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RESUMO

Este trabalho de doutorado tem como principal fonte de pesquisa as fotografias,
permitindo assim a análise das imagens dos corpos de mulheres e também a
construção da imagem do gênero feminino nos retratos de família, bem como seus
papéis e funções sociais mediante os mecanismos de construção da diferença da
sexualidade. Para a realização dessa proposta de trabalho, foram selecionadas duas
coleções fotográficas: a coleção privada de Marilda de Godoi e a coleção de domínio
público intitulada “Coleção Iconográfica Marilda de Godoi”, sob guarda do IPEHBC
(Instituto de Pesquisa História do Brasil Central). A coleção fotográfica particular de
Marilda faz parte de seu acervo documental, que também constitui o material
empírico de pesquisa para o desenvolvimento desta tese. Além disso, o trabalho
apresenta as problematizações dos arquivos, seus saberes, e também as maneiras
de arquivar e ordenar que foram estabelecidas por Marilda, a fim de conformar seu
acervo documental e, dessa maneira, conservar a memória de sua vida e de sua
família. Acredita-se que a visualidade desses retratos corrobora os “regimes de
visualidade” que constituem um sistema de “regras”, estabelecendo os “modos de
ver” e representar visualmente o mundo, orientando as relações de gênero, os
papéis sociais, as relações interpessoais e familiares. Nesse sentido, compreendese a imagem fotográfica como um vestígio documental ou artefato resultante da
interação social que, por sua vez, produz sentidos articulados em narrativas visuais.
Este trabalho, portanto, se delineia na pesquisa com/em imagens, numa perspectiva
da crítica visual e da crítica feminista para analisar as imagens dos corpos e seus
mecanismos de disciplina visualizados nas imagens fotográficas. Trata-se de
mecanismos que conduzem as práticas sociais em seus padrões de comportamento
capazes de produzir sentido e engendrar pessoas dentro das redes relacionais.

Palavras-chave: retrato de família; crítica visual; crítica feminista; visualidade dos
corpos femininos.

ABSTRACT

This Doctorade work has photographs as the main source of research, thus enabling
the analysis of the images of woman bodies and also the construction of the image of
the feminine gender in the family portraits, as well as their roles and social roles
through the mechanisms of constructing the difference of sexuality. For this work
proposal achievement, two photographic collections were selected: The private
collection of Marilda de Godoi and the public domain collection entitled "Coleção
Iconográfica do Brasil Central", under guard of the IPEHBC (Instituto de Pesquisa
História do Brasil Central). The particular photographic collection of Marilda is part of
its documentary acquits, which also constitutes the empirical research material for
the development of this thesis. Furthermore, the work presents the problematics of
the archives, its important, and also the ways to archive and order that they were
established by Marilda, in order to conforming their documentary acquits and thereby
conserve the memory of their life and their family. The visuality of these portraits is
believed to corroborate the "visualization schemes" which constitute a system of
"rules", establishing the "modes of view" and visually represent the world, guiding
gender relations, social roles, interpersonal and family relationships. In this sense,
the photographic image is understood as a documentary evidence or artifact resulting
from the social interaction which, in turn, produces articulated senses in visual
narratives. This work, therefore, is delineated in research with/in images, in a
perspective of visual criticism and feminist criticism to analyze the images of the
bodies and their mechanisms discipline displayed in the photographic images. It is
mechanisms that conduct social practices in their behavior patterns capable of
producing sense and engendering people within relational networks.

Key words: Family portrait; Visual criticism; Feminist criticism; Visuality of female
bodies.

RESUMEN

Esta tesis doctoral tiene como principal fuente de investigación las fotografías. Eso
permite el análisis de las imágenes de los cuerpos de mujeres y también la
construcción de la imagen del género femenino en los retratos de familia, así como
de sus papeles y funciones sociales delante de los mecanismos de construcción de
la diferencia de la sexualidad. Para llevar a cabo esta propuesta de trabajo, se
seleccionaron dos colecciones fotográficas: la colección privada de Marilda de
Godoy y la colección de dominio público titulada "Colección iconográfica Marilda de
Godoy", que se encuentra bajo vigilancia del IPEHBC (Instituto de Investigación
Historia de Brasil Central). La colección fotográfica privada de Marilda forma parte de
su colección de documentos, que también constituye el material empírico de
investigación para el desarrollo de esta tesis. Más allá, este estudio presenta las
problematizaciones de los archivos, sus conocimientos y las maneras de archivar y
ordenar establecidas por Marilda, con el fin de conformar su colección de
documentos y, por lo tanto, preservar la memoria de su vida y de su familia. Se cree
que la visualidad de estos retratos corrobora los "regímenes de visualidad" que
forman un sistema de "reglas", estableciendo las "formas de ver" y representar
visualmente el mundo, guiando las relaciones de género, los roles sociales, las
relaciones interpersonales y la familia. En este sentido, la imagen fotográfica es
comprendida como un rastro del documento o artefacto resultante de la interacción
social que, a su vez, produce sentidos articulados en las narraciones visuales. Este
trabajo, por lo tanto, se delinea en la investigación con/en imágenes, en una
perspectiva de la crítica visual y de la crítica feminista para analizar las imágenes de
los cuerpos y de sus mecanismos de disciplina que aparecen en las imágenes
fotográficas. Estos son los instrumentos que impulsan las prácticas sociales en sus
patrones de comportamiento, capaces de producir sentido y engendrar a la gente en
las redes relacionales.

Palabras clave: Retratos de familia; Crítica visual; Crítica feminista; Visualidad de
los cuerpos femeninos.
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E O BAILADO CONTINUA
E o bailado continua
Na dança, os passos
Nos compassos
Os percalços do mundo!

Bailado da vida...
Pés cansados
Ombros caídos
Olhos embaçados

O coração – relógio
Marca implacável
O incessante
Da caminhada
Sem retrospectiva

Espírito sublimado
Fragilidade do corpo
Envelhecido
Surrado,
Polvilhando
Amparando
Conduzindo
À estrada – luz
Caminho radioso
Que leva ao infinito

Marilda de Godoi (E o Bailado Continua, Belo Horizonte, 2002.)
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INTRODUÇÃO

Os usos e funções sociais da fotografia, ancorados nos Estudos Visuais,
tornaram-se um importante caminho para a compreensão de indivíduos, relações
interpessoais ou grupos sociais em uma determinada época histórica. Desta forma,
os retratos de família apresentam-se como visualidades a serem analisadas e que,
por sua vez, proporcionam leituras dos laços sociais. A análise das visualidades
construídas através das fotografias de família abrem possibilidades de entendimento
da coesão de um grupo. As imagens como acontecimento têm força de ordenar ou
desordenar papéis e normatizar comportamentos, além de um indicativo da
comunidade cultural em que grupos familiares estão inseridos. Portanto, neste
trabalho, busco os entrecruzamentos da Cultura Visual com os Estudos Feministas e
de Gênero e com a pesquisa histórica no cerne da História Cultural.
A pesquisa em Cultura Visual é um campo das infindáveis imagens visuais e
seus processos de produção, fluidez e interação social, pois trata-se de um campo
que abrange toda produção visual que “caracteriza o grupo social que a produz e/ou
consome, coletivo que, de alguma forma é atingido ou atravessado por
determinadas imagens e vive as decorrências desse contato”. (FILHO; CORREIA,
2013). A emergência deste campo e suas demandas de concepção, conceitos e
processos investigativos demarca as imagens como protagonistas da pesquisa,
trazendo à tona reflexões sobre elas e também introduzindo a necessidade de novas
construções metodológicas a partir de caminhos alternativos. Nesse sentido,
entendemos a imagem como conhecimento e processo investigativo.
Analisar as imagens e suas visualidades é como admirar, observar/enxergar
ou até mesmo montar um mosaico. Os sinais, sentidos e significados de uma obra
misturam-se em matizes, formas e processos de produção. Assim, o pesquisador
aproxima-se do seu objeto de análise, adentrando o universo imagético a fim de
vivenciar todos os seus movimentos para, em seguida, apreender e descrever todo o
conhecimento recebido.
Ao longo de todo o processo, o olhar estabelece relações com os elementos
das imagens, pois entrega-se a devaneios e circula, por vezes, diante da imagem,
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recondicionando o tempo. Um tempo entendido como tempo da magia. Dessa
maneira, o filósofo Vilém Flusser faz entender que

(...) no tempo da magia, um elemento explica o outro, e este explica
o primeiro. O significado das imagens é o contexto mágico das
relações reversíveis. O caráter mágico das imagens é essencial para
a compreensão das suas mensagens. (FLUSSER, 1985, p. 7)

O referido autor afirma ainda que o fascínio mágico da imagem projeta o
mundo, ou seja, as imagens estabelecem códigos para reunificar a cultura, e esses
códigos são reconfigurados no tempo e espaço. Nesse sentido, a imagem
fotográfica é uma superfície na qual se realizam simbolicamente cenas - conceitos,
mensagens e relações - que precisam ser decifradas dentro de uma crítica da
fotografia cuja abordagem metodológica é transdisciplinar. Para que o deciframento
da imagem fotográfica seja realizado, é preciso cruzar diversos aspectos
interpretativos: a intenção do fotógrafo, os signos culturais predominantes, a
circulação e a recepção da imagem, além do olhar do observador que atravessa e
também é constituído por todos esses quesitos.
A Cultura Visual tem por objetivo problematizar imagens de diversos tipos que
permeiam a vida social cotidiana, bem como as visualidades que vão sendo
construídas para cada época e para cada indivíduo ou grupo social, estabelecendo
padrões de visualidade. Dentro deste conjunto, é possível problematizarmos
também o olhar e os modos de ver, associados à produção e à circulação das
imagens.
O interesse pelos Estudos Visuais e, de forma específica, a imagem
fotográfica e os retratos de família, surgiu, para mim, ainda no Mestrado, uma vez
que a fotografia apresentou-se como um tema emergente dentro dos estudos de
gênero e da própria dissertação. Ao trabalhar a literatura de autoria feminina e
participar de grupos de pesquisa, como, por exemplo, “Vozes Femininas”1 e
“GEFEM”2, percebi na fotografia uma nova possibilidade de interpretação e análise

² Organizado e coordenado pela professora Dra. Cristina Stevens com a participação multidisciplinar
de alunas e alunos de diversos programas de pós-graduação stricto sensu nos anos de 2006 e 2007
2
Organizado e coordenado pela professora Dra. Tânia Navarro do programa de pós-graduação de
História e linha de pesquisa em Estudos Feministas e de Gênero, a partir de uma proposta também
plural e multidisciplinar.
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dos mecanismos produtores de gênero e, consequentemente, uma nova fonte de
acesso à realidade.
O início do trabalho de pesquisa da família Fleury aconteceu em meados de
2003 quando obtive a bolsa de iniciação científica3 e, ao frequentar o IPEHBC,
fazendo a leitura de livros e documentos, deparei-me com contos, crônicas,
reminiscências, textos e artigos sobre a história de Goiás e também sobre cotidiano,
família, voto feminino e tantos outros assuntos. A família Fleury é marcada por três
gerações de mulheres: Augusta Faro Fleury Curado, a matriarca; Maria Paula Fleury
Godoi, a escritora que representou o modernismo na literatura em Goiás e Marilda
Godoy de Carvalho, a primeira arquivista de Goiânia. Foi o então diretor Antônio
César Caldas Pinheiro4 que me sugeriu que entrasse em contato com Dona Marilda,
pessoa responsável por abrir caminho para a coleta de informações e inúmeras
fontes disponibilizadas como acesso para a investigação desse trabalho de
pesquisa.
O ofício de historiadores e historiadoras é estabelecer compromisso com a
construção do conhecimento, desenvolvendo estudos, a partir de análises e
interpretações, que possibiltem a compreensão das práticas sociais. A escrita do/a
historiador/a é constituída por seu tempo presente, suas experiências, por suas
próprias representações, suas maneiras de enxergar o mundo, suas sensibilidades.
Num outro sentido, o sujeito historiador é constituído enquanto escreve, se fazendo
por meio da própria escrita ao dialogar com seu objeto de pesquisa. Diferente da
historiografia da Escola Metódica do século XIX5, a história é compreendida como
uma narrativa cheia de significados e valores sobre uma determinada época,
marcada por signos e representações dos acontecimentos. O historiador Keith
Jenkins afirma que a “história constitui um dentre uma série de discursos a respeito
do mundo [...] eles se apropriam do mundo e lhe dão todos os significados que têm”
(JENKINS, 2004, p. 23). A aproximação do pesquisador com seu objeto de estudo e
a intimidade estabelecida nessas relações não anula a importância do ofício, pois
consolida, ao contrário, outras alternativas de caminhos históriográficos, dentro de
3

Projeto: A Casa Goiana: Arquitetura e Literatura, sob a orientação da Dra. Heloisa Selma Capel.
Doutor em Documentação pela Universidade de Salamanca e diretor do Instituto de Pesquisa e
Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) da PUC/Goiás.
5
A historiografia positivista no século XIX defendia a escrita da história a partir das fontes
documentais “oficiais”, tentando alcançar uma objetividade encontrada nas Ciências Naturais e
produzindo a história dos” vencedores”, heróis, reis e rainhas.
4
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uma proposta de novos métodos para a pesquisa histórica. A Escola dos Annales6,
tendo em um de seus precursores Marc Bloch, Lucien Febvre, conceberam para a
história e o ofício do/a historiador/historiadora um novo movimento da produção
historiográfica em uma narrativa em prol dos excluídos da história, narrativa também
das microrrelações que distancia-se da metanarrativa da historiografia do século XIX
a qual valorizava a história política das grandes nações, de seus reis e rainhas.
Ao longo da graduação e do Mestrado, busquei o diálogo entre História e
Literatura, coletando, para isso, imagens de revistas brasileiras importantes do início
do século XX, além do acesso a acervos fotográficos de famílias tradicionais
goianas, o que deu espaço para o surgimento de uma nova temática a ser estudada
posteriormente. Neste sentido, a proposta de se estudar as imagens e as fotografias
de família tornou-se latente, instigando minha aproximação com Estudos Visuais e,
consequentemente, com a Cultura Visual. Tornou-se imprescindível, então,
desbravar novos caminhos metodológicos, além de revisitar e rever conceitos e,
sobretudo,

as

teorias

concomitantes.

Eram

novas

articulações

que

me

proporcionariam acesso a novos conhecimentos, levando em conta que a própria
imagem fotográfica já é considerada “um acontecimento/conhecimento” a partir do
qual se pode analisar as relações de gênero, as representações visuais inscritas nas
fotografias e nas imagens, a fim de compreender as práticas sociais vigentes e
propor desconstruções às mesmas.
A pesquisa histórica em/com imagens é um campo profícuo para a
historiografia, para pensar as práticas sociais no tempo e analisar a dimensão visual
da sociedade. Esse tem sido o esforço de muitos historiadores e historiadoras que
se preocupam e se interessam em trabalhar com os Estudos Visuais na perspectiva
de seu diálogo com a História. No Brasil, eles e elas têm estudado com afinco essa
vasta

abordagem,

apresentando

suas

experiências

ao

propor

reflexões,

direcionamentos e construções metodológicas. Em torno desse debate, estão
inseridos, como exemplo de um vasto referencial as historiadoras Annateresa Fabris
e Ana Maria Muad, e os historiadores Paulo Knauss, Boris Kossoy e Ulpiano
Meneses. Esse é um dado da crescente inserção de pesquisadores da História que
6

Movimento da nova história e a produção da Revista dos Annales a partir do final dos anos de 1920,
com novas perspectivas historiografias, novos métodos e ampliação das fontes de pesquisa e
campos interdisciplinares de produção historiográfica. O movimento de revolução historiográfica
contou com três gerações de historiadores que se esforçaram em romper com a historiografia
positivista do século XIX e da Escola Metódica.
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trabalham com temáticas que envolvem os Estudos Visuais dentro de vários
programas de pós-graduação em Cultura Visual, além de outras áreas.
Assim como outros autores e teóricos, Ulpiano Menezes (2003) constata
como a História esteve à margem de todo esse processo epistemológico da Cultura
Visual, o que sempre fez com que predominasse a História Escrita, tendo as
imagens, muitas vezes, sido utilizadas como meras ilustrações do texto produzido
pelos historiadores. Em uma tentativa de rever tais lacunas e problemáticas,
Menezes apresenta a proposta de um trabalho historiográfico através da História
Visual. Para o autor, a História Visual é um campo operacional em que se destaca a
produção visual como estratégia de observação da sociedade. Supõe-se que a
História Visual devesse estudar a cultura visual “ou, ainda melhor, o regime visual”.
Os estudos da cultura visual, como bem defende Ulpiano, podem possibilitar ao
historiador a ampliação de conhecimentos. O autor propõe:

A solução está em definir a unidade, a plataforma de articulação, o
eixo de desenvolvimento numa problemática histórica proposta pela
pesquisa e não na tipologia documental de que ela se alimentará [...]
Assim, a expressão “História Visual” só teria algum sentido se se
tratasse não de uma História produzida a partir de documentos
visuais (exclusiva ou predominantemente), mas de qualquer tipo de
documento e objetivando examinar a dimensão visual da sociedade.
(MENESES, 2003, p. 27-28)

Nesse sentido, as imagens são condutoras de signos, sentidos e
representações. A imagem não é objeto em si mesma, mas resíduo do passado, em
um determinado lugar e época recriado a partir de nossas imagens mentais, em
eterna tensão com a imagem presente que concretamente vemos, limitada à
superfície do documento. (KOSSOY, 2007, p. 39-61). Esta pesquisa utiliza-se da
fotografia e, mais especificamente, de retratos de família para percepção do
cotidiano em várias dimensões. A fotografia ganha um papel importante na dinâmica
social e que vai além de documento ou fonte de informação, assumindo vários
papéis, de modo que é necessário compreender o papel cultural da fotografia. As
imagens fotográficas são meios de conhecimento, têm o papel de informar e
desinformar, têm a capacidade de emocionar e transformar, denunciar e manipular.
Diante desse caráter da fotografia, Kossoy anuncia:

24

Ao mesmo tempo em que tem preservado as referências e
lembranças do indivíduo, documentado os feitos cotidianos do
homem e das sociedades em suas múltiplas ações, fixando, enfim, a
memória histórica, ela também se prestou – e se presta – aos mais
interesseiros e dirigidos usos ideológicos. O papel cultural das
imagens é decisivo, assim como decisivas são as palavras. As
imagens estão diretamente relacionadas ao universo das
mentalidades e sua importância cultural e histórica reside nas
intenções, usos e finalidades que permeiam sua produção e
trajetória. (KOSSOY, 2007, p. 31-32)

Dessa maneira, os retratos de família se dispõem à rememoração e
apresentam características afetivas e emocionais de um indivíduo ou grupo familiar.
São imagens que se articulam com narrativas e remetem a lembranças de
momentos significativos, episódios marcantes, escolhas feitas, caminhos percorridos
pelas personagens da cena fotográfica que foi materializada na superfície da
fotografia. Nessa superfície, circula o olhar e os olhos veem o significado das
imagens que estão postas diante da visão do observador. Os retratos de família
estão inseridos no universo das fotografias, dotado de significados que se
constituem no processo formativo da imaginação em que passado e presente se
cruzam, se fundem e tornam-se difusos.
Em virtude disso, esse trabalho prioriza os retratos de família como fontes de
pesquisa para a análise da imagem dos corpos e construção da imagem dos corpos
de mulheres, constituindo as visualidades desses retratos que dão forma aos
“regimes de visualidade” os quais orientam as relações de gênero, os papéis sociais,
a formação da família, as relações interpessoais, uma vez que, a fotografia é um
texto/enunciado resultante da interação social que, por sua vez, produz sentidos
articulados distintamente (no tempo, no espaço e nos agentes participantes). Os
regimes de visualidade constituem um sistema composto de “regras” que
estabelecem os modos de ver e de representar visualmente o mundo, imbricados
com a circulação de significados que estruturam as relações socioculturais.
Para o desenvolvimento da pesquisa histórica proposta nesse trabalho,
intitulado “As caixas de memórias de Marilda de Godoi: Arquivo, visualidade dos
corpos e poder” (1889-1969), constitui-se como material empírico a coleção
fotográfica privada de Marilda Godoi e a “Coleção Fotográfica de Marilda de Godoi”,
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disponível no Acervo do IPEHBC7. Os arquivos fotográficos, incluindo os álbuns de
família, foram as primeiras maneiras de acumular e conservar imagens, constituindo
um inventário, sendo entendidos como “a primeira máquina moderna a documentar
o mundo e a amealhar suas imagens” (ROUILLÉ, 2009, p. 98). Rouillé assim afirma:

Mesmo associada a essa utopia de colocar sistematicamente em
imagens o mundo inteiro, a fotografia-documento, associada ao
álbum e ao arquivo, é encarregada da tarefa de ordená-lo. Nessa
vasta empreitada, a fotografia-documento e o álbum (ou arquivo)
desempenham papéis opostos e complementares: a fotografia
fragmenta, o álbum e o arquivo recompõem os conjuntos. Eles
ordenam. (ROUILLÉ, 2009, p. 101)

A fotografia-documento e o arquivo trabalham em sintonia de opostos que se
complementam e, dessa maneira, apresentam juntos o papel de reunir, separar,
agrupar, organizando e dando sentidos a signos e significados, promovendo uma
ordenação na narrativa visual. O arquivo fotográfico de família tem sua função de
agrupar e conservar as imagens, apresentando especificidades no que se refere a
informações, além de constituir a memória, ordenando as representações visuais
sobre um acontecimento e um momento em particular. Diante do exposto, é preciso
ter entendimento, quando se aborda os regimes de visualidades, do papel assumido
pelo arquivo. No que se refere à classificação, à escolha e ao arquivamento, não é
um papel passivo e nem inocente, pois, além de classificar, redistribui as imagens
atribuindo-lhes sentido e apontando uma visão do “real”. Então, os arquivos
selecionados funcionam como vetores de investigação para analisar a visualidade
dos retratos contidos nesses arquivos privados e a dinâmica que os torna
responsáveis por constituírem os arquivos em destaque. Ao analisar a visualidade
das fotografias de família, estabelecerei como foco de análise a construção da
imagem dos corpos imersos na superfície da matéria fotográfica, sem esquecer que
os próprios arquivos privados de fotografia se tornam um regime de visualidade que
montam e remontam a imagens visuais que produzem um regulamento de sentido e
significados.
A coleção fotográfica privada de Marilda de Godoi faz parte de um acervo
maior que também está incluído no conjunto de fontes investigativas para análise e
7

Instituto de Pesquisa Histórica do Brasil Central, situado em Goiânia e funciona como extensão da
PUC – Goiás.
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desenvolvimento da pesquisa. O referido acervo contém obras literárias escritas
pelas mulheres da família retratada, diários, cartas, documentos, registros de
nascimento, óbito, escrituras, cadernos de anotações, dentre outros elementos.
Marilda de Godoi, que

foi a primeira arquivista de Goiânia, pioneira,

juntamente com sua equipe na organização, do Arquivo Histórico Estadual de Goiás,
reunindo documentos históricos do Estado, desempenhou um papel fundamental no
desenvolvimento do meu trabalho de pesquisa. Dona Marilda, entre 2003 e 2004,
me permitiu coletar e digitalizar todo o seu acervo: além de seu arquivo fotográfico,
disponibilizado com cordialidade, dispôs as obras literárias escritas por sua avó
materna, Augusta Faro, como também as de sua mãe, Maria Paula Fleury, e sua tia,
Mariana Fleury, além de sua colaboração em depoimentos, entrevistas e indicações
bibliográficas. Marilda de Godoi dedicava-se à pesquisa e à literatura também, tendo
acumulado e organizado todo um material arquivístico como profissional da área, se
empenhando em fazer dessa profissão o alicerce de conservação da sua própria
história.
Foi, sem dúvida alguma, a “guardiã” da memória de sua família, pois tinha
consciência de seu papel como instrumento de perpetuação da história de seu grupo
familiar que constitui parte da história goiana. Para Armando Silva, nessa
perspectiva do arquivo fotográfico em contar uma história de família:

A narrativa é relato e dá aos narradores o poder de manipular as
histórias nas quais a família está envolvida e que merecem ser
arquivadas como imagem. Assim, haveria uma condição existencial –
a família; outra que marca a temporalidade comunicativa – a foto; e a
outra que cria a espacialidade – o álbum como calendário. Por
último, vem a ação do relato, que correspode à condição
propriamente verbal e literária. (SILVA, 2008, p. 24)

Marilda de Godoi sempre foi solícita ao fazer relatos sobre seus familiares,
dispondo-se a responder as dúvidas, além de demonstrar destreza nas narrativas e
memórias que remetiam a sua infância. Ela também mostrou suas fotografias,
inclusive as mais remotas, reelaborarando a memória de sua família. Fez questão de
ler e acompanhar o desenvolvimento da pesquisa de monografia e parte do trabalho
no mestrado. Armando Silva faz uma defesa interessante sobre a narrativa da
história de família com fotografias ao dizer que essa é uma história de mulheres.
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Isso indica uma congruência com a proposta deste trabalho, relacionada aos
estudos feministas e de gênero, dando voz às mulheres para conhecimento da
história e produção historiográfica. O autor afirma:

Além do ponto de vista familiar, há outra qualidade grupal: alguém
narra as histórias, a família, seu narrador coletivo; contudo, outro as
conta, em geral a mãe, a avó, a filha mais velha, a irmã ou a tia, e
isso as torna uma história de mulheres. Dessa forma, o álbum não é
visto, mas especialmente ouvido (com vozes femininas), e isso
dimensiona seu conteúdo em outro sentido corporal – o da audição –
e outorga outra natureza perspectiva – o ritmo e a melodia de ouvir
uma história. (SILVA, 2008, p. 19)

Marilda de Godoi, filha da escritora goiana Maria Paula Fleury, sempre teve
clareza do seu papel na conservação de seu arquivo fotográfico e também do
acervo familiar que rememora a história de sua família, mantendo uma postura de
quem sabia e queria a perpetuação da história da família através do tempo. Estava
ciente de que contribuiria assim com a construção de uma parcela da história da
Cidade de Goiás, bem como do Estado. Doou ao IPEHBC, desta forma, uma série
de fotografias da família e ramificações da mesma, material que se tornou, para o
Instituto de Pesquisa Histórica do Brasil Central, o “Acervo Iconográfico Coleção
Marilda de Godoi”, onde também

busquei respostas para meus anseios,

inquietações e uma proposta de trabalho dos “modos de ver”. A coleção de Marilda
Godoi que se encontra no IPEHBC é composta de 16 fotografias, sendo sete
atribuídas ao século XIX e o restante ao século XX.
As fotografias pertencem ao conjunto de regimes de visualidade que nos
permitem entender a interação familiar e social. Analisar os mecanismos produtores
dos grupos familiares e suas funções sociais através da imagem fotográfica disposta
nos arquivos, seja pessoal ou um arquivo de domínio público, possibilita-nos
entender como é operada a disciplina dos corpos e a pedagogia da sexualidade que
constitui homens e mulheres, prontos a exercerem seus papéis na sociedade em
que vivem, dentro de uma normatização.
No intuito de analisar “Os guardados de Marilda” como proposta de análise da
dimensão visual desse grupo familiar e social para a construção de uma ciência
feminina, diante da diversidade de imagens fotográficas do acervo privado de
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Marilda de Godoi e do acervo que se encontra no IPEHBC, foram selecionadas
imagens em duas séries fotográficas, perfazendo uma trajetória metodológica da
História Visual e da intertextualidade, inserida no campo epistemológico da Cultura
Visual para análise e desenvolvimento desse trabalho de doutorado. Serão, assim,
apresentadas imagens que se constituíram dentro de uma concepção de gênero
feminino socialmente padronizada, as quais, em seguida, serão desconstruídas.
Para a construção desta proposta de análise, esse trabalho foi dividido em três
capítulos. O capítulo primeiro. “Perspectiva Feminista, Arquivo, Cultura Visual:
Análises, Conceitos e Métodos”, apresenta e analisa dezesseis imagens, dando
forma aos conceitos e teorias de sustentação da análise, aliados a um caminho
metodológico que busca analisar a construção da imagem dos corpos femininos nas
fotografias de família e seus regimes de visualidade. Nesse capítulo, é apresentado
todo o corpus documental da tese: as duas coleções fotográficas, uma de domínio
público e a outra particular, além da apresentação desses arquivos, sua constituição,
preservação e saberes. É destacada também a relação entre pesquisador e objeto
de pesquisa em um caminho possibilitado pela etnografia, além do diálogo entre as
teorias e os conceitos referentes à análise com imagens/em imagens e à produção
da epistemologia feminista em constante diálogo com a Cultura Visual. Foram
destacados, no capítulo, os principais discursos hegemônicos da cultura patriarcal e
as representações homogêneas do gênero feminino desde o final do século XIX até
meados do século XX, seus modos de ver para a desnaturalização das imagens
reproduzidas no tecido social. No segundo capítulo, intitulado “Construção dos
corpos femininos: poses, infância e sexualidade”, selecionei a série fotográfica:
feminino - bebês e meninas, onde apresento os retratos de Marilda de Godoi - bebê,
bem como seu retratos de criança e também os retratos de bebê e de menina de
sua mãe, Maria Paula, além de imagens publicitárias de bebês e crianças de
algumas revistas: “Revista Feminina”, “Revista Fon Fon” e Revista “O Globo” das
décadas de 1920 - 1940, no intuito de analisar a construção cultural do feminino
desde a infância e também identificar quais eram os mecanismos produtores do
gênero feminino nos corpos de mulheres desde o seu nascimento, alicerçados no
discurso da Educação e da família, assim como o

papel do retrato para a

construção visual da família e sua legitimação no âmbito das relações de poder. A
influência da moda na constituição do corpo e na padronização de vestimentas no
conjunto dos hábitos culturais dos anos de 1920 e da década de 1930, bem como o
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papel do nosso corpo como construto da sexualidade e do gênero feminino. O
importante também investigar a disciplina dos corpos e a normatização das poses
corporais através da escolarização e pedagogização do sexo no corpo. Ao final do
capítulo 2, são apresentados os papéis desempenhados pela fotografia e pela
análise desses papéis em meio ao surgimento de novas referências conceituais para
a compreensão da dimensão visual do social, levando em conta ainda as análises
das relações sociais microcotidianas e a inserção go gênero feminino nas redes
relacionais.
No terceiro capítulo, intitulado “Entre corpos femininos, ritos e família:
casamento e maternidade”, selecionei a série: feminino - moças, esposas, mães,
para analisar a construção dessas imagens homogêneas como destino do feminino,
buscando, dessa maneira, compreender os regimes de visualidade nas fotografias e
nos retratos de família. Proponho a análise das relações interpessoais e sociais do
grupo familiar em questão, através das imagens dos seus corpos, disciplinados ou
não, de acordo com condutas e normas de seu tempo histórico, a partir de gestos,
jeitos, olhares, poses fotográficas, indumentárias, escolhas dos fotógrafos, como
enquadramento e cenário, e os “modos de ver” do observador. Esse capítulo
também enfoca os mecanismos de fiscalização dos corpos de mulheres por elas
mesmas, além suas relações com os homens e entre si, a partir da pedagogização
das condutas inserida no discurso patriarcal e suas relações culturais/familiares,
como casamento e maternidade. Percebe-se, dessa maneira, o “destino” e as
funções sociais que deveriam ser acionados em seus corpos de mulheres em
cumprimento às responsabilidades e aos papéis sociais enquanto esposas e mães.
A partir deste recorte concebi a proposição da tese em minha pesquisa de
doutorado, posteriormente ao processo metodológico de análise das fotografias e
demais fontes, além da análise das imagens corporais dispostas nos retratos e
anúncios publicitários.
Por último, nas Considerações Finais, apresento um breve panorama do meu
percurso ao longo da pesquisa que se desenrolou por pouco mais de dez anos, e
minha trajetória acadêmica que desembocou na pesquisa de doutorado, concebida a
partir de reflexões, passos, escolhas e processos sobre os papeis e funções sociais
do corpo nas relações de gênero e nas redes relacionais de poder. Nesse momento
final do trabalho, traço uma reflexão sobre os resultados e o desenvolvimento da
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escrita ao longo do doutorado sob uma proposta da Crítica Visual e da Crítica
Feminista como um projeto de construção epistemológica: uma nova alternativa de
Ciência no feminino dentro da perspectiva dos estudos visuais da cultura.
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O corpo está, de fato, sempre em outro lugar, ligado a todos os outros lugares do
mundo e, na verdade, está em outro lugar que não o mundo. Pois, é em torno dele
que as coisas estão dispostas, é em relação a ele – e em relação a ele como em
relação a um soberano – que há um acima, um abaixo, uma direita, uma esquerda,
um diante, um atrás, um próximo, um longínquo. O corpo é o ponto zero do mundo,
lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o corpo está em parte alguma: ele
está no coração do mundo, este pequeno fulcro utópico, a partir do qual eu sonho,
falo, avanço, imagino, percebo as coisas em seu lugar e também as nego pelo poder
indefinido das utopias que imagino. Meu corpo é como a Cidade do Sol, não tem
lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos os lugares possíveis, reais ou
utópicos.
(FOUCAULT, 2013, p. 14)
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CAPÍTULO I
PERSPECTIVA FEMINISTA, ARQUIVO, CULTURA VISUAL: ANÁLISES,
CONCEITOS E METÓDOS

[...] o poder interpretativo do olho deve ser estimulado, para dar a ver e dar a ler as
marcas do passado, que encerram outros significados para a representação do mundo que
não são os nossos. (PESAVENTO; LANGUE, 2007, p. 20)

Neste trabalho, tenho por objetivo investigar dois corpus documentais: a
Coleção Fotográfica de Marilda de Godoi e a “Coleção Marilda de Godoi”, que se
encontra sob guarda do IPEHBC. A coleção fotográfica de Marilda faz parte do seu
acervo documental arquivado por ela ao longo de três gerações. Trata-se dos
documentos de sua família, a família Fleury. O acervo de Marilda de Godoi é
composto por diferentes tipos documentais: cadernos antigos com rascunhos de
textos literários, discursos de eventos políticos, planejamento de aulas e recortes de
jornais com colunas e artigos escritos pelas mulheres de sua família e também
artigos escritos sobre elas, além de sua produção literária, que inclui contos,
crônicas, reminiscências e poemas .
Para a análise e percurso de construção deste trabalho de doutorado, me
apoiei em duas principais coleções fotográficas, já referidas, a Coleção Fotográfica
de Marilda de Godoi e a “Coleção Marilda de Godoi”, sob guarda do IPEHBC,que
foram meu

material empírico de sustentação para a proposta de análise da

visualidade dos corpos nos retratos de família e a imagem dos corpos femininos,
que dialogam com as obras literárias das mulheres Fleury e, as revistas “O lar”,
“Revista Feminina” e “Revista Fon Fon”. Mediante o entrecruzamento dessas fontes
de investigação, busco colocar em prática a metodologia da intertextualidade
sugerida por Mauad (2000, p. 20). Segundo a historiadora, a intertextualidade é um
dos princípios organizadores de um método para análise de fotografias localizado no
marco da Cultura Visual e da História. Assim ela explicita:

O princípio da intertextualidade [...] depreende-se que uma fotografia,
para ser interpretada como texto (suporte de relações sociais),
demanda o conhecimento de outros textos que a precedem ou que
com ela concorrem para a produção da textualidade de uma época.
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Sendo assim, o uso de fotografias como fonte histórica obriga tanto
as instituições de guarda quanto os historiadores ao levantamento da
cultura histórica, que institui os códigos de representação que
homologam as imagens fotográficas no processo continuado de
produção de sentido social. (MAUAD, 2000, p. 20)

De acordo com o critério arquivístico, as coleções fotográficas em destaque
são diferentes, pois enquanto uma pertence a uma coleção privada, a outra é de
domínio público. A coleção privada pertence a Marilda de Godoi e a outra, o “Acervo
Iconográfico Coleção Marilda de Godoi”, se encontra

guarda do IPEHBC. Vale

ressaltar que esta segunda coleção, também de domínio privado, já fez parte do
acervo privado de Marilda Godoi, tendo sido doada por ela ao Instituto Histórico do
Brasil Central. Diferentemente também em termos quantitativos, a coleção privada
de Marilda de Godoi possui 55 fotografias. A maioria das imagens fotográficas desse
arquivo são retratos de família e algumas outras de eventos políticos e festividades
públicas. Já a coleção “Marilda de Godoi” do acervo do IPEHBC é composta de 16
fotografias, dentre as quais sete referem-se ao século XIX, enquanto as nove
restantes referem-se às primeiras décadas do século XX.
No início de 2014, em contato com especialistas em estudos e conservação
de fotografias, descobri uma fotografia de Augusta Faro, avó de Marilda Godoi no
Museu da Imagem e do Som de Goiânia.

