

se instalaram em Goiânia, sua ultima residência, onde se iniciou uma luta por melhorias 

voltadas a população mais pobre da jovem capital.  

Dona Gercina segundo relatos de jornais, revistas, artigos, livros e historias 

populares foi uma das personalidades notáveis de Goiás, tendo construindo uma 

presença solida no âmbito de caridade, tanto em Goiânia como no estado em geral, o 

seu nome é bastante aclamado em nossa história por suas qualidades morais e pelo bem 

prestado ao público. As pesquisas apontam também que ela foi católica fervorosa, e há 

relatos de que ela distribuía materiais básicos de primeira necessidade para os mais 

pobres e população de rua.  

Através dessas pesquisas supomos que Dona Gercina, teve uma presença notável 

como primeira dama de Goiás nos períodos em que o marido governou o Estado. E 

entre outras atuações de grande importância como a participação direta na construção do 

hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia em 1937, foi também aclamada 

presidente perpétua das Obras Assistenciais de São Vicente de Paulo em 1942, 

exercendo dois mandatos consecutivos até 1961, e exerceu várias outras funções que o 

fez importante para sua época como algumas comissões: CC (Comissão central), CE 

(Comissão estatal), CM (Comissão Municipal), mas pediu dispensa do cargo de 

presidente da Comissão Estadual da LBA, (Legião Brasileira de Assistência).  

Dona Gercina progrediu com campanhas sociais cujas finalidades eram adquirir 

recursos para construção do hospital citado, Hospital Santa Casa de Goiânia e entre 

outros pavilhões para isolamento de casos de doenças contagiosas, escolas de 

enfermagem, faculdade de farmácia e odontologia, faculdade de medicina e 

ambulatórios, pensionatos para moças carentes, benefícios para quaisquer setores em 
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geral para a sociedade,  não somente em Goiânia mais em diversas regiões de Goiás, em 

1948, essa relação se estendeu em: Anápolis, Formosa, Silvânia, Itumbiara, Catalão, 

Morrinhos, Buriti Alegre, Pedro Afonso, Itaberaí, Niquelândia, Goiás, Rio Verde, 

Luziânia, Porto Nacional e Mineiros o projeto de Dona Gercina era tão grandioso que 

foi abrangente a todos esses locais, discorremos algumas pesquisas para conhecer essas 

ações. Ela faleceu em 22 de novembro de 1976, vitima de câncer, após um longo 

tratamento. (ORIENTE, 1981) 

Uma motivação para essa pesquisa vai além das funções básicas, porém 

essenciais, e que os museus deviam adotar, não apenas nos espaços em que se guarda, 

conserva, expõe e comunica memórias, mas também instigam, despertam interesse e 

relativizam lembranças de forma a gerar novos questionamentos, proposições, 

representações a seus visitantes. 

Tornando o indivíduo parte integrante daquele espaço, fazendo com que o 

intangível seja visto e sustentado por meio de suas representações, e no museu em 

questão, acreditando na visibilidade de nossa figura citada por meio de seus objetos tais 

como: vestuários, mobiliário, talheres e cozinha em geral, acessórios, livros, fotos, 

imagens, decorações carregada de seu toque feminino e único de sua época; foi ai que 

busquei a propor um circuito de fotografias do museu, em todos os cômodos da 

Casa/Museu e assim valorizar sua essência anunciada e não silenciada. 

Para discorrer sobre assunto de visibilidade de Dona Gercina, adotamos como 

fonte teórica autores que discorrem sobre silenciamentos, visibilidades, memórias, 

visitas guiadas, historias sociais, posicionamentos de gêneros, objetos museológicos e 

ação educativa em museus e que utilizem a pesquisas museológicas como meio de 

inclusão social para dar notabilidade a um personagem relevante para o público. 

Ao se falar em memória e esquecimentos em museus serão utilizados parâmetros 

conceituais dos autores Michael Pollak e Eni Orlandi, e ao discorrer sobre memória e 

histórias recorremos a Pierre Nora. 

 Levando em consideração as categorias de análise, e definições dos contextos 

pesquisados no museu para desenvolver o percurso proposto, abordamos várias fontes 

de vários autores que iremos recorrer durante o projeto. Assim disse (NORA, 1993, 

p.12) “Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste 

uma consciência comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora”. A 

necessidade de memória é uma necessidade da história. (NORA, 1993).  

Meu interesse, neste estudo, deu-se por acreditar que Dona Gercina tem um 
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grande potencial em representação para a população e inclusive para as mulheres, e que 

gostaria que o Museu recebesse maior número de visitas femininas, por conhecer a 

eficiência da representação dela que vem mantendo em silêncio para o público. O 

trabalho será dividido em dois capítulos: 

No primeiro capítulo será abordado à história do museu, apresento o Museu 

Casa Pedro Ludovico, e parte do museu, reflexões acerca da inserção de poder, as 

visitas que acontecem no local, o espaço: acervo e objetos, destacar trajetória da casa 

como instituição, a missão do museu, sobretudo a invisibilidade de Dona Gercina 

Borges nesse espaço. Com propostas de reflexões acerca da inserção da visibilidade das 

imagens. 

No segundo capítulo serão lançados resultados das propostas iniciais e analises e 

abordagens das fotografias, as quais têm por objetivo geral analisar os recursos 

sugerindo uma visita guiada por meio dessas imagens sobre Dona Gercina, demonstrar 

o percurso dessas fotos com propostas de reflexões acerca da inserção de Dona Gercina 

no percurso, procurando dar visibilidade ao papel exercido por ela nesse período 

histórico, e por meio dessas imagens dialogar com a significação existente a ideia é: 

uma exposição visual das obras como forma de análise. 

O método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho denomina-se trabalho 

de pesquisa dentro do Museu Casa Pedro Ludovico, caracterizado pelo ato de se inserir 

Dona Gercina na instituição em um circuito de cada espaço da casa. Levantou-se os 

dados para a visibilidade de Dona Gercina, por meio de uma visitação constante no 

museu, com análise do acervo, dos objetos e da casa como um todo, no mesmo período 

uma pesquisa de público analisando o comportamento de cada visitante durante minhas 

visitas na casa.   

A proposta partiu do interesse de estudar e analisar, o silenciamento em torno da 

presença de Dona Gercina, no Museu, e nesse estudo, deu-se por acreditar que Dona 

Gercina tem um grande potencial em representação cultural para a população e inclusive 

para as mulheres. 

 A escolha dos horários de visitas para pesquisas no museu foi de forma 

aleatória, para gerar os mais diversos resultados, assim, alguns acontecimentos e 

comportamentos dos visitantes pode nos contribuir diretamente e indiretamente, e 

apontam questionamentos que aqui preocupamos em evidenciar, que é a inserção de 

dona Gercina no espaço, que devem esclarecer pontos positivos para a relevância da 

pesquisa.  
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Em síntese, este trabalho desenvolveu-se no sentido de entender o que Dona 

Gercina é importante, tendo atuação expressiva na vida do povo goiano, deveria pelo 

tempo que conviveu com o poder e pelas inúmeras atuações ter conquistado mais 

visibilidade no museu, e mais páginas nos livros sobre história goiana, e assim como 

Pedro, ter mais reflexões acerca da sua trajetória dentro do museu.  
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CAPÍTULO 1.  O SILÊNCIO EM TORNO DA EXPERIÊNCIA DE GERCINA 

BORGES, DADOS DO MUSEU, O MUSEU PEDRO LUDOVICO. 