Figura 1: Augusta Faro Curado Fleury. Acervo MIS Goiânia
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Essa fotografia era do acervo do Museu Pedro Ludovico em Goiânia, o qual
havia sido integrado ao acervo do Museu da Imagem e do Som de Goiânia - MIS8.
Augusta Faro Curado é conhecida entre pesquisadoras/es como a matriarca da
família Fleury Curado. Ela veio do Rio de Janeiro para Goiás em 1888 e registrou a
viagem de quase três meses em um diário que foi publicado posteriormente, na
década de 1980, por Maria Paula Fleury, sua filha e também escritora goiana, a qual
também deixou seu legado na história da literatura de autoria feminina do estado de
Goiás. Augusta Faro publicou um livro intitulado “Devaneios” ainda moça antes, de
chegar em terras goianas. A fotografia em destaque acima compõe a última capa do
referido livro.
A imagem acima é um exemplo de trabalho de conservação no MIS/GO e
também um exemplo de como é realizada a preservação, conservação e
acondicionamento das imagens nos museus e arquivos na contemporaneidade. A
conservação e preservação das coleções fotográficas nos arquivos contemporâneos
é realizada em várias etapas que compreendem a identificação do material
fotográfico, as condições de estado da fotografia, higienização e acondicionamentos
em pastas, mobiliários, locais e temperatuas adequadas. Como me propus, nesta
tese, a trabalhar com um arquivo privado, em diálogo com a “Coleção Marilda de
Godoi” sob guarda do IPEHBC, tornou-se fundamental pensar no “saber do arquivo”
que, diante dos posicionamentos e análises, tem a função social de resgatar a
memória, a identidade e as relações culturais de um indivíduo, grupo ou povo.
Diante disso, selecionar e pesquisar arquivos fomenta problematizações para a
História, uma vez que o “saber dos arquivos” têm possíbilidades plurais de
dimensões de usos, que ultrapassam a metodologia da arquivologia ou o estatuto da
biblioteconomia; que ultrapassam os limites da conservação, da preservação e da
catalogação. Diante de uma problematização do “saber dos arquivos”, o historiador
Marlon Salomon (2011), afirma que o “arquivo não se reduz a um problema de
metodologia da história”, e ainda alerta:

8

O Museu da Imagem e do Som de Goiás é uma unidade da Superintendência de Patrimônio
Histórico e Artístico da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte – Seduce. O MIS|GO funciona no
Centro Cultural Marieta Teles Machado, edifício histórico, construído na década de 1930, em estilo
arquitetônico déco e localizado na Praça Cívica, marco inicial da cidade.
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O que nos falta hoje, sem sombra de dúvidas, é uma filosofia do
arquivo à altura do seu nome; não uma nova ciência do arquivo (que
já nasceria envelhecida), mas uma arquivologia menor. Pois a nossa
época, que vê pulular em todos os cantos a questão das leis de
arquivo e de acesso à informação, coloca à filosofia o problema não
da gestão ou de uma política de arquivos, mas da politicidade e da
epistemicidade própria dos arquivos. (SALOMON, 2011, p. 36)

Entendo como “arquivologia menor” as minúcias de um arquivo, a política do
cuidado em tratar com o material pesquisado, o cuidado em questionar, saber olhar
e ouvir as respostas fornecidas a partir dos questionamentos para a possibilidade de
construção histórica. É preciso entender as minúcias dos arquivos, estabelecendo
com eles um diálogo, a fim de romper com as amarras da ciência do arquivo, seja
em

sua organicidade ou estruturas, mas adentrando seu mais íntimo, a fim de

enxergar como arquivo aqueles materiais de pesquisa para além de instituições ou
da organização arquivística tidas como oficiais. A própria imagem deve ser
entendida como um arquivo, pois nos remete a outras imagens, arquivando as
memórias, identidades e culturas. Sendo assim, um arquivo pode ser definido de
acordo com a seleção e o olhar de quem pesquisa. Mediante essa problemática dos
arquivos, entendo que “as caixas de imagens” de dona Marilda configuram um
trabalho de ”arquivologia menor”, considerando que o material que foi guardado por
ela ao longo de sua trajetória como um arquivo profícuo para pesquisa e análise,
traduzindo signos e sentidos que perfazem parte da realidade histórica.
Tenho assim como intuito investigar esse acervo visual de Marilda de Godoi,
entrecruzando-o com o acervo do IPEHBC e com imagens de revistas e jornais de
circulação no país nas primeiras décadas do século XX, analisando essas imagens
fotográficas a partir de inspirações buscadas no interior de uma epistemologia
feminista em interface com os Estudos Visuais. Busco perceber a dimensão visual
da sociedade e seus efeitos na construção da realidade e posicionamento dos
sujeitos. Considero que seja possível construír diálogos entre os Estudos de Cultura
Visual e as perspectivas feministas, abrindo uma possibilidade de construção dessa
proposta epistemológica de ciência e metodológica de análise.
Na imagem de Augusta Faro, é notória a perda do segundo suporte. Há nela
uma inscrição que informa a idade da personagem e o ano do registro, sendo então
muito comum que as pessoas presenteassem umas as outras com fotografias onde
constavam inscrições com data, nome das personagens e alguns dizeres afetivos.
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Hoje, para a arquivologia e o método de conservação e preservação das fotografias,
isso é considerado um erro no tratamento da fotografia, pois a inscrição prejudica
em sua conservação. Entende-se que a fotografia, por ser um material frágil e finito,
requer cuidados técnicos que auxiliam na conservação das imagens, entendidas
aqui como documentos históricos e construtos simbólicos do social. No intuito de
preservar o passado e a cultura dos indivíduos, os museus e arquivos
contemporâneos adotam várias políticas de conservação das imagens fotográficas
de seus acervos, sendo o acondicionamento uma das medidas tomadas pelos
responsáveis dos arquivos. No manual de preservação fotográfica organizado pela
pesquisadora Flávia Pozzebon, ela explica:

O acondicionamento é a primeira proteção que o documento
fotográfico recebe, podendo ser o invólucro ou a embalagem pra o
armazenamento.
O
uso
de
materiais
inadequados
no
acondicionamento provocam danos e reduzem drasticamente o
tempo de duração das mesmas. (POZZEBON, 2013, p. 9-10)

A referida fotografia de Augusta Faro, a matriarca da família Fleury, é um
carte-visite tendo sido esta imagem fixada no suporte fotográfico pelo processo da
albumina, elemento responsável por fixar a imagem no suporte fotográfico. A
albumina foi um dos ligantes mais utilizados na segunda metade do século XIX para
se produzir imagens positivas9.
Essa fotografia passou por um tratamento digital para ser melhor visualizada
e analisada aqui neste trabalho10, pois a mesma encontra-se em processo de
esmaecimento, sendo natural em fotografias albuminadas a deterioração do ligante.
O retrato em destaque é um busto, pois trata-se da imagem da parte superior do
tronco feminino, no caso, de Augusta Faro. A escritora, fotografada de perfil, mostra
um semblante sereno e, mesmo sem sorrir, esboça um certo contentamento ou
tranquilidade; veste uma roupa aparentemente escura, com gola no pescoço e
composta por vários botões na lateral direita.
9

Ligante é o material transparente onde está dispersa a substância formadora da imagem. Sua
função é aglutinar e manter a substância formadora da imagem aderida ao suporte. As características
básicas dos ligantes são a viscosidade e a transparência. A referida substância tem importância na
aparência final da fotografia, determinando características de superfície tais como brilho, densidade e
cor. In Mosciaro, Clara. Cadernos técnicos n.6. Diagnósticos de Conservação em Coleções
Fotográficas. Rio de Janeiro, Funarte, 2009.
10
É possível verificar nos anexos desse trabalho a fotografia original sob guarda do MIS/Go.
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Figura 2: Marilda de Godoi no Arquivo Histórico Estadual. Acervo Arquivo Histórico Estadual.
1989.

Essa é Marilda Godoi no Arquivo Histórico Estadual, localizado na Praça Cívia
em 1989. No momento da fotografia, a imagem captada de Dona Marilda é de
espontaneidade, pois ela não

posou

para o registro fotográfico. Ela, que se

encontra no espaço de sua preferência, exibe uma postura auto-confiante, pois é no
meio de “papeis” que desempenha sua função social. Em entrevista concedida à
pesquisadora Flaviana Paula de Melo11, Marilda relata:

Eu convivi com esses livros no meu colo, adorava os livros. Tinham
pessoas que não podiam ir lá, por terem alergias. Eu nunca tive
alergia com papel velho, amo papel velho e, não tinha menor
cuidado, pois não usava máscara e nem nada, aliás nesse tempo
não existia nada. Mas dentro do que a gente sabia e na época usava,

11

Um Estudo Do Patrimônio Documental Arquivístico do Estado de Goiás. Dissertação de Mestrado.
2004.
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era fazer higienização do papel, porque ele foi organizado com certa
disciplina, mas sem poder crescer.12

Nesse trecho da entrevista, Marilda declara seu amor aos papéis, seu amor à
profissão e seu empenho na organização do Arquivo Estadual. Na imagem, ela
parece conversar com alguém enquanto o fotógrafo apreende o instante. Em
segundo plano, é possível

visualizar também

os documentos dispostos nas

estantes de aço. Ao fazer uma observação cuidadosa da fotografia e,
posteriormente, realizar a leitura da entrevista, percebe-se uma associação, ou
melhor, uma simbiose entre imagem e texto como se a entrevista tivesse sido
realizada naquele momento da fotografia, porque na imagem Marilda está com um
livro aberto no colo e declara, em seu depoimento, ter convivido com os livros em
seu colo. Mas a fotografia é do ano 1989 enquanto a entrevista foi realizada em
2003. Ao nos depararmos com os “guardados” de Marilda, temos essa sensação de
seu amor e afinidade pelos livros e papéis. Pode-se perceber que ela era uma
pessoa que guardava todo tipo de papel que acreditava ser importante quando
estamos diante de suas “caixas de memórias”. Ela relatou esse amor aos papéis em
entrevista acima, concedida à pesquisadora Flaviana de Mel e, expandindo o olhar
para a visualidade da imagem fotográfica acima, nota-se, em seu enunciado, uma
pessoa que mantém uma postura altiva em meio à cena. Uma simbiose se dá no
momento em que cruzamos a análise da imagem ao depoimento dado por Marilda
na entrevista e vemos uma mesma cena: Marilda em intimidade com os
documentos.
Na mesma entrevista, ela comenta como iniciou sua carreira de arquivista e
diretora do Arquivo:

Em 1973 fui lotada na Secretaria de Educação e Cultura de Goiás,
designada para verificar o acervo que veio da Cidade de Goiás.
Colocaram-me numa situação de chefia e, junto com alguns colegas
levamos com muitas dificuldades a documentação para a Secretaria
de Cultura que depois se transformou em Fundação. Foi a partir da
iniciativa do Prof. Aldair Ayres, nosso chefe imediato, que mandou
buscar uma senhora do Arquivo Nacional é que começou a
constituição do Arquivo. [...]. Fizemos estágio primeiro em São Paulo
e depois no Rio de Janeiro, então houve um treinamento, porque
naquela época não havia carreira arquivística em Goiás.
12

Entrevista feita com Marilda de Godoi, por Flaviana Paula de Melo.
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Recentemente, tive, por inetermédio de pesquisas, conhecimento de que
Marilda organizou o arquivo estadual desde sua implantação em Goiânia, depois da
transferência da capital de Cidade de Goiás para Goiânia. Ao longo do tempo que
durou seu exercício como diretora do Arquivo Histórico, ela fundou uma revista em
1980 chamada “Revista do Arquivo Histórico Estadual”, com 6 edições publicadas
entre os anos de 1980 a 1985, deixando a sétima revista pronta porém não
publicada por falta de verbas, de acordo com a justificativa dada a ela pelo o
governo da época. Marilda também criou a ÂMAGO – Associação dos Amigos do
Arquivo de Goiás, da qual foi presidente e sócia fundadora entre 1986 e 1995.
Escreveu artigos, depoimentos e discursos defendendo a conservação do arquivo.

Arquivo Histórico Estadual
Goiás, apesar do seu evidente progresso e ter sido berço e
continuar sendo, de homens de inegável capacidade cultural e
administrativo, constitui o único estado do Brasil onde não há menor
preocupação em preservar o seu rico acervo documental.
Nos diversos Seminários, Congressos e Simpósios sobre
Arquivos realizados no Rio de Janeiro, Brasília e outros estados e
que tivemos oportunidades de participar, pudemos sentir de perto o
quanto estamos deixando morrer a nossa memória histórica.
A correspondência ofical (a partir do período colonial) que
veio da Cidade de Goiás acompanhando a mudança da capital, de
tantas e tantas transferências de casas alugadas, sofreu, além de
perdas de documentos, desgastes irreparáveis.13

Esse é um trecho de relato de dona Marilda em seu acervo privado “guardado
em suas caixas”, “caixas de memórias” que ela abria para cada pesquisador que a
procurava. Nesse depoimento escrito, ela alerta para a precariedade do Arquivo
Estadual que passou por várias casas alugadas até ir para sua sede própria na
Praça Cívica. Demonstra preocupação com as perdas dos documentos que
remontam à parte da história desde o período colonial na Cidade de Goiás. Destaca
os eventos em que esteve presente em outros estados e anuncia a difícil realidade
de Goiás perante outros estados. Segundo ela, Goiás era o único estado do Brasil
onde não se havia a preocupação com a preservação do acervo.
13

Todos os “escritos” de Marilda Godoi, reunidos por temas e assuntos e encadernados, resultaram
em duas encadernações. Esses textos foram digitalizados posteriormente e, atualmente, encontramse em posse de sua filha Denise de Godoi.
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O trecho acima deixa clara sua ligação com a preservação da memória,
quando ela diz que “estamos deixando morrer a nossa memória histórica”. Dona
Marilda tinha consciência da importância da conservação dos documentos para a
perpetuação da memória. Em suas “caixas de imagens” encontram-se recortes de
jornais e revistas, diários, cadernos de anotações, planos de aula, além dos retratos
de sua família. À medida que a conhecia, tive também acesso aos seus “guardados”
que se constituíram como fonte de pesquisa. Ao receber de suas mãos livros
escritos por ela, por sua mãe e sua avó tive acesso a dados que foram, em sua
maioria, digitalizados, o que me permitiu entender sua trajetória de vida. Soube, por
exemplo, que ela só deu início ao seu trabalho no Arquivo Histórico Estadual depois
de ficar viúva e pude perceber sua alegria em exercer a função como diretora e
arquivista de Goiânia.
Soube também que sua mãe, Maria Paula, foi exemplo e inspiração para sua
incursão na literatura e percebi o valor que ela depositava na união familiar. Tive
também acesso ao seu trabalho literário realizado em parceria com suas irmãs
Augusta e Terezy: “O Bailado da Vida” e “O Bailado da Vida Continua”. A partir
destas experiências, se intensificou minha relação com o objeto de análise, tendo
sido meu cotidiano tomado de insights, lembranças e construções pois, como já
frisei, essas relações constituem a escrita e a escrita constitui quem escreve numa
troca e diálogo constantes.

Figura 3: livro de Marilda de Godoi. Acervo Rafaella Sudário. Fotografia Rafaella Sudário julho 2016.
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Figura 4: livro de Marilda de Godoi. Acervo Rafaella Sudário. Fotografia Rafaella Sudário julho 2016.

Para a historiadora Maria das Graças Prudente (2011), a sensibilidade é um
elemento que corrobora a reescrita da história das mulheres, pois é inédito na
pesquisa o tratamento do pesquisador em relação a suas fontes, dando assim “voz
às mulheres silenciadas nos documentos” e percebendo na “sensibilidade” uma
forma de compreensão do mundo que se traduz nas

relações humanas, na

construção do imaginário social. Ainda sobre essa perspectiva de construção
historiográfica, a historiadora Cléria Botelho Costa afirma que historiadoras e
historiadores das sensibilidades devem

(...) penetrar na substância, na seiva de cada documento trabalhado.
Que utilizam na escrita da história de estruturas interpretativas,
fragmentadas e heterogêneas sem no entanto estabelecerem
hierarquia que assegure a existência de vozes mais importantes ou
significativas do que outras. (COSTA, 2008, p. 106)

Nesse sentindo, deve-se observar a ruptura de padrões de uso das fontes e
sua escrita, voltando o olhar para acervos que ficaram sempre às margens das
pesquisas. Torna-se necessário uma observação mais sensível e que,inclusive,
perceba a relação entre tempo e alteridade, entre o tempo pesquisado e o tempo
presente da pesquisadora, sendo essas questões sinais da sensibilidade e de seu
uso na percepção das fontes, nas análises e na escrita da hitória. Dar voz à
memória de dona Marilda é visibilizar a história de mulheres para a produção
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historiográfica, o que contempla a História Cultural e se manifesta numa metodologia
alicerçada nos feminismos, desenvolvendo uma escrita feminista. Detentora e
guardiã de uma coleção de fotografias de sua história familiar, Marilda de Godoi
percorreu uma trajetória que lhe abriu as portas para o mercado profissional, tendo
ela galgado o lugar de primeira arquivista mulher do estado de Goiás.
Na epistemologia feminista, a voz e as vozes femininas são vozes políticas
que produzem sentidos, sensibilidades, conhecimento. Tratando-se de Marilda de
Godoi, sua mãe, Maria Paula e a avó, Augusta Faro, as sensibilidades e a memória
estiveram sempre translúcidas na literatura que produziram, literatura de autoria
feminina. Uma escrita feminina e uma escrita feminista. Dar voz a dona Marilda foi
acionar o seu empoderamento de guardiã da história de sua família e responsável
pela disseminação dessa história. Dar vez às suas “caixas de memórias” foi
oportunizar uma nova escrita da história, alargando os olhares para a percepção de
novas dinâmicas sociais e novos saberes, proporcionando a confluência entre a
Crítica Feminista e a Cultura Visual.
A Crítica Feminista e a Cultura Visual desembocam no pensamento pósmoderno de uma crítica ao saber positivista, ocidental e hierarquizante de Ciência,
incapazes de pensar na pluralidade e interdisciplinaridade. “A filosofia pós-moderna
propõe a partir de um solo epistemológico que se constitui fora do marxismo, novas
relações e novos modos de operar no processo de produção do conhecimento”
(RAGO, 1998, p. 5). Sendo assim, compreende que tanto a Cultura Visual quanto a
Crítica Feminista partilham do descentramento da escrita universalizante e
paradigmática, abrindo caminhos à emergência de novos temas e problematizações.
Enquanto a Crítica Feminista descentraliza o sujeito, os discursos hegemônicos
patriarcais, a Cultura Visual “se ocupa da diversidade do universo de imagens”
(MONTEIRO, 2008, p. 3) e sua interação no social, possibilitando a construção da
ciência a partir da visualidade das práticas sociais. Destaco, assim, neste trabalho
de doutorado o aporte da Crítica Feminista entrelaçado ao campo da Cultura Visual
para a identificação e análise das visualidades da construção do gênero feminino e
do controle dos corpos femininos nas relações de poder da micropolítica cotidiana
destacados nas imagens fotográficas, anúncios publicitários em diálogo com a
literatura de autoria feminina.
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Essa proposta de uma nova leitura e construção da História no feminino é
uma alternativa epistemológica de um saber-fazer libertário, como bem defende
Margareth Rago, “um projeto feminista de Ciência” na busca de uma nova linguagem
e na produção de um contradiscurso que proporcione pluralidade no saber/fazer de
modo

a articular uma

desconstrução de modelos hegemônicos de Ciência, da

historiografia positivista. Para Rago:

Uma nova idéia da produção do conhecimento: não o cientista
isolado em seu gabinete, testando seu método acabado na realidade
empírica, livre das emoções desviantes do contato social, mas um
processo de conhecimento cosntruído por indivíduos em interação,
em diálogo crítico,contrastando seus diferentes pontos de vista,
alterando suas observações, teorias e hipóteses, sem um método
pronto. Reafirma-se a idéia de que o caminho se constrói
caminhando e interagindo. (RAGO, 1998, p. 6)

Neste novo campo epistêmico, a subjetividade é entendida como uma forma
de conhecimento e percebe-se seu desdobramento na relação entre sujeito e objeto.
O modo de pensar, a intuição, as maneiras de se relacionar e o próprio olhar
feminino para o mundo são chaves para novos caminhos. Caminhos metodológicos
democráticos que promovem a desconstrução hierarquizante das práticas sociais e
da produção historiográfica. Rago discorre sobre a cultura filógina em que acontece
o reconhecimento da feminização da cultura, induzindo à busca de uma escrita
feminista e ampliando a linguagem para a desconstrução do universalismo e seus
silêncios.
Dar voz a Dona Marilda e a suas memórias é ter a chance de colocar em
prática essa proposta epistemológica, dando visibilidade a uma pessoa em particular
e a seu núcleo familiar, além dos grupos sociais com que essas pessoas estão
envolvidas. Em quais meios de produção e discursos esses indivíduos foram
constituídos enquanto sujeitos? E como os atos políticos de vida de Marilda Godoi,
sua mãe e sua avó fizeram a diferença mesmo às margens da hierarquização das
relações sexuais e suas imperativas microrelações de poder? Desviaram-se das
armadilhas dos gêneros que lhes foram impostas pelo universo masculino, mesmo
construídas enquanto gênero feminino homogêneo, pois buscavam estratégias de
luta e libertação através de suas obras literárias. Fizeram parte da política,
evidenciando, nesse campo, o contexto privado como político, embora fossem
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tradicionalmente percebidas como mães e cuidadoras prioritariamente de

seus

lares.

Figura 5: Jornal O Lar. Coleção Jornal O Lar versão digitalizada.

A imagem acima é um recorte do jornal “O lar”, datado em 13 de agosto de
1927, na Cidade de Goiás. O que significaria o sugestivo nome “O lar”? Por que um
periódico seria assim nomeado? A quem se destinaria tal produto? Quais as
conexões entre a sua denominação e as matérias por ele veiculadas e, sobretudo,
suas imagens? Responder a essas perguntas não é uma tarefa fácil, mas em uma
reportagem do dia do dia 13 de agosto, no ano de 1927, algumas pistas indicavam
que

se tratava de uma espécie de organização de mulheres em torno de um

objetivo. Tratava-se de um jornal destinado ao

público feminino com notícias e

ideais próprias desse grupo cultural de mulheres e que estavam

atentas às

mudanças sociais e, mais que isso, faziam parte dessas mudanças com anseio em
participar e colaborar. Nas décadas de 1920 surgiram muitas revistas organizadas
por mulheres e voltadas para o universo feminino com o intuito de fortalecer esse
grupo. Quanto a isso, Margareth Rago:

As revistas, portanto, procuravam atualizar a mulher discutindo
problemas políticos nacionais e internacionais, publicando contos,
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poesias, artigos em que se debatiam assuntos variados,
considerados pertinentes à condição feminina. Informavam sobre as
conquistas das mulheres em outros Estados e países, apontando
para sua entrada no mercado de trabalho em condições iguais às
dos homens. (RAGO, 2008, p. 80)

Como essa rede de pessoas, mulheres escritoras, fez emergir discursos e
visualidades ancoradas em sentidos específicos? Eram mulheres das classes média
e alta, que acompanharam toda a emergência cultural e política e que diziam através
de suas iniciativas e ações que estavam inteiradas da realidade e prontas para
assumirem esse novo papel de “mulheres modernas” que se infiltravam no espaço
público levando consigo sua política de mudança e anseio de participação na
sociedade. Havia um movimento nacional de mulheres em que cada grupo se
propunha a uma militância e atuação em diversas atividades de acordo com seus
interesses e aptidões nas novas atividades, cargos e funções que surgiam no
mercado de trabalho. As mulheres escritoras, assim, organizavam revistas e jornais
para informação e circulação entre elas mesmas. Em meio a essa rede de mulheres
escritoras em torno de uma produção literária e cultural nessas revistas de âmbito
nacional, destava-se uma escritora goiana, Maria Paula Fleury, que colaborou com o
referido periódico destacado acima. Além de dois contos, como é notório nessa
página do jornal “Relembrando” e “O aniversário”, pode-se perceber também uma
nota sobre a importância de Maria Paula Fleury como organizadora e colaboradora
dos artigos do Jornal “O Lar” e como pessoa influente na literatura e no cenário
público goiano. Ao lado da nota explicativa sobre Maria Paula e seu papel social,
está a sua fotografia, uma foto de busto em que é perceptível o corte de cabelo da
década de 1920 bem como a parte de cima do seu vestido que também compunha o
estilo da referida década.
A mudança da moda nos anos de 1920, seja no penteado ou nas roupas
deve-se muito à circustância da Primeira Guerra Mundial cujo impacto trouxe
transformações culturais. Devido ao fato das mulheres terem sido convocadas para
a guerra, manter os cabelos curtos, a princípio, era mais prático, pois não exigia
tantos cuidados. No entanto essas características viriam a se tornar condizentes com
a moda da época e parte do perfil de mulher elegante. O referido penteado ficou
popularmente conhecido após a estilista Coco Chanel ter sido vista com o cabelo
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bem curtinho, com talha reta e franja. Coco Chanel, nos anos 1920, foi um ícone de
moda, criatividade e ousadia. Ainda sobre esse novo penteado:

O penteado chanel foi usado durante muitos anos por uma musa do
cinema chamada Luise Brooks. A maioria das jovens usava o cabelo
reto, ou ‘a ventania’, puxado para o rosto. O corte ‘a la garçone’ era
curto, penteado com gomalina e com pega-rapaz. (DAL’PIZZOL,
2010, p. 8-9)

Na imagem de Maria Paula no Jornal “O lar” é visível seu corte de cabelo, que
mantém o penteado “pega-rapaz”, com uma mecha do cabelo no meio da testa,
formando uma vírgula. Na referida década, no entanto, a mudança da moda não
ocorreu somente nos penteados de cabelo mas também nas roupas femininas, que
também sofreram alterações desde a Primeira Guerra, em decorrência, a princípio,
da convocatória das mulheres para trabalharem na guerra. A indumentária feminina
passou a seguir uma linha mais solta, que respeitava a forma natural do corpo.
Sem os espartilhos, o corpo ficava mais solto e as roupas seguiram essa tendência
de largas e leves. Durante a guerra, em decorrência do conservadorismo, as roupas
femininas permaneceram na altura do no tornozelo, mas, depois da guerra, os
vestidos ficaram cada vez mais curtos. Sobre a indumentária feminina da década de
1920, esclarece Lurie:

A moda, em geral, imitava as roupas que as meninas haviam usado
nas duas décadas anteriores [...] Os vestidos soltos, parecidos com
batas e sacos, que terminavam logo acima dos joelhos, não tinham a
cintura marcada ou eram cintados na altura dos quadris. Os tecidos
finos e as cores pálidas da tenra infância – creme, bege, branco e
cores pastel. (LURIE, 1997, p. 88)

As roupas mais soltas eram condizentes com todas as transformações
políticas, sociais e culturais do pós-guerra, fazendo parte de um discurso de saúde
feminina, de cuidados com o corpo, bem como sobre a insersão das mulheres no
mercado de trabalho e na vida pública. A roupa, além de se parecer com as batas
usadas na infância, pode servir a uma analogia com a condição de liberdade que
estava sendo conquistada gradativamente. Na

condição de busto, um corte de

cabelo e uma vestimenta, reunidas, imprimem à imagem do feminino uma
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visualidade singular, produzindo, enquanto efeito, imagens em posição de ruptura
com outras, talvez mais tradicionais. Ali, uma mulher não é apresentada como
“rainha do lar” ou “anjo tutelar” e seus cabelos curtos acionam signos associados às
imagens de mulheres que experimentaram o trabalho fora de casa e subverteram
imagens de mulheres enredadas nas lides domésticas. Tais redes de imagens que
nos remetem a movimentos de mulheres em emergência à época, a movimentos de
emancipação como o feminismo.
Ainda na imagem do jornal, lê-se um breve artigo intitulado “O lar e o
feminismo” título que instiga a análise dentro dessa perspectiva apontada
anteriormente e à qual se ajustavam as mulheres da família Fleury, bem como
outras mulheres do mesmo grupo cultural que estavam justamente nesse embate
entre as representações homogêneas do gênero feminino e as rupturas dessas
representações. As representações homogêneas de gênero são a definição ou
redução de todas as mulheres a uma essência única, a partir da crença de que há
uma Mulher, discurso se perpetuou na cultura patriarcal e responsável pelo fato de,
ainda nos dias de hoje, ouvirmos a expressão “todas as mulheres são iguais”,
reforçando o discurso androcêntrico da definição do gênero feminino, como Laurettis
explicou:

Mulher com letra maiúscula, a representação de uma essência
inerente a todas as mulheres (que já foi vista como Natureza, Mãe,
Mistério, Encarnação do Mal, Objetivo do Desejo e do Conhecimento
[Masculinos], “O Verdadeiro Ser-Mulher”, Feminilidade etc.
(LAURETTIS, 1997, p. 217)

Por muito tempo se difundiu a ideia do Ser-Mulher ou a Verdadeira Mulher,
aquela que corporifica as funções sociais do casamento e da maternidade, aspectos
determinantes

da

“essência

da

mulher”

que

a

reduzem

ao

plano

biológico/sexualidade ao reiterar que as mulheres apresentam a mesma maneira de
pensar e agir, e que possuem o mesmo perfil psicológico em decorrência de sua
condição hormonal feminina. Esse trabalho de pesquisa de doutorado enxerga não
a Mulher, mas as mulheres, com suas multiplicidades de culturas, profissões,
ideologias, modos de saber-fazer, sujeitos históricos que produzem conhecimento,
se relacionam e transitam nas redes plurais de relações interpessoais. As revistas e
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os jornais organizados pelas mulheres no início do século XX se configuravam em
estratégias políticas de desnaturalização do “Ser-Mulher” e em rupturas com essas
representações homogêneas, com propostas de atuação no tecido social.
O nome do jornal condiz com a idéia de que o mesmo é feito pelas mulheres
e para as mulheres que tinham a responsabilidade de cuidadoras de seus lares e no
entanto apresentam um posicionamento de abertura e apoio aos feminismos. Nesse
aspecto, de acordo com Rago:

Uma das formas mais incisivas pelas quais as mulheres procuravam
integrar-se ao novo circuito social da cidade foi a criação de um
espaço próprio com as publicações destinadas a um público
feminino. Nos artigos que escreviam, buscavam elaborar uma nova
subjetividade
para
a
mulher
moderna,
que
implicava
necessariamente em sua participação na esfera da vida pública.
Assim, embora defendessem o ideal burguês da mãe abnegada,
voltada para a educação dos filhos e os cuidados com a casa,
justificavam a necessidade de que ela se inteirasse dos problemas
nacionais, se educasse, trabalhasse fora para poder melhor
desempenhar suas funções domésticas. (RAGO, 2008, p. 79)

No Jornal “O lar”, acima referido, organizado e editado por Maria Paula e
suas colegas, amigas e familiares, remete à esfera privada e seu título dado se
vincula, na sequência, à expressão “feminismo”, indicando esse cruzamento
dinâmico entre a naturalização do papel “da mulher” na família e as alternâncias e
militâncias em favor das rupturas. Algo, todavia, chama a atenção, conduzindo a
uma outra análise que complementa essa ideia de ruptura com o papel tradicional
exercido pelas mulheres na época. Nos anos 1920, a mulher foi rotulada pela
imprensa e pelos discursos médicos como a “melindrosa”, ou seja, fútil, ociosa e
mimada e não mais uma mãe altruísta, devido, em parte, às novas tendências da
moda e ao incentivo no cuidado com o corpo e o embelezamento. Em contrapartida,
as mulheres escritoras usaram também da publicidade para combater essa imagem
da “melindrosa”, enquanto as revistas femininas militavam mostrando que a mulher
era conhecedora da política e participante da vida pública e mantinha seus
compromissos com a família. Nessa perspectiva, o título “O lar”, sugestivamente
nos induz a uma análise segundo a qual as mulheres responsáveis pela produção e
circulação desse jornal defendiam a família. O nome do jornal remetia claramente ao
local de fala dessas mulheres e nisso se configura a nova subjetividade feminina, ao
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combater a imagem “forjada” culturalmente pelos discursos predominantes da
mulher “melindrosa”. Enquanto isso, usavam suas estratégias artísticas para
discursar sobre as mulheres modernas e não fúteis, sempre em movimento, seja em
suas lutas, ideiais ou posicionamentos sociopolíticos.
Dessa forma, as mulheres sugeriam em seus discursos que possuíam as
mesmas capacidades físicas e mentais que os homens e que podiam realizar as
mesmas atividades. Instigante pensar que o discurso da mulher “melindrosa”
propagado pelas redes jornalísticas da época entrou em ação no mesmo momento
em que as mulheres se viram próximas de sua conquista de liberdade por mais
espaços de atuação, ou seja, à medida em que conseguiam abertura em relação à
participação na vida pública, eram construídas discursivamente no imaginário social
como mulheres fúteis, consumidoras. No entanto elas combateram esse discurso
hegemônico produzido pela cultura patriarcal para expressar, de forma prática e
através de seus escritos, que cuidar de si e do seu corpo não era mera vaidade e
que, tendo suas profissões, não abandonariam seu cuidado com “o lar”, pois tinham
capacidade de exercer mais de um papel ou função com a mesma dedicação e
responsabilidade.
Para essa dinâmica de micropolítica ocorrida no cotidiano das relações
sociais na época recortada para esse trabalho de doutoramento e até mesmo nos
dias atuais, configura-se a categoria definida pela teórica feminista Tereza de
Laurettis, que tão claramente afirma ser um movimento “dentro e fora do gênero”.
Assim ela propõe:

O movimento para dentro e fora do gênero como representação
ideológica, que, conforme proponho, caracteriza o sujeito do
feminismo, é um movimento de vaivém entre a representação do
gênero (dentro de seu referencial androcêntrico) e o que essa
representação exclui, ou, mais exatamente, torna irrepresentável.
(LAURETIS, 1987, p. 238)

Entendo, dessa maneira, que as relações interpessoais e sociais são
circunscritas a essa dinâmica de “vai e vem”, “dentro e fora”, uma dinâmica onde,
por vezes, somos percebidos dentro de um gênero construído de forma homogênea
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e naturalizada, havendo também situações de fuga das representações de gênero,
como explicito no trabalho de mestrado:

Dentro do gênero é uma forma de dizer que uma determinada
pessoa ou grupo passa pelas redes de representações de gênero,
enquanto estar ‘fora do gênero’ implica dizer que essa pessoa ou
grupo não se encaixa ou se ancora nessas representações. É
possivel dizer que os dois fenômenos podem acontecer
simultaneamente; vivemos, pensamos ou escrevemos fora das
representações convencionais do genêro, mas ao mesmo tempo não
podemos escapar das redes de significações e de representações de
gênero já existentes e consolidadas. (RIBEIRO, 2008, p. 13)14

As personagens do meu trabalho fizeram de sua escrita feminina seu saberfazer. Trata-se, no meu olhar de historiadora feminista, de uma escrita feminista,
pois, no meu entendimento, essas escritas revelam “uma liberdade íntima e política”
por parte dessas três mulheres. O discurso das “Rainhas do Lar”, de cunho
positivista, naturalizou o gênero feminino como designado ao papel de mães e
esposas. A imagem da mulher “Rainha do Lar”, de valores incontestáveis e que
desempenha seu papel de mãe-esposa-dona de casa com excelência reflete um
padrão proposto pela filosofia Positivista. O positivismo marcou os discursos
republicanos no Brasil, principalmente entre a elite intelectual que vislumbrava
adequar o comportamento das mulheres, normatizando seus corpos dentro de uma
ordem e de uma moral capazes de reger a casa e a educação das crianças. Além de
garantir a manutenção do lar, a mulher tinha que ser modelo de comportamento e
bons costumes para o marido, filhas e filhos, inspirando a todos a seguir seu
exemplo. Nesse ideário da “Rainha do Lar” e do “Anjo Tutelar”, a mulher era
investida de uma santidade, com o papel de procriação, sendo sua imagem
vinculada à da mãe, virgem católica, a qual todos a colocavam num pedestal, e a
“enclausurava” em seu lar.
Entretanto muitas mulheres fizeram de seus lares, de seu modo de viver e
pensar ferramentas de defesa própria, articulação política, numa perspectiva de
práticas interpessoais plurais que desconstruiu a imagem homogênea da “Rainha do
Lar”, sejam elas mães, professoras, esposas, cientistas, parteiras, artistas,
14

In: RIBEIRO, Rafaella Sudário. Fora da Vida: As Mulheres da Família Fleury. (1896-1960).
Dissertação de Mestrado. Pós-Graduação em História; Linha de Pesquisa Estudos Feministas e de
Gênero. UnB, 2008.
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benzendeiras ou escritoras, mesmo que inscritas dentro das redes de discursos de
imagens da mulher homogênea. Essa é uma maneira de entender a categoria
“dentro e fora do gênero” Além da visualidade do jornal que analisei dentro desta
perspectiva categórica, defendo a escrita de Marilda de Godoi, Maria Paula e
Augusta Faro como feminista, capaz de desestabilizar a normatização do gênero
reduzida ao matrimônio e maternidade. Um exemplo disso é o conto “Fora da Vida”,
de Maria Paula (1960), onde se percebe a desestabilização/ o “fora do gênero”.
“Fora da vida“ é também o título da minha dissertação de mestrado, que alude ao
“Fora do Gênero.” (RIBEIRO, 2008, p. 13). A personagem do conto, Dona Lúcia, diziase sentir “fora da vida” quando lia. “Dona Lúcia exclamou ‘É exato, porém, que a
leitura, um vício para mim, me dá uma exaltação fictícia, um entusiasmo passageiro,
fazendo-me viver fora da Vida’”.15
A declaração da personagem remete à liberdade de pensar, pois sair do seu
contexto lhe permite viver mais entusiasmada, mesmo que seja uma “exaltação
fictícia”; dando luz à imaginação, desprendendo-se de suas amarras para o viver e
construir uma imagem ou imagens diferentes daquilo que ela tem como real. Assim
pode se pensar e comparar a vida da escritora Maria Paula e, até mesmo, de sua
mãe, Augusta Faro, com a personagem de seu conto. Pude perceber que elas, ao
lerem e escreverem, também sentiam tamanha libertação, em especial dona
Marilda, com quem convivi por pouco mais de um ano. Para ela, seu trabalho
enquanto arquivista, seus escritos e suas “caixas de imagens/memórias” e, até
mesmo,

seu

relacionamento

com

pesquisadores/as

que

a

procuravam

representavam o cumprimento de seus desígnios de vida. Marilda sempre teve
consciência de seu papel enquanto propagadora das obras literárias de sua mãe,
Maria Paula, e sua avó, Augusta Faro, e buscou também registrar sua própria escrita
sobre a história, seja da Cidade de Goiás, do estado, Goiânia e do Brasil, além da
preservação de sua cultura familiar. Vejam dois de seus escritos:

15

GODOY, Maria Paula Fleury. Fora da Vida. In: Sombras (Contos) Goiânia: Oficinas Gráficas da
Universidade Federal de Goiás, 1966.

52

Figura 6: escritos de Marilda de Godoi. Fotografia Christiane Frauzino fotografia junho 2016.
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Figura 7: escritos de Marilda de Godoi. Fotografia Christiane Frauzino fotografia junho 2016.

Entendo as imagens acima como a constituição da visualidade do
arquivamento ou da forma de arquivamento realizado por Marilda em seus
“guardados e caixas”. São folhas amareladas e desgastadas, aparentemente de
caderno, e degastadas pelo tempo, dois documentos que abordam a história e a
política do país. No primeiro, Marilda fala de pessoas na Cidade de Goiás engajadas
no movimento abolicionista, como seu tio, e e das informações que chegaram até
ela. Interessante como ela menciona seu sentimento em relação a sua origem e a
sua vida: “Goiás de nossas afeições, fonte de nossas seculares lembranças”. Essa
frase revela seu sentimento de pertencimento: o vínculo com Goiás, “ser goiana”, o
estar nesse lugar, o espaço geográfico da construção da memória. Uma questão
importante de se pensar é a espacialidade da imagem, pois o lugar de onde se fala
orienta o olhar de quem fala, bem como a construção da imagem e, da mesma
forma, os olhares de quem observa. No registro em questão, os abolicionistas
assumiram “nomes de guerra”, como se lê: “Tocantis, Serra Dourada, Corumbá,
Caiapó”, todos relacionados à história do estado de Goiás e de suas cidades. Os
nomes de “guerra” dos abolicionistas aludem aos rios do estado e a etnias
indígenas, formando a paisagem regional.
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A

espacialidade

da

imagem

estabelece

relações

sociais

entre

as

representações do geográfico: o espaço físico ou o local da trama e as pessoas que
observam as imagens. O geógrafo Paulo César Gomes (2013, p. 23) diz ser a
espacialidade a marca de uma composição de imagem. Isso “significa dizer que
socialmente estabelecemos lugares onde essa visibilidade deve ser praticada,
segundo complexas escalas de valores e significações.”. Aqui, na visualidade do
documento, pluraliza os olhares para o “sertão” do Brasil, que sai do silêncio ou das
representações homogêneas de atraso ou “fim do mundo” e é visualizado o
movimento abolicionista para ser reescrito na história numa narrativa de pessoas
que tinham consciência e participação política em âmbito nacional como integrantes
da história do Brasil, país que, saindo da condição de marginilização de sertão,
desnaturalizava tensões e hierarquias entre centro e periféria.
Importante destacar e esclarecer que na formação da visualidade desses dois
documentos existem dois tipos de arquivamento: os escritos avulços colecionados e
guardados por Marilda Godoi e um segundo arquivamento feito por Bento Fleury
após o falecimento de Marilda. Isso é perceptível na primeira imagem onde a folha
amarela utilizada por Marilda para escrever está apoiada em uma outra folha e com
um novo título dado por Bento ao organizar “os guardados de Marilda”. Observa-se
que o título original dado por Marilda, “Goiás e sua gente”, está riscado com a
mesma cor de tinta de caneta com que que foi escrito o segundo título, na folha em
branco: “Retalhos de Anotações”. Bento Fleury organizou todos os seus escritos,
separando-os por temas. Cada texto, rascunho, notas, recortes de jornal, as
imagens/documentos” de Marilda, foram colados em folhas, - suporte para anexar os
documentos - e, depois de separados e organizados foram digitalizados e, por fim,
encadernados. “Os guardados de dona Marilda, antes, estavam em folhas avulsas
de, diversos tipos de folhas, cores e tamanhos, postos dentro de caixas, pois esta
era a sua maneira de arquivamento. A coleção privada de Marilda de Godoi, assim,
passou por dois arquivamentos: o que ela fez ao longo de sua vida e o que foi feito
depois de seu alecimento.
Quanto ao “estado de conservação” dos “Guardados de Marilda”, pode-se
perceber, pelas duas imagens que, na primeira, o documento apresenta-se com um
rasgo no canto superior esquerdo. Além disso, a folha amarelada pode ser um
indicativo do envelhecimento do papel ao longo do tempo. Na segunda imagem, o
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documento também apresenta-se amarelado e ainda se nota que passou por uma
simples reconstitição, pois existe no meio do documento uma marca de fita
colante/adesiva. Um outro detalhe interessante é que o documento foi escrito a lápis
por Marilda porque o texto é dela, mas um olhar atento mostra que foi passada a
caneta por cima do lápis.
Diante desse percursso metodológico, nesse caminhar de associação entre
passado, fontes, objeto de pesquisa e o presente momento em que me encontro,
cheguei à conclusão de que esse trabalho que estou desenvolvendo é um estudo de
caso etnográfico. O estudo de caso enfatiza o conhecimento do particular, o
entendimento de uma unidade e suas descrições sociais, culturais, crenças e
afetividades. Nesta tese, “Os guardados de Dona Marilda” e as mulheres de sua
família compõem o estudo de caso, o que configura um estudo etnográfico. No
trabalho etnográfico, existe uma constante interação entre pesquisador e objeto de
pesquisa, além de uma preocupação com os processos da pesquisa e com seus
sentidos e significados. Interessante refletir sobre o que diz Marli André a respeito da
observação e interação entre quem pesquisa e o seu objeto. Assim, ela afirma: “A
observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a
e sendo por ela afetado.” (ANDRÉ, 2007, p. 28).
As mémorias de Marilda de Godoi e suas caixas de imagens tornaram-se
sujeitos em diálogo com a pesquisadora. Foi uma observação participante que me
conduziu por um caminho de reflexão, conhecimento e auto-conhecimento. Ter um
contato direto com Marilda por mais de um ano me proporcionou espaços para
“fazer sentido” nessa perspectiva feminista de reescrever as narrativas culturais
dando voz a novos grupos sociais, além de apresentar novas formas de escrita, uma
escrita feminina e uma ciência feminista.
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Figura 8: Escritos de Marilda de Godoi. Fotografia Christiane Frauzino junho 2016.

O contato entre pesquisador e sujeitos da pesquisa favorece um diálogo
intergeracional. Com essa interação, marcas são deixadas na alma, na
personalidade e até mesmo nos corpos das pessoas envolvidas, ficando
consequentemente registradas na trajetória da pesquisa e da produção de sentidos
na escrita. A imagem dos “escritos de Marilda”, definidos como uma crônica,
inclusive no atual arquivamento, encontra-se na parte que foi separada para as
crônicas. Desses escritos emerge um

um discurso feminista e crítico sobre “o
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destino da mulher”, mostrando que para ela está reservada a transferência de dono,
“do pai proprietário ao marido”. A escritora ainda discorre em sua crítica sobre as
mudanças conhecidas como emancipatórias na vida das mulheres e posteriores aos
anos de 1940, direcionando sua reflexão para o fato de que tais mudanças
causavam espanto nas “sobreviventes dos anos 1920 cuja mentalidade foi plasmada
e curtida nos moldes das mamães e vovós, pois não se concebia de modo nenhum
que fossem donas de suas vontades e de seus destinos”. Analisando a percepção
de mundo de dona Marilda através de sua crônica, é possível falar em uma mulher
feminista que, mesmo circunscrita à ideia de “Mulher” que vigorava então, estava
“Fora do Gênero” e tinha uma concepção clara sobre as relações sociais que ela
presenciava e vivia no seu cotidiano. Outro ponto de análise produzida dentro da
crônica é quando se fala sobre a diferença de gerações, dos pensamentos de
pessoas que estavam inseridas em um mesmo grupo social. Entende-se que o
indivíduo é construído dentro dos discursos de cada época histórica e reproduz,
desta forma, discursos transmutados de imagens e representações no seu
imaginário individual, familiar e social.
Na referida imagem do documento analisado (figura 8), Marilda escreveu em
uma folha de agenda na data de 22 de fevereiro quinta-feira 1990. Esta folha está
agrupada a outras, constituindo uma sequência, o que pode ser percebido no canto
inferior da imagem, onde o documento em evidência está por cima de um outro
documento que segue na sequência semanal da agenda. O documento está
anexado a outro suporte de papel, compondo o atual arquivamento feito para os
escritos de Marilda todos reunidos e encadernados separadamente por tema,
assunto e gênero literário conforme já foi esclarecido anteriormente. A crônica da
autora está escrita a lápis e, nessa página da agenda em que foi escrita a crônica,
há tem várias anotações e trechos sobre o mesmo assunto ou partes do próprio
texto rascunhados no canto superior e na borda lateral direita. Enquanto o texto foi
escrito por ela a lápis, seu título, “Mudança de dono: O destino da mulher”, foi escrito
a caneta no suporte papel para o documento. Trata-se de um título criado pelo
responsável por reunir e organizar todos os “escritos de Marilda” em uma
encadernação para acondicionar esse material, estabelecendo-se aí uma maneira
de arquivamento.
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O estudo de caso etnográfico tem como característica a qualidade na
observação, sensibilidade ao outro, proposta de uma descrição e análise, expansão
dos olhares que apontam caminhos. Procurei ouvir dona Marilda e olhar através de
seus olhos, deixando-a falar, construindo a narrativa desse grupo familiar, a sua
história de vida, de sua mãe e avó. O cruzamento dos olhares, sentidos e
significados entre a pesquisadora e as personagens dessa trama permitiram
estabelecer uma ponte entre leitores e outros observadores.
Diante

dos

sentidos

e

significados

produzidos

pelas

“caixas

de

imagens/memórias de Marilda de Godoi, quais as contruibuições dos Estudos
Visuais para os Estudos feministas e a epistemologia feminista? Os Estudos Visuais
inseridos na Cultura Visual tornam-se uma ferramenta e um conhecimento próprio,
abrindo novas possibilidades para interpretações e narrativas a partir dos “modos de
ver” e dos regimes de visualidades, como novas compreensões para enxergar o
mundo. Nesse sentido, Berger, sobre os “modos de ver”, nos incita a pensar:

Nunca olhamos para uma coisa apenas; estamos sempre olhando
para a relação entre as coisas e nós mesmos. Nossa visão está
continuamente ativa, continuamente em movimento, continuamente
captando coisas num círculo à sua própria volta, constituindo aquilo
presente para nós do modo como estamos situados. (BERGER,
1999, p. 11)

Ao olharmos e vermos uma situação ou circusntância no cotidiano, já
lançamos uma imagem a respeito, pois sempre enxergamos com as nossas
impressões primeiras, com aquilo que carregamos conosco: valores, princípios,
conceitos, crenças, educação familiar, identidade pessoal, formação profissional e
marcas do tempo presente. É nesses parâmetros que se dá o movimento da visão,
um diálogo contínuo, interno e externo do observador, um movimento sempre
dinâmico em relação à vida e às relações sociais. Os “modos de ver”, por sua vez,
interferem na construção do imaginário social que acontece com o conjunto de
imagens arquivadas que se dão nas práticas sociais. As “caixas de Marilda” são
caixas de “imagens” codificadas por símbolos que representam sentidos e
constroem a memória e, nesse trabalho de doutorado, as várias facetas do “ver”
transcorrem da visão, do olhar, seja do observador ou do fotógrafo, do dar-se-a ver e
ser visto, sempre em dialética com um

modo próprio de ver o mundo em sua
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dinamicidade ao longo do tempo. Considero primordial analisar o

corpus

documental – as caixas de “imagens” de Marilda - para o entendimento do controle
do corpo feminino, da construção do gênero feminino no corpo, mediante as
relações de poder que o circundam e como circula socialmente a visualidade dos
corpos.
A História Visual como campo operacional proposta por Ulpiano Menezes
(2003) nos instiga à observação da sociedade de um “ângulo estratégico” e isso
significa o deslocamento das fontes visuais para a análise das visualidades
compreendidas no tecido social. Nesse sentido, os “guardados” de Marilda nos
fornecem possibilidades de ampliação dos “modos de ver” para melhor percepção
visual da sociedade. Assim nos alerta o autor:

Seria lógico supor que a História Visual devesse estudar a cultura
visual (ou, ainda melhor, o regime visual) sob a óptica da dinâmica,
da transformação da sociedade. O campo de estudos da cultura
visual, como se caracterizou acima, pode em muito beneficiar o
historiador e enriquecer consideravelmente o conhecimento que ele
deve produzir. (MENEZES, 2003, p. 27)

Os guardados de Marilda, constroem novos “modos de ver” e reescrever as
narrativas culturais através do “particular”, do estudo das minúcias, enxergando,
dessa forma, as “minuciosidades das imagens”, os estudos contemplados na Cultura
Visual e também na História Visual, para que historiadores e historiadoras possam
cumprir com seu ofício de escrever e reescrever a história tendo no social sua
principal responsabilidade de atuação na desconstrução de paradigmas com
propostas alternativas de ruptura de imagens homogêneas nas relações
interpessoais e buscando também transformações nas práticas relacionais. As
caixas de Marilda constituem para o meu trabalho de doutorado “caixas de
arquivos”, com seus desdobramentos, imagens de signos do cotidiano, das relações
interpessoais e dos sentidos culturais de um grupo social, seja moda ou estilo de
vida. Nessa perspetiva, as caixas de Marilda são arquivos de imagens de sua
trajetória de vida, suas relações familiares, traços culturais de seu grupo familiar e
do tecido social em que estavam inseridos, numa correlação com o tempo histórico
em que viveram. Para Marlon Salomon (2011, p. 78), o arquivo é “um conjunto de
signos que precisam de um destinatário e de um sistema de comunicação para
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receber uma interpretação confiável, uma vez que nada tem sentido em si e por si
mesmo.”.
Torna-se necessário um comprometimento em se tratando das análises dos
arquivos selecionados para a pesquisa. Todos os seus signos e sentidos devem
passar por uma triagem de informações, cruzamento com outras fontes de análises
e questionamentos feitos por parte de quem pesquisa ao arquivo investigado.
Somente com um processo metodológico bem sustentado é que trará vida e
finalidade social ao arquivo. O próprio “arquivamento” pessoal de Marilda, ou seja, a
forma como ela manteve os seus guardados em caixas se configura em uma
minúcia para os Estudos Visuais e para a produção epistemológica, em consonância
com a Cultura Visual numa perspectiva feminista. A sua maneira de arquivamento
ordenou as imagens que outrora poderiam estar fragmentadas, mas ela lhes deu um
sentido, ordenando-as, tornaram-se narrativas visuais. Os modos de ver apresentam
olhares múltipos para possibilidades plurais, tanto das leituras das imagens quanto
na compreensão de mundo – as faces das relações interpessoais, grupos familiares
e práticas sociais.
A partir da relação desenvolvida entre documentos e sujeitos/objetos de
estudo apresento alternativas de estudo com/em imagem, mais particularmente, “A
Coleção fotográfica de Marilda Godoi” do IPEHBC, bem como seu acervo pessoal
contendo suas fotografias, seus escritos e de sua mãe e avó, além dos escritos de
outros familiares. Diante desse corpus documental é possível entender “o particular”,
uma parcela social, bem como suas relações microcotidianas. Essa coleção, que se
encontra no Instituto e que foi doação de dona Marilda, fez parte de seu acervo
privado anteriormente. Entendo que, nesse processo de seleção suas fotografias,
ela fez escolhas, separando e reunindo fotografias que foram doadas a um Instituto
de pesquisa e outras que permaneceram com ela. Quais critérios teriam sido
utilizados por dona Marilda em suas escolhas, ao decidir quais fotografias ficariam
em seu domínio, e quais se tornariam, naquele momento, de domínio público? É
possível peceber esses indícios de escolhas com as análises em imagens/com
imagens?
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Figura 9: Acervo Iconográfico Coleção Marilda de Godoi. Fotografia Christiane Frauzino julho 2016.

Figura 10: Acervo Iconográfico Coleção Marilda de Godoi. Fotografia Christiane Frauzino julho 2016.

As duas imagens acima apresentam parte do Acervo Iconográfico de Marilda
Godoi, sob guarda do IPEHBC. O Instituto Histórico do Brasil Central foi inaugurado
em 5 de julho de 1996 e criado pela Sociedade Goiana de Cultura (SGC)
mantenedora da antiga Universidade Católica de Goiás, hoje PUC-Goiás. O IPEHCB
teve seu embrião em 1980 através do Centro de Cultura Goiana que tinha por
finalidade reunir documentos sobre a história do Brasil Central a fim de publicá-los. A
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SGC funcionou até 1996 quando foi criado o IPEHBC. Em 2005, o IPEHBC foi
integrado à UCG e, mesmo com a elevação da Universidade à categoria de
Pontifícia em 2009, continuou ligado ao gabinete do reitor. Em 5 de julho de 2001, o
IPEHBC passou a funcionar em sede própria.
Esse acervo contém 16 fotografias, acondicionadas, cada uma delas, em
envelope e guardadas em uma única pasta plástica para arquivo. Os envelopes
estão numerados e em cada um está inscrito o tamanho da fotografia guardada nele.
Observa-se, na primeira imagem, que existem dois tipos de envelopes para a
salvaguarda das fotografias, o envelope pardo e o envelope branco. De acordo com
as normas para acondicionamento as fotografias, estas devem ser guardadas em
papel neutro e em caixas confecciondas também com papel neutro, devendo cada
caixa

acondicionar dez fotografias. O papel pardo é inapropriado para guardar

fotografia por ser um tipo de papel ácido que acelera o processo de aceleração para
a decomposição da imagem. Esta coleção em destaque está guardada em
envelopes individualizados para cada fotografia e reunidos em uma caixa de
poliester, o que não é errado, embora o mais adequado fosse a confecção de caixas
de papel neutro, em que deveriam ser colocadas apenas dez fotografias, como já foi
mencionado acima. Outro detalhe importante na conservação de fotografias,
relacionado ao seu acondicionamento é a separação de fotografias por suas
emulsões: colorida e preto e branca.
O acondicionamento correto das fotografias tem um papel importante na
preservação das imagens e, consequentemente, na perpetuação da memória, da
identidade e da cultura de um indivíduo ou grupo social. No Manual “Como Tratar
Coleções de Fotografia”16, as pesquisadoras defendem:

A política de preservação tem como princípio estancar a deterioração
das coleções através de tratamentos preventivos e ativos,
acondicionamento e guarda apropriados dos materiais fotográficos,
além, é claro, da formação de pessoal especializado que possa
divulgar as coleções para o público interessado. (FILIPPI; LIMA;
CARVALHO, 2002, p. 16)

16

FILIPPI, Patrícia de; LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vânia Carneiro de. Como fazer 4:
Como tratar Coleções de Fotografias. São Paulo: Arquivo do Estado: Imprensa Oficial do Estado,
2002.
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Ao ter acesso ao acervo iconográfico em destaque, percebi alguns problemas
relacionados ao processo de deterioração das imagens, como, por exemplo,
esmaecimento

da

imagem,

sujidades

por

insetos,

fraturas,

ondulação,

amassamento, inscrições e carimbos sobre a imagem, delaminação dentre outros. O
IPEHBC possui um amplo acervo bibliográfico, documental, iconográfico, fotográfico
e cartográfico sobre o Brasil Central, além de um bom espaço físico e uma equipe
especializada, mas apresenta certas fragilidades quanto aos cuidados com o acervo
fotográfico. Quanto à preservação dessa coleção e de outras, e também no que se
refere ao processo de doação das imagens – catálogo, organização e
acondicionamento das mesmas, verifiquei que existe um tratamento preventivo de
conservação bem como métodos de manutenção por parte de uma equipe que
possui conhecimento e diposição para organização, manutenção e preservação do
acervo iconográfico e de outros acervos do Instututo, reconhecendo a importância
de sua conservação para apreservação da história. Sabe-se que a conservação
fotográfica proporciona uma maior vida útil maior aos objetos fotográficos, ao quais,
por sua vez, colaboram na construção historiográfica pois fornecem elementos para
análises diante da percepção das visualidades, dos modos de ver e dos regimes de
visualidade.
A segunda imagem refere-se ao casal Maria Paula Fleury Godoi e Albatênio
Godoy, mãe e pai de Marilda de Godoi. É possível verificar o número do envelope e
tamanho da fotografia escrito na parte de trás do envelope. Percebe-se no canto
superior do lado esquerdo um furo na fotografia, possivelmente causado por
excrementos de insetos. A imagem apresenta sujidades e um certo grau de
esmaecimento, devido ao uso do ligante albuminado para a formação da imagem no
suporte fotográfico. Essa afirmação pode ser justificada através da data da fotografia
observada na inscrição fotográfica na parte inferior da imagem. A inscrição a caneta
na fotografia configura um agravante no processo de deterioração da imagem
fotográfica.
Observa-se também que foi utilizado, na constituição da imagem, um efeito
decorativo em que o casal encontra-se centralizado nessa máscara decorativa,
chamada de efeito vinheta. A pose do casal se manteve numa leve diagonal, sendo
que e a roupa e cabelo de Maria Paula acompanham os moldes culturais da época
para as mulheres de grupos sociais de camadas burguesas. Todas essas
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informações foram obtidas através do olhar e da observação do objeto fotográfico,
bem como leitura e análise dos catálogos das fotografias, além de outros
documentos que fazem parte do tema pesquisado, e também conversas e
entrevistas com as pessoas envolvidas no cuidado com o arquivo ou familiares e
amigos das personagens em destaque. O Instituto Histórico do Brasil Central
recebeu essa coleção iconográfica de Marilda Godoi juntamente com um ofício por
ela assinado de doação e autorização de custódia para o Instituto. O Instituto, na voz
do funcionário Antônio César, reconheceu a necessidade de um amplo trabalho de
higienização, organização e digitalização de todo o acervo iconográfico do IPEHBC,
que tem digitalizado suas fotografias à medida que pesquisadores trabalham com
as imagens e solicitam digitalização das mesmas. Dessa forma, eles digitalizam o
material para ficar no Instituto e cedem uma cópia em CD da digitalização ao
pesquisador. O IPEHBC tem por missão:

Contribuir para a recuperação e construção da cidadania –
compreendida em sua relação com a memória e com a identidade
dos sujeitos e comunidades – pela mediação da cultura; por meio do
conhecimento, reunião, preservação e disponibilização de patrimônio
e bens culturais, prestando um serviço de qualidade social à
comunidade em geral e ao público especializado.17

17

In: Pinheiro. Antônio César Caldas. Lisita. Maria Carmem. Arquivo Histórico Estadual De Goiás E
Instituto de Pesquisas E Estudos Históricos do Brasil Central – Lugares Privilegiados Na Memória
Goiana. In: Da Barra. Valdeniza Maria Lopes (org.) Estudos de História da Educação de Goiás 1830 –
1930.
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Figura 11: Prima de Augusta Faro, Rio de Janeiro, 1889. Acervo IPEHBC

Figura 12: Prima de Augusta Faro, Rio de Janeiro, 1889. Acervo IPEHBC
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A personagem das imagens acima é Maria, que enviou um carte visite a sua
prima Augusta Faro, conforme está escrito atrás da fotografia na primeira imagem,
com os seguintes dizeres:
“A querida Augusta com mtas. saudades da prima e amiga Maria. Setembro
de 1899”. (Sic). O costume de presentear familiares e amigos com o carte visite
rapidamente se espalhou pelo Brasil, tendo sido essa uma das maneiras de
circulação da fotografia, tornando-a popular. O historiador Boris Kossoy explica o
que era essa prática fotográfica que materializou e difundiu a imagem fotográfica no
século XIX:

(...) nada mais era do que uma foto colada sobre um cartão suporte,
com as dimensões de 5,25 X 10,2 cm aproximadamente, e cuja
finalidade era a de oferecer a amizade a amigos e parentes ‘como
prova de... (amor, amizade, etc.). Seu introdutor foi André Adolphe
Eugène Disdéri (1819-1890), que patenteou o processo em 1854 na
França. (KOSSOY, 1980, p. 38)

Através do carte visite os sentimentos, afetividades e laços familiares se
tornavam uma lembrança, um presente que possibilitava eternizar essas relações.
Essa prática fotográfica foi uma maneira de constituir a memória e de tentar
entender os regimes de visualidade de grupos sociais e familiares expressos no
material fotográfico, assim como os valores e relações de poder internalizados nos
corpos e comportamentos.
O registro fotográfico da prima de Augusta circunscreve-se aos últimos anos
do século XIX, o que remete a um conjunto de regras e condutas naturalizadas
como padrões de comportamento e posturas que as mulheres deveriam copiar,
seguir e obedecer. O vestido de Maria cobre todo seu corpo, pescoço, ombros,
braços, a cintura moldada e pernas cobertas até onde alcança o enquadramento
feito pelo fotógrafo, nos induzindo a complementar a imagem da continuidade do
vestido até os pés. Ela pousa levemente sobre seu o colo um leque, objeto comum
às figuras femininas, seguindo o estilo europeu de portá-lo à mão em ocasiões
sociais. A moda é mais um componente que se faz presente na dimensão visual da
sociedade e torna-se condutora das relações e comportamentos sociais, além de
elemento de composição da visualidade dos corpos. Os estudos sobre a moda e a
história da moda mostram uma tendência no século XIX que, inclusive, separava
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homens e mulheres através da significação da vestimenta. As roupas que as
mulheres vestiam, vestidos, chapéus, espartilhos e adornos, tinham formato
semelhante ao da letra “X”, seguindo uma tendência da moda da época. Além disso,
como nos disse Gilda de Melo Souza: “O traje feminino se enriquece com rendas,
enfeites, babados e fitas, perpassando as mais diversas cores, em especial o branco
e os tons claros [...] e a mulher incorporava a docilidade da esposa e mãe através
das vestimentas claras.” (SOUZA, 1987, p. 83).
Maria está trajada segundo a moda de seu tempo. O seu vestido de cor clara
dá o contorno de sua docilidade e seu rosto angelical é próprio para as mulheres,
como sugere Souza em estudo sobre a moda no século XIX. Através do
enquadramento e das escolhas de composição espacial, o fotógrafo ressalta a
imagem de Maria diante da câmera. O penteado dos cabelos adorna seu o rosto
conforme costumes da época. Às mulheres de família burguesa ou nobre não era
permitido se apresentarem publicamente com cabelos soltos. Frisa-se aqui que a
fotografia, neste período, era um artigo de luxo disponível somente aos mais
abastados da sociedade, devido aos altos custos dos serviços. Maria está levemente
recostada num aparato de sustentação para corpo18, próprio da época para se
manter “imóvel” até que a foto pudesse ser concluída e que pode ser visto na altura
da cintura de Maria, do lado esquerdo da fotografia. Ela está sentada numa cadeira
modelo Savonarola, provavelmente uma reprodução do século XV.
Os elementos visuais que podemos ler na imagem fotográfica de Maria, uma
imagem de época, descrevem de forma singular “uma mulher, num determinado
momento, num determinado tempo”, atuando em seu papel social diante de uma
câmera que imortalizaria aquele exato momento. Sua cabeça está inclinada para
baixo, ajustada segundo referências às pinturas antigas como as figuras femininas
de Botticelli figuras “agraciadas” que remetiam à imagem da Virgem Maria19.
Ausente de sorriso, o qual, além de “borrar” a fotografia durante o processo de

18

Aparelho de pose: instrumento constituído por uma haste de ferro, com base firme, e dispositivos
especiais reguláveis destinados a sustentar a cabeça (na altura do pescoço) e as costas de uma
pessoa, sentada ou em pé, a fim de mantê-la completamente imóvel por alguns minutos. Os
aparelhos de pose foram largamente utilizados nas primeiras décadas do retrato fotográfico, quando
os processos empregados exigiam um tempo de exposição muito longo. Glossário. p. 279. In:
TURAZZI, Maria Inez. Poses e Trejeitos. A fotografia e as exposições na era do espetáculo (1839–
1889). Rio de Janeiro: Rocco, 1995.
19
http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/DeboraBarbamMendonca(8295).pdf
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captura da imagem, também era um artifício do qual as mulheres deveriam se abster
- sorrir era uma demonstração de descontração, comportamento nada apropriado ao
modelo de mulher perfeita, recatada e mãe de família20.
Percebe-se a diferença na expressão facial de Maria comparando as duas
imagens. Ao observar a roupa e cabelo é provável que as fotografias tenham sido
feitas no mesmo dia: a primeira de “corpo inteiro”, enquanto a segunda fotografia
valorizava o rosto de Maria, que dá sinais diferentes nas duas imagens. Enquanto na
primeira imagem Maria apresenta um olhar triste, longínquo e penetrante, na
segunda, está olhando para baixo, mas apresenta uma expressão mais confiante e
feliz e, mesmo que não sorria, seu rosto não possui nenhuma tensão. Nas duas
imagens, a personagem está com a cabeça levemente inclinada e numa postura
angelical de serenidade. Na segunda imagem, são bem notórios os agravamentos
do tempo no objeto fotográfico, prejudicando sua preservação: amassamento,
manchas, sujidades, inscrição a caneta no canto inferior direito e perda da emulsão
nas bordas e no meio do pescoço, abaixo da gola do vestido.

Figura 13: Vênus, detalhe da pintura Primavera de Botticelli, aprox. 1482.

20

D’INCAO, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. p. 234 – 236. In: PRIORE, Mary Del. (org.).
História das Mulheres no Brasil. 10. ed., 2. Reimpressão. São Paulo: Contexto, 2013.
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Ao analisar as representações e relações de gênero produzidas no século
XIX, com reiterações no século XX, percebo que era exatamente dessa forma que
ela precisava ser vista. Apresentar-se aos olhos alheios e submissos de maneira a
representar como outras mulheres deveriam se vestir e se comportar: quietas,
angelicais, serenas, contendo as emoções mais libertadoras, aceitando sem o direito
de questionar. O próprio espaço utilizado para registrar Maria está preparado para
que somente a sua imagem fosse ressaltada, valorizando sua presença no objeto
fotográfico; ou uma estratégia de resguardá-la dos “inúmeros perigos de se viver no
mundo” – o espaço público!
Considero as imagens analisadas como discursos, enxergando a sociedade
através de suas visualidades. A família Fleury foi uma família conhecida na
sociedade goiana desde o século XIX. Era uma família tradicional, aos moldes
burgueses, conhecida, nesse período e ao longo do século XX, em toda sociedade
vilaboense. Tinham em seu grupo familiar homens influentes participantes da
política, exercendo cargos relevantes nesse âmbito e também no do Direito. As
mulheres da mesma família acompanhavam suas atividades, fazendo política
através de suas manifestações, opiniões e trabalhos, como a participação em
colunas de jornais e revistas, além da produção artística e publicação de livros.