   

1.1 Transitologia do Museu  

   

Nesse primeiro capítulo buscamos rastrear algumas informações acerca do 

Museu Pedro Ludovico, a fim de compreender a ausência da esposa de Pedro Ludovico, 

dona Gercina Borges Teixeira. Discorreremos acerca do discurso do museu/casa, sua 

história e personagens. Ou, como melhor observa Eni Orlandi sobre o papel da análise 

do discurso: 

 

Aquela que não explica, nem serve para tornar inteligível ou 

interpretar o sentido, mas que nos leva a melhor compreender os 

processos de significação, o modo de funcionamento de qualquer 

exemplar de linguagem para significar. Com efeito, a relação que a 

análise do discurso estabelece com o texto não é para dele extrair um 

sentido mas sim para problematizar essa relação, ou seja, para tornar 

visível sua historicidade e observar a relação de sentidos que aí se 

estabelece, em função do efeito de unidade. (2007, p. 173)  

 

A respeito do silenciamento existem diversas abordagens: este pode ser 

entendido como herança de um passado concluído ou como uma seleção arbitrada no 

presente, cabendo, nesse caso, questionarmos as origens, significados e os agentes que 

se encarregaram dessa seleção. “As informações sobre Gercina Borges Teixeira e sua 

experiência são resultados de pesquisa bibliográfica e literária sobre a experiência de 

Pedro Ludovico Teixeira e de parte da literatura goiana sobre o período em que viveram 

Gercina e seu esposo” (ABREU, 2002). O quadro histórico de referência e rememorar 

exatamente aquilo\aqueles que “os enquadradores de uma memória coletiva em um 

nível mais global se esforçam por minimizar ou eliminar” (POLLAK, 1989, p.12). 

 

 

1.2 Museu Pedro Ludovico 

 

 

A história parte do significado de uma CASA e não de uma instituição 

museológica, uma casa e suas relevâncias no contexto histórico da capital Goiana, cujo 
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moradores foram os ilustres fundadores da nossa capital. Em 1934 foi iniciado a 

construção da casa que abrigaria o casal Pedro e Gercina, e concluída em 1937. Situada 

na Av. Dona Gercina Borges Teixeira, esquina com a rua 25, nº133, Setor Central. Foi 

nesta casa que o político viveu até sua morte, em 16 de agosto de 1979, apenas 03 anos 

após a morte de sua esposa Dona Gercina; na mesma casa criaram seus filhos. Pedro 

Ludovico e família moraram na casa apenas no período em que não ocupou cargo 

público, já que como governador do Estado, a residência oficial era, e é, o Palácio das 

Esmeraldas. 

Para a criação do museu foi necessário, uma lei, a Lei nº 8.690, de 25 de 

setembro de 1979, após a morte do casal, que autorizou o governo de Goiás a implantar 

o Museu Pedro Ludovico, cuja criação se deu pelo decreto nº 2.712, de 18 de maio de 

1987. Com total carga de significados para a população da nossa capital, a casa se torna 

um patrimônio: 

 

A noção de patrimônio confunde-se assim com a de propriedade 

herdada. O processo pelo qual se forma um patrimônio é o 

colecionar objetos, mantendo-os fora do circuito das atividades 

econômicas, sujeitos a uma proteção especial e expostos ao olhar dos 

deuses ou dos homens. O valor desses objetos é determinado pelos 

mitos e pelas tradições. Suportes da memória coletiva e da história dos 

homens, as coleções fazem parte da categoria dos “semióforos”, 

objetos portadores de significado e que encarnam a riqueza e/ ou o 

poder (LIPPE, 2008, p. 114).   

 

   

Como enfatizamos anteriormente, no cenário atual a ideia de patrimônio como 

seleção é o edifício, que é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, a casa foi 

projetado e construída, pela equipe do escritório Coimbra Bueno. Suas características 

formais e estilísticas se mantêm intactas até hoje, inclusive o mobiliário, graças ao 

tombamento, e a rotina do Museu é possível manter as suas formas originais; Atílio 

Corrêa Lima participou apenas dos riscos originais, pois, em 1934, não trabalhava na 

construção de Goiânia. A histórica da sociedade goiana, no imaginário conservacionista 

predominam os bens capazes de exaltar a nacionalidade, de serem símbolos de coesão e 

grandeza, ações frequentes em museus históricos, como se tornou a casa de Pedro 

Ludovico. 

O acervo do Museu está bem distribuído por toda residência e é um rico acervo 

muito bem composto sendo eles: porcelanas, mobiliário, vestuário, cristais, fotos e 
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objetos de uso pessoal, além de livros e documentos originais, datados dos anos vinte 

até a década de setenta, que compõem a biblioteca particular de Pedro Ludovico. O 

Museu passou, recentemente, por ampla reforma, conservando-se, no entanto, todo o 

seu acervo. 

 

 

 

1.3 Características Arquitetônicas da Casa/Museu 

 

 

O modelo da casa de Pedro Ludovico, com dimensões palacianas, em 

consideração o padrão goiano da época. Em termos de dimensões, ocupava um lote 

acima do padrão que vigorava na cidade naquela época, ou seja, para o padrão das casas 

era muito luxo, seu formato e suas dependências eram extremamente sofisticado.  

 

 

                       Imagens nº 1 e 2: Fachada do Museu Pedro Ludovico. Foto da autora, 2015 

 

A parte social era composta de duas salas de estar e uma sala de jantar, 

atendendo prontamente às necessidades de um político do porte de Pedro Ludovico, que 

recebia inúmeras pessoas em sua casa.  

Uma foto, de imagens fixada na sala da casa, referindo ao estilo déco, a 

instalação da casa, denota a importância por ser a primeira grande casa, a sede 

residencial do futuro governador e sua família. E com o estilo arquitetônico em voga do 

momento: o Art Decó. Por volta da década de 30, art déco começa a ganhar um aspecto 

mais suave aproximando-se da morfologia modernista. Para o déco o que se desejava de 

efeito visual não necessariamente haveria de almejar o emprego de racionalidade, o que 
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justifica o emprego de ordens ornamentais e até mesmo a limpeza visual dos Edifícios, 

nos Estados Unidos, país o qual o déco foi grande sucesso.   

 

[...] Art déco – apesar de suas limitações – ainda se coloca como o 

termo mais apropriado e abrangente para categorizar uma determinada 

tendência de arquitetura que se difunde no país entre a década de 1930 

e meados dos anos 1950, na medida em que dá conta de características 

relevantes dessa produção e está claramente vinculado a um período 

específico, expresso em pinturas, esculturas, prédios, móveis, rádios e 

objetos, o gosto déco está vinculado a um conjunto de manifestações 

artísticas que se propagou a partir dos anos vinte e viveu seu apogeu 
na década de 1930.  (CORREA, 2008, p. 07). 

 

 A assimilação do déco ocorreu em todo o mundo, e vamos salientar, art déco foi 

aplicado na arquitetura e no design, na moda, e até mesmo em uma capital construída no 

meio do cerrado. Goiânia surge do discurso de cidade do futuro, que na verdade visava 

reforçar o argumento político que justificou a construção da nova capital como divisora 

entre o Estado atrasado e aos novos tempos. 

             

                 Imagem nº 3: Informativo sobre o estilo da casa, na sala principal. Foto da autora, 2016 

 

               

          Imagens nº 4 e 5: Primeira e segunda sala, de reuniões e principal. Foto da autora, 2015 
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              Imagem nº 6: Vista das divisões de espaços/sala do Museu Pedro Ludovico. Foto da autora, 2015 

 

 

        

Outras divisões como: escritório, quarto com closet, banheiro conjugado, e sala 

íntima voltada para uma sacada no segundo pavimento um luxo de privacidade naqueles 

tempos.  

 

 

 

 

                                   Imagem nº 7: O quarto do casal. Foto da autora, 2015 
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A casa tem, por sua vez, a característica o aspecto art déco que se fez presente no 

edifício das seguintes formas: predominância da horizontalidade, implantação de 

esquina valorizando o acesso, afastamento frontal e lateral de 5 metros, assimetria, 

ausência de ornamentação excessiva, predominância de cheios sobre vazios, articulação 

de volumes puros e salientes, volumetria prismática, áreas de luz e sombra nas fachadas 

e monumentação monolítica.  