Figura 14. Família Fleury no jardim da chácara Baumann, Cidade de Goiás, 1928.
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A fotografia em P&B (preto e branco) confere um retrato de família com
referências às pinturas Renascentistas, Barrocas e Neoclássicas. Foi captada à luz
do dia num ambiente doméstico e externo à casa. Em sua composição, verificam-se
seis homens, sete mulheres e oito crianças. Nesse retrato de família posado, os
sujeitos puderam organizar suas posturas corporais, o que lhes permitiu uma melhor
apresentação na fotografia que ficaria “para sempre” registrada. Duas mulheres, no
entanto, estão alheias a esta formatação posada. Um homem olha, de dentro da
casa, pela janela, a cena da família reunida.
Vestida de preto e sentada no centro, a senhora Augusta Faro Fleury
(Curado), assume uma posição visualmente estratégica na foto de família. Uma
posição de destaque, no centro da imagem, que a constitui como uma matriarca,
capaz de estabelecer uma rede de relações entre os demais membros da família.
Estimuladora das relações endógenas, pois casada com seu primo, o senhor
Sebastião

Fleury

Curado,

dá

a

ver

sua

imagem,

sóbria,

acompanhada

possivelmente do neto mais velho, continuador da tradição preservada por ela e por
seus familiares ao longo dos anos.
Em relação análoga, porém diferente, outras mulheres, também sentadas,
exibem as gerações do futuro, anunciadoras da continuidade da família Fleury
Curado. Trata-se de uma posição que coaduna com a imagem da mãe, que era
responsável por organizar os saraus da Cidade de Goiás, antiga Vila Boa. D.
Augusta também era conhecida por organizar os eventos políticos do marido e
participar das festas e atividades religiosas da cidade. Invertendo a máxima de que
“atrás de um grande homem existe uma grande mulher”, pois ambos tinham suas
funções e responsabilidades sócio-políticas. Na imagem fotográfica, por outro lado,
um varão se posiciona atrás de D. Augusta, e de uma das filhas, em um leve abraço.
Eis a imagem do senhor Sebastião Fleury Curado, de paletó branco. O famoso
professor da Faculdade de Direito da Cidade de Goiás, ali nascido, teria conhecido a
Senhora Curado em São Paulo, quando realizou os seus estudos jurídicos.
A fotografia produzida no jardim da Chácara Baumman, por volta de 1928,
permite-nos identificar alguns indícios acerca das condições de dar-se a ver
daquelas pessoas e de seu grupo social, e das condições tornaram possíveis suas
visualidades a partir das imagens de seus corpos, captadas no momento do registro
fotográfico. Imagens que propõem o entendimento de valores, comportamentos e
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papéis distribuídos entre homens e mulheres da época, compondo, assim, o cenário
das práticas sociais de um grupo social na Cidade de Goiás.
A fotografia da família Fleury reunida permite que se visualizam três linhas, ou
três planos, que separam homens, mulheres e crianças. Então, atentemo-nos para a
construção visual da diferença de gênero passível de ser mapeada na disposição
dos corpos dos homens em pé, em contraposição aos corpos das mulheres
sentadas. Enquanto eles dispõem, majoritariamente, suas mãos em lugares não
visíveis - a exceção do Sr. Curado -, elas ocupam as suas, segurando as crianças
ou as rendendo no colo, com as pernas cruzadas em sinal de controle das condutas.
De certa maneira, tais sinais constroem representações sociais de gênero,
que podem ser percebidas nas imagens de seus corpos disciplinados, as quais
perfazem as imagens das diferenças e separações sexuais que se esperavam para
comportamentos de homens e mulheres. Estas mulheres, que dão a ver corpos
recatados, discretos e com bons modos, exibem rostos sisudos ou providos de um
leve sorriso, como se pode ver na fotografia. Os homens dessa família nasceram e
cresceram numa esfera cultural de ordem patriarcal, sendo deles exigida também
certa postura e conduta perante a sociedade e os problemas rotineiros, ainda mais
por fazerem parte de uma família de origem tradicional. Como tinham um nome a
zelar, precisavam se preocupar com sua imagem, com o modo como eram
percebidos pela sociedade em que estavam inseridos. Com exceção do s.r.
Sebastião Fleury, que está com as mãos apoiadas na cadeira de sua esposa e de
uma de suas filhas, como um sinal de abraço, intimidade e descontração, os outros
homens dividem-se em duas posturas diferentes, sendo que dois estão com os
braços rente ao corpo e os outros dois com os braços para trás. As duas posturas
remetem a um mecanismo de construção de corpos disciplinados, treinados para a
guerra, prontos para servirem à pátria, à nação ou aos interesses familiares,
cumprindo, assim, sua missão de homem honrado, chefe de família, bom cidadão.
Foucault afirma que:

(...) a política, como técnica da paz e da ordem internas, procurou pôr
em funcionamento o dispositivo do exército perfeito, da massa
disciplinada, da tropa dócil e útil, do regimento no acampamento e
nos campos, na manobra e no exército. (FOUCAULT, 2014, p. 165)
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Para o autor, a guerra é continuação da política que, por sua vez, é a
continuação da guerra. Assim, “o exército é uma força real por ser uma técnica e um
saber que podem projetar seu esquema sobre o corpo e garantir a paz civil.” p. 165.
Esse posicionamento do corpo foi difundido no meio militar como símbolo de ordem,
serviço, obediência desde o século XVIII na Europa e se perpetuou durante o século
XIX, uma vez que crescia o nacionalismo no mundo e se espalhava a cultura de
guerra alicerçada na teoria do positivismo. Esse modelo e ideologia de vida foram
adotados pelas grandes potências europeias da época, principalmente Alemanha e
Itália, que haviam se fortalecido com a unificação e implantação de seus Estados
Nacionais, favorecidos pela tecnologia de guerra desenvolvida nesse período,
também conhecido por Imperialismo do século XIX ou Neocolonialismo.
Com relação a essa mesma temática de treinamento militar e disciplina
corporal, nesse momento específico da história, Vigarello e Holt destacam:

Ao se difundirem, as ideias de Darwin criaram medo, cada vez mais
espalhado, de uma deterioração física da raça. Personalidades de
primeiro plano, em numerosas nações ocidentais, estavam
convencidas de que as raças se enfrentariam com vista à dominação
política e econômica. Ter um corpo sadio e bem treinado parecia,
pois, cada vez mais importante. (VIGARELLO; HOLT, 2008a, p. 430)

Da era vitoriana em diante, houve um polimento do corpo, um aprendizado
dos códigos físicos, com destaque para a aparência física, inclusive promovida pelo
crescente uso da ginástica e dos esportes como uma prática da era liberal. Mesmo
com a conquista do direito ao voto, concedido aos trabalhadores pelas leis de 1867
e 1884, o poder permanecia entre as mãos da elite e isso era delineado através da
prática esportiva, pois um corpo atlético simbolizava prestígio social. As práticas de
ginástica passaram a ser recomendação médica, tendo surgido uma série de
aparelhos para a prática dos exercícios, a qual, por ser bastante cara, excluía uma
parcela da população.

Além disso, surgiram esportes que separariam grupos e

etnias socioculturais, em decorrência do montante de recursos e investimentos
exigidos pelas modalidades. Isso gerou poder para as elites sobre as classes
populares, no final do século XIX, no que se refere ao controle e disciplinamento dos
corpos.
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A ginástica não deve apenas desenvolver as forças físicas, mas
também os princípios de postura e de disciplina sem as quais
nenhum cidadão pode prestar um verdadeiro serviço à pátria. Por
isso o trabalho intenso efetuado pelos ginastas sobre a retidão
corporal, a vigilância do peito, a conservação das costas: a atitude é
o primeiro elemento da ginástica. (VIGARELLO; HOLT, 2008b, p.
469)

Ainda ao tratar da postura física masculina, a retidão corporal e a caixa
torácica aberta eram sinais de elegância como se lê abaixo:

O acento posto sobre a elegância, a dignidade e a honra faziam
parte de um movimento de reforma mais vasto da arte de viver
aristocrática. Os filhos da velha nobreza fundiária e os novos ricos,
ao se misturar nas public schools, criaram uma elite mais ampla, no
seio da qual os rebentos da pequena nobreza faziam carreira tanto
no direito ou no comércio como no exército ou no seio da igreja.
Esses diferentes elementos da elite se encontravam no esporte,
como gentlemen-amateurs-amadores. (VIGARELLO; HOLT, 2008c,
p. 420)

Os homens da fotografia, provenientes de uma família tradicional, assimilaram
acriticamente, em sua educação e construção cultural, esses hábitos, valores e
formas de conceber o universo ao seu redor, ficando intrínseco em suas condutas
que nem ao menos pensavam ou percebiam as condições de seu disciplinamento. A
prática de esportes se espalhava nas escolas e nos liceus. No entanto a medicina
da época vitoriana21, enquanto libertou o corpo masculino, espartilhou as mulheres
da classe média. Os esportes exigiam força física e agressividade e eram
considerados “impróprios para a nova classe de ociosas que era representada pelas
donas-de-casa

suficientemente

ricas

e

disponíveis

para

fazer

exercício.”

(VIGARELLO; HOLT, 2008d, p. 453). A maioria das mulheres estava ocupada com
os cuidados da casa e das crianças e não haveria tempo nem energia para praticar
esportes. Havia, porém, mulheres da classe média, em particular as professoras,
que rejeitavam a “noção de um corpo fraco e passivo”. Assim, as diretoras das
escolas onde as moças estudavam, começaram a elaborar sua própria versão das

21

Era Vitoriana, entre 1837 a 1901, foi o período em que a Rainha Vitória reinou sobre a Inglaterra;
forte período de industrialização britânica e expansão do imperialismo do século XIX e que teve, em
sua fase final, a eclosão da Belle Époque na Europa.
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atividades físicas escolares e a adaptar atividades masculinas às mulheres. As
mulheres burguesas, no entanto, foram apresentadas como sensíveis e seus gestos
deveriam corresponder ao ideal de mulheres educadas.
Ao fazer a leitura e a interpretação das mulheres nessa segunda linha ou
divisão elaborada para o retrato (Figura 14), destaco o corte de cabelo e as
vestimentas apresentados por todas as filhas do casal. Todas elas usam o corte
Chanel, penteado comum na década de 1920, e que rompia com o costume de que
as mulheres só podiam manter o cabelo longo. As mulheres da família Fleury,
estavam condizentes, desta forma, com a moda em vigência, a moda
propagandeada nos anúncios publicitários como observamos abaixo:

Figura 15. Anúncio publicitário Revista Fon Fon, 1929.

Essa moda abria espaço e discussões para um novo momento da história,
que trouxe a modernização, as novas formas de pensar e o espaço para a inovação
e a ousadia com o próprio uso do corpo estimulado pelas propagandas de incentivo
ao embelezamento. É possível, acima, perceber o incentivo à beleza associado à
ideia de felicidade, quando o anúncio traz o seu título: “linda e alegre é RENNÉE
ADORÉE”, ou seja, o cuidar de sua aparência, do corpo e do cabelo traz sensação
de bem-estar e alegria. Sobre esse assunto, a historiadora Chrislene Carvalho dos
Santos explica:
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Os penteados são semelhantes aos que são mostrados nos anúncios
que trabalham com imagens femininas, com cabelos a altura do
pescoço. Era o modelo predominante na época, rompendo com o
padrão de cabelos compridos até a cintura, segundo a imagem de
Maria, mãe de Jesus. O que sugere que o consumo dessas imagens
propagandeadas são representadas num cotidiano urbano. [...]
Nesse momento os anúncios trabalham com a afirmação de que os
cabelos eram a ‘áurea feminina’, por isso o cuidado constante com
eles, mesmo com os curtos. A imagem feminina, nesse período,
encontra-se fortemente associada a propaganda relativa aos
cabelos. (SANTOS, 2000, p. 13)

As mulheres da família Fleury estão ali representadas no retrato com o corte
de cabelo adotado por pessoas famosas e/ou que exerciam influência nos meios de
propaganda. A circulação dessas propagandas deve-se a uma contínua e crescente
industrialização nas décadas de 1920 e 1930 no Brasil, acompanhada também da
urbanização e formatação das metrópoles brasileiras, que logo tornaram-se
referência de conduta para as outras cidades produzindo, consequentemente,
transformações no espaço geográfico e também nos relacionamentos, valores e
comportamentos dos indivíduos. Com um impacto nos discursos produzidos sobre
as relações de gênero, a participação das mulheres na esfera pública e até mesmo o
discurso médico foram equiparando-se aos movimentos de transformação do
período, como se pode ler na afirmação de Margareth Rago:

Muitos médicos alinhavam-se com as feministas liberais, com as
escritoras e, alguns, com as libertárias. O médico Cláudio de Souza,
por exemplo, assinava vários dos artigos publicados na Revista
Feminina, [...] e defendia um feminismo moderado, que incluía o
trabalho feminino fora do lar, a educação profissional da mulher, seu
acesso a todos os campos da cultura e o direito de voto. Mas
fundamentalmente, todos reafirmavam o valor e a importância da
família. (RAGO, 1998, p. 593)

O mesmo texto afirma que muitos médicos procuravam modernizar até
mesmo as relações afetivas e sexuais dos casais, apresentavam uma nova forma de
pensar e, consequentemente, viver dentro do casamento. Rago afirma que muitos
casamentos acabavam pelo fato de os maridos ignorarem as necessidades sexuais
de suas esposas. Esse discurso da mulher moderna e do seu papel no contexto de

76

industrialização no Brasil caberia às mulheres de todas as classes sociais, mas é
preciso deixar claro que as mulheres pertencentes a uma classe social mais
abastada e tradicional tinham todo um reconhecimento e mérito pelos seus trabalhos
e produções, ao passo que o trabalho operário nas fábricas estava longe de ser
valorizado e reconhecido. Esses espaços de trabalho eram lugares insalubres que
ofereciam míseros salários e, embora as mulheres precisassem daquele emprego
para complementar a renda e ajudar na sobrevivência de seus lares, mostravam,
como operárias, resistência em meio à precariedade em que viviam, incentivadas
pelo crescente feminismo que se organizava para enfrentamento e embate social na
conquista de direitos, melhores salários e melhores condições de trabalho.
Essas articulações e manifestações realizadas pelos movimentos feministas,
de trabalhadores, artistas e de partidos políticos buscavam justiça social e abertura
política. Somando-se a esse cenário, o espírito combativo da bióloga Bertha Lutz,
logo após seu retorno ao Brasil da Europa, viria a influenciar a base da imagem da
mulher na família e na sociedade.

Bertha Lutz soube se aproveitar com maestria da conjuntura
conturbada da década de 1920. Nestes anos fundava-se o Partido
Comunista Brasileiro, realizou-se a Semana de Arte Moderna, as
revoltas militares, a Coluna Prestes, intensificando-se a presença dos
segmentos médios na sociedade. Esta ebulição social favoreceu a
fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF),
em agosto de 1922. Esta influenciada, sobretudo, por sua
participação na Conferência Pan-Americana das Mulheres, nos EUA.
Bertha Lutz fomentou durante toda uma década muitas negociações
com políticos e instituições, em busca de apoio a sua luta pelo direito
ao voto. (BANDEIRA; MELO, 2010, p. 16)

Paralelamente às transformações e lutas no âmbito político, surgiam novos
meios de comunicação os quais, inclusive, davam vazão aos acontecimentos de
maior destaque, divulgando o surgimento de partidos políticos, as lutas e as
conquistas feministas, os movimentos trabalhistas e sindicais - de acordo com os
interesses publicitários e suas ideologias decorrentes. Entretanto, os meios de
comunicação foram responsáveis por proporcionar o estreitamento entre as
fronteiras do mundo todo, interligando todo o país, chegando ao interior do Brasil
através de propagandas pelos jornais, revistas, imagem fotográfica e cinema. A
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própria fotografia e a sua disseminação tornou-se um importante símbolo de “uma
nova era”, símbolo da modernização conquistada com as revoluções industriais,
principalmente na segunda fase durante o século XIX. Nesse contexto, os retratos
conquistaram o gosto da elite. Com a circulação de fotografias de políticos
importantes e cerimônias públicas, logo o retrato se popularizou, tornando-se
comum o registro do cotidiano: retratos de família, como casamentos, batizados e
passeios, além de festas populares e construções arquitetônicas.
Para a teórica Miriam Moreira Leite, a fotografia conforma um acervo
involuntário de memória e fornece um rico material para o conhecimento da vida
cotidiana:

Convém ainda distinguir, na leitura da fotografia, o que ela reproduz
da condição do grupo retratado, o que silencia desse grupo e os
indícios que permitem ao observador perceber ou sentir outros níveis
da realidade: sentimentos, padrões de comportamento, normas
sociais, conformismo e rebeldia. A fotografia de família poderia talvez
ser tomada como um equivalente da memória coletiva, como a
imagem fixada de um tempo que parou. (LEITE, 2000, p. 76)

A fotografia e o conjunto de imagens apresentam indícios de representações
do cotidiano e estilos de vida e de conduta social, como afirma Miriam Moreira Leite.
Na fotografia da família Fleury, é notória a ordem familiar, a classe social desse
grupo e os traços de modernidade apurados no corte de cabelo e nos vestidos mais
encurtados que as mulheres Fleury usaram no momento do registro fotográfico.
Tudo isso se torna um acervo involuntário, ou seja, sem que as personagens deem
conta, a pose fotográfica captada no momento do registro fotográfico torna-se uma
visualidade, com representações visuais e apontando para indícios capazes de
orientar as práticas sociais. Trata-se de um jogo de memória que transporta as
imagens das personagens dos retratos ao longo dos tempos. Por outro lado, talvez
tivessem consciência da importância daquele ato do registro fotográfico por se tratar
de uma família de prestígio na Cidade de Goiás em meados do século XX. No
entanto os retratos de famílias e de outras situações do cotidiano tornaram-se
fotografias históricas, pois apresentam maneiras de ser e viver dos grupos
familiares, de políticos e outras famílias tradicionais, detectando a memória coletiva.
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Não é posto em dúvida o fato de que na tradição ocidental cristã, a família é
uma instituição que goza de um valor acima de inúmeras outras instituições. A
família sempre foi valorizada por seu posicionamento perante os padrões sociais,
prevalecendo a crença de que uma família estruturada e saudável era o caminho
para uma sociedade equilibrada e justa. Sob essa hipótese, também se pode afirmar
que a condição de equilíbrio, higiene e salubridade encampou os sentidos dados à
ideia de família no Brasil. Alguns indícios relacionados com a imagem acima podem
ser avaliados, inclusive a camada social da família em questão. Tais sinais de
equilíbrio e higiene podem ser observados na imagem, a partir de alguns aspectos:
todos estão usando terno e permanecem em uma postura ereta e mãos para trás ou
rente ao corpo, num sentido de ordem, status e respeito.
Essa era uma família de advogados e políticos cuja análise da imagem revela
uma família tradicional, zelosa de sua reputação e gerada pelo sistema patriarcal. O
valor de um homem estava concentrado em um lar feliz, onde a esposa era
anunciada como “verdadeira mulher”, “rainha do lar”, cheia de honra e amabilidade.
Isso pode ser percebido nas expressões faciais, nos gestos e vestimenta das
mulheres na imagem. Esses valores eram responsáveis pelo sucesso profissional de
tais homens.
A descrição e interpretação desta fotografia acima e de outras imagens a
seguir tem por objetivo apresentar as possibilidades de informações, signos e
sentidos, executando, assim, um trabalho de crítica visual, como nos evoca DidiHuberman:

Observar hoje estas imagens segundo a sua fenomenologia – ainda
que ela possa ser restituída lacunarmente – significa exigir do
historiador um trabalho de crítica visual, ao qual, creio, ele está
pouco habituado. Este trabalho exige um ritmo duplo, uma dupla
dimensão. É necessário, sobre as imagens, cerrar o ponto de vista,
nada omitir da substância imaginal, mesmo que seja para se
interrogar sobre a função formal de uma zona em que “não se vê
nada” [...]. Simetricamente, é necessário abrir o ponto de vista até
restituir às imagens o elemento antropológico que as põe em jogo.
(DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 61)
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Ao analisar as imagens fotográficas de Marilda de Godoi e de sua família,
realizo um trabalho de crítica visual, ancorado na fenomenologia, ou seja, na
percepção e análise das imagens e seus sentidos, a fim de colocar em evidência o
processo de construção do gênero feminino e a visualidade das relações de poder,
bem como a normatização e a disciplina dos corpos das mulheres em suas
atividades sociais. É necessário fortalecer esse “ponto de vista”, ampliando as
dimensões de análise, num esforço duplo em que se reconheça a materialidade da
fotografia – o acontecimento, a percepção e a experiência subjetiva da memória.
Nesse sentido, se torna necessário, embora não seja tão simples, o trabalho de
crítica visual dos historiadores e historiadoras, pois, cada vez que se alarga o “ponto
de vista”, atribui-se às imagens seu caráter antropológico, ou seja, as imagens se
configuram como vestígios do passado, que interagem constantemente com as
práticas sociais, reportando para esse trabalho de tese a dimensão visual da
sociedade através do material empírico em destaque.
Abrir o “ponto de vista” é alargar o conhecimento é não ter medo das
interpretações, demonstrando ousadia e sensibilidade para a crítica visual, a fim de
pensar e ver a vida, a sociedade através do olhar. Assim, no processo de pensar a
sociedade através das visualidades, observo novamente a fotografia o menino ao
lado de D. Augusta, buscando descrever suas condições de visibilidade. Ali, o garoto
usa um paletó branco no mesmo estilo de que seu avô, com o mesmo comprimento
e mangas longas, com um diferencial que o paletó desse menino tem uma gravata.
Na fotografia, percebo também a linha divisória entre netas e netos do casal Augusta
e Sebastião a qual busca forjar uma concepção de criança e de jovem para aquele
grupo social. A imagem mostra as crianças sentadas ao chão, possivelmente todas
meninas, três bebês ao colo de suas mães e um menino que mais parece um
homem em miniatura, imagem que revela uma concepção de infância na qual a
criança se apresenta como um adulto pequeno. O garoto está lado a lado com a
matriarca não pode sentar-se e se igualar às demais crianças, mas também não se
encontra ao lado dos homens adultos. Sua posição ao lado da matriarca confere-lhe
uma posição de transição, de segurança e de empoderamento.
Durante o século XIX surgiu o conceito de infância que treinou e disciplinou
meninos e meninas para assumirem seus papéis na família e na sociedade. Logo
cedo os meninos e meninas aprendiam sobre seus deveres e responsabilidades

80

conferidos ao gênero feminino e masculino. O neto mais velho, posicionado entre
Augusta Faro e Sebastião Fleury já não era uma criança tão nova a ponto de ficar
livre no chão, e nem era adulto ainda, mas já deveria começar a entender que,
futuramente, o seu lugar seria ao lado dos homens da família e que dele se
esperava

que

não

fugisse

aos

ideais

familiares,

sem

fugir

de

suas

responsabilidades.
Com todas as mudanças nos comportamentos, reproduzidas nas práticas
sociais, as mulheres continuaram na busca por igualdade de gênero, assim como o
feminismo continuou a crescer. Mesmo com tantas dificuldades de aceitação no
mercado de trabalho e restrição à liberdade de expressão das mulheres dentro de
uma cultura patriarcal, elas continuavam fazendo suas escolhas e apresentavam
seus trabalhos e produções, penetrando lugares que outrora estavam fechados e
exigindo, com suas posturas e condutas reconhecimento público. As imagens
fotográficas a seguir referem-se à publicação e lançamento do livro “Sombras” de
Maria Paula Fleury Godoy, na década de 1960.
Maria Paula era a filha mais velha do casal Augusta Faro e Sebastião Fleury.
Seguiu os passos da mãe que também era escritora e se tornou referência na
literatura goiana ao longo do século XX, tendo sido reconhecida e aclamada por
suas obras de ficção e artigos em revistas. Na imagem abaixo, pode-se verificar sua
simplicidade e um certo gesto recatado. Interessante avaliar a presença de Bernardo
Élis na fotografia, numa postura mais imponente, segurando um objeto na mão
esquerda que parece ser um cachimbo. Enquanto o intelectual mostra-se
familiarizado com a situação, com o corpo mais solto, a escritora tem suas mãos
unidas e segura a bolsa sem olhar para o fotógrafo. Mantém o olhar distante e sua
expressão é de reflexão enquanto o escritor goiano assume a cena fotográfica. Era
necessária a figura masculina para legitimar a importância de sua obra? Vejamos a
fotografia.
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Figura 16. Maria Paula Fleury e Bernardo Élis. Lançamento do livro Sombras, Goiânia, 1966. Acervo:
Marilda de Godoi

Figura 17. Maria Paula Fleury e Bernardo Élis. Lançamento do livro Sombras, Goiânia, 1966. Acervo:
IPEHBC.

Ao comparar as duas imagens, percebo que, nesse instante do registro
fotográfico, de uma foto para outra, talvez haja uma diferença de segundos. Na
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primeira imagem, a bolsa de Maria Paula está bem centralizada em suas mãos e
braços enquanto que, na segunda imagem, a bolsa está debaixo do braço esquerdo.
No enquadramento da imagem do lado direito, aparece uma pequena parte do
paletó de Bernardo Élis e seu braço segurando o objeto. Ente uma fotografia e outra,
o autor mudou seu movimento corporal e os seus dedos indicador e médio, que
estavam esticados na primeira imagem, agora estão dobrados. E o objeto em sua
mão, que parecia ser um cachimbo na primeira imagem, agora, na segunda, fica
mais visível: trata-se de um par de óculos. Interessante aqui pensar nas minúcias da
imagem, como que revelam como o olhar, o ângulo fotografado e o enquadramento
mudam a percepção da imagem, colaborando com as análises imagéticas. É
necessário paciência nesse olhar e um toque de sensibilidade, além de curiosidade
para perceber as várias faces da imagem e sempre comparar, realizando um
cruzamento entre as mesmas e outros objetos. Deve-se entender também que, por
mais que a imagem tenha uma aparência que se deixa ser vista, os modos de ver e
as indagações irão apontar direções para as análises.
Na segunda imagem a escritora Maria Paula “encara” o fotógrafo e se deixa
ser fotografada. Ela está agora nessa cena ao lado de seu marido, Albatênio Godoi,
e, mais atrás, na lateral esquerda, encontram-se suas filhas, genro, neta e neto.
Marilda Godoi, que sempre acompanhou a mãe, é a primeira mulher ao lado
esquerdo, rente ao limite do enquadramento, com um semblante sério e olhar
disperso. Os olhares das pessoas se dividem, pois, enquanto algumas olham para a
lente da câmera fotográfica, outra parte parece olhar na direção do escritor, e uma
outra parcela ainda tem o olhar direcionado atrás de Bernardo Élis. Isso acontece
nas duas imagens.
O local fotografado era o Bazar Oió, uma livraria que se tornou um lugar
importante de encontros e lançamentos de livros entre as décadas de 1950 e 1970.
A maior parte dos olhares não estão centrados em Maria Paula que, aparentemente,
não quer ser vista ou percebida, mas ao seu lado está um representante da literatura
goiana e, talvez, para ela, seja um elemento que equilibra a composição da imagem
fotográfica. Seja uma característica de sua personalidade ou resquícios da disciplina
em que seu corpo foi engendrado para comportar-se de acordo com o que se espera
de uma mulher, Maria Paula, nesse momento, apresenta um semblante e gesto de
modéstia, enquanto Bernardo Élis, na primeira imagem, parece ter feito,
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intencionalmente, pose com o braço e a mão segurando o objeto, identificado como
óculos, para o momento do registro fotográfico.
Outro fator instigante é que, na composição da primeira imagem, aparecem
apenas duas mulheres além da escritora. Inclusive, para que fosse feito o
enquadramento, uma pessoa é excluída da imagem, pois apenas parte do seu corpo
é visível, não o rosto, embora se perceba que ali está um homem. Ainda nas
fotografias, é possível confirmar a época do lançamento do livro, os anos 1960,
através do corte de cabelo e o modelo do vestido das mulheres nas imagens acima.
As mais jovens que Maria Paula usam roupas e penteados correspondentes à
cultura em vigência.
Mesmo com seu comportamento discreto de quem não quer se deixar ver,
Maria Paula teve seu reconhecimento em Goiás e no Brasil por representar a
literatura de autoria feminina, e também a literatura goiana em textos que falavam
exatamente das normas condutoras, dos papéis rígidos, das relações de gênero e
também das formas de desconstruir esses modelos, pois propunha outros ângulos
de análise, defendendo a presença das mulheres em todos os campos e setores
sociais. As três gerações de mulheres de que falo procuraram desconstruir a
representação de “Mulher” inapta à política, a representação de “Mulher” distante do
conhecimento histórico, cultural e artístico e fizeram de seus lares uma vida de lutas
emancipatórias, de conquistas artísticas e políticas. Por outro lado, reiteraram as
representações de mãe e esposas exemplares, assumindo tais papeis de forma
notória, aspecto que foi percebido inclusive em suas obras literárias, em seus contos
e crônicas, em que abordavam criticamente o casamento e a vida conjugal, numa
constante dinâmica e contradição entre o vaivém do gênero, “o dentro e fora do
gênero”, ou “dentro e fora da vida”. Devido a sua atuação profissional e política, pois
sempre foi reivindicada.
O processo metodológico deste trabalho de doutoramento se delineia na
formação de dois blocos de séries fotográficas: o primeiro bloco é constituído pelas
séries: “feminino-bebês” e “feminino-meninas”, enquanto que o segundo é formado
pelas séries “feminino-moças”, feminino-esposas e a série “feminino-mães”. As
séries fotográficas desse trabalho se formaram a partir da investigação e pesquisa
em dois principais corpus documentais: a coleção fotográfica privada de Marilda de
Godoi e a “Coleção Iconográfica Marilda de Godoi” de domínio público sob guarda
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do IPEHBC. Essas duas coleções fotográficas, em diálogo e cruzamento com outras
fontes de pesquisa, como obras literárias de Marilda de Godoi, sua mãe Maria Paula
Fleury e sua avó Augusta Faro, artigos e imagens de revistas e jornais femininos
que circulavam na Cidade de Goiás e em outras cidades brasileiras nas primeiras
décadas do século XX compõem o conjunto do material empírico que se tornou
proposta de análise para a compreensão da dimensão visual da sociedade nesta
pesquisa de doutorado.
A História Visual e seu campo operacional de pesquisa contemplado para o
desenvolvimento desta tese de doutorado tem por objetivo analisar a visualidade das
poses e posturas corporais femininas circunscritas nas relações de poder
microcotidianas. A etnografia se une ao caminho metodológico, numa interação
pesquisadora/objeto de pesquisa no desenvolvimento de um trabalho consciente de
observação e percepção do objeto de pesquisa e sua análise fenomenológica das
imagens para compreensão do tecido social e seus efeitos de poder, produzindo as
diferenças de gênero através da disciplina e normatização dos corpos femininos
para desempenho de seus papéis instituídos nas redes relacionais cotidianas.
As “caixas de imagem - memória” de Marilda de Godoi tornaram-se um
campo fértil para o trabalho com imagens/em imagens construindo uma
epistemologia feminista através da crítica feminista no campo da literatura e das
artes visuais, apresentando novos olhares e alternativas de escrita feminina como
uma escrita feminista e colaborando na construção do conhecimento historiográfico
a partir do diálogo interdisciplinar que se encontra no campo da Cultura Visual. A
análise e identificação das regras visuais e da construção dos regimes de
visualidade conduz a amplitude dos “modos de ver” para a construção plural do
caminho epistemológico, desnaturalizando e desconstruindo os padrões visuais que
formam indivíduos e suas relações microcotidianas para o desenvolvimento de
práticas sociais mais livres e democráticas.
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Ciranda da bailarina - Adriana Calcanhoto (composição Edu Lobo/Chico Buarque)

Procurando bem
Todo mundo tem pereba
Marca de bexiga ou vacina

E tem piriri
Tem lombriga, tem ameba
Só a bailarina que não tem

E não tem coceira
Verruga nem frieira
Nem falta de maneira ela não tem

Futucando bem
Todo mundo tem piolho
Ou tem cheiro de creolina

Todo mundo tem
Um irmão meio zarolho
Só a bailarina que não tem

Nem unha encardida
Nem dente com comida
Nem casca de ferida ela não tem

Não livra ninguém
Todo mundo tem remela
Quando acorda as seis da matina

Teve escarlatina
Ou tem febre amarela
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Só a bailarina que não tem

Medo de subir, gente
Medo de cair, gente
Medo de vertigem quem não tem?

Confessando bem
Todo mundo faz pecado
Logo assim que a missa termina

Todo mundo tem
Um primeiro namorado
Só a bailarina que não tem

Sujo atrás da orelha
Bigode de groselha
Calcinha um pouco velha ela não tem

O padre também
Pode até ficar vermelho
Se o vento levanta a batina

Reparando bem
Todo mundo tem pentelho
Só a bailarina que não tem

Sala sem mobília
Goteira na vasilha
Problema na família quem não tem?

Procurando bem
Todo mundo tem
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CAPÍTULO II
ENTRE CORPOS FEMININOS: POSES, FAMÍLIA, SEXUALIDADE

Os retratos fotográficos se popularizaram no início do século XX, construindo
um universo de imagens até então não alcançado pelo retrato na pintura. Se, num
primeiro momento, a fotografia permeava apenas a parte da sociedade que possuía
poder aquisitivo para consumi-la, nas primeiras décadas do século XX, tornou-se
mais acessível e presente nas diversas camadas sociais. Atrelado a esse novo
hábito de produzir e adquirir retratos fotográficos estava o sentimento de “ser” e
“pertencer” a um espaço, a papel social ou grupo familiar. Dessa maneira, uma nova
dimensão para a preservação da memória começou a tomar forma através das
coleções e álbuns de fotografias nos espaços sociais, culturais e familiares. De
acordo com Simon,

(...) mediante o surgimento de máquinas fotográficas de operação
muito simples e relativamente baratas que permitiram a fixação
rápida e fácil de “instantâneos”, a vida dos grupos sociais e dos
indivíduos passou a ser registrada muito mais pela imagem do que
pelos livros de memórias, cartas ou diários, e a memória individual e
familiar passou a ser construída tendo por base o suporte imagético.
(SIMSON, 1998, p. 22)

As imagens fotográficas passaram a constituir uma forma de identificação
pessoal, cultural e familiar, um modo de rememorar lembranças, sentimentos,
atividades cotidianas, ocasiões festivas. Os retratos de família têm, em si, em uma
de suas funções como fotografia, que é narrar histórias de indivíduos, bem como sua
genealogia, linhagem familiar e trajetória de vida, assim como sempre fizeram as
cartas, diários e outros artefatos. Os retratos de família, seus álbuns e outras
maneiras de arquivamento tornaram-se “guardados familiares”, configurando a vida
de seus personagens numa organização de sentimentalidades e diversificadas
temporalidades. No que tange ao significado das imagens no círculo familiar, o
desafio dos historiadores e historiadoras é maior do que apenas compreender os
dados técnicos da produção fotográfica, pois é preciso saber olhar para a
mensagem visual em seu contexto de produção, compreendendo como essas
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imagens tornam-se regimes de visualidades, ou seja, modelos e referências visuais
e sociais e, portanto, objeto de análise para o pesquisador.
A fotografia, enquanto produção cultural e estética, é, em seu produto final,
uma imagem visual carregada de mensagens relacionadas aos códigos sociais e
culturais interligados às condições de produção em uma determinada época. Essa
característica do dispositivo fotográfico acaba veiculando formas de representação e
comportamentos sociais, podendo “atuar como eficiente meio de controle social,
através da educação do olhar” (MAUAD, 1996, p. 11). Ao analisar as imagens
fotográficas de um acervo específico e familiar – em especial o acervo de Marilda de
Godoi – e mediante essa perspectiva da “possibilidade do olhar”, há que se
considerar também os caminhos afetivos que fizeram com que ela selecionasse e
organizasse fotografias como objetos de sua própria história, relacionados à
preservação da memória de sua família.