 

 

                 Imagem nº 8: Fachada curva estilo art déco do Museu Pedro Ludovico. Foto da autora, 2015 

 

A sacada principal funciona ainda como uma grande marquise de marcação do 

acesso principal, sendo que sobre as principais aberturas foram também encontradas 

pequenas marquises isoladas, demonstrando a clara intenção de proteção solar. 
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              Imagem nº 9: Janela apresentada em face curva nas laterais principal. Foto da autora, 2015 

 

 

Observa-se um rasgo na face frontal da sacada, onde foram acrescentadas 

grades de ferro em desenhos geométricos, remetendo-nos às características de 

arquitetura naval. Outro importante elemento arquitetônico encontrado foram as 

escadas de acesso à edificação, adjacentes à floreira de entrada revestida com pedra. 

Trata-se de dois importantes recursos de valorização da entrada principal. 

 É notável que a alvenaria empregada no fechamento deste edifício apresenta 

pelo menos duas peculiaridades, sendo que a primeira delas corresponde a um aspecto 

diferenciado de todos os demais edifícios déco - o uso da alvenaria estrutural. A 

segunda peculiaridade refere-se ao tratamento decorativo recebido pelas paredes, que 

foram e amassadas formando relevos ondulantes. A estrutura mostra-se aparente nesta 

edificação apenas no alpendre. Foram encontrados dois diferentes tipos de pilares: 

circular e retangular arredondado em uma das extremidades.  
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                                      Imagem nº 10: Vista principal do Museu. Foto da autora, 2015 

 

 

 

 

 

                  Imagem nº 11: Placas sinalizadora do museu e entrada da cozinha. Foto da autora, 2015 

  

 

 

Conforme a legislação de salvaguarda e proteção do patrimônio cultural 

brasileiro veio se desenvolvendo desde a primeira metade do século XX, nascida do 

‘perigo’ do desaparecimento das tradições e identidades culturais. O esforço, durante 

décadas, para desenvolver uma legislação de proteção do patrimônio cultural fez com 
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que se acumulassem experiências e conhecimentos. Tudo o que discorremos nessas 

características faz parte da historia dessa instituição que é digna de toda preservação; a 

casa vem se tornando o símbolo de luta pelo progresso, Pedro Ludovico Teixeira deixou 

um legado inestimável para todos os goianos. 

O que nos assegura desse contexto é a orientação a seguir:   

   

(...) a Constituição de 1988 formalizou a dimensão imaterial dos bens 

culturais. Nos artigos 215 e 216 o conceito de Patrimônio Cultural 

abarca tanto obras arquitetônicas, urbanísticas e artísticas de grande 

valor (patrimônio material) quando manifestações de natureza 

“imaterial’’, relacionadas à cultura no sentido antropológico: visões de 

mundo, memórias, relações sociais e simbólicas, saberes e praticas; 

experiências diferentes nos grupos humanos - chaves das identidades 

sociais afirmativas ao longo do secular processo de globalização. A 

partir e para além da cultura material, dos monumentos e obras de 

arte, o patrimônio é compreendido também como as coisas que se 

passam na cabeça das pessoas, o que criam, os sentidos que dão para o 

que criam (...) (VIANA, 2004 p-2.3) 

 

 

  A experiência pessoal na casa é um exemplo de coerência, confiança no novo, 

no inexplorado e faz ser relembrado á cada dia a importância de uma grande decisão 

histórica. A própria saída encontrada por ele para driblar toda carência de recursos 

econômicos de um Estado que começava a se fortalecer, e de uma cidade em 

princípios de surgimento. Ao relatar a historia da casa e o que gira em torno de sua 

historia, nos sentimos mais empenhados, em dar relevância a Dona Gercina na Casa, 

que vem sendo esquecida pela visão de poder.  

 

(...) O que o fenômeno acaba de nos revelar bruscamente, é toda a 

distância entre a memória verdadeira, social, intocada, aquela cujas 

sociedades ditas primitivas, ou arcaicas, representaram o modelo e 

guardaram consigo o segredo - e a história que é o que nossas 

sociedades condenadas ao esquecimento fazem do passado, porque 
levadas pela mudança. (P. NORA 1993, P-02) 

 

 

 1.4 Museu Casa/Pedro Ludovico: O Homem, A História pela ótica do poder 

 

  O homem está “condenado” a significar. Com ou sem palavras, diante do 
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mundo, há uma injunção à “interpretação”: tudo tem de fazer sentido (qualquer que ele 

seja) O homem está irremediavelmente constituído pela sua relação com o simbólico. 

(ORLANDI, 2007, p. 29) O museu em si é apropriado da pessoa Pedro Ludovico, é 

evidente que na ótica de poder, ele é visto como um vencedor. 

  Por intermédio do Museu e de toda história geral de Goiás, e suas Memórias1, o 

museu Ludovico busca resgatar e preservar, retomar e fortalecer sua imagem como um 

político íntegro, honesto e capaz de qualquer sacrifício em benefício do progresso de 

Goiás e bem-estar do povo goiano. Fazendo o museu/casa preservar esse discurso. “O 

discurso é o lugar do particular, onde as formações ideológicas, representadas pelas 

formações discursivas, onde “algo significa antes, em outro lugar e independentemente” 

(ORLANDI, 2005, p. 11) Consideramos que foi construído para si a imagem de um 

“herói”, de salvador desse Estado e de seu povo, conforme os trabalhos de SOUZA 

(2015) e MACHADO (1990). 

Para compreender essa visão enaltecedora foi necessário utilizar como fonte 

principal a obra Memórias de Pedro Ludovico Teixeira. Como destaca também SOUZA, 

(2015, p. 43), partindo do pressupomos que o processo de construção mítica de Pedro 

Ludovico não estava alicerçado somente em Goiânia e na sua autobiografia, mas 

acreditamos, que além de Goiânia, a Revolução de 1930, importantíssima para 

entendermos o nascimento do ‘herói’, que de filho rejeitado chega ao cargo político 

mais alto do Estado.  

 E assim podemos ter acesso relevante aos seguintes objetivos: procurar 

compreender os significados que um sujeito histórico participante direto do movimento, 

Pedro Ludovico Teixeira, atribuiu à “Revolução de Trinta” em Goiás; ele está 

inteiramente ligado a esse período, devido a esse marco histórico o homem ganha 

espaço no museu enquanto a esposa ganha o silêncio, se observarmos esse 

acontecimento natural de poderio, presenciamos a subalternidade foi apresentada por 

Spivak (2010), para se referir, no contexto pós-colonialista, às “camadas mais baixas da 

sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da 

representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no 

estrato social dominante” Mais especificamente no que se refere a este projeto: 

                                                           
1Souza (2015, p. 50) aponta, nessa análise, o que procuramos compreender, a partir da obra Memórias 

(1973), de Pedro Ludovico Teixeira, a memória histórica da “Revolução de Trinta” em Goiás. Partimos da 

premissa de que a obra em questão é uma rememoração, uma recriação do passado no presente.  
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O termo subalterno é empregado para indicar que os registros, a partir 

de um discurso hegemônico, revelam cumplicidade e poder do 

narrador, ou do intelectual, de falar pelo outro, reproduzindo estruturas 

de poder, mantendo tais grupos silenciados, evidenciando e reforçando 
sua subalternidade. (SPIVAK, 2010, p. 12). 

 

Não há pretensão neste projeto de falar de Pedro Ludovico Teixeira, nada mais 

que dar visibilidade a Gercina, no meio da reconstrução de trajetória. Dona Gercina, 

está silenciada na história e na visão do público do Museu, devido essa questão de 

subalternidade, por ser considerada apenas a mulher do benfeitor. A mulher, 

principalmente nessa época, não tinha o mesmo âmbito de poder perante seus maridos. 

Pela pesquisa de Abreu (2002) é observada que certos indivíduos possam pertencer à 

classe dominante em um determinado tempo, eles não escaparam das seleções que 

narradores operam para lembrar e esquecer acontecimentos, lugares e pessoas e tal 

tendência perpassa as relações de gênero, visto que a subalternização atravessa classes 

sociais, gênero, etnia, cor. Mesmo Dona Gercina sendo de uma classe social valorizada 

ela não esteve imune á essa atitude subalterna, segundo ORTNER (1979, p.02) “As 

mulheres em todas as sociedades encontram-se subalternizadas, este traço chega a ser 

um dado pan-cultural”.  

Devido essa tendência voltada as mulheres a imagem de dona Gercina no 

Museu, ao decorrer dos anos vem sendo tomada pelo silencio das histórias e na 

instituição, mesmo alguns visitantes estando presente ao acervo exposto, carregado de 

traços femininos, objetos pertencentes a ela, os visitantes tendem, a partir do discurso 

do mediador, a observar e valorizar apenas a trajetória de Pedro Ludovico. 

É justamente a implicação dessa separação de gênero, e tudo quanto ela 

comporta de destaque na memória, é o que estamos construindo uma crítica perante ao 

silenciamento de dona Gercina, que ocupou posição relevante na vida política dos 

goianos, sendo primeira dama do Estado por dezenove anos, nos períodos 

compreendidos entre 1930 e 1945 e também 1950 a 1954, mesmo período de construção 

de glória de Pedro Ludovico na história. 

 

“O silêncio é assim a “respiração” da significação; um lugar de 

recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça 
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sentido. Reduto do possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para 

o que não é “um”, para o que permite o movimento do sujeito”. 
(ORLANDI, 2007, p.13) 

 

A mulher nessa época podia ter destaque no universo religioso, solidário cristã e 

na família; encontramos todas as referências a Gercina Borges Teixeira nesses quesitos. 

Nesse espaço, ela teve sua rede tecida, e se estende por parte da memória coletiva e sua 

lembrança pôde então sobreviver a seu tempo histórico. Recorremos aos pensamentos 

de ORLANDI (2007, p. 37) “O silêncio, mediando ás relações entre linguagem, mundo 

e pensamento, resiste à pressão de controle exercida pela urgência da linguagem e 

significa de outras e muitas maneiras” Se procuramos referencias de Dona Gercina 

como mãe, esposa e religiosa iremos encontrar significados importantes com facilidade 

nessa visão, porém da mesma forma com visibilidade inferior ressaltando ausência das 

mulheres na vida social.  Analisamos essa colocação: 

Era apenas mera aparência, pois, tanto na vida familiar, quanto no 

mundo do trabalho, as mulheres souberam estabelecer formas de 

sociabilidade e de solidariedade que funcionavam, em diversas 

situações, como uma rede de conexões capazes de reforçar seu poder 
individual e grupal, pessoal ou comunitário. (PRIORE, 2000, P. 10). 

 

A memória de poder voltada a Pedro Ludovico é uma imagem construída, pelos 

materiais que estão a nossa disposição, no acervo do Museu e no conjunto de 

representações que permeiam nossa consciência atual, sobre quem foi o Pedro Ludovico 

e que está representado em um Museu que carrega seu nome em sua homenagem, sendo 

sua legítima casa. Por mais clara que seja a lembrança de um fato antigo, ela não é a 

mesma imagem que experimentamos.  

 

“Poder pode ser entendido como a capacidade de influenciar o 

comportamento das pessoas. Nesse sentido, uma relação de poder 

existe sempre que uma pessoa ou instituição coage ou estimula 

alguém a mudar seu comportamento, existindo um interesse de modo 

a produzir determinada decisão”. (UBALDO, 1981, p. 64). 
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1.5 A visita no museu 

 

As visitas do Museu Pedro Ludovico acontecem de Terça à Sexta: Público 

escolar / sábado, domingo e feriados: espontâneos. Seus horários de Funcionamento 

são: Terça à Sexta das: 09h00min às 17h00min / sábado, domingo e feriados 09h00min 

às 15h00min.          

O Museu adota de perto o tipo escolha livre de visitações, mas são incentivados 

a seguir um cronograma previamente estruturado pelo circuito da mediação, nos 

ambientes do museu; a visita é do tipo livre escolha com a ressalva de que o mediador 

está sempre presente acompanhando e orientando o grupo de visitantes.  Após a 

experiência no museu os mediadores acreditam que os visitantes saiam com 

conhecimentos adicionais e que possam reforçar sua compreensão dos eventos que 

permearam a trajetória do personagem Pedro Ludovico Teixeira. 

Queremos usar esse espaço da Casa/Museu para tornar Dona Gercina visível, 

querendo tornar as visitas mais amplas, visando provocar a questão de igualdade nas 

relações de gênero e a falta de importância aplicada pela sociedade nos grandes feitos de 

grandes mulheres causando esse silenciamento, e abordando a problemática, de que 

durante algum tempo predominou nas ciências sociais, uma tendência imensa, de 

suposição em que apenas “a vida dos grandes homens podia interessar a sociedade” 

(SCHWOB, 1997, p. 23). 

 Para os visitantes do museu, contudo, apesar de existir objetos do casal, é 

notado com mais veemência os de Pedro Ludovico, mas sabemos que essas reações são 

frutos das relações sociais, restando aos homens racionalizar sua aplicação; essas 

dimensões de poder, tem suas complexidades, basta observarmos a questão e as 

realidades que a ele se associam, como dominação, liberdade, governo, sociedade, 

Estado, elite, dentre diversos outros temas. Os museus podem ser considerados fonte de 

conhecimento, vejamos um exemplo: 

 

No que se refere aos museus, ainda são poucos - apesar de existentes - 

os exemplos onde os estudos advindos da educação e do ensino de 

ciências são utilizados para compreender o que e como o público 

aprende e para auxiliar no processo de avaliação e reformulação das 

exposições. Os museus muito podem aproveitar dos resultados 

advindos deste campo de investigação, entretanto muito ainda há para 

ser feito no sentido de se levar em conta as especificidades desse 

espaço. A dimensão educativa dos museus deve ser entendida melhor 



31 

 

a partir de elementos que formam a cultura do museu. 

(MARANDINO 2003, p. 119) 

 

O museu Pedro Ludovico se constitui por um espaço privilegiado com detalhes 

originais para motivações dos visitantes à busca do conhecimento, utilizando-se não 

somente das peças de seu acervo, mas também dos contextos histórico, artístico que já 

conhecemos pela história de Goiás e a cultural que se insere.  

Visto que a igualdade de gênero precisa ser situada junto à totalidade das 

relações sociais envolvendo todos os sujeitos afetados pela ofensiva do capital, cujo 

princípio básico é a desigualdade em torno das mulheres buscamos destacar a mulher no 

Museu. Não devemos aceitar que predomine o silenciamento, por essa visão como é tida 

e expressada no espaço da casa, segundo Rosalvo (1979), “a mulher como naturalmente 

subordinada aos homens, considerando o seu universo desinteressante e irrelevante”.  E 

podemos analisar esse tipo de comportamento sugerido por outros autores.  

 

Na condição de casada, as mulheres perdem grande parte da 

identidade de que são portadoras, pois esposa pode ser qualquer uma e 

o renome torna difícil a tarefa de descobri-las, já que leva a mulher a 

assumir um papel secundário, suplementar e ou facilitadora das tarefas 

a que se propõem seus esposos. especificidade muito evidente 

(SARAIVA, 2002, p. 04). 

 

 

     Nesse sentido, a inclusão de uma determinada referência num levantamento 

dessa natureza deve ser feita independentemente de ele estar em plena vigência ou em 

desuso na localidade considerada, “a referida metodologia destaca os significados 

atribuídos aos bens a partir do olhar das comunidades, com ênfase à necessária 

democratização das políticas de representação cultural e patrimonial” (WICHERS, 

2014). 