Toda coleção privada é organizada segundo expectativas pessoais,
almejando um retorno psicológico da prática que consiste em
colecionar, reunir e gerenciar uma série de objetos eleitos. Sua
organização pode estar estruturada em padrões conscientes ou
inconscientes. Na maioria das vezes, as coleções se constroem
através de pequenas variações que não comprometem a sua
unidade, seguindo o princípio da diferença dentro da repetição. O
prazer do colecionador está na expectativa de completar a coleção,
preenchendo uma categoria de objetos. Entretanto, a finalização de
uma coleção pode estar relacionada com um número determinado de
objetos, com o preenchimento de um espaço, com tamanhos,
formatos, etc. (MUAZE apud CARNEIRO; LIMA, 2000, p. 36)

Ao organizar os retratos de sua família e arquivá-los em álbuns, os indivíduos
tomam consciência de si, elucidando a ascensão e posse de sua própria imagem,
processo que instiga um sentimento de autoestima. Essa necessidade de atestado
social ou pertencimento familiar veio com a emergência de uma “nova era” - da
passagem do século XIX para o século XX, na qual a “evolução econômica” passou
a ameaçar a coesão da família. A grande extensão do retrato fotográfico nesse
período conduziu à construção de novas visualidades para o corpo e,
consequentemente, à composição da pose fotográfica. Com isso, surgiram regras de
encenação que foram difundidas e, posteriormente, selecionadas para a formação
dos álbuns. As imagens fotográficas, em sua propagação “impõem normas gestuais
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que renovam a cena privada, ensinam a olhar com novos olhos para o corpo e,
especialmente, para as mãos.” (PERROT, 1987, p. 426). Os indivíduos contam suas
histórias em cenas fotográficas. Fazem as escolhas das imagens através de poses
condizentes com as novas maneiras de observação e de visualidades, separando o
“belo” do “feio”, as melhores posturas e gestos. Sentimentalizam o tempo:
nascimento, batizado, juventude, casamento, longevidade, dando sentido ao
“princípio da diferença dentro da repetição”.
Este capítulo contém oito fotografias do acervo de Marilda Godoi e três
fotografias do acervo do IPHBC, as quais serão analisadas em suas características
físicas, técnicas e aspectos como a influência da moda, as relações de gênero, as
redes de poder e conceito de família. Essas imagens, que constituem um universo
imagético capaz de “testemunhar” a história de vida de Marilda de Godoi, reforçam
também o sentimento de pertencimento e harmonia familiar. Narram, no entanto, as
representações e convenções sociais formatadas no momento histórico vivido e
presenciado por suas personagens, principalmente no que se refere às noções de
comportamento, condutas adequadas a uma menina, moça, esposa exemplar e
mãe. Os papéis sociais atribuídos aos indivíduos são processados e compreendidos
através da separação cultural e sexual em “feminino” e masculino”, tendo o corpo
como lugar primordial para a operação dessas relações construídas e mecanizadas,
as quais Butler denominou de “variações de gênero”, ou seja, técnicas de corpo que
funcionam como operadores na construção de gênero. Cada pessoa deve ocupar o
seu devido espaço de ação e exercício de suas funções.

Esse saber ocupar o seu lugar passava pela composição do corpo e,
segundo Elias, pela privatização de todas as funções corporais; uma
distância a criar cada vez maior entre o íntimo e o social
(Vigarelo,1998) em que, por exemplo, a higiene funciona como um
processo de civilização à semelhança das maneiras de estar à mesa
ou da moda como um dos processos/operadores de técnicas e, em
particular, sobre o corpo feminino etc., o que designado como o
trabalho das aparências (Perrot). (JOAQUIM, 2015, p. 424)

Dentro dessa dinâmica como o “trabalho das aparências”, o corpo feminino é
engendrado para assumir o papel de mãe. Para tanto, o trabalho das aparências
funciona desde a primeira infância, instituindo no corpo registros e memórias de
comportamentos, sentimentos, percepção de signos inerente aos corpos de
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mulheres os quais dialogam entre si numa correlação de forças dentro de uma rede
de poder - o indivíduo, suas escolhas, imposições e regras familiares, sociais,
religiosas. Nesses vários pontos de poder, a pessoa tem em seu corpo um locus de
atuação em que acontece a construção de uma memória produzida no próprio
corpo. Para entender melhor esses mecanismos de construção do gênero feminino
através da construção corporal, é necessária uma articulação entre as imagens e as
teorias que são contempladas nesse trabalho, seguindo a metodologia da
intertextualidade já mencionada anteriormente, além das propostas da Cultura Visual
e a epistemologia feminista em destaque.
A primeira imagem destacada aqui é um retrato fotográfico de Marilda bebê.
À medida que fotografar famílias apresentava-se habitual, surgia a prática de
fotografar bebês e crianças como uma maneira de condensar a legitimação familiar,
a realização do casamento e a herança alcançada ou almejada através desse ritual.
Era uma prática estabilizadora da família e a visualidade da cena fotografada
apresentava

(...) a importância decisiva do bebê, convertido, a partir da década de
1860, no centro das atenções e no herói de uma prolixa literatura
normativa. Clientes e fotógrafos se esforçam também por acentuar a
dicotomia das atitudes conforme o sexo.” (PERROT, 1987, p. 425)
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Figura 18. Marilda de Godoi aos oito meses, 1925. Acervo: Marilda Godoi.

A fotografia acima é de Marilda de Godoi aos oito meses. Há que se observar
que o bebê foi posicionado se apoiando na barra à sua frente para que se pudesse
obter a imagem fotográfica conforme o que fora programado e esperado pela família.
Dessa forma, a pequena poderia se equilibrar e mostrar sua habilidade corporal. A
Marilda-bebê, que foi colocada descalça sobre um tapete com “motivos de
natureza”, veste uma batinha muito usada em bebês entre as décadas de 1920 e
1940. O uso de batas em bebês remetem à Idade Média, período em que quase não
havia diferença dos meninos e das meninas, os quais, somente entre os 3 e 6 anos
o menino se tornavam “homenzinhos” e “mulherzinhas”. Posteriormente, no século
XVIII, aconteceu a invenção do traje infantil e juvenil. As batas persistiram ao longo
da Era Vitoriana e estão presentes nos testemunhos visuais da fotografia, pois a
visualidade da imagem narra a história e a cultura do indivíduo e o processo das
relações dos grupos familiares e sociais. Sendo assim, é possível reconhecer que as
batinhas dos bebês foram comuns durante o século XIX até meados dos anos de
1940.
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As batas e as camisolas usadas nos bebês também eram usadas em
meninas e meninos maiores até o final da infância, por volta dos 10 anos. Nos
registros fotográficos e também através da cultura material, é possível identificar o
uso de batas nos batismos de bebês as quais, em geral, as batinhas eram maiores
que o bebê cerca de 2 m de comprimento. Sobre o signo e o sentindo da batinha e
seu tamanho mais comprido nas cerimônias de batismo, nos explica Alison Lurie:

É como se a saia (portanto sem o corpete e as mangas) da camisola
de batismo tivesse sido cortada para caber no homem ou na mulher
que a criança será mais tarde. A roupa é, por conseguinte,
equivalente a fórmula mágica, mais necessária nos séculos
anteriores, quando tantas crianças não viviam para crescerem.
Também possui outras qualidades simbólicas, assinaladas por sua
alvura tradicional (na nossa cultura, a cor da pureza e inocência) e a
delicadeza do tecido. (LURIE, 1997, p. 64)

Ter a roupinha de batismo era uma tradição e o tamanho da bata mais
comprido que a própria criança que a vestia era um ritual, uma espécie de crença e
fé na vida futura e duradoura do bebê. O próprio batismo configura-se, até hoje, num
ritual, um momento mágico de reafirmar a fé do pai e da mãe do bebê, firmando um
compromisso diante da família e da sociedade, além da responsabilidade em educar
a criança segundo princípios religiosos e cristãos. Segundo a historiografia da moda,
um tecido muito usado para a confecção das batas de bebês e crianças era a
musseline, um tecido leve e confortável e que, associado a uma cor clara, compunha
os signos culturais que representavam o valor e a significação dos bebês: a pureza
de alma. Como a criança, de acordo com o pensamento da época, se mantinha
casta de pecados, prevalecia nela a inocência dos anjos, sendo por isso tão comum
roupas brancas nas cerimônias de batismo e primeira comunhão. Muitas vezes, as
crianças, em sua primeira comunhão ou até em procissões e festas religiosas,
apresentavam-se vestidas com camisolas (batas) semelhantes à túnicas, e também
adereços como auréolas em torno da cabeça e asas de anjo.
A fotografia pode confirmar o grau de parentesco entre as pessoas, a união
familiar, o elo de amizade ou outros vínculos afetivos e redes relacionais, no ato
instante da fotografia, em que se que constrói uma narrativa da visualidade dos
grupos familiares e aspectos culturais do cotidiano. Assim, assim a fotografia de
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bebês e crianças tinha o papel de legitimar o estatuto do indivíduo e sua identidade
parental, confirmando ou apresentando um indicativo da estabilidade do lar e da
harmonia da família.
Em relação ao objeto fotográfico em seu aspecto físico e material, percebe-se
que o retrato foi sobreposto em outro papel22. Essa era uma ferramenta de anexação
do papel fotográfico ao papel cartão, mais espesso, como uma das maneiras de
comercializar as fotografias no início do século XX. Os fotógrafos entregavam as
fotografias para os seus clientes nesse formato e havia no cartão decorativo um
encaixe para acomodar o retrato. Assim, evitava-se que as pessoas pegassem
diretamente na superfície fotográfica, conservando o retrato de digitais e outras
marcas que alterassem sua qualidade, além do design e estilo dados ao objeto. Ao
observar o papel-cartão do retrato mencionado, percebem-se também as marcas do
tempo impressas em dois pequenos furos entre a imagem e o cartão, na lateral
direita, mais centralizado, as lascas nas bordas inferiores e em toda a lateral do
cartão do lado direito foram, possivelmente, deixadas por traças e pelo processo
natural de decomposição.
Em meados de 2004, Marilda de Godoi apresentou-me

suas “caixas de

memória” e compreendi, assim, seu compromisso em zelar por todo o seu acervo,
assim como a sua responsabilidade em contribuir com o trabalho de pesquisa e de
construção da história. Pude constatar que, além das caixas, muitas coisas estavam
guardadas soltas em gavetas. Marilda, que nunca escondeu seu amor aos livros e
papéis, tinha em seu acervo uma pérola: a história de sua família, sua história de
vida, e mostrava as fotografias e os recortes de jornal, além de outros documentos
com contentamento e satisfação. Ao se pensar nos retratos de família, surgiu-me a
questão: o que leva uma pessoa a selecionar as fotografias e , em algum momento,
alocá-las em forma de arquivamento? Quais critérios são usados para escolher as
imagens que ficarão guardadas para posteriormente falar sobre sua vida, sua
biografia? Mediante o exposto, consideramos a biografia e a análise de biografias
como uma outra alternativa para a pesquisa histórica e a produção historiográfica,
como aborda a historiadora Maria Cristina Ferreira Neto:
22

Paspatur é o que fica entre o que vai ser emoldurado e a moldura, ou seja, separa a moldura da
obra. O paspatur pode ser de madeira ou papel cartão, podendo ser encontrado em diversas cores,
texturas e estampas.
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Fica evidente traz em si ambiguidades e problemas para o
historiador, mas traz também muitas possibilidades que não devem
ser deixadas de lado pelo seu grau de dificuldades. É certo que um
relato biográfico ou autobiográfico oferece uma visão lacunar daquilo
que aconteceu. [...] É preciso que busquemos as coerências, mas
também as contradições e as dissonâncias para fazer fluir as
diferenças. (FERREIRA NETO, 2005, p. 1537/1538)

Acreditamos, dessa forma, que, ao estudar a biografia de Marilda de Godoi e
das mulheres de sua família, é possível analisar as representações sociais que
permeiam o imaginário social em que elas circulavam, bem como os aspectos e
traços culturais em que estavam inseridas essas mulheres. Sendo assim, os estudos
de biografias e autobiografias também corroboram para os Estudos Visuais.
Conscientemente ou não, o indivíduo remonta sua trajetória de vida através de suas
imagens fotográficas, refazendo sua biografia em imagens e escolhendo as
melhores fotografias de acordo com seu critério para a montagem da narrativa de
sua história. Na maioria das vezes, a narrativa segue uma ordem cronológica, desde
o nascimento da pessoa até seu tempo presente. Suas escolhas e silenciamentos,
ou exclusões de imagens, seguem o fio condutor que é a afetividade.
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Figura 19. Maria Paula Fleury. Coleção Marilda de Godoi. Acervo IPEHBC. s/d.

A fotografia em evidência é de Maria Paula, mãe de Marilda, ainda bebê. Esta
fotografia albuminada encontra-se sob a guarda do IPEHBC e está reunida às outras
fotografias que constituem a “Coleção Marida de Godoi”; todas doadas ao Instituto
por Marilda de Godoi. O que levou Marilda a selecionar a foto que ficaria em sua
coleção privada e a foto doada ao Instituto? Por que conservou sua própria
fotografia de nascimento em seu arquivo pessoal e doou a fotografia de sua mãe ao
acervo público? Será que pelo fato de Maria Paula ter sido uma escritora importante
para o estado de Goiás pensava Marilda que deixar sua fotografia em um acervo
público a tornaria mais acessível aos pesquisadores?
De certa maneira, dona Marilda exerceu sua função social e familiar ao
propagar o trabalho literário de sua mãe. Ela tinha a consciência de que era
importante divulgar a biografia de sua mãe, bem como todo o seu legado, uma vez
que Marilda entendia que toda a obra de Maria Paula Fleury relatava não apenas
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sua cultura familiar, mas também a história e a cultura de Goiânia e a Cidade de
Goiás.
Nessa imagem, Maria Paula-bebê está deitada em uma esteira que parece
ser bem rústica e mesmo a imagem mostrando sinais de esmaecimento devido ao
tempo de vida do material fotográfico, é possível visualizar os objetos que compõem
a cena fotográfica, como, por exemplo, o carrinho em que a menininha está deitada.
É um carrinho que parece ter sido feito artesanalmente com o uso da madeira,
podendo-se perceber, na imagem, que o carrinho está sobre um tronco coberto e
cercado com palhas e serragens. Não está claro, pela qualidade da imagem, se a
fotografia foi realizada em estúdio pela, entretanto percebe-se que foi feita de
maneira profissional por conter o registro do estúdio fotográfico “Pacheco & Filho” e
o endereço do seu funcionamento na parte inferior da imagem fotográfica. Sobre o
material fotográfico, observa-se as sujidades na fotografia, como os sinais de traças
na parte superior da imagem e também manchas na cor marrom espalhadas nas
bordas da imagem. A menina foi posicionada com o seu corpinho sob a esteira de
barriga para cima, enquanto que sua cabeça está inclinada para a lateral em direção
a câmera. Suas mãos estão apoiadas no berço e as pernas dobradas com os pés se
encontrando.

Figura 20.
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_1929/fonfon_1929_042.pdf.
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Acesso em 12 de novembro de 2016.

Figura 21.
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_1929/fonfon_1929_001.pdf
Acesso em 12 de novembro de 2016.

As duas imagens acima são da Revista Fon Fon, no ano de 1929. Abaixo dos
retratos na página da revista em que foram publicadas, as imagens contém legendas
que apresentam os nomes dos bebês e sua filiação, além da função/status social da
família, seja o sobrenome ou o cargo profissional e político, como é possível
observarmos na Figura 20: “A interessante Wilma, filhinha do casal Nelson Pinto da
Luz, e primeira neta do Almirante Pinto da Luz, Ministro da Marinha.” Nos retratos
das duas imagens, a indumentária dos dois bebês são semelhantes, parecendo-se
com batas (ambas de cores alvas e mangas compridas), embora tenham modelos
diferentes. Na Figura 20, aparentemente trata-se de uma peça única – uma
camisola; na Figura 21, a criança parece vestir duas peças – uma bata e um short,
ou talvez uma bata e fralda de pano.
A imagem do retrato de Wilma na Revista mostra a menininha sentada de
pernas dobradas quase que na posição de “borboletinha” com os dois pezinhos
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abertos em “en dehors”23, tendo a mão esquerda sob o joelho e o braço direito
recostado sobre a parte posterior de sua perninha. Na imagem da revista, ainda da
Figura 20, a menininha recebeu um adjetivo para caracterizar a sua representação
estética/emocional vista na imagem “a interessante Wilma”. Na imagem da Edição n.
42 da Revista Fon Fon, de 1929, o retrato em destaque é do bebê chamado
“Armandinho”, sendo possível, através da imagem, é possível visualizar o equilíbrio
corporal do bebê, pernas e pés em en dehors e, na captura da imagem, mãos e
braços em movimento. Na construção da imagem Revista, o retrato escolhido
apresenta-se numa moldura de formato oval. Assim como as fotografias, as roupas e
os adornos traduzem simbolicamente indícios da cultura e da realidade, como uma
linguagem não verbal.

Figura 22: Maria Paula Fleury. Coleção Marilda de Godoi. Acervo IPEHBC. s/d.

Nessa nova fotografia do mesmo estúdio “Pacheco & Filho”, Maria Paula já é
uma menininha com seus prováveis dois ou três anos. Essa fotografia também faz
parte do acervo do IPEHBC e, apesar de seu esmaecimento, é possível perceber
23

Técnica usada na dança que designa a maneira de abertura dos pés e pernas.
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Maria Paula sentada na poltrona com os bracinhos sobre os braços da poltrona. Ao
comparar as duas imagens (figuras 21 e 22), percebe-se que o fundo é o mesmo,
um escuro de cor neutra e isso comprova que ambas as fotografias foram realizadas
dentro do estúdio “Pacheco e Filho” e não foi uma fotografia encomendada a eles
para ser feita no ambiente privado.
Na imagem, Maria Paula-menina usa um vestidinho de tonalidade clara e de
estilo romântico, com mangas afofadas, gola que cobre todo o pescoço e mais
acinturado, além de apresentar possíveis bordados. Usa meias três quartos e um
sapatinho com laços, compondo uma indumentária romântica, própria de fins do
século XIX. Aqui, podemos pensar na construção de uma menina-boneca, modelada
por um estilo de vestimenta de meninas das classes médias e altas. Desde o início
da tradição fotográfica oitocentista, era comum enfeitar as crianças para as fotos, e
tudo era pensado pela família e pelo fotógrafo para o sucesso da imagem, seja o
papel fotográfico, seja a própria imagem da família que se reconheceria nas
fotografias como indivíduos pertencentes a uma ordem social e que viviam dentro de
um status para reconhecimento coletivo. Para a realização das fotografias de
crianças era necessário pensar nas poses que seriam registradas e manter a
elegância sempre. Nesse intuito, as roupas eram todas enfeitadas e seguiam o
modelo usado na Corte pela família Imperial. De acordo com Mauad:

A escolha da pose, da indumentária, do olhar, dos objetos e
acompanhamentos compunham a mise-em-scéne do retrato
oitocentista, da qual nem as crianças estava livres. Eram enfeitadas
e engalanadas, para fazerem boa figura, e, além disso, aprisionadas
em cadeiras ou nos braços da mãe ou da avó. Por cerca de no
mínimo um minuto, o tempo necessário para a fixação da luz na
superfície da chapa de vidro, não podiam fazer sequer um
movimento, caso contrário, a foto sairia tremida e todo trabalho teria
sido em vão. Um verdadeiro suplício para as crianças e os
fotógrafos. (MAUAD, 2013, p. 141)

O retrato fotográfico fala de uma encenação, pois compor o figurino e os
objetos do enquadramento exigia disposição das personagens e dedicação do
fotógrafo e, certamente, fotografar crianças não era uma tarefa tão fácil e requeria
paciência. A exemplo da figura 22, as crianças eram fotografadas sentadas em
cadeiras ou apoiadas sobre elas, tarefa que, entre tantas outras, compunha a
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narrativa construída pelo cenário através da imagem fotográfica. As crianças eram
fotografadas sentadas, usando suas saias e vestidos com babados, botinhas ou
sapatilhas e laços de fita no cabelo ou no próprio vestido. Mauad (2013, p. 143-144)
ainda fala do crescimento do comércio no Rio de Janeiro para o público infantil, que
oferecia modelinhos que seguiam fielmente o figurino francês. Cresciam, assim, os
anúncios publicitários das roupas infantis coletinhos para meninas, toucas e
sapatinhos de lã para os bebês, no inverno, além de lojas especializadas em
calçados infantis e brinquedos.
De acordo com a história da moda, os vestidos das mulheres e moças passou
por um processo gradativo de mutação e evolução, com alteração de medidas,
cortes, costuras e modelos dos vestidos, além da construção da imagem de crianças
e mulheres dentro de um padrão de visualidade. Para essas transformações no
universo da moda e seus padrões de beleza corporal e estética do indivíduo,
idealizou-se a beleza e o corpo da Rainha Vitória, ao longo de sua trajetória de vida,
pré-estabelecendo-se, desta forma, as regras de visualidade as quais formataram
um padrão de imagem e modelo a ser copiado pelos indivíduos em suas teias de
relações e práticas sociais. As mudanças nos vestidos das meninas e mulheres
obedeceram ou acompanharam o crescimento e o envelhecimento da Rainha
Vitória. O padrão da moda feminina teve suas fases visualmente decodificadas nas
fases da vida de uma mulher, desde seu nascimento, passando pela infância, até
chegar na mocidade, configurando à imagem dos vestidos a beleza e
comportamento como ideal reproduzido no imaginário social para ser conquistado
pelas pessoas e, nesse caso, pelas mulheres, ou mesmo, através das roupas
perceber/entender a descrição do temperamento ou perfil psicológico de uma
pessoa. Segundo Lurie (2011, p. 77): “Em 1810, a mulher ideal era um bebê; na
década de 1820, ela se tornou uma criança; e nos meados dos anos de 1830, uma
adolescente suscetível, recatada e despretensiosa, ao invés de ingenuamente
atrevida.”
O vestido da pequena Maria Paula, na figura 22, assemelha-se aos vestidos
para meninas e moças da segunda geração do movimento romântico na moda:
enfeitado e com laços, saias e mangas maiores, além de franzidos e adornos. Lurie
(1997, p. 76) afirma que, por volta de 1820, o padrão vitoriano foi estabelecido e a

101

mulher foi desenhada e construída visualmente como “uma mulher infantil,
elaboradamente enfeitada, imatura tanto mental quanto fisicamente”.

Figura 23.
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_1929/fonfon_1929_020.pdf. Acesso
em 12 de novembro de 2016.

“A galante menina Gisela”, na imagem da Revista Fon Fon de 1929, tem
vestido em estilo romântico, semelhante ao vestido da menina Maria Paula (Figura
22).

Em nossa análise, destacamos a representação da elegância visualmente

construída no social e apresentada na imagem fotográfica e, da mesma forma, a
imagem reproduzida no papel fotográfico sendo apresentada ou difundida entre as
práticas sociais para se tornar um regime de visualidade através das redes
relacionais desde grupos familiares e, até mesmo, em âmbito nacional através da
publicidade, principalmente para o público leitor da revista ou dos jornais que
circulavam no tempo histórico abordado nessa tese. A menina Gisela, com seu olhar
assustado, usa vestido de modelo balão e laço na manga direita do vestido; ela está
com mãos e dedos encolhidos na direção do peito e mantém os pés descalço, com
as perninhas e os pés abertos, reafirmando a postura corporal de equilíbrio logo
após o bebê ter aprendido a andar, ou se firmar em pé.
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Os braços e mãos encolhidos da garota podem ser efeito do seu olhar
assustado? Acreditamos que sim, pois esse movimento dos braços é um indício de
defesa, medo, recolhimento, sendo muito provável que uma pessoa da família ou o
fotógrafo, ou ambos, tenham tentado posicioná-la para a foto, causando-lhe
desconforto. Talvez o encolhimento dos bracinhos pode ter sido uma reação de
defesa em um momento de tensão em que se exigia de seu corpo disciplina e
concentração para que permanecesse na postura corporal desejada na imagem
fotográfica. Os pés abertos da menina para fora (en dehors) pode ser uma posição
natural de seu corpo, um aspecto genético, ou pode ter sido forjada pelo fotógrafo
para que sua imagem se “encaixasse” às regras visuais que permeavam o
“imaginário social”. Os pés descalços lhe dão a aparência e a inocência de anjo. Seu
“olhar assustado” fala da inocência de Gisele perante os conceitos visuais e seus
ritos de produção e reprodução.

Figura 24: Marilda de Godoi, com pouco mais de um ano, 1926. Acervo: Marilda Godoi.

Voltemos a falar de Marilda de Godoi e a construção da imagem de sua
infância, a partir desta fotografia que se encontra em seu acervo pessoal. Temos,
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novamente a presença de uma cadeira. Só que agora a criança está com um pouco
mais de um ano e se encontra em pé, em cima da cadeira. É possível identificar na
imagem que a personagem é uma menina porque, na construção da imaginação,
podemos decodificar tanto na interpretação da imagem, adereços e objetos como
pela postura corporal que se trata de uma menina. Em meio ao olhar atento da
garotinha, observamos pulseiras nas duas mãos, sendo que a mão esquerda toca o
animal de pelúcia. O laço de fita no cabelo não nos deixa dúvida de que se trata de
uma criança engendrada como menina em um corpo biológico feminino. Os dedos
da mão direita, suspensa no ar quase que simetricamente à outra mão e braço,
estão levemente fechados, enquanto as pernas paralelas ao quadril proporcionam
harmonia corporal, dando forma à construção do gênero feminino. Supõe-se que há
pouco aprendeu a andar, porém a visualidade da imagem transmita o equilíbrio de
uma criança que já consegue distribuir o peso do corpo entre as duas perninhas.
Sua postura corporal apresenta uma suavidade e delicadeza adquirida na
construção do gênero feminino e que é esperada tanto nas relações interpessoais
como nas práticas sociais. Seu corpo, ainda, foi situado para a fotografia na diagonal
direita do observador. Ela está em pé na diagonal sobre a cadeira a qual, por sua
vez, foi posicionada no centro do enquadramento da imagem frontal à lente da
câmera fotográfica e paralelamente ao móvel em que se encontra a pelúcia. A cena
narraria a tentativa da garotinha de pegar o gato de pelúcia ao subir na cadeira? A
imagem fotográfica é uma realidade construída numa narrativa visual e nos mostra
aspectos do cotidiano, valores e posições sociais do grupo familiar disposto na
fotografia.
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Figura 25. Marilda de Godoi, aos dois anos de idade, 1926. Acervo: Marilda Godoi

Figura 26. Marilda de Godoi, aos dois anos de idade, 1926. Acervo: Marilda Godói
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Agora, essa fotografia da menina Marilda, pouco mais de um ano depois do
seu retrato de bebê, já não está anexada em paspatur, pois é apenas o retrato
fotográfico da menininha. O retrato de Marilda bebê e os dois retratos de Marildamenina são referentes aos anos 1920 do século passado e esse retrato em
destaque apresenta a mesma técnica de reprodução do material fotográfico,
inclusive a mesma tendência de composição da imagem dessa época. Observamos,
dessa maneira, que a imagem da personagem nas duas fotografias se encontra
dentro de um contorno desenhado na superfície fotográfica. O efeito “vinheta” nas
fotografias de Marilda bebê e criança (figuras 17, 24 e 25) era um recurso decorativo
utilizado nas fotografias que buscava tornar as bordas da imagem mais próxima de
efeitos artísticos, causando, assim, suavidade.

A técnica da vinheta é aplicada durante a exposição do papel, sendo
fundamentalmente um caso extremo de tapamento ou acentuação.
Para se obter o efeito <<limita-se>> a imagem, colocando, durante
todo o tempo de exposição, um cartão preto com um orifício oval
recortado. Para obter imagens esbatidas, move-se levemente o
cartão alguns centímetros acima da superfície do papel.
(HEDGECOE, 1982, p. 254)

Nas duas imagens acima, a menininha está centralizada dentro de uma
vinheta em formato de paleta. Ao observarmos e compararmos os dois retratos,
estabelecemos um diálogo entre eles, como se as meninas quase que se olhassem,
igual à cópia do espelho, pois, mesmo que apresentem alguns detalhes diferentes,
ainda assim as imagens se complementam. As paletas estão posicionadas de forma
contrária entre si. Em ambas as fotografias, a quina da cadeira ajusta-se ao contorno
do desenho da paleta e os pés cruzados acompanham seu contorno inferior,
acomodando-se no mesmo alinhamento, e sucessivamente o corpo virado para a
diagonal correspondente ao contorno inferior da paleta.
Na figura 24, os pés estão em “croisées”24 para o lado esquerdo e a mão
esquerda está dobrada na cintura, enquanto na mão direita ela segura uma rosa
rente ao colo. Na figura posterior, os pés, em “croisées”, estão voltados para a
direita e a rosa permanece na mão direita, então suspensa no ar enquanto a mão
esquerda se apoia na cadeira. No retrato 24, a cadeira encontra-se na diagonal da
24

Termo usado em técnica de dança para indicar cruzamento dos pés.
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câmera e a menina está sentada com sua coluna encostada na cabeceira da
cadeira; já no retrato 25, a cadeira foi posicionada de forma lateral em relação à
câmera e a Marilda-menina senta-se na diagonal da câmera, enquanto o seu
corpinho não acompanha o encosto da cadeira, pois ela está sentada de lado e com
os pés sobre um banquinho para sua melhor sustentação. Na figura 25, a roupa de
Marilda-menina é uma vestimenta moderna, posterior ao estilo romântico, composta
por blusa, colete e saia, sendo as mangas da blusa e do colete um pouco mais
curtas em relação as mangas do vestido da menina na figura 24.
Na figura 25, a blusa tem uma cor neutra, possivelmente branca ou clara, e o
colete sobreposto à blusa, do mesmo tecido da saia, tem estampas circulares. A
saia perdeu os babados, rendas e rodas, e é mais curta, se a observarmos em
comparação com a imagem de Marilda na figura 24. O pescoço está mais
descoberto também, comparado às indumentárias românticas. Na Marilda-menina
de blusa e colete, ela usa uma gargantilha e pingente, que chega à altura do peito.
Possivelmente, na segunda imagem, Marilda estivesse alguns meses mais velha
que na primeira imagem, isso porque a menina de blusa e colete está com o cabelo
um pouco maior e transmite um sorriso mais confiante. Nas duas fotografias, é
perceptível o esmaecimento da imagem, além de marcas de traças, sujidades,
manchas marrons e craqueamento da imagem.
Nessas imagens em questão, a menina já não veste uma batinha neutra
comumente usada em bebês desde o século XVIII e que remonta à Idade Média,
podendo então ser usada em menino ou menina. Agora, ela usa indumentária
própria para uma menina e está com os pés cruzados, numa pose fotográfica
“feminina”, na qual segura uma rosa. A fase inicial da vida de mulheres e homens foi
designada pelo vocábulo “infância” e se constituía dentro de um processo cultural,
tornando-se alvo de estudos médicos, psicológicos, pedagógicos e até mesmo de
estudos de Direito através de legislações que foram implantadas25. A infância
passou a ser alvo de um conjunto de saberes e práticas permeados pelo discurso da
sexualidade e do poder no Brasil, principalmente a partir de 1930, na Era Vargas.
No Estado Novo, a infância recebeu uma nova conotação, com ênfase na
política nacional. Uma década antes, entretanto, já era considerada por estudos
25

Primeira legislação no Brasil sobre esse tema: “O Código de Menores de 1927” (Brasil. Decreto n.
17. 943 A, de 12 de outubro de 1927).
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científicos, fisiológicos, além dos estudos da pedagogia e sociologia tendo sido
instituído, inclusive, o Dia das Crianças26 em 12 de outubro de 1924, como uma
maneira de se associar esta data à a comemoração da “Descoberta da América”. No
governo do presidente Getúlio Vargas, a infância se tornou um projeto social com o
objetivo de nortear a nação numa conduta de segurança, cidadania e civilidade.
Para esse tema, Maurício Parada (2011, p. 356) afirma que a infância “como um
momento de definição de padrões de solidariedade coletiva associado à ideia, ampla
e abstrata, de nação.”. Nesse contexto, o corpo tornou-se um instrumento cívico que
exibe força e moral. Assim, entraram em cena a Educação Física, os esportes,
jogos, as associações esportivas e clubes, e também, claro, as roupas e uniformes
para a prática dos esportes e jogos. Mediando corpo e civilidade, a escola é uma
aliada no novo aparelho político como uma disciplinadora dos corpos de seus
estudantes, um recurso político capaz de garantir a estabilidade, como uma
instituição normatizadora da infância. Parada (2011, p. 359) continua em sua
análise: “somente aquele estudante, ciente das regras de civilidade e dos valores da
nacionalidade, seria aceito nas ações e representações coletivas”. O governo
distribui cartilhas e investe em imagens e anúncios de jornais que diziam sobre a
função do Estado e o papel da escola, do jovem estudante e da família nesse
processo de formatação do nacionalismo; para o governo, a escola deveria, além de
alfabetizar, formar o caráter das novas gerações fortalecendo a juventude no
caminho para a cidadania. A escola, por sua vez, reforçava o papel da família ao
incutir na criança os bons costumes e valores morais. Ainda nesse aspecto, Parada
afirma:

A política de gerenciamento da infância estava relacionada com o
problema da manutenção da estabilidade da família, envolvendo,
portanto, uma interface importante com o ambiente privado da casa,
da escola municipal e do posto de puericultura.27 (PARADA, 2011, p.
368)

Na manutenção das “aparências de gênero” há um certo equilíbrio ou
completude entre instituições, seja Estado, escola, família, igreja, e, assim,
26

Dia da Criança no Brasil foi oficializado pelo Decreto Federal n.4.867 (5/11/1924).
Conjunto de noções e técnicas voltadas para o cuidado médico, higiênico, nutricional das crianças,
com o intuito de favorecer seu desenvolvimento físico e psíquico desde a gestação até a fase da
infância, por volta dos 5 a 7 anos.
27
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construção do corpo do indivíduo passa pelas mais diversas teias de relações,
proporcionando moldes e memórias afetivas registradas na forma física da pessoa,
seja criança, jovem, menino ou menina, e pessoas de todas as idades e em todas as
fases da vida. Os anos de 1920 e 1930 foram um importante momento de
transformações na geopolítica mundial, com destaque para tecnologia em expansão,
bem como nas culturas regionais e nas relações entre o indivíduo e as práticas
sociais. A efervescência da imagem e as mudanças culturais nas maneiras de agir e
pensar trouxeram uma nova relação da influência das imagens e a sua circulação na
sociedade, despertando padrões de conduta, moda, além dos regimes de
visualidade implantados no meio social. A família se tornava modelo e referencial e o
registro fotográfico testemunhava e eternizava as relações dos indivíduos e seus
grupos familiares, transmitindo na harmonia fotográfica a estabilidade da família
numa engrenagem que favorecia o status social e político das pessoas e da nação.
Nessa nova imagem, a menina Marilda já não apresenta um semblante de
“susto” como na figura 23, em que está em pé em cima da cadeira tentando alcançar
o gatinho de pelúcia, mas esboça um leve sorriso no semblante sereno, a maneira
como está sentada revela a postura de moça comportada. Na figura 24, a mão
esquerda parece segurar também um objeto que, a princípio, não é possível
identificar. O vestidinho de cor clara com babados e rendas dá um toque romântico à
composição da imagem, uma extensão da rosa ou a rosa fazendo parte do vestido,
num sentido de junção entre rosa, vestido e menina. Sobre a construção da
ideologia no corpo, Foucault adverte:

E se considerarmos que a vestimenta sagrada ou profana, religiosa
ou civil faz com que o indivíduo entre no espaço fechado do religioso
ou na rede invisível da sociedade, veremos então que tudo o que
concerne ao corpo – desenho, cor, coroa, tiara, vestimenta, uniforme
– tudo isso faz desabrochar, de forma sensível e matizada, as
utopias seladas no corpo. (FOUCAULT, 2013, p. 13)
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Figura 27.
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_1929/fonfon_1929_021.pdf. Acesso
em 12 de novembro de 2016.