Nesse estudo, minhas frequentes visitas ao Museu foram de especial importância 

para o avanço no tema, mantendo a análise do ponto de vista da integração entre o 

objeto dessa pesquisa, e sua inserção no cenário patrimonial goiano; as informações 

aqui sintetizadas estão inteiramente vinculadas ao Museu Pedro Ludovico. Segundo 

SILVA (2008) Citado por CARNEIRO (2003, p. 17), podendo observar respostas 

relevantes quanto ao gênero, em sua pesquisa sobre a separação. Na pesquisa estudada 

são demonstrados que homens e mulheres percebem de formas diferentes os motivos da 

separação. E por isso fica evidente a questão de gênero. 
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Baseado nessa pesquisa, está bem explicito a necessidade da visibilidade de 

Dona Gercina, ao constatar a identificação das necessidades cultural dessa visão comum 

sobre a presença notável da mulher de Pedro Ludovico, que antes de tudo deve ser 

lembrada por seus feitos, principalmente na área assistencial, e não apenas a esposa de 

Pedro Ludovico.  Ao produzir as imagens que destaca a personagem da Casa, é notável 

a riqueza de vestígios documentados no Museu, e suas peculiaridades, tornando-

se Dona Gercina excepcionalmente notável.  

 

“A globalização produz desiguais resultados em termos de identidade, 

promovendo uma homogeneidade cultural que pode levar a um 

afastamento da identidade referente à comunidade e a cultura local. 

Influenciando desse modo as resistências que podem dar força a 

reafirmação de algumas identidades nacionais e locais e promover o 

surgimento de novas posições de identidade”. (SILVA, 2008, p. 20) 

 

  

Para Eni Orlandi (1992, p.148-150), ela discorre em suas páginas basicamente 

dois pontos importantes que evidencias os pontos do silenciamento, tendo o silêncio 

como presente, não como ausência de sons, mas como algo que significa e que se 

distingue do implícito, que precisa do “dito” para colocar-se sob o sentido, sendo estes 

pontos: o silêncio “fundante”, tendo o silêncio como política de censura, quando 

percebemos o silêncio nos esquivamos dele para enunciar, o que faz residir nele o poder 

dos significados muitos, da fluidez e do movimento, que o subtítulo do livro desenvolve 

poeticamente em suas linhas. Este conceito, conforme apontado, visamos a amplitude 

com que os sentidos são transgressores das regras, dos dicionários. 

 Nesse âmbito voltado ao silenciamento de Dona Gercina no museu, o silêncio é 

imposto por um grupo dominante, e assim entendo na formação e no movimento dos 

sentidos. O silenciamento produzido pela imagem da personagem leva a um processo de 

produção de sentidos silenciados. É um processo que trabalha a divisão entre o dizer e 

não evidenciar das representações, que impedem o sujeito e a sociedade de trabalharem 

o movimento de identidade e de elaborarem historicamente os sentidos. Com isso o 

silêncio intervém, portanto, na formação e no movimento dos sentidos e disso decorre, 

também, a ligação silenciada da história e à ideologia. 

 

 

 

 



33 

 

CAPÍTULO 2. ANALISE DAS FOTOGRAFIAS, PERCURSO POR MEIO DAS 

FOTOS INSERINDO DONA GERCINA NO CIRCUITO 

 

 

Por vezes os museus em geral são identificados como o lugar em que nada se 

pode, nada se permite, não sendo oferecidos instrumentos comunicacionais que 

favoreçam a apreensão do objeto. Com isso o visitante não se sente convidado a se 

sentir participante nem usuário da exposição, cuja fruição parece restringir-se a um 

público de conhecedor da missão e determinado padrão social, estético, educacional, 

dentre outros. 

 

(...) os museus foram assumindo cada vez mais (e de formas 

diferenciadas) seu papel educativo. Nesse aspecto, os museus vêm 

sendo caracterizados como locais que possuem uma forma própria de 

desenvolver sua dimensão educativa. (...) experiências informais, 

geralmente associadas ao âmbito da família. Contudo, a caracterização 

e a diferenciação dos espaços de educação não-formal não se 

constituem tarefa simples. Apesar de se reconhecerem as 

especificidades educativas que os museus possuem, muitas vezes os 

termos formal, não-formal e informal são utilizados de modo 

controverso: o que é considerado por alguns como educação não-

formal, outros denominam de informal; isso faz com que suas 

definições estejam ainda longe de serem consensuais. (MARANDINO 

et al, 2008, p.12) 

 

 

Ao analisar essas ideias podemos desconstruir uma visão e construir uma 

narrativa por meio das informações coletadas através das fotografias, a visibilidade de 

Dona Gercina, no MCPL. Desse modo, pretendemos ressignificar os espaços da 

exposição, criando um novo discurso.  

 

As exposições museológicas articulam-se como um sistema 

comunicacional, com lógica e sentidos próprios, relacionados aos 

fatos e bens sociais, entendendo que se diferem de quaisquer outras 

por seu caráter e preocupação com práticas preservacionistas. Quando 

falamos em exposições museológicas somente podemos concebê-las 

relacionadas à pesquisa e à ação cultural, sistematizadas em dois 

grupos básicos: Salvaguarda (coleta/estudo, documentação, 

conservação e armazenamento) e Comunicação (exposição, projetos 

educativos, ação sócio-educativo-cultural e avaliação. (CUNHA, 

2010, p.109-110) 
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É claro a necessidade de analise das fotografias dos espaços dos MCPL, visamos 

que o percurso venha instituir práticas que contribuam para a inserção de Dona Gercina 

Borges nos espaços da casa. Portanto, é indispensável conhecer suas características e 

considerá-las no planejamento de um roteiro, e na divulgação das atividades 

apresentadas aos visitantes. Atentarmos para o fato de que grande parte dos visitantes 

vem no Museu Pedro Ludovico não tendo como uma prática de lazer e sim uma questão 

cultural. 

Para Bourdieu (2007, p. 168), “através dos mais insignificantes detalhes de sua 

morfologia e de sua organização, os museus denunciam sua verdadeira função, que 

consiste em fortalecer o sentimento, em uns, da filiação, e nos outros, da exclusão”. 

Sendo assim, não basta apenas conhecer o público visitante do museu, é preciso 

preparar a instituição de modo a recepcioná-los da melhor maneira possível e ampla. 

Conforme essas análises, constatamos que existe uma pedagogia particular que inclui 

três aspectos a serem levados em conta no que diz respeito aos museus: o tempo, o 

espaço e o objeto. E baseado nesses aspectos que queremos introduzir, uma visita 

guiada por meio das fotografias sobre Dona Gercina. 

 

 

2.1 Percurso das fotografias (nova análise inserindo Dona Gercina) 

 

Nossa analise se deu por olhares, voltados para o acervo da casa, o que nossos 

olhos se avistaram em cada espaço da casa, o que cada característica de acervo 

representa, quem está representado em cada objeto, a memória, as lembranças mais 

simples e afetuosas. Uma exposição ainda que por imagens é vista como por vários 

ângulos podemos perceber por meio dos relatos a seguir. “Expor é revelar, comungar, 

evidenciar elementos que se desejam explicitar, e este desejo pode estar relacionado a 

um momento histórico, uma descoberta científica, uma produção estética, um ideal” [...] 

(CUNHA, SOARES 2010, P.110). 

Esses olhares que se materializaram em poéticas que dizem da singularidade do 

lugar para cada um e retratando os personagens para cada um. As fotografias propostas 

nessa exposição não se limitam à indicação de Dona Gercina, mas nos dão pistas sobre 

as ambiguidades e os enigmas que constituem os lugares e as pessoas, queremos aqui 

enfatizar sínteses de uma estética da interpretação e da diferença e nos convidam a 

sentir o que vemos. 
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2.2 Apresentação do museu e o percurso analisado por fotos 

 

 

A casa, hoje museu, antiga residência de Dona Gercina Borges Teixeira e do 

fundador de Goiânia, possui no acervo esses objetos pessoais que iremos visualizar a 

seguir nas fotografias, mobiliários, louças, uma cozinha completa de Dona Gercina, 

vestuários, acessórios, documentos originais e biblioteca. A casa mantém os móveis 

originais, um amplo quintal com pomar repleto de árvores frutíferas e até uma piscina, 

tudo como o casal deixou quando morreram Dona Gercina em 1976 e logo após Pedro 

Ludovico, em 1979. 