Nessa imagem da Revista Fon Fon, do mesmo ano das outras imagens
anteriores da revista, a menina no retrato faz uma pose de bailarina, usa sapatilhas
e meias, um macacão com bolas estampadas no tecido e babado longo em torno do
pescoço até as mangas, sendo que o comprimento da parte da frente o babado vai
até abaixo da cintura. Tudo o que está associado ao corpo e que de, alguma
maneira, o compõe visualmente, fala de si e do mundo, seja sobre seus anseios
políticos, suas ideologias, o meio cultural em que vive ou status socioeconômico a
que pertence. No caso dos corpos infantis, o que está expresso pela vestimenta não
são suas próprias ideologias, mas os anseios de sua família, como muito bem nos
lembrou Foucault (2013, p. 15) quando afirmou que “as crianças, afinal, levam muito
tempo para saber que têm um corpo.”. Os retratos de bebês e crianças tiveram tanta
importância quanto outros retratos de família em outras circunstâncias, os quais
contribuíram com a legitimação do status que a família vivenciava socialmente ou
que almejava alcançar. O referido status, do indivíduo, quando “comprovado”,
mesmo que construído imageticamente com retratos dos ritos de família e roupas,
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acessórios e certos adornos, representava para ele uma chance de serem aceitos
socialmente.
Ainda na imagem da revista, lemos na legenda: “Uma linda ‘pose’ da menina
Geita, filha do senhor Vidal Rodrigues de Barros e de d. Nair Monteiro de Barros”. A
pose de bailarina da criança no retrato dá sentido às imagens de meninas e futuras
mulheres elegantes, condizentes com a moda e com expressões que simbolizam
leveza angelical e feminina analisadas nessa imagem (figura 26) e em imagens de
bebês e crianças analisadas anteriormente. A menina tem o cabelo curto, rente à
orelha, à moda “la garçone”, vigente nas décadas de 1920 – 1930, como já foi
mencionado e analisado anteriormente. A postura da menina, assim como sua
expressão corporal e facial estão próximas às de uma menina/moça em processo de
mudança de faixa etária, e sua roupa mescla o estilo romântico e o moderno. Em
torno da imagem da menina, configura-se uma moldura em forma geométrica,
completando o retrato da modelo-menina exposto nessa imagem da Revista Fon
Fon edição ( ).
O nosso corpo representa parte de nossa essência e é transcrito a partir de
códigos e símbolos, desencadeando uma memória corporal que é construída com
base nas ideologias, identidades e funções sociais imputadas a cada indivíduo,
principalmente se esse não tem consciência corporal e não reage às imposições da
micropolítica cotidiana. O corpo é ferramenta/veículo de condução dos sinais e
representações que operam no imaginário social, e também instrumento de ação e
reação na engrenagem das redes relacionais. Desde muito cedo, ainda nos
primeiros anos de vida e na infância, a pessoa recebe diversas informações e forças
sociais, as quais perpassam pela construção do gênero, constituindo a memória
afetiva do corpo num treinamento e doutrina do indivíduo, para seu bom
desempenho no meio em que vive, exigido pela família e pela sociedade.
No começo de sua existência, o indivíduo já possui um sexo, mas não sabe
ainda como se manifestar frente às necessidades fisiológicas e sexuais, daí a
necessidade, de acordo com a pedagogia da sexualidade, dos saberes e práticas
introduzidos aos infantes para que os mesmos evitem os “perigos” e não se portem
mal mediante as condutas e os valores morais. Até certo momento, os bebês eram
tidos como assexuados e, depois de uma determinada idade, era necessário
enxergar na criança o seu sexo. De maneira geral, as visualidades de imagens de

111

crianças apresentadas aqui expressam pureza, serenidade, olhares angelicais que
condiziam ao discurso religioso na inocência da criança. No entanto era preciso
diferenciar a sexualidade da criança através da visualidade da indumentária e de
seus corpos articulados nas poses fotográficas. As roupas se diferenciam de
maneira “adequada” para estarem associadas ou difundidas em corpos de meninos
e meninas numa construção cultural do feminino/masculino.

Sobre isso Mauad fala que as crianças eram fotografadas sozinhas e
com roupas de sair - “saia de babado, meia, botinha e laçarote para
as meninas e calças curtas, meia e jaquetinha para os meninos –
bem penteados e sentadinhos em cadeiras ou apoiados em algum
aparador.” (DEL PRIORE, 1999, p. 142)

A linguagem das roupas nos permite analisar como as crianças, enquanto
corpos infantis, eram regidas por nos valores culturais e da moda, e como essas
roupas representavam o papel da criança e o modo como sua família a enxergava
ou a idealizava num projeto de futuros homens e mulheres aptos a exercerem suas
funções sociais. Deveriam, enfim, se tornar indivíduos transmissores dos “bons
valores sociais” e disseminadores das tradições culturais da família. Ainda sobre o
mesmo assunto, Mary Del Priore nos diz:

Sobre o que a fotografia ‘fala’? Sobre os trajes, os penteados, as
pose, os objetos e as paisagens relacionados a uma imagem
adequada de criança e adolescente. [...] O que a fotografia mostra é
um enquadramento do olhar adulto para o objeto do olhar: a criança
e o adolescente (DEL PRIORE, 1999, p. 142)

Ao observar e analisar os retratos de crianças, podemos pensar sobre o
regime de visualidade construído e estabelecido. A imagem fotográfica de Marilda,
sentada na cadeira, de pés cruzados, segurando a rosa, assemelha-se às imagens
publicitárias feitas com crianças da mesma época, pois faz parte de um mesmo
conjunto de visualidades contendo signos e sentidos das microrelações, bem como
se tornando diretrizes das práticas sociais. O que diferencia as fotos de família das
fotos publicitárias de crianças em revistas e jornais é o fato de que, no objeto
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fotográfico familiar, podia-se inscrever breves relatos de recordação, o que ajudava
a compor o álbum de família e a narrar a história de seus personagens. As imagens
publicitárias tinham o seu interesse comercial. As crianças, nas primeiras décadas
do século XX, eram representadas em propagandas de produtos que eram feitos
especificamente para elas. Elas tinham espaços reservados na publicidade e eram
reconhecidas como “modelos”. A Revista Fon Fon, com a Página Infantil, e a Revista
do Globo, dedicava uma página exclusiva às crianças; ambas circularam na década
de 1920.

Figura 28. Revista Fon Fon, Ano 17, nº 52, 29 de dezembro de 1923. Fonte:
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/fonfon/fonfon_1923/fonfon_1923.htm

113

Figura 29. Anúncio publicitário, Revista do Globo, 25 de abril de 1936. Fonte:
https://revistadoglobo.wordpress.com/reporteres-fotograficos/a-moda-infantil-no-seculo-xxrepresentacoes-imageticas-na-revista-do-globo-1929-67/

Monica Tonding Kern faz uma consideração a respeito da exposição dos
corpos

infantis

frente

às

câmeras

como

significância

dos

padrões

de

comportamento, condutas familiares e, diante disso, a construção dos papéis sociais
do “futuro adulto”, através do modelo social exercido por sua família e registrado na
imagem publicitária e no retrato de família.

É importante realçar que os textos fotográficos eram elaborados para
essa situação, ou seja, percebemos a existência de um cenário: as
crianças fazem poses, muitas delas como se fossem adultos,
sentadas, com pernas cruzadas, segurando algum objeto como uma
bengala ou um rosário, batendo continência, o que reforça o registro
de uma conduta específica das crianças, desejada pelos seus pais e
pela sociedade. Além disso, desvela a relevância do registro
fotográfico na época, bem como a publicação dessa fotografia, a qual
poderia servir como atestado do papel social exercido pela família da
criança. (KERN, 2010a, p. 413)

Nessa linguagem visual das roupas, posturas corporais ou poses fotográficas,
a série meninas-bebês, meninas crianças e meninas moças, selecionadas dentro da
coleção fotográfica de dona Marilda e da “Coleção Marilda de Godoi” do Acervo do
Instituto Histórico se entrecruzam com as imagens selecionadas da revista Fon Fon,
Revista Feminina, Revista O Globo que, expostas ao longo desse capítulo,
apresentam padrões de repetições ou padrões de visualidade, dando contorno à
construção da imagem do modelo ideal de criança e menina, através de sua postura,
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das roupas, dos estilos de cabelo, adornos, adereços, além dos perfis emocionais
impressos no corpo e no rosto, captado no instante do disparo do obturador da
câmera fotográfica. Ao observarmos os retratos de Marilda-bebê e Marilda-criança e
também de Maria Paula-bebê e Maria Paula-criança, vemos em suas imagens, bem
como nos retratos de bebês e crianças das imagens das Revistas que circulavam no
Rio de Janeiro e em todo Brasil nas primeiras décadas do século XX em destaque
nessa pesquisa, repetições do mesmo corte de cabelo, fitas, lações, chapéus, a
moda das roupas de acordo com os estilos em cada época.

Figura 30. Família Fleury Godoi. Fotógrafo: Alencastro Veiga, 1934. Acervo: Marilda de Godoi.

Na fotografia acima, irmãs e irmãos se dividem em dois planos. No primeiro
plano, as crianças mais novas, enquanto que no segundo plano ficaram
posicionadas as crianças mais velhas e, Marilda, por volta dos seus dez anos de
idade, está centralizada no segundo plano. Marilda e sua irmã, posicionada a seu
lado esquerdo, usam roupas mais soltas e neutras: as batas e camisolas que
atravessaram os tempos e cujo estilo difere da moda dos vestidos com babados e
rendas que perdurou até início do século XX (estilo romântico de indumentária).
Com o tempo, os trajes infantis femininos cederam espaço para roupas mais leves
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sem apertar o corpo, permitindo maior mobilidade para as brincadeiras que eram
próprias para criança e também por recomendação dos médicos que diziam que os
membros dos corpos precisavam ficar livres. Ainda no século XVIII, Jean Jacques
Rousseau já defendia mudanças para as crianças referentes à educação e à
maneira de se vestir:

Os membros de uma criança em crescimento devem estar livres para
se mover com facilidade em suas roupas; nada deve restringir seu
crescimento e movimento; […] O melhor é fazer com que as crianças
usem batas durante o maior tempo possível e, então, prover-lhe
roupas folgadas, sem tentar definir formas, o que não passa de mais
uma maneira de deformá-las. Seus defeitos de mente e corpo talvez
remontem todos à mesma fonte, ao desejo de torná-las homens
antes do tempo. (ROUSSEAU, apud LURIE, 1997, p. 52)

Apesar das recomendações e sugestões no período em que se abordava o
vocábulo infância e de todas as discussões sobre o tema e construção de discursos
normatizadores, a divulgação dos retratos de família, e sua inserção e uso pela
sociedade, a visualidade habitual da indumentária de meninas era marcada por fitas
de laços grandes na cintura e muitas rendas, até o início do século XX. Depois, esse
tipo de vestimenta foi perdendo força à medida que avançavam os estudos médicos
e educacionais sobre a infância e as crianças. Em contrapartida, um tipo de roupa,
além das batas para bebês, batas e camisolas para bebês, meninas e moças, surgiu
para as crianças no século XVIII e demorou sair de uso: foi a roupa de marinheiro.
No primeiro plano da imagem fotográfica em destaque, da esquerda para a direita,
temos um bebê com uma roupa característica, própria de bebê, com fitas na gola,
além de outras três crianças que estão vestidas com roupa estilo marinheiro. Esse
estilo de roupa foi usado por crianças de todas as idades e de ambos os sexos.
Segundo Lurie (1997, p. 55), “no começo do século XX, esse traje era quase o
padrão de roupa cotidiana para meninos e meninas da classe média [...] Na cidade e
no campo, em casa e fora de casa, em azul marinho para aquecer ou em branco
para o verão e festas”.
Os cabelos de todos os irmãos e irmãs estão penteados no mesmo sentido:
da esquerda para a direita. A única criança com cabelo diferente é a menininha
posicionada no primeiro plano, a segunda da criança da direita para a esquerda. Ela
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usa o cabelo em estilo Chanel, com franja bem curta, e mais solto, sem o uso de
produtos como creme para modelagem do cabelo. A maioria das crianças está
olhando para a mesma direção, e os dois garotinhos no primeiro plano estão com a
cabeça inclinada para o lado esquerdo; no segundo plano, Marilda e sua irmã, ao
seu lado, à esquerda, estão com a cabeça mais na direção frontal e olhares
inclinados na mesma direção que os meninos e o bebê, no primeiro plano, à
esquerda, enquanto que apenas o irmão de Marilda (ao seu lado direito) e sua
irmãzinha vestida de marinheira, no primeiro plano, olham em outra direção.
O menino mais velho, no segundo plano, apresenta o olhar na direção frontal,
quase que desatento ao momento presente da fotografia, enquanto que a menina
marinheira, a Terezy, mantém o olhar para o lado direito como se alguma coisa
retirasse sua atenção de onde deveria olhar durante a realização da fotografia. O
bebê no primeiro plano apresenta-se um pouco desfocado em comparação com as
outras crianças da fotografia, provavelmente porque se movimentou na hora do
disparo do obturador da câmera, sendo interessante notarmos que sua mãozinha se
apoia no ombro do seu irmão ao lado. O enquadramento da fotografia está em close,
de maneira que as personagens estivessem visualmente próximas do observador.
Atrás das crianças há um cenário de “motivos florais”, parecido com uma cortina e,
no canto direito, vemos a “marca d’água” do estúdio fotográfico.
A imagem fotográfica torna-se “objeto imóvel” e, assim, o retrato de família
confere ao olhar do observador a memória e a história das pessoas retratadas. O
retrato de família, desde o princípio, foi uma referência de status e identidade de
pessoas e grupos sociais, sendo um recurso que favorecia o atestado de legitimação
de família em suas práticas cotidianas e papéis sociais, pois, a priori, circulava entre
as famílias mais abastadas. A memória e a história de família é muito demarcada
nas fotografias em rituais de passagens e transições, ressaltando “diversas
temporalidades familiares, seus personagens, sentimentalidades e lugar na
sociedade.” (MUAZE, 2006, p. 36). Nesse sentido, “os guardados familiares” passam
por processos de seleções e esses também precisam ser analisados pelo
pesquisador. Nos álbuns de família dentro do processo de diferença e repetição
sempre estão presentes imagens de bebês, batizados, infância, adolescência,
casamento, família dentre outros. Torna-se necessário, todavia, analisar os
silenciamentos e exclusões não contidas nas coleções e arquivos fotográficos
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privados. Na fotografia de família, podemos perceber as relações familiares, seus
comportamentos e suas referências sociais e culturais.
No primeiro plano do retrato de Marilda, ao lado das outras crianças de sua
família, há dois meninos e uma menina com indumentárias de marinheiro, como já
foi comentado. Mesmo sendo uma vestimenta comum para meninos e meninas,
torna-se necessário ressaltar que a menina com roupa de marinheiro segura em
suas mãos uma boneca que, aí, apresenta-se como vetor de diferenciação da
sexualidade que separa menina de meninos. A constituição da família nos moldes
positivistas propagava um ideal de feminilidade e domesticidade para as mulheres
que circundava o determinismo biológico e a boneca representa e reafirma esse
ideal. Não se sabe se a menina quis ser fotografada com sua boneca ou se a cena
foi forjada pelo fotógrafo dentro dessa visão ideológica de gênero, com a intenção de
distinguir a menina dos meninos. Ao certo, na atualidade, de maneira consciente ou
não, o brinquedo ainda é uma prática de demarcação de espaços para o feminino e
masculino, dentro de uma perspectiva cultural reforçada pela publicidade como
orientação para construção de papéis aos “futuros adultos”.
Para Joan Scott, “gênero” é uma categoria útil na análise da história. Em suas
análises, a autora cita Nathalie Davis ao defender que o objetivo não é se interessar
apenas pela história das mulheres, nem tampouco entender gênero como sinônimo
de locus de opressão, mas entender a dimensão dos papéis sociais definidos pela
sexualidade nas diferentes épocas históricas. Os estudos feministas centralizaram a
epistemologia na produção do conhecimento, alicerçada na análise da sexualidade e
nas relações de poder e, traz, num primeiro momento, a história das mulheres como
proposta para tirar do anonimato grande parcela da sociedade e de grupos sociais
outrora silenciados na esfera do conhecimento historiográfico. Os feminismos
propõem uma desconstrução das relações hierárquicas, hegemônicas e lineares das
relações de gênero que, por sua vez, foram construídas diante das relações de
poder. Grande parte das feministas ou de feminismos usam em seus estudos a
concepção de poder foucaultiana. Nessa perspectiva, Butler (2003, p. 38-39) afirma:
“Torna-se central pensar no exercício do poder; exercício que se constitui por
‘manobras’, ‘técnicas’, ‘disposições’, as quais são, por sua vez, resistidas e
contestadas, respondidas, absorvidas, aceitas ou transformadas”.
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A necessidade de controle e vigilância sobre as crianças refletia a construção
cultural desses corpos para desempenharem suas funções e, paralelamente, a
separação física entre meninos e meninas, a separação de quartos, banheiros e
escolas. Foucault intitula esse conjunto de práticas e saberes como a
“pedagogização do sexo da criança” e afirma que “as crianças são definidas como
seres sexuais ‘liminares’, ao mesmo tempo aquém e já no sexo, sobre uma perigosa
linha de demarcação” (FOUCAULT, 2015, p. 114). Ou seja, a criança é a primeira a
ser engendrada dentro da construção social de gênero, iniciando-se com ela o
processo de construção do corpo, ainda tão “aquém” do ideal de modelo de papéis
de

gênero

feminino/masculino,

mas

que

se

configura

num

projeto

de

desenvolvimento desses papéis através da disciplina e controle dos corpos. Dentre
as diversas maneiras de separação e diferenciação entre os gêneros e a construção
da sexualidade como requisitos para conformar pessoas em gêneros, a escola,
sobremaneira, é uma delas. Seu legado, de escola tradicionalmente concebido para
diversos grupos, famílias e culturas, separava adultos de crianças, católicos de
protestantes e também meninos de meninas.
O historiador feminista Thiago Sant’Anna, em seu trabalho sobre a
escolarização de meninas na Província de Goiás (1827-1889), faz uma análise da
construção do gênero feminino, numa perspectiva de escolarização. E, dessa
maneira, argumenta que

(...) as identidades feminina e masculina são discursiva e
historicamente produzidas, assujeitadas à lógica da partilha binária e
desigual do gênero, demarcadas pelos lugares e pelos olhares,
inclusive, das famílias. Esses olhares funcionavam como peças na
operacionalidade do dispositivo disciplinar que busca a normalização
das condutas feminina e masculina.Casas, igrejas e escolas
compreendiam um espaço, um campo de visibilidade social por meio
do qual as meninas podiam ver e ser vistas, podiam vigiar e ser
vigiadas. Espaços significados como próprios do sexo feminino, tais
lugares serviam para moldar a pessoa feminina, impedindo que
escapasse às determinações representacionais de gênero que
circulavam no imaginário social da época. (SANT’ANNA, 2010, p.
84)28

28

Tese de doutorado
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Somos produzidos discursivamente nas redes relacionais numa visualidade
de efeitos de corpos feminino e masculino e, nisso, se constitui a partilha binária. O
binarismo se configura em polos antagônicos de poder e, nesse sentido, as redes
sociais

de

poder

circunscrevem

o

gênero

nessa

lógica

de

oposição

feminino/masculino em que o conjunto de representações patriarcais estabelecidas
favorecem o masculino, fazendo com que a partilha binária seja desigual. O referido
pesquisador anuncia ainda locais reservados e tradicionalmente “destinados” para
as mulheres “casas, igrejas e escolas”; espaços de convivência e escolarização para
o gênero feminino, para que as meninas e mulheres passassem pelos processos de
formação e aprendizado a fim de desenvolverem suas características femininas, em
um discurso vinculado ao determinismo biológico, a fim de desempenharem seus
papéis sociais de mães e esposas, reafirmando o equilíbrio social almejado pelas
redes de poder microcotidianas. Eram nas escolas femininas que as mulheres
recebiam instruções para a normalização de suas condutas e papéis. Na análise
desse fio condutor da escolarização de meninas, a historiadora Margareth Rago nos
explica:

Portanto, estabelecidos os devidos papéis sociais, caberia à família
educar e a escola, instruir. Com isso estavam supostamente
garantidas a manutenção e reprodução dos ideais propostos para a
constituição do mundo adulto. Dentro desta perspectiva, a criança
era uma potencialidade, que deveria ser responsavelmente
desenvolvida. (RAGO, 2013, p. 156)

Ainda criança, a menina era disciplinada e orientada a apreender
determinados costumes e comportamentos para o convívio social, passando a ser
um projeto de “boa moça” e “senhora do lar”, mãe de família honrada vista “aos
olhos alheios” em todos os lugares que estivesse socialmente localizada. Para que
esse projeto se consumisse, era necessária a vigilância da família desde cedo, bem
como a necessidade das regras sociais normatizadoras da escola, numa parceria
escola/família para exercício do controle e domínio do corpo para cumprimento do
indivíduo e de suas funções sociais predominantes para o gênero feminino.
Os processos culturais organizadores e constituidores das relações humanas
e micro humanas foram articulados numa esfera de mecanismos de hierarquização,
poder e classificação. Ainda nesse sentido, nos afirma Butler:
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Por um aprendizado eficaz, continuado e sutil, um ritmo, uma
cadência, uma disposição física, uma postura parecem penetrar nos
sujeitos, ao mesmo tempo em que esses reagem e, envolvidos por
tais dispositivos e práticas, constituem suas identidades
“escolarizadas”. Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no
espaço escolar e incorporados por meninos e meninas, tornam-se
parte de seus corpos. (BUTLER, 2003, p. 61)

Somos moldados e moldadas em nossos corpos no decorrer de nossa
trajetória de vida, que se configura numa modelagem visual de “aparências visuais”
diante de uma expectativa familiar, social e cultural; aquilo que se espera de nós é
visualizado primeiramente em nossos corpos e depois em nossas ações. A
convivência interpessoal e familiar, a circulação de imagens publicitárias e as redes
relacionais na qual estamos inseridos deixam traços e sinais em nossos movimentos
e posturas corporais e, no teor das convivências e práticas sociais, absorvemos
“sentidos coletivos” e introjetamos gestos e posturas, seja de pessoas próximas da
família ou de personalidades reconhecidas socialmente. O espaço escolar
apresenta-se como espaço dos jogos relacionais de poder, forjando as identidades
feminina/masculina num processo de escolarização mediante as estratégias
disciplinares, formando corpos dóceis e obedientes que cumprem seus ofícios
enquanto pessoas circunscritas no gênero.
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Figura 31. Alunas do Colégio Santana de Goiás em 1934. Acervo pessoal Bento Fleury.

A “melindrosa” dos anos 20 era alegre, namoradeira e, muitas vezes,
imprudente na busca de diversão e emoções. E embora tivesse a
aparência de um menino adolescente, seu rosto era o de uma
criança pequena: redondo e suave, com o nariz arrebitado, olhos
redondos e a boca, um beicinho, como que ‘mordido por uma
abelha”. (LURIE, 1997, p. 88)

A escola era a instituição que regulava as práticas sociais e era o local
apropriado para evitar que se rompessem os valores éticos e morais através de
doutrinas e condutas religiosas, disciplinando o corpo a assumir visualmente os
valores e condutas ensinados no processo de aprendizagem na prática escolar. A
formação escolar feminina tinha o compromisso e interesse em ensinar as alunas o
que poderia ser feito e o que não poderia, distinguindo o certo do errado ou qual a
imagem ideal de uma mulher e quais imagens eram desprezadas socialmente e que
não deveriam ser copiadas ou aceitas entre os grupos. Nesse propósito, a imagem
da “mulher melindrosa” deveria ser combatida nas escolas.
A imagem da mulher “melindrosa” foi reproduzida discursiva e visualmente na
circulação de imagens publicitárias de diversos seguimentos, como cinema,
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literatura, imprensa etc. Era uma imagem estereotipada e homogênea de uma
mulher fútil, consumista e distante dos princípios maternos. Essa imagem discursiva
da mulher “melindrosa” vem de encontro à emancipação política e social das
mulheres e ao contexto das transformações nas relações culturais, da década de
1920, ora minando as forças de atuações femininas ora fortalecendo grupos de
mulheres para que continuem sua militância para que busquem quebras da
naturalização do gênero feminino. Nas fotografia acima, quais imagens de mulheres
nos fornecem signos e sinais das representações de “mulher melindrosa” ou quais
repelem essa imagem? Como as imagens de um grupo de moças de um colégio de
Vila Boa de Goiás, dentro do enquadramento fotográfico, se associam às imagens
de referências visuais de gênero em âmbito nacional? Quais características culturais
e visuais podemos observar no retrato acima? De que modo essas moças
estudantes apresentam continuidade nos moldes tradicionais da imagem da “rainha
do lar” ou da promissora “rainha do lar”? Quais signos, nos corpos femininos das
estudantes, sugerem rupturas com essas imagens tradicionalmente incorporadas
pelas mulheres ou, ainda, quais indícios, nos gestos, nas imagens, nos traços
culturais dão sentido à imagem da modernidade nas roupas e nas poses das
mulheres na fotografia em destaque? Esses indícios da modernidade na vida das
mulheres se associam à imagem da mulher “melindrosa”?
Essa fotografia foi registrada no Colégio Santana, como foi identificado na
legenda acima, instituição para jovens moças que, nessa fase da vida, dispõem de
energia, vontade de aprender, conhecer o mundo, experimentar, ousar, descobrir e,
ainda assim, estão com “as pernas cruzadas”. A juventude e a alegria de viver
expressas no sorriso, gestos e na moda poderiam se tornar uma ameaça à ordem
vigente da Primeira República, pois uma moça “namoradeira’ e “imprudente” em
busca de diversão e emoção”, como lemos na citação logo após a fotografia das
moças do Colégio Santana, não era bem vista. Esse risco de ter uma filha
“namoradeira” e “imprudente” levava a família a fazer escolhas por instituições de
ensino militares e religiosas, garantindo, assim, a manutenção dos lugares sociais
dos homens e das mulheres através da disciplina dos gestos, condutas e
movimentos corporais. Era necessário manter uma postura feminina e comportada,
o que é possível chamar de corpos disciplinados. O próprio gesto de manter as
pernas cruzadas ou o próprio uso do uniforme convergia para a construção do corpo
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disciplinado, recluso dentro de si, tolhido em expressões ou em movimentos
corporais limitados pelo controle e vigilância da família ou alguma outra instituição
ou relações de poder do tecido social.
Ao analisarmos as imagens das alunas do Colégio Santana, todas as moças
sentadas na frente estão com as pernas e pés cruzados; da esquerda para a direita,
as quatro moças estão com os pés cruzados, com cruzamento que, na dança, é
chamado de “croisées”, cruzamento de pés já analisado anteriormente nas imagens
de Marilda-menina (figuras 24 e 25). Dentre essas quatro primeiras moças da
esquerda para a direita, as três primeiras cruzam os pés esquerdo por cima do
direito, enquanto que a moça que está em quarto lugar, mais ao centro da imagem,
cruza o pé direito por cima do esquerdo. As três estudantes posicionadas no canto
inferior direito da imagem não estão com os pés cruzados, como as estudantes
agora citadas, mas sim com as pernas. Esse trio de meninas não cruza somente os
pés na altura do tornozelo, mantendo pernas e quadril alinhados, mas coloca uma
perna por cima da outra, numa maneira bastante usual que conhecemos bem. Essa
é uma postura que “torce” o quadril para o lado contrário da anatomia do corpo e na
direção do cruzamento de pernas, uma posição desconfortável para o corpo e que
pode prejudicar joelho, pernas e quadril.
Esse cruzamento de pernas se tornou algo habitual culturalmente entre as
pessoas, principalmente entre as mulheres, mas não é uma maneira adequada para
uma postura corporal saudável do indivíduo. Desde cedo, ainda na infância, a
menina aprendeu a “esconder o sexo”, cruzando as pernas, e essa pose se tornou
“naturalizada” ao comportamento feminino, pois fechar as pernas em um cruzamento
é a imagem de uma moça íntegra, que possui bons modos. A maneira mais
confortável e saudável para o corpo é o seu alinhamento com pernas paralelas ao
quadril e também o cruzamento dos pés, unindo os tornozelos ao invés das pernas
cruzadas, o que desalinha o quadril e coluna, causando desconforto inclusive aos
joelhos.
Assim, como o cruzamento de pernas e pés, o uso do uniforme também se
configura como uma disciplina, contribuindo com a construção do corpo feminino aos
moldes culturais da época. Na imagem acima, também é possível analisar os signos
culturais próprios para a moda e a indumentária feminina nesse período, de 1920 até
o final da década de 1930. Após a Primeira Guerra Mundial, os vestidos e as saias
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das mulheres diminuíram no comprimento e as saias que, outrora iam até o
tornozelo, reduziram o tamanho até chegar à altura dos joelhos ou um pouco abaixo.
Outro traço cultural interessante de ser apresentado e que tem sua visualidade nas
imagens das moças é o corte de cabelo. O corte de cabelo das meninas estudantes,
quase que unanimemente, induz à percepção do início de um novo tempo, uma
nova era. O corte de cabelo “la garçone”, típico dos anos de 1920-1930, como já foi
analisado anteriormente, se repete em outras imagens fotográficas desse trabalho.
Nas fotografias analisadas, as moças apresentam o corte Chanel, cabelo mais curto,
prático e fácil de cuidar, que inspirava modernidade.
O cabelo Chanel até poderia remeter à aparência de menino adolescente,
mas, ao olharmos os rostos das alunas de Goiás, nessa imagem, vemos que elas
têm o rosto suave e uma “boquinha pequenina”, “um beicinho, como que mordido
por uma abelha”. Ao buscarmos em nossa memória, é possível recordar essa
imagem de moça, pois esse foi um tipo de rosto feminino muito propagandeado no
cinema e na imprensa nesse período. No retrato fotográfico acima é possível
perceber que os cabelos das moça, em sua maioria, estão ondulados e apresentam
em seu penteado o famoso “pega-rapaz” no centro do cabelo, na testa ou na lateral
do cabelo.
A escolarização dos corpos e condutas dos indivíduos do gênero feminino
devem ser direcionadas à ideia de organização, disciplina, refletindo-se em seus
valores éticos, religiosos, em sua postura corporal e também em suas ações. E
sobre a instrução escolar das meninas, Rago cita:

Da mesma forma a instrução das meninas variou ao longo do século
XIX e apesar de manter a valorização das habilidades manuais e dos
dotes sociais, já se encontrava no currículo das escolas, desde
meados da década de 1870, um conjunto de disciplinas tais como
“línguas nacional, francesa e inglesa, arithmética, história antiga e
moderna, mithologia, além é claro, de obras de agulha de todas as
qualidades”. (RAGO, 2013, p. 153)

A escolarização do corpo e de suas condutas acontece em meio à circulação
de imagens no cotidiano, bem como mediante a instrução escolar no que tange aos
conhecimentos universais, tais como “língua nacional, francesa, e inglesa,
arithmética, história antiga e moderna, mithologia” difundidos nas redes de ensino.
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Após o Ato Adicional de 1834, passava às Províncias “a competência de
atendimento escolar de nível primário”. (SANT’ANNA, 2015, p. 472).29 Dessa
maneira, a Província de Goiás produziu diversas legislações para a normatização do
ensino no Estado. As matérias ensinadas nos colégios da Província de Goiás
também seguiam a instrução escolar de outras Províncias brasileiras. Para as
meninas, a lei regulamentava os “Trabalhos de agulha” no ensino primário.30 Após
essa análise da escolarização dos corpos, condutas e instrução pública escolar,
entendemos a forma de escolarização de crianças na construção do gênero
feminino, pois a normatização escolar produzia orientações para o desenvolvimento
das funções sociais de cada indivíduo e seu desempenho quanto aos papéis sociais,
perpassando, inclusive, pela construção de corpos feminino/masculino.
A composição espacial da fotografia, elaborada talvez pelo fotógrafo ou
mesmo por algum outro sujeito presente naquele momento, dispunha os corpos
numa organização em que predominava a tríade. As moças estão agrupadas em
grupos de três, sendo que há um grupo de duas ao centro da fotografia. Esse tipo
de composição remete ao tipo de composição Renascentista, numa cena cuja
composição dos elementos está distribuída em forma piramidal como pode ser
visualizado na pintura A Última Ceia (1495–1498), de Leonardo Da Vinci.