 

    

                  

 Imagem nº 12: Registro de explicativo das caractéristicas art déco. Foto da autora, 2016.        
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                     Imagem nº 13: Imagens da família exposta na casa. Foto da autora, 2016.  

 

 

 

             

                   Segundo Abreu (2002) a igreja, as quermesses e as ações 

beneméritas, apresentam-se então como um lócus, onde as mulheres poderiam agir 

publicamente sem que se vissem ameaçadas moralmente por pré-julgamentos capazes 

de associar suas habilidades (diplomacia, organização, liderança, articulação) à falta de 

recato, virtudes e feminilidade, basicamente podemos notar que a mulher só poderia se 

expressar se fosse perante a religiosidade.  É afirmado por ABREU (2002, p.05) citado 

por CORRÊA (1995): 

 

“mesmo nos meios mais intelectualizados registrava-se, em relação às 

mulheres pesquisadoras, resistências a má vontade para com as 

intelectuais que se empenhavam por reconhecimento público e renome 

(...) as possibilidades para as mulheres eram reduzidas: ou faziam 

papel secundário ou corriam o risco de serem mal vistas”.  
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É por isso que Dona Gercina esta sempre vinculada as quermesses e a igreja na 

sua época. As imagens representadas por meio de fotos, pode dar origem a processos de 

significações; e visibilidades, é sempre possível falar a respeito de um determino 

objetivo que os representam; a nossa relação com o texto desencadeia um processo 

imagético, ainda que mental; a imagem, pode ser interrogada do ponto de vista da 

significação, o que não quer dizer que é linguagem. 

Significa que tudo o que se vê aqui, nos rodeia e existe, é um duplo, 

desdobramento, reflexo de qualquer coisa, ou seja, é uma enorme fantasmagoria de 

representações, daí que esta frase, entendida em todo o seu sentido, como o cenário 

alegórico que Platão criou para explicar isto, este processo. É a noção de imagem que 

serve para definir o visível. (CRUZ, 2000, p.03). 

                  

 

 

                     

 

              Imagem nº 14: Camionete C-10 último e único veículo utilizado por ele. Foto da autora, 2016.  
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                                  Imagem nº 15: Frente do autómovel. Foto da autora, 2016.  

  

 

 

A Casa Museu Pedro Ludovico, apresentada em fotos, podendo analisar cada 

espaço, e seus objetos nele apresentados, esse roteiro é um espaço para dar visibilidade, 

fomentar o debate e a reflexão em torno da presença nítida de Dona Gercina, sobre os 

acervos deste gênero documental, abordando-os enquanto fonte primárias mas também 

enquanto patrimônio a ser notado. O acervo cultural do MPDL são as manifestações da 

vida do casal, compostas pelas tradições, costumes e hábitos do dia a dia. Em geral, o 

acervo em todo o espaço da casa da visibilidade a mulher do lar, a dona de casa, a mãe 

de família. Os objetos desde a entrada da sala até o quintal representam as práticas 

femininas de sua época. Assim como se refere, Cunha (2010, p.111) 

 

Uma exposição é um local onde se concentram e circulam 

idéias, sua produção resulta da manipulação de conceitos e 

referências, e dos objetos disponíveis para sua explicitação, 

além de todo um corpo de elementos de apoio, como gráficos, 

etiquetas, legendas, textos, em uma composição aberta à 

interpretação e reinterpretação de todos aqueles que com ela 

entrarem em contato. 
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Cunha (2010, p.113-115) aponta como um aspecto importante para os museus 

que podem criar, ponto a ponto, imagens fantásticas, que servem para reinterpretar e 

fazer novas leituras a partir das múltiplas faces do realismo podendo sinalizar 

características inexistentes anteriormente, mudando ou exagerando suas novas 

características. O artifício da ‘reconstrução’ do real, tradicionalmente utilizado pelo 

museu, torna-se outra vez uma nova ‘criação’, desde que o real não se encontra mais 

somente no mundo, ele está também no espírito do criador de imagens, seja ele o artista 

que cria a obra, ou considerada também objeto, personagem em questão, ou aquele que 

planifica e realiza a exposição, o responsável pela programação virtual ou mesmo o 

visitante, que deve agora interagir com imagens semi-criadas, contemplando-as, ali 

‘navegando’, processando através delas novos mundos, novos signos, novas dimensões. 

 

2.3 Espaços 

 

Analisando um esquema geral utilizado para conceber o processo de análise da 

informação do circuito. Partindo desde a entrada – rua Gercina Borges, por seu portão, 

vemos o que restou do jardim, onde supomos que os cuidados eram supervisionados por 

D. Gercina; conta-se que ela apreciava especialmente as roseiras que cultivava com 

esmero, contornando o jardim, pela direita, vemos a continuação do jardim e o 

acréscimo da edificação para construir a garagem e o velha caminhonete vermelha do 

Sr. Pedro Ludovico Teixeira.  

 

               

Imagem nº 16: vista frontal do Museu, rua Gercina Borges Teixeira (Rua 26) Centro. Foto da autora, 

2016.  
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O museu, a casa de esquina na Rua Dona Gercina Borges, no centro, que 

também foi ocupado por outros membros do clã até ser transformado no Museu Pedro 

Ludovico Teixeira em 25 de setembro de 1987, no governo Henrique Santillo. No seu 

ato de criação, o local fora concebido também para ser uma referência para a 

documentação da história goiana no século 20. 

 

   

Imagens nº 17 e 18: Acesso a entrada e esquina das ruas principais. Foto da autora, 2016.  

 

Um portão estreito veda a entrada a estranho ao quintal e recesso privado do 

quintal, que conta com arvores frutíferas, uma piscina, uma cozinha caipira – com fogão 

à lenha e tachos de cobre. 

 

                     

        Imagem nº 19: Fogão a lenha, jogo de café que compõe um espaço de cozinha. Foto da autora, 2016. 
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                                     Imagem nº 20: Piscina da família. Foto da autora, 2016.  

 

 

                  

                              Imagem nº 21: Quintal da casa e plantas naturais. Foto da autora, 2016.  

 

                  

      Imagem nº 22: Espaço do quintal, parte da casa e caminho da piscina da família. Foto da autora, 2016.  
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A piscina foi construção posterior ao nascimento dos filhos e feita especialmente 

para um dos seus filhos que contava com uma enfermidade motora. O objetivo é 

terapêutico, dona Gercina era voltada inteiramente ao bem-estar da família e a 

população, tudo teria um fundamento para uma possível necessidade a saúde. Das 

árvores, além das mangueiras, chama a atenção os pés de jabuticabas, que reproduzem 

nos quintais goianienses a reprodução do quintal palaciano das esmeraldas. 

 

                 

                       Imagem nº 23: Quintal, árvores, piscina e o espaço da casa. Foto da autora, 2016.  

 

 

             

                      Imagens nº 24 e 25: Objetos, livros e foto de Pedro Ludovico. Foto da autora, 2015.  

 

 

 

Essas imagens nos traz um cenário, em uma sala de confortáveis poltronas com 
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revestimento sóbrio, onde há uma velha TV de tubo e uma grande estante de madeira 

recheada de clássicos da literatura, muitos destinos de Goiás foram traçados. Ali, o 

fundador de Goiânia e ex-governador do Estado Pedro Ludovico Teixeira recebia 

aliados, e os parentes próximos. Ali o casal Teixeira fazia política, aconselhando, 

opinando, colaborando na sua posição social, para com cada um durante suas recepções. 

Por ter um uso residencial o Museu/casa conta com jardim – no recuo frontal e quintal 

nos fundos e dois pavimentos, uma edícula e uma estação de tratamento que 

compreende banheiro, sanitários, copa e uma biblioteca fora do corpo principal da 

edificação.  

 

 

                    Imagens nº 26 e 27: Sala principal em datas diferentes. Foto da autora, 2015 e 2016.  

 

 

 

O corpo principal do Museu conta com; ante sala recepção, sala conjugadas e 

cozinha com acesso direto ao quintal, e uma suíte composta de saleta e sanitário. O 

acesso ao pavimento superior e intimo se dá por uma escada e permite adentrar na 

intimidade familiar, ali estão os aposentos principais da família, quartos e suítes dos 

filhos, mais o escritório do Dr. Pedro Ludovico. 
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                             Imagem nº 28: Escada de acesso da parte superior. Foto da autora, 2016.  

 

 

Como consequência, de todo esse elo com sua casa, e atual o espaço 

museológico, Dona Gercina, na figura feminina está representada além da cultura, 

estando à margem da história e ausente do pensamento político e intelectual de alguns 

visitantes, essa tal divisão se manifesta em uma visão de poder entre o masculino e o 

feminino, o criador, sujeito de representação, e o feminino criado. O visitante com essa 

ideia retorica de poder, e assim silenciando a presença de Dona Gercina tornando-se, às 

vezes, personagens sem importância, o que não condiz com a história de vida dela para 

essa casa. 

 

 

                                        Imagem nº 29: Cama do casal. Foto da autora, 2016.  
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                                   Imagem nº 30: Armário/guarda roupa do casal. Foto da autora, 2016.  

 

 

Quarto: um espaço do casal, móveis guarda roupas com vestuários dos dois 

ficando impossível a presença apenas do Pedro Ludovico, já que no mesmo espaço as 

peças de Dona Gercina chamam mais atenção, bolsas, cintos e demais acessórios. Mas, 

não podemos esquecer que toda a ornamentação do quarto - espaço privado, era uma 

das atividades das mulheres nesse período. 

 

 

 Imagens nº 31 e 32: Guarda roupa, e as divisórias Dona Gercina e Pedro Ludovico. Foto da autora, 2016.  
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Outra característica que transforma dona Gercina visivelmente representada 

nesse espaço intimo são seus objetos pessoais, que estão expostos na mesma proporção 

a de seu esposo. Isto parece ser de grande relevância mesmo dentro do esperado por se 

tratar de um quarto de casal, uma vez que ter um marido renomado representaria, 

teoricamente, uma nomeação maior em relação a sua imagem da época. No entanto, não 

é isto que se observa no ambiente descrito e percorrido, a presença de dela fala por si e 

não de dependo do marido para ser vista no circuito, a sua essência está posicionada no 

mesmo âmbito de igualdade por meio do acervo do museu. 

 

            

 

                                Imagem nº 33: Objeto sacro exposto na casa. Foto da autora, 2016.  

 

 

          Decoração da casa, imagem sacra, já que Dona Gercina era muito religiosa. 
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                   Imagem nº 34: Objetos pessoais exposto no móvel em madeira. Foto da autora, 2016.  
 

 

 

 

 

A representação da mulher nesse ambiente é inegável, e também está presente 

nas fotos documentadas de moveis contendo seus objetos de uso dela, é uma relação 

direta. 

 

 

                       

 
 
                       Imagem nº 35: Livros e diploma exposto no quarto do casal. Foto da autora, 2016.  
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                          Imagem nº 36: Mascara mortuária de Pedro Ludovico. Foto da autora, 2016.  

 

 

                          

                     Imagem nº 37: Ornamentação no quarto, cortina e luminária. Foto da autora, 2016.  

 

 

Neste sentido, vale ressaltar a presença, em várias passagens desse ambiente 

superior da casa, de uma associação entre a figura feminina e a postura de mulher, que 

atuava diretamente em seu lar. 

  E desempenhando as funções diárias da casa e assim como estar disposta e 

pronta especialmente para a população carente que ela sempre ajudava. Quando se entra 

no museu pela porta principal, somos recepcionados pelo atendimento da ação cultural. 

Nessa sala estanque – está separada do resto da casa por uma porta, é uma ante sala que 

separa nessas residências, o público do privado. Pouco se diz da vida de seus habitantes, 
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guardando um silêncio obsequioso sobre a intimidade dos antigos habitantes. 

 

     

Imagens nº 38 e 39: Características da casa,  recortes para iluminção e circulação de ar. Foto da autora, 

2016.  

 

 

Vencido essa parte, passamos para um corredor que dá acesso ao pavimento 

superior e sua escada e a esquerda a sala principal, a sala de jantar e sala de televisão e 

biblioteca, seguindo em frente dá se na copa e depois na cozinha.  

Baseado nas questões de gênero e pela visão de alguns visitantes que 

pesquisamos,  na cozinha,  é onde os visitantes começam a observar a presença feminina 

no espaço, somos todos pessoas diferentes e todos temos direito a fazer aquilo de que 

gostamos e onde nos sentimos bem mais no período em que estamos discorrendo a vida 

da personagem, a mulher tinha presença fundamental na cozinha ao se entender como 

boa mãe, boa esposa e no geral atividades do lar, mas sabemos que Dona Gercina foi 

uma mulher guerreira e a frente de seu tempo.  
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         Imagem nº 40: Quadros do casal, ao lado das escadarias. Foto da autora, 2016.  

    

 

 

                       Imagem nº 41: Decorações na mesa. Foto da autora, 2016.   

   

                       

Vejamos os espaços de circuitos a seguir, na cozinha. Estamos longe de uma 

situação de igualdade. Em muitos casos as mulheres ainda são discriminadas, as 

situações são más, pois uma sociedade saudável é necessariamente uma sociedade em 

que a diversidade é respeitada e está representada, diversidade de formas de pensar, 

competências e experiência e aqui sugerimos tais percursos de espaços decorridos em 

que estamos evidenciando essa mulher como sugestões de experiências em uma nova 

visão no museu Pedro Ludovico, desfazendo qualquer silenciamento. 
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                                  Imagem nº 42: Vaso decorativo. Foto da autora, 2016.   

   

   

 

                                                 

 

          Imagem nº 43: Cozinha. Copos e relógios em forma de frigideira. Foto da autora, 2016. 

     

    

 

Circuito de objetos, criando um ambiente para o qual a diversidade em 

representação é visível.  
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           Imagem nº 44: Cozinha. O famoso livro de receitas exposto. Foto da autora, 2016. 

     

 

 

                     

 

                                     Imagem nº 45: Fogão na entrada da cozinha. Foto da autora, 2016. 
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                                Imagem nº 46: Armários e objtos de cozinha. Foto da autora, 2016. 

 

 

Nesse contexto, aqui está representado a mulher dona da casa, podemos observar 

uma cozinha comum, copos, e relógio em forma de frigideira, tudo isso nos trás a 

essência da mulher que viveu na casa. Objetos que ressalta a presença feminina, a mesa 

decorada, carrega de traços femininos de sua época, partindo do princípio que a mulher 

cuidava da casa, ou no caso específico apenas supervisionava, pois ela contava com 

vários empregados. 
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                       Imagem nº 47: Uma magestosa sala, com lindo lustre. Foto da autora, 2016. 

 

 

 

De modo geral, a expografia se ateve a grosso modo nas salas do térreo, textos, 

fotografias e cenografias estão concentradas nesses ambientes dando apoio a 

museografia da ação cultural.  

A trajetória percorrida em busca da compreensão, mostra uma conversação da 

personagem, expressões de ideias e experiências diferenciadas, presentes em relatos, 

possibilitou a quebra do paradigma androcêntrico, permitindo à Dona Gercina, a 

apropriação da própria história preservada e exposta sob diferentes olhares de visitantes, 

possibilitando uma série de interpretações e vivências construídas paralelamente por ela 

na sua casa. As salas estão cheias de decorações, e combinações delicadas misturadas 

com elementos gráficos e textos explicativos plotados sobre placas acrílicas. 
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              Imagens nº 48 e 49: Armarinho cheio de porcelanas e geladeira. Foto da autora, 2016. 

 

 

A pesquisa de representação, é um compromisso com a possibilidade da verdade, 

uma vez que a compreensão da visibilidade é sobretudo arte e pertence ao âmbito do 

visual.  