Figura 32. A Última Ceia. Leonardo Da Vinci.
29

Relações de Gênero e Ensino de História: (In)Visibilidades na Escolarização de meninos e meninas
na Província de Goiás. (1827 – 1889). Revista OPSIS, Catalão, v.15, n.2 p. 470-478, 2015.
30
Lei de Instrução Pública de 1827. Cap. 7. Art. 19. * 7. In: Relações de Gênero e Ensino de História:
(In)Visibilidades na Escolarização de meninos e meninas na Província de Goiás. (1827 – 1889). IDEM
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Tal relação demonstra a produção estética e cultural da qual a fotografia não
escapa, ou seja, sendo uma produção visual, ela não se desvincula das relações
históricas, sociais e suas mudanças tecnológicas e comportamentais. O Colégio
Santana, fechado recentemente, foi fundado em 1.989, o ano da constituição da
República e funcionava, numa filosofia confessional de ordem dominicana, como
internato para as moças que iam para Goiás estudar, enquanto as meninas que
moravam na cidade estudavam ao longo do dia e voltavam para suas casas. Era um
colégio de ensino secundário apenas para moças. Ao analisarmos a imagem,
percebemos três moças que parecem apresentar um sorriso mais expressivo,
enquanto duas ou três têm um sorriso mais contido, discreto, estando as demais
com o semblante sério, sem deixar de expressar, contuso, suas histórias através do
olhar e do posicionamento corpora. Elas demonstram, desta forma, o que querem
ser, viver, mas, em contrapartida, mostram também o que devem obrigatoriamente
ser e fazer.
É interessante perceber que elas estão posicionadas em grupos, que são
uma turma de meninas que vivem todas juntas por um ciclo de tempo, mas que, ao
se relacionarem umas com as outras, encontram seus pares, surge a empatia de
acordo com as individualidades e, assim, fazem seus grupos, nos quais transparece
a cumplicidade, o companheirismo, a intimidade. As mãos dadas, entrecruzadas, os
rostos se apoiando nos ombros umas das outras, gestos de amizade e amor são um
sinal disso. Podemos perceber a espontaneidade captada naquele momento do
registro da fotografia que emana todos esses sentidos e emoções.
Surge, a partir daí, uma outra pergunta, uma inquietação. Esses sentimentos
visualizados nas imagens são características próprias, intrínsecas do gênero
feminino? Os homens da mesma idade poderiam se apresentar na mesma pose
dessa imagem? Por muito tempo, foi reproduzido o discurso de que “homem não
chora”, isso é coisa de mulheres. E para os homens existia uma outra maneira de
engendrar seus corpos, disciplinados numa postura sempre altiva, carregada de
marcas de poder, força física, indicando que seus progenitores também sabiam
disciplinar suas crianças e mulheres. Dentro dessa lógica, desses regimes de
verdade impostos aos homens, demonstrar sentimentos, sensibilidades era sinônimo
de fraqueza.
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A fotografia das moças na escola pode ser entendida como uma maneira de
resistência aos valores de disciplina, ao menos naquele momento, pois elas se
apresentam na fotografia de uma forma descontraída, leve. Essas meninas
apresentam uma postura diferente das mulheres dos dois retratos descritos e
analisados anteriormente (a imagem fotográfica de Maria - figura 1 - e as mulheres
no retrato da família reunida – figura 3 -, ambas no primeiro capítulo). O registro da
imagem na escola foi feito em 1934, ou seja, meados dos anos 1930, sendo que a
postura corporal dessas moças enuncia uma ruptura com a postura apresentada nas
imagens anteriores. São corpos femininos descontraídos diante da câmera
fotográfica, seguindo os modelos dos jornais e das revistas femininas, indicando
novos comportamentos, valores e condutas paralelas às mudanças ocorridas na
sociedade brasileira que, cada vez, ficava mais urbanizada e industrializada nas
primeiras décadas do século XX, alcançando também cidades interioranas que,
antes, eram consideradas distantes e de difícil acesso.

Figura 33. Marilda de Godoi, Formatura na Escola Normal Oficial de Goiás, 1943.

Uma década depois do registro fotográfico das alunas do Colégio Santana,
temos essa fotografia de Marilda de Godoi em sua formatura, aos 18 anos de idade,
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na Escola Normal Oficial de Goiás. Um retrato fotográfico da sua formatura de
professora. A Escola Normal Oficial de Goiás era responsável pela formação de
professoras de escola primária. Na escolarização de meninas, as matérias escolares
como “trabalhos com linha”, rendas e habilidades culinárias exercidas na Escola
Normal eram acrescidas de matérias como Psicologia, aulas de Ginástica e
Puericultura, entre outras. O exercício das mulheres como professoras primárias foi
se estendendo gradativamente nas primeiras décadas do século XX, entrando em
seu apogeu na década de 1940. Vertentes da política apoiaram a docência feminina
e reforçaram o discurso da mãe de família e esposa e, nesse sentido, as mulheres
estariam aptas a serem professoras primárias, por terem “naturalmente” o instinto de
cuidado, amor, sendo aí a docência então extensão da maternidade. Nesse tema, a
feminista Guacira Lopes Louro aborda as representações constituídas pelos
discursos no Imaginário Social e nos explica que, segundo determinadas teorias:

As mulheres “tinham “por natureza”, uma inclinação para o trato com
as crianças, que elas eram as primeiras e “naturais educadoras”,
portanto nada mais adequado do que lhes confiar a educação
escolar dos pequenos. Se o destino primordial da mulher era a
maternidade, bastaria pensar que o magistério representava, de
certa forma, “a extensão da maternidade”, cada aluno ou aluna vistos
como um filho ou uma filha “espiritual”. (LOURO, 2013, p. 450)

Com esse discurso de que o cuidado é “naturalizado” das mulheres e que
estas eram “naturais educadoras” feminizou-se o magistério. As mulheres, enquanto
professoras, emprestavam à profissão características femininas, como o cuidado, o
amor, a dedicação, a paciência. A Escola Normal no Brasil se tornou uma escola de
mulheres que aprimoravam em seus corpos através do ensino da Escola normal,
mulheres cuja missão de “casamento e maternidade” afinava seu caráter para terem
a competência de ensinar a novos indivíduos, no caso, as crianças, seus papéis e
responsabilidades como futuros adultos. Essas escolas se tornaram “formadoras” de
mulheres-professoras e seus corpos deveriam funcionar socialmente como “corpos
de professoras”, representando e reproduzindo seu ofício. Assim, Guacira Louro
continua o embate:

A fragilidade feminina, constituída pelo discurso religioso, médico,
jurídico e educacional é também constituinte de sua proteção e
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tutela. A professora terá de ser reproduzida, então, em meios a
aparentes paradoxos, jé que ela deve ser, ao mesmo tempo, dirigida
e dirigente, profissional e mãe espiritual, disciplinada e disciplinadora.
(LOURO, 1998, p. 454)

Na imagem do busto de Marilda de Godoi, em sua formatura de normalista,
podemos entender esse paradoxo da “fragilidade” feminina e sua função social em
disciplinar crianças, uma vez que a recém-formada professora Marilda tinha a
aparência angelical e de traços leves, suavidade no rosto e olhar, embora vestisse
uma roupa semelhante aos trajes festivos masculinos, no caso, um smoking e
gravata borboleta de cores escuras sob uma camisa clara. Instalava-se aí um
paradoxo: a mulher com características dóceis numa indumentária escura, formal e
masculina. A vestimenta que retirara de seu corpo e de sua visualidade qualquer
tipo de feminilidade estética, tornou-a, aos olhos alheios, uma mulher assexuada,
que impunha respeito e presença em sua profissão através da sua maneira de
vestir, e que fora disciplinada na Escola Normal como “mulher-corpo de professora”
e com competência curricular para disciplinar indivíduos na infância, cooperando na
ordenação social e, ainda, afastando qualquer ameaça d Na imagem do busto de
Marilda de Godoi, em sua formatura de e as mulheres pudessem transgredir seu
papel “elementar” do gênero feminino, a maternidade.
Voltemos a falar de Marilda de Godoi e suas irmãs ainda crianças. Marilda, ao
final de sua infância, numa transição e nova fase corporal, o nascimento da moça,
que já sabia dos perigos oferecidos pelo mundo, e que suas atitudes e escolhas
requereriam limites aprendidos anteriormente na escolarização primária. Na figura
abaixo, temos a imagem das três meninas da família de Maria Paula Fleury: Marilda
de Godoi, Augusta de Godoi e Terezy de Godoi.
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Figura 34: Da mais velha a mais nova: Marilda de Godoi, Augusta de Godoi e Terezy de Godoi.
Acervo: Marilda de Godoi.

Na imagem das três irmãs, vemos mais uma vez, a indumentária semelhante
a batas e camisolas, indumentária observada nas imagens anteriores, ao longo do
capítulo, se repetindo nas fotografias de bebês, crianças e moças, como uma “peça
básica”, indispensável ao guarda-roupa. Agora, nesse momento, Marilda e suas
irmãs estão saindo da fase da infância numa transição para a adolescência ou
mocidade. As três juntas fazem uma linha diagonal no enquadramento da fotografia,
num alinhamento de forma triangular. A irmã mais nova ainda apresenta o mesmo
estilo de cabelo referente a sua imagem de menina marinheira na figura anterior,
quando era mais nova que no momento dessa imagem analisada. Em seu cabelo há
uma fita com um laço no alto da cabeça. As duas irmãs mais moças, Marilda e
Augusta, têm o cabelo mais longo, com a parte de cima repartida de lado, compondo
um penteado repleto de ondas, produzindo um efeito de moças, separando-as da
infância.
No decorrer da exposição dos métodos e teorias apresentadas neste trabalho,
adotamos uma relação multidisciplinar para a pesquisa e análise da imagem
fotográfica, como requerem os Estudos Visuais, bem como os estudos e análises
com/em imagens fotográficas. A fotografia apresenta-se dessa forma numa
produção histórica. Para se alcançar o entendimento da dimensão visual da família
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Fleury no contexto da dimensão visual da sociedade goiana, foi necessário
destrinchar e analisar os papéis que a fotografia exerce na cultura e nas relações
cotidianas, no intuito de identificar e analisar a construção do gênero feminino
através da disciplinarização dos corpos das mulheres e da normatização de
condutas também reproduzidas em seus corpos.
No processo de deciframento e decodificação da imagem fotográfica, abremse maneiras plurais de entendimento e análise da imagem, devendo ser
selecionadas pelo pesquisador as estratégias metodológicas a serem seguidas e
também os objetivos ou interesses a serem obtidos na análise das imagens
fotográficas. Mediante esses critérios utilizados na busca de caminhos, pesquisas e
escolhas, concebo a fotografia como um artefato, um vestígio visual que interage
socialmente, sendo capaz de transmitir heranças culturais mediante o deciframento
de signos e sentidos. Desta forma, sendo assim a fotografia apresenta-se com o
estatuto de uma narrativa cultural. Se a fotografia se configura como uma narrativa
cultural, um vestígio documental para a história e a história também se configura
numa narrativa cultural, assim chego ao processo de compreensão da fotografiahistória ou, ainda, a fotografia histórica. Para a formulação deste conceito, pertinente
aos Estudos Visuais, e para a própria História, podemos ter como referencial os
pressupostos apresentados por Kossoy:

Toda fotografia tem atrás de si uma história [...] O fragmento
fotográfico adquire significado quando se percebem as múltiplas teias
que o enlaçam ao contexto histórico e à vida social em que se insere
e, ao mesmo tempo, documenta. Trata-se de desvendar, seus
alicerces mais profundos, sua trama histórica e social, sua dimensão
cultural e ideológica. (KOSSOY, 2007, p. 52)

Assim como a linguagem escrita, a linguagem de imagens tem várias facetas
e cabe ao pesquisador a responsabilidade de estabelecer métodos de análise,
observando e dialogando com o conjunto de fontes documentais escolhidas para o
desenvolvimento da pesquisa. A fotografia histórica nos proporciona uma
possibilidade de percepção e análise para a produção historiográfica. “Toda
fotografia tem atrás de si uma história” e a história é uma narrativa cultural que diz
respeito a vida em sociedade, a fotografia também tem o papel de narrar sobre o
fato ocorrido no passado.
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Assim como a história, a fotografia se reconfigura em várias representações
do passado, no desígnio de contar sobre a realidade das relações humanas.
Mediante essa interpretação e análise, e sabendo que a fotografia é paradoxal e
possui várias categorias de saberes, considero a fotografia histórica como um
campo conceitual para se trabalhar em imagens/com imagens nos Estudos Visuais,
em consonância com a Crítica Feminista para a produção epistemológica do
conhecimento feminista.

A foto é passado. Além das capacidades literária e narrativa da
fotografia, a foto afirma algo que, ao ser passado, constitui uma
prova verdadeira da realidade.(...) A foto é “silêncio e mobilidade”. O
tempo da foto é passado. Registro do que já não é. Se a foto for
mantida, privilegia-se a representação do tempo que não mais
voltará. Desse modo, a foto é tempo que já existiu. (SILVA, 2008, p.
98-99)

A foto tem a capacidade de narrar, assim como o cinema, as artes visuais e a
escrita. A foto sempre retornará ao passado que um dia já foi e que ficou constatado
na materialidade da imagem como testemunho documental. Ela pode não dizer
nada, mas, ao mesmo tempo, diz sobre muito. Nesse sentido, a fotografia histórica,
no processo uma seleção em meio a tantos saberes e sentidos da imagem, torna-se
uma ferramenta conceitual para a análise da imagem, percorrendo a metodologia
fenomenológica. Concebo, portanto, o conceito de fotografia histórica como proposta
analítica das microrrelações de poder, da sexualidade, bem como das relações
familiares. A fotografia é uma visualidade que, entrecruzada a outras fontes, narra e
conforma, desconstrói e perpetua histórias de indivíduos e de suas famílias.
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Filha,

Que vontade, filha minha,
Que recuasse o tempo
E novamente pudesse ter você
Em meus braços
Beijar-lhe as faces coradas
Afagar-lhe os cabelos macios
Embalar
Seu corpinho roliço,
Cheiroso, tenro, saudável.
Como me é doloroso, ler em seus olhos,
Olhos hoje adultos,
O desencanto da vida,
O cansaço das noites
Sem sono,
O medo que a maternidade inspira às jovens mães.
Notar a transformação
Que o seu querido corpo
Dia a dia vai sofrendo,
E sentir a impotência do meu amor;
Incapaz de sofrer as dores
Que lhe esperam,
Incapaz de retirar
De seus olhos queridos,
As sombras do receio,
Incapaz de carregar em mim,
O peso da sua maternidade,
Incapaz de formar uma barreira,
Aos seus temores e cansaços

Marilda de Godoi (seus escritos - não publicado)
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CAPÍTULO III
ENTRE CORPOS FEMININOS, RITOS E FAMÍLIA: CASAMENTO E
MATERNIDADE

Figura 35: Marilda de Godoi, aos 18 anos, vestida para o baile, nos festejos do Batismo Cultural de
Goiânia, 1942.

Marilda de Godoi acompanhou, na década de 1940, os principais momentos
de desenvolvimento de Goiânia, depois da transferência da capital, tendo estado
presente durante as comemorações do Batismo Cultural de Goiânia.31 É possível

31

No dia 5 de Julho de 1942, a convite do interventor da cidade, intelectuais, artistas e cientistas se
reuniram para apresentar a mais nova capital do país em um evento que ficou conhecido como
Batismo Cultural de Goiânia.
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perceber, no canto inferior direito da fotografia, a assinatura, “Foto Berto”32. Marilda
se recosta a um móvel, possivelmente uma cadeira, o seu outro braço ficou
escondido e ela apresenta um olhar distante, longe do espectador. Marilda-moça
(Figura 35) usa um vestido de baile, indumentária típica das festas de debutantes,
formatura e casamento, de cor branca, muito indicada para essas ocasiões e cujo
estilo se cristalizou no imaginário popular como os vestidos de conto de fadas, com
rendas e bordados. Há flores e rosas bordadas pelo corpo do vestido que Marilda
usa na fotografia e suas mangas são bem afofadas. Ela também usa adereços como
pulseira no braço, colar, brincos e um prendedor em seu penteado. É importante
ressaltarmos que a cor branco e rosa remetiam a pureza, castidade, ternura, amor;
sentimentos que sempre foram associados à figura feminina e, portanto, ao do
gênero feminino, representado nas mulheres em seus corpos, gestos e ações
culturalmente concebidas no contexto do universo feminino.
As mulheres sempre estão no campo de visão de alguém, seja um grupo
social ou familiar, e sempre se encontra” exposta” à visão de algum indivíduo ou
“exposta” em ocasiões sociais, em que seu comportamento é observado e vigiado o
tempo todo. Para Berger(1999), “os homens atuam e as mulheres aparecem’ e mais:

Os homens olham as mulheres. As mulheres veem-se sendo
olhadas. Isso determina não só a maioria das relações entre homens
e mulheres, mas ainda a relação das mulheres entre elas. O fiscal
que existe dentro da mulher é masculino: a fiscalizada, feminino.
Desse modo ela vira um objeto – e mais particularmente um objeto
da visão: um panorama. (BERGER, 1999, p. 49)

A mulher era um “objeto da visão” e, dessa forma, precisava ter sempre o
cuidado

com

o

modo

como

“aparecia”

aos

olhos

alheios,

pois

estava

constantemente sendo avaliada nas práticas sociais. Por isso, precisava ter cuidado
com sua conduta, suas vestimentas, seu jeito de andar, sentar, falar; adequando-se
a um conjunto de regras sociais e visuais para ser aceita no convívio cotidiano.
Mediante essa relação entre o olhar alheio e o ser vista, da mulher, ela crescia
32

Silvio Berto, nasceu em Milão, no dia 30 de outubro de 1908. Veio com a família para o Brasil,
ainda menino, por volta de 1913. Se tornou fotógrafo professional com 13 anos de idade em São
Paulo e veio para Goiânia da década de 1930 onde registrou os principais acontecimentos e
desenvolvimento de Goiânia. Acompanhou os principais momentos da nova capital, como as
primeiras obras arquitetônicas e até mesmo o batismo cultural em 1942. Era fotógrafo da família
“Fleury de Godoi”.
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atenta e cheias de cuidados e receios, a fim de “agradar a plateia”. Esse zelo com a
“imagem de si” era intrínseco à mulher, e vinha acompanhado de uma constante
preocupação com os olhares dos outros: Estava agradando? O que os outros
pensam dela? Estaria se comportando bem e sendo aprovada em sua conduta? Ao
longo de sua trajetória de vida, a mulher tem se mantido sempre ocupada e
preocupada com a obrigação de agradar e ser aprovada socialmente e, muitas
vezes, mesmo inconscientemente, se encontra aprisionada em seu próprio corpo,
reproduzindo uma” máscara social” e perdendo sua autenticidade. Nesse processo,
ela apreende, internaliza e reproduz em seu corpo normas e regras visuais através
da disciplinarização corporal imposta e aceita por ela e também a normatização de
condutas e papéis sociais.
O que podemos perceber nas relações sociais e interpessoais é a definição
de vínculos, valores afetivos e escolhas de relacionamentos a partir da imagem que
a mulher reporta ao social. A imagem construída e teatralizada por ela irá
estabelecer suas relações pessoais, pois passa pelo crivo da avaliação e do
julgamento para que, finalmente, a mulher seja escolhida por um homem para seu
convívio. Por isso, entendemos que, ao longo da história e dentro da cultura
patriarcal, alguns discursos e imagens se cristalizaram, como, por exemplo: “existe a
mulher para se aventurar, passar o tempo e a mulher certa para se casar”; “a mulher
deve se manter virgem para o casamento”; “que é feio e perigoso para a mulher
casada andar na companhia de mulher solteira”; “mulher de família não sorri alto
demais não fala alto e é comedida com as palavras”; “que andar sozinha a noite em
festas e eventos é inconveniente”. Enfim, são tantas as representações, discursos e
imagens que circularam no imaginário social ao longo do tempo, que ainda chegam
até resquícios desses discursos os quais norteiam muitos grupos sociais e muitas
relações culturais. Nesse conjunto de valores em que representações, discursos e
imagens que tornam as relações interpessoais tão competitivas, as mulheres se
preocupam em agradar os outros e não a si próprias, e “parecem”, como afirma
Berger, quererem esculpir sua imagem, apresentando um corpo perfeito, encenando
gestos e condutas, tudo para conquistar a confiança da plateia. Em nossa análise,
desta forma, buscamos compreender como se estabelecem as relações entre
homens e mulheres e as relações entre as mulheres e, por isso, muito ouvimos
ainda na contemporaneidade que “a mulher se veste para outras mulheres”, porque
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seu corpo e sua aparência se tornam moeda de troca na esfera de competição e de
sua aceitação pelo outro.
Fica claro que, ao longo da história ocidental, nesse jogo relacional entre o
indivíduo e o meio social em que ele vive, o corpo se materializou como objeto,
tornando-se o “corpo-objeto” o foco principal da cultura de massa através da
industrialização e do incentivo ao consumo de modo geral, o que estabeleceu
padrões de beleza almejados pelas mulheres propagandeados nos corpos de atrizes
e modelos. Trata-se de um padrão que se converteu em alvo de intensa busca pelas
mulheres, como concretização do corpo ideal, e também pelos homens, que
passaram a idealizar a mulher perfeita ou a mulher certa para se estabelecer uma
relação afetiva. Assim foi construída a mulher ideal, dotada de beleza, charme,
requinte, bons modos e bom comportamento, requisitos necessários para que fosse
selecionada pelo homem a quem conferiria status social, pois figuraria como “um
troféu” a ser publicamente exibido por ele.
Em contrapartida, a mulher, para ser escolhida, desejada e amada, se
submete à competitividade em relação às outras mulheres, se sacrificando ou se
punindo a fim de se tornar visualmente a “mulher ideal” para ser escolhida. Essas
relações de competitividade se configuram em relações de poder microcotidianas
em que cada um age no intuito da “sobrevivência social”, sendo possível, no
contexto contemporâneo, perceber essa competição e o esforço da mulher em
atingir o padrão de beleza estabelecido, seja através das roupas, adornos, adereços,
excesso de atividade física, dietas ou cirurgias plásticas. Para que esse ideal de
mulher seja encarnado, é preciso autofiscalização e autocrítica constantes da
própria mulher para não cometer erros, seja na aparência física corporal ou no
comportamento. E isso faz com que as mulheres sejam exigentes e duras consigo
mesmas e umas com as outras, autopunitivas, severas, negando muitas vezes sua
anatomia genética, negando seus reais desejos e vontades, negando suas
características físicas ou psíquicas, julgando e reafirmando representações e
estereótipos. Ainda nessa análise, Berger continua:

E assim ela passou a considerar o fiscal e o fiscalizado dentro de si
como dois elementos constitutivos, e contudo sempre distintos, de
sua identidade como mulher. Ela tem de fiscalizar tudo o que faz
porque o modo como aparece para os outros, e em última instância
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para os homens, é de crucial importância para o que normalmente se
considera o êxito de sua vida. Seu próprio senso de ser por si
mesma é suplantado por um senso de estar sendo apreciada, como
ela mesma, por outro. (BERGER, 1999, p. 48)

Quando consegue reunir em seu corpo e em sua postura corporal signos e
sinais que remetem à imagem de moça comportada, alcança reconhecimento
familiar e social e isso a leva ao “êxito em sua vida. Quantos de nós leitores já não
ouvimos o discurso: “ela tirou a sorte grande porque fez um bom casamento”, ou “ela
está bem casada” ou ainda “sempre foi uma boa moça, merece a sorte que tem”. Na
cultura patriarcal, a mulher nasce para viver sob tutela de algum homem, seja pai,
irmão ou seu marido, e sempre sob o discurso de que a mulher é frágil e precisa ser
protegida, como bem nos lembrou Marilda de Godoi em sua crônica “Do pai
proprietário ao marido” no capítulo primeiro (figura 8), que já analisamos
anteriormente. No discurso patriarcal, o destino da mulher é o casamento e a
maternidade, feitos que deveria realizar sob pena de ser mal interpretada,
ridicularizada ou humilhada, tornando-se alvo de comentários pela má sorte de ter
ficado solteira.
De acordo com o discurso internalizado no imaginário social, a imagem da
mulher melindrosa dos 1920, de acordo com Lurie (1997, p. 88), era de uma mulher
“alegre, namoradeira e muitas vezes imprudente na busca de diversão e emoções”.
Nesse sentido, a mulher que quisesse ter “êxito na vida” deveria ser “fiscal” de si e
se disciplinar para não se tornar a mulher “melindrosa, namoradeira e imprudente”.
Aqui analisamos também mais uma vez o sentido dos sorrisos das mulheres nas
imagens. Como já sugerimos nas fotografias selecionadas que analisamos nesse
trabalho, as mulheres apresentam expressão angelical, às vezes um esboço de leve
sorriso, mas não vemos usualmente as mulheres sorrindo de fato nas poses
fotográficas, já que a alegria era um sentimento que remetia à imprudência por parte
da mulher ou ao mau comportamento, desviando-a da conduta esperada nas redes
de relacionamentos microcotidianas. Então, entendemos aqui que as mulheres
tinham que se abster da alegria, pois isso significava perigo para a família e poderia
ser um sinal que a mulher não estava condizente com seu papel de “verdadeira
mulher”. Para alcançar o mérito, deveria ser fiscal de si e não permitir que os
“perigos da vida, da juventude, as vontades do corpo” se sobressaíssem a ponto de
perder o juízo e “se perder na vida”. Para que a mulher conseguisse o feito de um
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bom casamento, “o êxito na vida”, ela precisava ser comportada, causar boa
impressão para ser apreciada e, então, requisitada porque seria “fiscalizada”
constantemente pelo homem que primeiro a veria e observaria para depois propor
um relacionamento. Segundo Berger, a mulher só teria chance de ser escolhida
pelos olhos de um homem caso mantivesse em sua identidade feminina o papel de
“fiscal e fiscalizada”, sempre criteriosa com a composição de sua imagem no corpo,
tendo cuidado com as vestimentas, os gestos e as condutas, sempre em estado de
alerta por ser alvo da visão alheia.
No discurso patriarcal, o casamento e a maternidade se constituíam em êxito
para a mulher e, além de seu destino, eram também uma sorte, um triunfo, um
privilégio que ela só mereceria mantendo-se pura e casta durante a mocidade, e
também sempre bela, delicada, cordial, prudente e em constante aprimoramento
para bem desempenhar seu papel no matrimônio. Entretanto, por trás desse
discurso patriarcal, legitimado pela família, pela religião e pela escola, muitas
mulheres, ao longo da história, e de acordo com os estudos feitos nesta presente
tese, no final do século XIX e meados do XX, se submeteram a todo tipo de violência
simbólica e psicológica, tendo sido a elas negada autonomia enquanto sujeito
histórico. Essas mulheres anônimas da história e tantas outras nos diversos grupos
constituintes da teia social, além das mulheres selecionadas nesta pesquisa de
doutorado, se submeteram à vontade dos outros, abnegando-se ao extremo na
dedicação aos outros, indo contra a própria vontade, ora se casando ora seguindo a
vida religiosa de celibato para também agradar à família, sempre para obedecer ou
agradar a alguém.
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Figura 36: Louise de Broglie, condessa d’Haussonville, Jean-Auguste Dominique Ingrees, 1845.

Entendemos a imagem acima como um padrão visual da moça pura e
delicada em sua pose. Além de um certo coquetismo no gesto com as mãos, tem a
cabeça levemente reclinada para baixo e o rosto angelical olha na direção do
espectador. Assim como o vestido de Marilda-moça (figura) na cor branca, o vestido
da Condessa33, na pintura, é de cor clara, numa tonalidade azul, confirmando a
afirmação de que, ao longo do século XIX e meados do século XX, a indumentária
das crianças e das moças era de cores claras. O vestido, cuja cor clara se referia a
pureza e doçura, foi confeccionado à moda romântica, como indumentária de
princesas e donzelas, culturalmente, serviu de modelo para as mulheres
pertencentes às famílias da classe média e alta.
Nas duas imagens (figura 35 e figura 36), o cenário se mostra mais intimista,
de particular domínio da personagem, um lugar que sugere intimidade, proteção e
segurança, e onde uma moça deveria ser é educada para ser vigilante de seus atos
e comportamentos e onde seria é vigiada pela família para manutenção da ordem ou
de sua pureza, pois ela deveria se conservar donzela até o casamento. O retrato de
sua intimidade, tanto na imagem de Marilda-moça quanto o da Condessa, retratam
33

Condessa d’Haussonville, 1845, pintura óleo sobre tela, The Frick Collection, Nova York. JeanAuguste Dominique Ingres.
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intimidade, lugares de clausura e repouso e que revelam a intimidade das
personagens que, ao serem retratadas, tornam-se públicas e precisam ser
apreciadas em suas principais características de moças recatas e comportadas,
belas e jovens.
Notamos que o lugar no quadro de Ingres (figura 36) se trata de um quarto,
pois tem como mobília uma penteadeira, típica de quartos femininos, onde estão
dispostos jarros, vasos de flores e utensílios/objetos de uso feminino. Atrás da moça
e em cima da penteadeira, vemos um espelho posicionado na parede que tem em
seu reflexo as costas da Condessa, mostrando seu pescoço e seu penteado, com
um coque preso com flores, mais um elemento que atribui delicadeza à visualidade
da moça no retrato. O retrato da Condessa de Haussonville é anterior ao advento da
fotografia e se assemelha a imagem de Vênus, de Botticelli, no Renascimento, obra
destacada no primeiro capítulo nessa tese de doutorado, bem como à imagem de
Maria, prima de Augusta Faro (figura 11) e Marilda-moça no início deste capítulo
terceiro. Em todas essas imagens destacadas, repete-se o padrão da pose feminina
angelical construído historicamente, seja na pintura ou na fotografia, como um
padrão visual estabelecido pelos olhares de pintores, fotógrafos, expectadores e
relações sociais que configuram imagens cristalizadas de padrão de beleza,
vestimentas, poses fotográficas, significando imageticamente, no construto social, a
imagem da mulher recatada, pura, de valores inquestionáveis; imagem que também
simboliza nobreza, feminilidade, delicadeza, pois a expressão angelical nos gestos
e poses aciona a ligação dessas representações indicadas com o gênero feminino,
constituindo assim um corpo repleto de signos e sinais em pleno funcionamento no
âmbito das redes relacionais de poder. Com o enrijecimento do comportamento e da
intimidade refletidos no corpo, também se enrijece a memória corporal e, sendo
assim, o corpo também possui uma memória que é construída através das
afetividades. De acordo com Rago:

A educação das meninas, padecia de ambiguidade pois ao mesmo
tempo que as circunscrevia no universo doméstico, incentivando-lhes
a maternidade e estabelecendo o lar como seu domínio, as habilitava
para a vida mundana, fornecendo-lhes elementos para brilhar em
sociedade. (RAGO, 2013, p. 155)

142

Figura 37. Maria Paula Fleury, Eunice Fleury, Hermínia Fleury Curado, Nair Cupertino de Barros.
Coleção Marilda de Godoi/ IPEHBC.

As mulheres das camadas sociais mais abastadas recebiam instruções e
formação escolar nos melhores colégios e internatos que suas famílias pudessem
lhes proporcionar e aprendiam nas matérias e conteúdos as maneiras de se
comportar, se vestir, quais condutas deveriam ter em cada situação da vida. À custa
do discurso normativo de gênero na família, eram disciplinadas para seguir com seu
destino de mães e esposas. Na imagem acima, de Maria Paula Fleury, sua irmã
Hermínia Fleury e suas primas, percebemos os traços culturais da moda feminina da
década de 1920, como tem sido analisado nesse trabalho, com ênfase no capítulo 2,
no que se refere ao discurso produzido da “mulher melindrosa”. A moça ao lado de
Maria Paula (a segunda, da esquerda para a direita, usa uma vestimenta mais
semelhante aos vestidos confeccionados nessa época histórica. Sua roupa
apresenta linhas mais retas, um vestido mais solto e que, aparentemente, tem uma
listra na vertical. A roupa apresenta ainda o detalhe da gola mais aberta com o
pescoço mais descoberto se comparado às outras roupas das moças na fotografia.
Ela também usa um colar que chega próximo à cintura. Todas as moças usam
cabelo Chanel e levemente ondulado, com laços e “pega-rapaz” no centro da testa,
ou seja, estão com o mesmo penteado. Seus corpos foram posicionados na
diagonal, uma ao lado da outra e seus rostos estão inclinados na direção da
objetiva, olhando para o expectador.
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Interessante analisar novamente a expressão facial das moças nessa
imagem. Fica clara, assim, mais uma vez a percepção da seriedade em seus rostos,
com destaque para a ausência do sorriso. Precisavam “brilhar” em sociedade,
demonstrando educação, etiqueta social, bons hábitos e valores, cumprindo a
principal lição que aprenderam, a de serem “fiscais” e “fiscalizadas”, o que as levaria
ao sucesso social, distanciando-as das “alegrias e imprudências” da “ociosa e fútil”
mulher dos anos 1920.
Ao “brilharem” em sociedade, fariam sua família feliz e honrada, cumprindo
seu papel enquanto filhas obedientes, propagadoras do nome que carregavam,
conservando os bons costumes e boas condutas, além de legitimar a harmonia e a
integridade da família. A família, uma instituição histórica, social e cultural e desde o
século XIX, tornou-se objeto de estudos da Ciência e, a partir daí, transformou-se
em uma categoria de análise para as Ciências Humanas e seus pesquisadores nas
áreas de Antropologia, Filosofia e Sociologia, a partir da qual foram promovidos
debates e reflexões em torno das problematizações dela advindas. No que se refere
ao meu trabalho de doutorado, o recorte escolhido para a pesquisa encontra-se
justamente no desenvolvimento dos saberes e dos discursos sobre família, sendo
que um dos valores presentes no discurso sobre o ideal de família do século XIX o
discurso da unicidade que a família deveria apresentar, com seus valores singulares,
bem como a força da sua união. A fotografia veio a coroar essa busca ou essa
necessidade que a família tinha de “aparecer” e manter seu status social em razão
do que se construiu uma imagem adequada ao “jogo das aparências” e que
legitimava essa família através da imagem fotográfica.
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Figura 38. Em primeiro plano, centralizada na imagem, a senhora Tereza de Alencastro de Godoi. Em
segundo plano, da esquerda para a direita: Albatênio de Godoi, Maria Paula Fleury, Maria de Pina e
Luis Godoi. Coleção Marilda de Godoi/ IPEHBC.