 

Portanto, a compreensão do passado perpassa a produção simbólica, 

indicando que ambas as produções narrativas estão interligadas e 

dialogam entre si, ou seja, o autor empenha-se em “servir de mediador 

entre os modos alternativos do uso da linguagem ou estratégias 

tropológicas para descrever originariamente um dado campo de 

fenômenos e constituí-lo como um possível objeto de representação”. 

(WHITE, 2001. p. 145). 
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                      Imagens nº 50 e 51: Aramário da cozinha e peças em prata. Foto da autora, 2016. 

 

 

 

            

                               Imagem nº 52: Objeto em porcelana na mesa. Foto da autora, 2015. 
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                                       Imagem nº 53: Mesa decorada. Foto da autora, 2016. 

 

 

Cozinha: esse sim, é um espaço quase ausente da presença masculina e fica 

patente a influência feminina na escolha das peças de ornamentação, os utensílios da 

mesa de jantar, as toalhas de mesa com rico bordado, enfatizam o labor feminino no 

ambiente. Chama atenção por isso com espaço de segregação. 

 Cada objeto preservado na cozinha, desde o talher, passando pelo fogão 

moderno para seu tempo, a geladeira, os tachos para feitura de doces, os armários, as 

porcelanas e em geral é impossível ao visitante não sentir a presença nítida da mulher. 

Nesse sentido, com base no percurso que avaliamos nos espaços, passou a buscar 

presença e visibilidade através de narrativas que retratassem a visão e as experiências da 

mulher vivida nesse ambiente. Mas é claro, no museu ela fala por si, por meio dos 

objetos preservados na casa. E isso deve ser visto e observado na sua envergadura 

própria para população goiana e para o público em geral.  

Essa questão fica mais evidente quando dona Gercina é representada pelo seu 

livro de receitas, que foi publicado e amplamente difundido. É como se toda a vida e a 

trajetória da personagem fosse simplificada à apenas um livro de receitas, que, por sua 

vez, está vinculado à cozinha e a todo um pré-conceito inerente a condição feminina.  

Por fim, a sobreposição de dois discursos, um da expografia que silencia a 

biografia da mulher e a reduz a um “apêndice” do marido, omitindo seus feitos e 

trajetória de vida. Pouco se diz nos textos explicativos da sua presença e importância, 

tão pouco sugere a problematização da questão de gênero e o poder no Museu, o que é 
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uma pena, pois é o ambiente propicio para aprofundar essas questões. Noutro discurso, 

é a presença garantida pelos objetos como demostrado, na cenografia. Há um único 

momento em que os arquétipos se encontram: Poder – representado pelo político e a 

Mulher se encontram, na cozinha, lado a lado os livros “Memórias: Pedro Ludovico 

Teixeira” e “Livro de Receitas – Gercina Borges Teixeira”. 

 

 

Imagem nº 54: – Os dois livros: Memórias de Pedro Ludovico Teixeira” e “Livro de Receitas”. Foto da 

autora, 2016. 

 

 

Imagem nº 55: Livro de receitas original de Dona Gercina, que no ano de 1998, foi digitalizado e 

reproduzido para venda. Fonte: http://www.museupedroludovico.go.gov.br/post/ver/147437/gercina-

borges 
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CONCLUSÃO  

   

   

O presente estudo, que tinha por objetivo analisar a presença de Dona Gercina no 

Museu Casa Pedro Ludovico, ensinou-me muitas coisas. Reconheço que as imagens 

coletadas no museu ensinaram-me muito, sobretudo porque, mesmo diante do cenário 

ditado para uma compreensão construída no espaço do museu analisado que descrevi 

anteriormente, existem – e não são poucas ideias a serem pensadas e analisadas em 

torno das questões de gênero. Poucos museus oferecem essa possibilidade de forma tão 

profunda e natural, já que permeia toda a expografia.  

Nossa coleta de imagens foi necessariamente desenvolvida com  uma estratégia 

que chamarei aqui de "compressor de dados", na tentativa de compactar informações e 

retirar delas o que julgam essencial apenas para  tornar representado o Pedro Ludovico 

no museu. Como a intenção de pesquisar era analisar o silenciamento em torno da 

presença de Dona Gercina, no Museu, por acreditar que tem tem um grande potencial 

em representação para a população, em especial para as mulheres.  Diante disso, esse 

estudo nos proporciona uma reflexão acerca do que devemos observar e ressaltar nos 

espaços museológicos.     

Com interesse que o Museu venha receber maior número de visitas femininas, e 

no geral o público que já é frequentado no museu Pedro Ludovico, com intuito de rever 

a importância de dona Gercina na casa, e assim poder apreciar nossa cultura local nesse 

espaço. Os procedimentos dessa pesquisa envolveram:  Levantamento Bibliográfico, 

Levantamento Documental, Documentação, Proposição de Exposição, acervo/objetos e 

em geral a casa e tudo que a envolve no espaço “Museu”.  

Eni Orlandi (1992, p.149) distingue a política do silêncio, subdividida em: 

silêncio constitutivo e silêncio local. Consequentemente, nossa analise se deu a partir de 

informações reais obtidas no museu e adicionadas a metodologia, e em nossas reflexões 

sobre as relações “silenciamento e visibilidade”. O silêncio constitutivo indica que para 

dizer é preciso não-dizer, e que é a inserção dos sujeitos discursivos nas formações 

discursivas historicamente determinadas que dão sentidos ao dizer.  

Analisamos a visibilidade de Dona Gercina presente no museu; analisamos o 

acervo exposto; Objetos pessoais preservados que trás os visitantes ao 

Museu;  efetuamos essa análise crítica em torno da questão de gênero, homem e mulher, 
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Pedro Ludovico aclamado e Dona Gercina esquecida e silenciada; Valores e saberes 

populares; Elaboramos uma proposta de exposição do acervo do museu por meio de 

fotografias.   

  Este trabalho foi realizado a partir de uma interação contínua entre teoria e 

prática, aspecto teórico e metodológicos inseridos no domínio do que se convencionou a 

pesquisa. O percurso das fotografias nos favorecem essa nova analise inserindo Dona 

Gercina nesse percurso do museu. Nossa analise se deu no acervo da casa, o que 

contemplamos em cada espaço da casa, o que cada característica de acervo representa, 

quem esta representado em cada objeto, a memória, as lembranças mais simples e 

afetuosas. Para a ironia, o acaso e a beleza. 

Olhares que se materializaram em poéticas que dizem da singularidade do lugar 

para cada um e retratando os personagens para cada um. As fotografias propostas nessa 

exposição não se limitam à indicação de Dona Gercina, mas nos dão pistas sobre as 

ambiguidades e os enigmas que constituem os lugares e as pessoas. Queremos aqui 

enfatizar sínteses de uma estética da interpretação e da diferença e nos convidam a 

sentir o que vemos. Assim, o museu como lugar de poder e de conflito pode assumir sua 

responsabilidade na mediação e qualificar seu discurso ao inserir na expografia a 

presença de dona Gercina. 

Contudo, entendo como necessária a tomada de decisão para tal analise, a 

consciência de que nessa conjunção de sentidos os objetos são elementos chave para a 

ação museológica entendidos como referências, índices, elementos que marcaram e 

marcam a realidade do Museu Pedro Ludovico inserindo Dona Gercina no percurso, a 

partir de referências simbólicas, de possibilidades de interpretação. Não pode haver 

prática neutra na educação (FREIRE, 2006), e de que o conhecimento está sempre 

ligado ao poder – tanto como libertação quanto. 

O que concluo, com todo o trabalho, é que esse silenciamento em torno da 

imagem de Dona Gercina são dominados por uma trama que insere Pedro Ludovico por 

uma ângulo de poder. Mas ao longo da nossa pesquisa construímos a nossa relação 

evidente e bem representada de Dona Gercina, através dos objetos dentro de um 

determinado sistema visual, que nos permite o estabelecimento de nexo pelos quais 

atribuímos significados, sendo a linguagem elemento essencial nesse processo de 

visibilidade da personagem. 
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