Na fotografia acima, temos Maria Paula Fleury, seu marido Albatênio de
Godoi e outras ramificações dessas famílias. Trata-se de mais uma fotografia que
está em posse do IPEHBC e que compõe a Coleção doada por Maria Paula.
Segundo Miriam Moreira Leite, os retratos de família foram os mais difundidos
historicamente e, nessas fotografias, pode aparecer na imagem apenas um membro
da família ou todos eles, uma ou mais gerações ou outras ramificações da família
(LEITE, 2000, p. 73). Essa harmonia e união familiar, bem como o prestígio social
que a família tinha poderia ser enxergado na imagem seja pela disposição dos
corpos, nas vestimentas, ou em outras informações dispostas na imagem como, por
exemplo, a quem tinha sido endereçada a fotografia, ou a inscrição na imagem e até
mesmo o cruzamento com outras fontes de análise. Nessa fotografia acima, vemos
em segundo plano Maria Paula Fleury, Albatênio de Godoi, Maria de Pina e Luis de
Godoi. Em primeiro plano, centralizada na fotografia, vemos Tereza Alencastro de
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Godoi, mãe do marido de Maria Paula. Essa foto nos apresenta uma imagem de
equilíbrio, pois os corpos estão distribuídos de maneira harmônica, com dois pares
de pessoas em segundo plano, enquanto em primeiro, vemos a matriarca da família,
que a sua direita e a sua esquerda duas mulheres, cada uma de um lado, e também
uma criança em cada lado, duas meninas que, possivelmente, se posicionaram ao
lado de suas mães ou tias. Enquanto isso, vemos um menininho posicionado entre
sua provável avó e uma outra mulher. Podemos fazer um cruzamento entre essa
imagem analisada agora e a fotografia da família Fleury Curado no primeiro capítulo,
concluindo que mesmo que essa fotografia tenha um número menor de pessoas em
comparação com a fotografia da família Fleury, ela apresenta a disposição dos
corpos na imagem. Em primeiro plano, todas as mulheres sentadas em cadeiras
com as crianças nas laterais da imagem, ao lado de mulheres (figura 14 e figura 38)
que têm também crianças sentadas no chão aos seus pés; além disso, os meninos,
nessa imagem e na imagem da família Fleury, estão ao lado das matriarcas, numa
espécie de rito de passagem, o que lhes confere poder, pois embora não sejam
ainda homens capazes de assumir seu papel família, não precisam, por outro lado,
serem igualados à imagem das meninas no retrato.
Nessa imagem que estamos analisando agora, a matriarca se apresenta de
modo imponente, com a cabeça levemente erguida. Se observarmos a inclinação da
cabeça de todas as mulheres nessa imagem fotográfica, elas estão com a cabeça
inclinada para baixo, como já percebemos em outras imagens em que os rostos das
mulheres reclinados revelam obediência, timidez, receio e ponderação, mas a
senhora Tereza de Alencastro está com a cabeça mais elevada. Todas as mulheres
mantêm a expressão do rosto sem o sorriso, com exceção de Maria Paula, e a
mulher ao lado direito da matriarca tem a expressão facial mais suave, entretanto
não sorri. Outra análise interessante nesse retrato de família e que perpassa todas
as imagens que temos analisado é o cruzamento de pernas. Analisamos em
imagens anteriores como as moças no Colégio Santana (figura 31), mantêm pernas
e pés cruzados, assim como na figura Marilda-menina e agora as duas mulheres
que estão sentadas ao lado de dona Tereza de Alencastro. A moça do lado direito
cruza a perna esquerda por cima da direita, postura que, como já destacamos, não é
tão confortável e pode ser prejudicial ao quadril e ao joelho, enquanto que a mulher
do lado esquerdo de Tereza de Alencastro apenas cruza o pé esquerdo sobre o pé
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direito. Instigante pensar na postura corporal de Tereza de Alencastro em
comparação com a das mulheres sentadas ao seu lado, pois ela se mantém altiva,
com um semblante que expressa firmeza e, o mais interessante, ela não está com
as pernas cruzadas como temos observado nas imagens dos corpos de mulheres
nos retratos ao longo da tese. A matriarca da família mantém as pernas paralelas ao
quadril. O que diferenciaria a imagem de Tereza de Alencastro da imagem das
outras mulheres? Por que ela manteve, em que ela mantém as pernas paralelas
enquanto as duas mulheres, nessa e em outras imagens ao longo das séries de
fotografia que temos investigado, estão com as pernas cruzadas?
Haveria algum sentido no fato de as mulheres mais novas terem a
preocupação em deixar “as pernas fechadas”? Em todas as imagens que estamos
analisando, as mulheres que estão com as pernas cruzadas são moças, mulheres
jovens e/ou jovens senhoras, enquanto que as senhoras com idade mais avançada,
caminhando para o rito da velhice, não têm a preocupação ou não precisam mais
manter as pernas fechadas. Dentro da cultura patriarcal, o que uma senhora mais
velha tem a esconder ou a preservar? Muitas mensagens podem estar escondidas,
outras latejam a partir das indagações do expectador/pesquisador, depois de
interligar as imagens a uma rede de comunicação visual. A repetição da cena
fotográfica e a sondagem de informações e respostas obtidas podem trazer sentidos
e significados a relações vividas no cotidiano e cujos sentidos são simbolicamente
desejados nos corpos das pessoas. Diante essa análise, podemos também refletir
sobre o que nos diz Foucault acerca das relações de poder mediante a sexualidade:

Estamos em uma sociedade do “sexo”, ou melhor, “de sexualidade”:
os mecanismos do poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que faz
proliferar, ao que reforça a espécie, vitalidade do corpo social, o
poder fala da sexualidade e para a sexualidade; quanto a esta, não é
marca ou símbolo, é objeto e alvo. (FOUCAULT, 2015, p. 159-160)

Foucault afirma que a sexualidade encontra-se ao lado da norma, das
disciplinas, regulamentações e que passa por um controle normativo no social,
recebendo dessa maneira o corpo todas as relações em si, num diálogo e
movimento constantes que exalam as mais variadas relações também. Nessas
relações interativas, o corpo das mulheres se torna objeto de controle, pois nele se
“faz proliferar” a continuidade da espécie cuja perpetuação se dá através de um
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rígido controle da família e das gerações. Em seus ritos de passagem, enquanto a
mulher estiver em seu corpo, a reprodutividade precisa ser cuidada, protegida,
controle que se dá por elas mesmas, sob influência dos valores patriarcais.
Enquanto forem reprodutoras, as mulheres precisam manter o corpo salvaguardado.
Sendo assim, o cruzamento das pernas se torna algo mecânico, automático, feito
em ato coletivo, subjetivo e intencional, pois elas, como estão sendo vigiadas,
avaliadas, escolhidas, devem manter o funcionamento do ciclo relacional. Entretanto
numa mulher em sua última fase biológica da vida ou a passagem para o rito da
velhice, esse controle corporal já não se aplica.
Entendemos, dessa forma, que as mulheres, desde a infância, aprendem a
cruzar as pernas, não como um ato natural e instintivo do corpo, mas em
decorrência de um controle de conduta corporal construído culturalmente. Podemos,
então, nesse sentido, ver nas repetições das imagens posturas figurativas de moças
e mulheres, encenando a mulher comportada, a bonequinha dos anos de 1920 com
o “beicinho igual abelha”, pernas de bailarina, beleza de princesa e postura de
rainha. A e assim a mulher centralizada na fotografia possui ainda postura de rainha
e ergue a cabeça, mas que já cumpriu seus desígnios, papéis e atividades e seu
corpo já não causa preocupação ou não é mais o foco do controle da sexualidade,
embora desempenhe seu papel de conselheira, mulher sábia e experiente, a qual
tem o poder de resguardar outras mulheres e legitimar poder às novas gerações que
darão continuidade à espécie e ao cuidado com o nome da família.
Na imagem das mulheres, nesse retrato (figura 38), os vestidos de algumas
delas dão sinais da moda na década de 1920, como percebemos no decorrer desse
trabalho. No primeiro plano, a mulher do lado esquerdo usa um típico vestido dos
anos de 1920: linhas retas, listras, gola aberta e, no segundo plano, a Maria de Pina
também usa um vestido com a gola mais ampla, que deixa o pescoço descoberto.
Maria Paula também usa um modelo de roupa bem comum nessa mesma época,
que é a roupa de marinheiro, também já estudada no capítulo anterior. De acordo
com Moreira Leite:

A fotografia permitiu que quase toda gente pudesse se transformar
num objeto-imagem, ou numa série sucessiva de imagens que
mantém presentes momentos sucessivos da vida, ou ter presente a
memória. No caso das fotos de família, a tentativa é aprender a ler o
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conteúdo manifesto e o conteúdo latente das fotografias e descobrir
meios de transmitir essa aprendizagem. (LEITE, 2000, 75)

Nas fotos de família, é possível percebermos os traços culturais vivenciados
no tempo da narrativa fotográfica e analisarmos essa narrativa constituída na
imagem. Como temos analisado, a fotografia se tornou um testemunho documental
da parentela e seus costumes, hábitos e valores culturais da família. Ler o conteúdo
das fotografias é abrir espaço também para o aprendizado sobre as relações
parentais, as relações de poder e toda a construção de imagens que direciona e
orienta as práticas sociais em um constante movimento de relações interpessoais no
cotidiano. A memória do tempo vivido, o tempo da infância, a relação com cheiros,
sabores, espaços geográficos, enfim, tudo isso vem à tona para quem lê a imagem,
seja personagem/observador na cena fotografa seja outro expectador, os laços,
vínculos e memórias afetivas se mostram partes viventes na imaginação e no corpo,
nos sentidos do corpo. Com a popularização da fotografia, tornou-se possível
reproduzir a imagem de alguém, reproduzir a própria imagem e, sendo assim, as
pessoas, abastadas ou não, passaram a desejar esse novo souvenir, pois, nos
grupos familiares, era um prazer guardar fotos e presentear com elas as pessoas.
Além disso, a fotografia de família era um instrumento de conservação da família
através da memória, uma vez que a imagem da pessoa se manteria ali acessível
aos expectadores. Sendo assim, a fotografia histórica é uma forma de contar a
biografia de uma pessoa, sua trajetória, pois fala de seus principais momentos de
reunião familiar e afetiva. Vejamos as duas imagens abaixo da família de Marilda de
Godoi.
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Figura 39. Filhos e filhas do casal Maria Paula Fleury e Albatênio de Godoi. Acervo privado de
Marilda de Godoi. 1943.

Figura 40: Filhos e filhas do casal Maria Paula Fleury e Albatênio de Godoi. Acervo privado de
Marilda de Godoi. 1947
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Como já mencionamos anteriormente, e de acordo com Miriam Moreira Leite,
a fotografia de família foi a mais difundida historicamente, sendo comum registrar
todos os membros da família, o que também, de certa forma, atestava essa
unicidade familiar, comprovando o número de filhos/as que o casal tinha, o que era
motivo de orgulho, já que uma das funções do homem e da mulher era a união
matrimonial e a multiplicação da espécie. Uma casa cheia de crianças era sinal de
fertilidade e atestado de que as obrigações impostas ao homem e à mulher haviam
sido cumpridas. A imagem da família reunida indicava abundância, alegria, união
entre todos os membros, conferindo ao lar um estatuto de equilíbrio.
Na primeira imagem acima (figura 39), de 1943, temos dois planos, sendo
que, no primeiro, plano estão as crianças menores e, atrás (em segundo plano), as
duas filhas mais velhas, incluindo Maria Paula e os dois rapazes mais velhos, ambos
vestindo uniforme da Marinha. O uniforme, na imagem, também carrega um sentido
de prestígio e status social, pois mostra que a nova geração de homens da família já
está exercendo uma profissão cujo status é de mérito e honra, pois os integrantes da
marinha são tidos como pessoas de coragem e força de espírito. Marilda de Godoi, a
filha mais velha, está de braço dado com seu irmão, o que sugere cumplicidade,
parceria e também demonstra que a mulher é acolhida pelo homem. Ainda sobre a
primeira imagem (figura 39), no arquivamento de Marilda, há uma tira de papel
anexada na parte inferior da imagem, com uma frase que parece ter sido
datilografada: “Os filhos do casal Caiado de Godoy”. A frase reitera o pertencimento
das personagens da imagem a um grupo familiar e o mais interessante é que essa
legenda contém o sobrenome do casal “Caiado de Godoy” e, embora nem Marilda,
nem suas irmãs e irmãos tivessem no registro de nascimento o sobrenome “Caiado”;
eles realmente tinham um grau de parentesco com esse sobrenome proveniente de
uma outra ramificação e não tão próxima de Marilda e sua família. Então, por que foi
colocado na legenda o sobrenome “Caiado” e não “Fleury de Godoi”?
Sabemos que, em âmbito político regional, a família Caiado sempre exerceu
poder, propagando seu sobrenome ao longo da história política do Estado de Goiás.
Fica então evidente a intenção de, ao associar as crianças e

os jovens dessa

imagem à família Caiado, na intenção de defender a família e seu “sobrenome”, que
era uma espécie de escudo que garantia privilégios, conforto, segurança. Até
meados do século XX, muitas uniões matrimoniais aconteciam pelo peso do
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sobrenome, com a realização de casamentos que eram, na verdade, contratos
políticos para permanência no poder de certa família na sociedade ou para aumentar
o patrimônio financeiro ou manter a força social do nome dessa família. Como nos
explica Maria Angêla D’Incao (2013, p. 229): “O casamento entre família ricas e
burguesas era realizado como um degrau de ascensão social ou uma forma de
manutenção do status (ainda que os romances alentassem, muitas vezes, uniões
“por amor”)”. Nesse momento da história, houve muito incentivo à literatura de
romance, que passou a povoar o imaginário das moças com o sonho do um “amor
romântico” inspirado nas leituras que faziam. As moças e as mulheres da burguesia
recebiam, então, uma Educação direcionada para que cumprissem seu papel social
e, diferentemente das moças de menor poder aquisitivo, tinham direito aos estudos,
à leitura, ao conhecimento das artes, do piano, pois essa formação constava do
projeto de família burguesa a qual, em pouco tempo, se tornaria a imagem primordial
da família cujo alicerce visual iria circular entre as redes de poder, dentro do
funcionamento dos mecanismos de articulação e constituição da família ideal.
Mesmo que essas moças fossem dadas a estudos e a muita leitura, não deveriam
se desviar do maior objetivo deste tipo de educação que era assimilar uma boa
conduta. Culturalmente, prevalecia o discurso de que a mulher não precisava de
estudos e que a leitura de romances e outras ficções era perigosa, pois daria asas à
imaginação da mulher que poderia querer encarnar as histórias que lia, saindo,
assim, do fio condutor que fora para ela traçado. Daí o rigor dos mecanismos de
vigilância dentro da casa, nos quartos e salas.
Já a segunda imagem da família de Marilda, (figura 40) retrata o ano de 1947.
Se na imagem anteriormente analisada as crianças estavam em primeiro plano,
nessa nova cena as meninas já se tornaram todas jovens mulheres, as quais, para a
composição dessa imagem, ficaram em primeiro plano, sentadas em cadeiras,
enquanto os homens foram posicionados no segundo plano. Os rapazes usam terno
e o filho mais velho dentre os irmãos de Marilda (Tales de Godoi) usa sua farda da
Marinha. Cada registro fotográfico de uma família, aliado ao conjunto dos seus
retratos disponíveis, nos conta uma história: a infância, a mudança cultural, os ritos
de passagem etc. Os retratos de família trazem esse sentido de narrativa
cronológica, contando sobre alguém e sua família no tempo e no espaço e quem
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olha a imagem, ou as imagens dentro de um álbum ou outra forma de arquivamento,
rememora o tempo passado, rememora o tempo vivido.
Um outro tipo de retrato de família muito comum até nos dias de hoje são os
retratos de casamento, seja constituindo um álbum ou em fotos avulsas dessa essa
ocasião festiva e importante para a legitimação da família. Sobre isso nos diz
Moreira Leite:

O retrato de casamento é o mais difundido nas diferentes coleções,
ou como retrato avulso. A sua frequência parece confirmar a função
incorporada da fotografia ao ritual do casamento, como um meio de
solenizar a criação de uma nova família. (LEITE, 2000, p. 74)

Figura 41. Casamento de Marilda de Godoi e Wilson de Carvalho, década de 1940, Coleção Privada
de Marilda de Godoi.
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Figura 42. Casamento de Marilda de Godoi, década de 1940, Coleção privada de Marilda de Godoi.

As duas imagens do casamento de Marilda de Godoi (figura 41 e 42) atestam
o enlace matrimonial, pois o registro fotográfico do casamento faz parte da cerimônia
e que compõe o ritual do matrimônio. Os retratos de Marilda parecem ter sido
realizados na parte externa de algum ambiente, o que é percebido mais nitidamente
na figura 42. Na figura 41, temos um enquadramento mais fechado, destacando o
busto do casal, enquanto que, na figura posterior, o diafragma da câmera se fez
mais aberto para incluir na fotografia os corpos por inteiro do casal e um cenário
mais amplo, o que possibilita ao espectador visualizar o jardim, com as plantas atrás
da imagem do casal. Na primeira imagem (41) isso não fica tão nítido, e tem-se a
impressão de que poderia ser um arranjo artificial/cenário para a composição da
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narrativa visual; já no segundo momento (figura 42), as plantas em volta do casal
podem ser percebidas claramente atrás do casal, ao lado direito de Marilda (canto
esquerdo da imagem) e no chão próximo a cadeira.
Marilda segue a tradição em relação ao uso do vestido de noiva o qual se
encaixa no padrão de indumentária para essa ocasião: vestido longo e branco,
penteado especial com grinalda, véu e buquê. Nas duas imagens, percebemos o
olhar e a expressão facial do casal. Tanto na figura 41 como na 42, Marilda
apresenta a mesma expressão que mantém em muitas de suas fotografias que
destacamos ao longo do trabalho: serenidade, olhar profundo e até melancólico, e
igualmente desprovida de sorriso. Nas duas fotografias, o noivo foi posicionado na
foto atrás da noiva e, na segunda imagem, ele está em pé atrás da cadeira em que a
noiva se encontra. Ainda sobre essa cena, nos reportamos a Moreira Leite (2000),
que nos explica que a pose fotográfica da mulher sentada na cadeira e o homem em
pé atrás foi muito usual, bem como seu inverso: o homem sentado na cadeira e a
mulher posicionada em pé, atrás dele.
Nas duas imagens o noivo sustenta um olhar de segurança e altivez,
enquanto o olhar da noiva parece nos revelar incerteza ou medo diante do
desconhecido; notamos, inclusive, que, na figura 42, a noiva, que está sentada na
cadeira, tem o tronco está inclinado para frente num movimento de oposição em
relação ao corpo do noivo. Podemos, assim, analisar novamente o papel do homem
e da mulher no casamento:

do homem se requer uma posição de provedor,

enquanto a mulher é vista como a “parte mais frágil e delicada” que requer proteção.
Depois do casamento, a mulher desempenhava o papel de esposa cuidando da
casa, dos afazeres domésticos e também da própria reputação do marido, pois dela
dependia a própria imagem. D’INCAO nos alerta:

Mulheres casadas ganhavam uma nova função: contribuir para o
projeto familiar de mobilidade social através de sua postura nos
salões como anfitriãs e na vida cotidiana, em geral, como esposas
modelares e boas mães. Cada vez mais é reforçada a ideia de que
ser mulher é ser quase integralmente mãe dedicada e atenciosa.”
(D’INCAO, 2013, p. 229)

O casamento bem estruturado e o papel de cuidado com a casa, com a
imagem do lar e o exercício da maternidade conferiam no “jogo das aparências” o
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status de família ideal, constituída nos moldes da família burguesa e higienizada,
modelo que representava um projeto que se desenvolveu ao final do XIX e nas
primeiras décadas do século XX.

Figura 43: Cena família burguesa, 1891, José Ferraz de Almeida Júnior.

O ideal de família burguesa se propagou ao longo do século XIX e XX, tendo
sido muito retratado na pintura e também na fotografia. Assim, os afazeres
domésticos, o interior da casa, seus cômodos e a intimidade da família, que diziam
sobre o funcionamento do lar, passaram a ser valorizados e encenados para o
expectador. Nessa imagem acima, de Almeida Júnior, vemos de maneira bem típica
o cotidiano de uma família, podendo observar o interior da sala, a mobília que
compõe o ambiente, com destaque para o piano e o violoncelo, instrumentos mais
caros e que eram muito comuns nas casas de as famílias mais rica, as quais podiam
pagar professoras para ensinar as moças para que estas pudessem demonstrar ao
público domínio da etiqueta e de todas as suas prendas e artes. A intimidade familiar
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ficou, deste modo, à mercê dos olhos alheios, o que também é notório na imagem
da Condessa de Haussonville (figura 36). O cotidiano e a intimidade da família se
tornaram públicos, passando a ser vistos, admirados e copiados pelo expectador,
que deveria aprovar ou não o conjunto de valores e hábitos familiares, tornando a
encenação completa, com tudo que uma família burguesa representava e que ela
devesse ter também. O pai, na figura acima (43), um pouco mais afastado, se
concentra de uma maneira mais introspectiva na leitura, sendo comum nesse
período histórico a cultura de que o pai não deveria ser perturbado ou interrompido
no que estivesse fazendo, enquanto que a mãe, mesmo com alguma ocupação em
casa, tinha como total responsabilidade o cuidado com a prole. Na imagem acima,
vemos as crianças em volta da mãe, mais uma vez, como bem destacamos em
nossas imagens de análise, vestindo roupas bem típicas das crianças nesse período
no qual a bata ainda não caíra em desuso. A mãe, no sofá, dedica sua atenção a
uma de suas crianças, que parece ser uma menina, provavelmente ensinando-a a
bordar, de acordo com a tradição familiar de transmitir às novas gerações hábitos,
valores, condutas e outros ensinamentos. Assim:

Os cuidados e a supervisão da mãe passam a ser muito valorizados
nessa época, ganha força a ideia de que é muito importante que as
próprias mães cuidem da primeira educação dos filhos e não os
deixem simplesmente soltos sob influência de amas, negras ou
“estranhos”, “moleques” de rua. (D’INCAO, 2013, p. 229)

Se após o advento da fotografia durante o século XIX tornou-se comum
fotografar as crianças ao lado de suas amas-de-leite, já no início do século do século
XX, as mães assumiram por completo o cuidado e a vigilância da criança,
responsabilizando-se pelo êxito na criação e no crescimento dos filhos.
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Figura 44: Ama-de- leite Mônica, 1860.

Figura 45: Ama-de- leite, 1866-1877
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Fotografar as crianças com suas amas-de-leite no século XIX era uma
oportunidade da família mostrar ao público que a criança tinha uma ama-de-leite, o
que lhe conferia status, pois, para obter esse tipo de “serviço”, era necessário ter
muito dinheiro, já que não era barato comprar ou alugar uma escrava para esse fim.
Nas imagens acima (figura 44 e 45), as amas vestem roupa de gala de acordo com
a moda do século XIX, roupa típica de rainhas, que lhe confere considerada
apropriada por seus senhores e bastante explorados prestando serviços a eles.
Enquanto as mulheres de família abastada procriavam e zelavam pela imagem da
família e pela perpetuação da espécie, era de reponsabilidade das amas de leite
nutrirem seus filhos e filhas. Quando uma família ia comprar ou contratar o serviço
de ama-de-leite olhavam se a mulher escrava tinha o corpo saudável, forte, se não
demonstrava fraqueza ou desnutrição, pois de sua vitalidade dependia a
manutenção da família e o desenvolvimento das crianças que seriam nutridas pelo
leite das amas, sendo

responsabilidade das escravas também acompanharem

suas senhoras com os filhos em eventos sociais e recepções domésticas, além de
brincar e cuidar das crianças. Na figura 44, o menino recosta o corpo e cabeça em
sua ama-de-leite, demonstrando intimidade e afeto parental, sendo muito comum
que houvesse laços afetivos entre a criança e ama que a acompanhava em todos os
momentos, inclusive nas horas de lazer.
No entanto, posteriormente, à medida que se estabelecia o modelo de família
burguesa capitalista e higienizada, requeria-se da mãe um maior acompanhamento
de seus filhos.
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Figura 46. Marilda de Godoi, coleção privada.

Nesta imagem de Marilda-mãe, podemos ver sua doçura e contentamento ao
segurar o bebê, apresentando-o ao expectador. Podemos, nesta imagem, comparar
e analisar sua expressão facial, madura e confiante, com as outras fotografias de
Marilda-moça, nas quais seu olhar é melancólico e distante. Para assumirem o
controle parental da criança, as mulheres precisavam aprender como desempenhar
esse papel e o corpo, que carrega sentidos das experiências e afetividades, nos
mostra agora o corpo de mãe de Marilda que, mesmo subjugada ou controlada nas
redes relacionais de poder, deveria responder a isso de uma forma positiva,
resistindo e assumindo com competência e maestria a maternagem. Mesmo assim,
para Baillargeon:

Essa atitude feminina, “naturalmente” presente em todas as
mulheres, não poderia ser valorizada no mesmo nível das
competências masculinas, adquiridas, e que serviram para justificar
toda uma série de práticas discriminatórias. Durante longo tempo
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consideradas como “vocação”, centradas sobre os cuidados com as
crianças e doentes, eram consideradas perfeitamente adaptadas às
mulheres pela sua tendência “inata” à compaixão, à dedicação pelos
amis fracos, ou seja, sua capacidade de maternagem.
(BAILLARGEON, 2000, p. 139- 140)

Diante do papel de mãe, a mulher deveria se empoderar, tomar posse dessa
função, mostrando domínio, sabedoria e temperança, pois seu cuidado com as
crianças falaria de sua própria imagem, revelando se ela conseguia conduzir e
administrar bem o lar e se tinha firmeza em seus atos.

A maternidade foi

interiorizada nos discursos como um aspecto natural da mulher, como sua vocação
inata para o amor, para se dedicar e ao cuidar, o que fez com que muitas profissões
fossem feminizadas, como o magistério e as da área da saúde. Vários debates são
suscitados no que se refere à profissionalização das mulheres nessas áreas de
atuação e também à maternagem e ao aleitamento materno, abordando aspectos
como, por exemplo, os baixos salários recebidos por mulheres nessas profissões,
devido à hierarquia patriarcal que subestima a maternidade e os afazeres
domésticos, além das diferenças biológicas, culturais e psíquicas entre homens e
mulheres.
A imagem da mulher que vigia e é vigiada, que tem boa conduta, que é forte e
determinada em suas tarefas e papéis parece paradoxal em relação à outra imagem
de uma mulher frágil, introvertida e comedida em suas funções sociais.
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Figura 47: Madona, Rafael Sanzio (séc. XVI)

A figura 46, de Marilda com o bebê no colo, em muito se assemelha
aos retratos pintados por artistas desde o Renascimento com o tema de madonas. A
fotografia, no início do século XX, retornava ao padrão histórico de fotografar a mãe
segurando o recém-nascido, em contraposição aos retratos das crianças com suas
amas-de-leite. Se antes era importante o poder aquisitivo para ter uma escrava,
agora valia muito mais que exibir os bens patrimoniais a legitimação do valor da
família através da imagem da mãe com o filho amparado em seus braços. O
discurso religioso tornou-se regulamentador do papel materno, da figura pura que a
mulher deveria ter em si, inspirada na imagem de Maria, mãe de Jesus. Em boa
parte dos retratos de madonas, desde o Renascimento, a mulher não olha para o
expectador mas concentra seu olhar na criança ou no céu, ou mesmo reclina a
cabeça reclinada para baixo numa representação de humildade, abnegação e
renúncia.
Ao longo da exposição do trabalho acompanhamos vários ritos de
passagem de Marilda em imagens que foram guardadas e colecionadas por ela que,
inclusive dispôs uma parte de sua coleção fotográfica, referente a sua mãe, pai e
familiares destes, para o Instituto de Pesquisa histórica do Brasil Central. Vimos
Marilda-bebê, Marilda-menina, Marilda-moça, esposa e mãe no cumprimento de
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suas funções domésticas e familiares, mas vimos também a Marilda arquivista, tanto
em imagens (figura 2) como através dos seus escritos documentais e de seu próprio
arquivamento produzido ao longo de sua vida, com documentos visuais e escritos
guardados por ela em caixas, onde armazenou suas memórias, as quais, quando
abertas, nos fazem retornar, reviver e reconstituir laços familiares, hábitos culturais e
modos de viver, não só das personagens envolvidas na pesquisa, pois nos falam de
relações humanas de modo geral,

sem contar que as caixas de memórias de

Marilda falam de nossa própria vida, de nossa história e de nossa relação com o
próprio corpo em meio aos mecanismos reprodutores de gênero no vai e vem do
gênero, circunscritos às redes relacionais microcotidianas.
Com todas as mudanças ocorridas durante o século XIX na esfera
científica, os corpos das mulheres que desempenham o papel de mãe foram
politizados, principalmente em função do aleitamento materno. Um dos assuntos em
pauta foi o aleitamento materno. No Brasil, os médicos iniciaram o discurso de
politização da maternidade com o apoio do Estado. Dentro desse discurso higienista
e sanitarista, a contratação do serviço das amas de leite caiu em desuso e elas
começaram a ser responsabilizadas pelas doenças que as crianças adquiriam, sob a
alegação de que as amas de leite não possuíam limpeza e higiene suficiente para
proteger a criança. Sendo assim, mais um novo mecanismo de construção dos
corpos foi acionado: a amamentação, que se tornou uma política pública nas
primeiras décadas do século XX.
Michel Foucault (1975) nos fala sobre a disciplina dos corpos como
uma “anatomia política”. Dessa maneira afirma:

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma
arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação
de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto obediente
quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma política das
coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação
calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus
comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder
que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. (FOUCAULT, 1975,
p. 135)
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Todas as estruturas de poder, de instituições e mecanismos foram
articulados, constituindo discursos que orientassem a família, principalmente as
mulheres no que se refere à prática da amamentação. Se antes ter amas-de-leite
representava luxo, poder econômico e status, o corpo da mulher, então, passou a
ser concebido para a amamentação, ou seja, passou-se a ter o entendimento que os
corpos das mulheres que haviam sido desenhados para que elas fossem “moças
respeitadas de família” e esposas, agora se encharcavam de informações técnicas e
cuidados médicos para que elas formatassem em si o corpo-mãe e o corpo de mãe
que amamenta. Se antes a amamentação era só mais um serviço a ser cumprido
pelas escravas, agora estavam em voga os debates e discussões sobre a saúde da
mulher, sobre o desenvolvimento físico e psíquico da criança, inseridos no discurso
de civilidade, de acordo com o qual

certas medidas eram essenciais para o

fortalecimento e autoafirmação de civilidade, como cuidados com o corpo, limpeza e
higiente do corpo e do ambiente em que se vive e mora, além de saneamento
básico, encanamento e tratamento de água potável etc. O corpo da mulher-mãe,
assim, ganhava mais uma habilidade ou melhor, mais uma responsabilidade, numa
alienação do corpo que se transformava em corpo útil, dócil e obediente.
“Para o aparato médico sanitário, as mulheres mães eram consideradas frágeis,
quando não, ‘ignorantes e negligentes’ (Luz, 2003) e, por isso, elas precisavam de
conselho dos profissionais da saúde” (MEYER; SCHWENGBER, 2015, p. 442)
Atribuía-se às “mulheres mães” um corpo assexuado e frágil, enquanto elas
eram consideradas como responsáveis pelo cuidado da família, a quem deveriam
dispensar afeto, temperança, vigilância a fim de que ela fosse saudável. Associado
ao papel de mãe, era também operado no corpo feminino o papel de esposa.
Ao longo das análises com imagens/em imagens realizadas nessa pesquisa,
traçamos um percurso metodológico para cumprir o processo investigativo utilizando
os retratos de família e, mais precisamente, os retratos de Marilda de Godoi e sua
família, além de fotografias do seu acervo particular e a coleção fotográfica que se
encontra no IPEHBC. Realizamos também a pesquisa em várias fontes destacadas
ao longo desse trabalho de doutorado em que apresento a tese, que se constituiu
em decorrência da proposta inicial de analisar a postura corporal e a construção do
corpo engendradas nas relações interpessoais e nas demais relações de poder
presentes nas práticas sociais. Nessas relações que são produzidas a memória
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corporal do indivíduo, adquirida pela memória afetiva e todos os jogos de teias
emocionais nas redes relacionais de poder. Com a ausência de consciência corporal
e de conhecimento do seu próprio corpo e seus sentidos corporais, a memória
afetiva registrada reverbera no corpo apresentado por signos e sinais, indícios de
sentidos se observado e analisados pelos expectadores.
Dessa maneira, compreendo e acredito que a disciplinarização do corpo e a
normatização das condutas para o gênero feminino não atribui às
consciência corporal de si, pois elas, na verdade, não possuem

mulheres a

uma disciplina

corporal, ou seja, à medida em que são disciplinadas para exercerem seus papéis
tradicionais de gênero, perdem sua autonomia corporal sofrendo assim

um

processo de anulação do corpo, com total falta de controle dos seus movimentos e
expressões corporais, pois o papel de “fiscal” e “fiscalizadas”, em muito foi
introjetado em seus valores normas para a vida

Figura 48. Gerações: Maria Paula Fleury, Marilda de Godoi, Nancy e Cejana Caiado. Coleção Marilda
de Godoi/IPEHBC.
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Ações de pesquisa são impregnadas de pessoalidades e interesses muitas vezes
desconhecidos. Tempo, observação, diálogo e interação são dimensões aliadas que
atiçam o(a) pesquisador (a) a perambular em meio a realidades ora inspiradas em
vivências acumuladas, ora lentamente insinuadas, incutidas e introduzidas nos
desejos de quem quer aprender, conectar e conhecer o mundo que nos cerca. São
curiosidades e sensibilidades que lançam professores e alunos em trilhas pouco
conhecidas, em direções cobiçadas ou, ainda, em rumos nem sempre configurados.
Forças poderosas e misteriosas, as imagens são amalgamadas com este mundo,
pleno de curiosidades, trilhas, desejos e rumos, em um processo fluido, descontínuo
e, portanto, dinâmico e desafiador. [...] Através de lembranças e esquecimentos, de
surpresas e repetições, essa reunião vai se reformulando e alargando, abrindo
fissuras que nos atormentam para novos fazeres de pesquisa e compreensão.
(Irene

Tourinho;

Raimundo

Martins,

2013,

p.

61-62)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do terceiro capítulo, temos a imagem com a cena de quatro gerações
de mulheres. Segundo Miriam Moreira Leite (2000), uma das cenas mais buscadas
para a composição dos retratos de família era a da mãe com os filhos e filhas, ou a
mãe e as filhas, ou também das gerações de família ou as gerações de mulheres.
Qual a importância de uma fotografia somente com as mulheres da família? A
imagem fotográfica tornou-se uma maneira de conduzir ou expressar afetividade e
um retrato com a marca geracional de mulheres é uma forma de resistência, uma
maneira de mostrar as rupturas e as continuidades entre as gerações, deixando na
memória o encontro das gerações representadas pelas mulheres da família e
demonstrando quem são essas cujo registro é tão importante para gerações
vindouras, que devem conhecer sua ancestralidade e sua cultura. A identidade do
indivíduo se constitui também a partir de sua semelhança física com alguém ou até
mesmo de uma postura corporal requerida pela construção da memória afetiva, um
gosto pela mesma cor de roupa ou jeito do cabelo. Assim, o retrato de família se
tornou um testemunho e, até mesmo, um instrumento de legitimação de determinado
grupo familiar, dando-lhe o sentido de pertencimento, de fazer parte do grupo, de ser
aceito por alguém ou pelo grupo.
A imagem fotográfica e, mais especificamente, os retratos de família, nos dão
sinais de referências afetivas, laços familiares e interpessoais, oferecendo-nos uma
narrativa cultural sobre esses valores e relações microcotidianas, signos e sentidos
ligados ao modo de ser e viver de alguém ou de um grupo familiar. Ao investigar o
material empírico disposto neste trabalho, me propus a analisar imagens
fotográficas, publicitárias ou pinturas, além de obras literárias a fim de evidenciar a
dimensão visual da sociedade goiana e seu envolvimento nas teias de outras
dimensões visuais, entrelaçando as visualidades construídas a outras culturas com
seus efeitos de reprodução e repetição que eclodem nas práticas sociais. Assim,
mediante a investigação feita em com/em imagens, me detive nos mecanismos
produtores de gênero no corpo e na construção da visualidade dos corpos femininos
nas imagens que, que por sua vez, circulam no tecido social, conformando “regras
visuais” e condutas, orientando as relações culturais. Os mecanismos produtores do
gênero feminino trouxeram em suas articulações e discursos a diferença sexual
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orientada pela hierarquização de papéis e funções sociais discriminatórias, como,
por exemplo, a feminização de determinadas profissões associadas ao determinismo
biológico que acabava por difundir que certas funções e papéis eram inatos às
mulheres pelo fato de estas serem mães e, segundo o imaginário predominante,
providas de amor, paciência, benevolência, humildade.
Essas características a que me referi, sejam elas próprias da personalidade
de uma pessoa ou não, podem e muito ser internalizadas e encenadas devido a
fatores como repressão, imposição, castigos, e o primeiro local onde acontece a
encenação é no corpo. O corpo, de acordo com os estudos que nortearam esta tese,
é engendrado dentro das relações de poder e carrega uma memória afetiva que
transforma-se em memória corporal. “O corpo é igualmente o lugar da resistência
cotidiana: lavar-se, achar as roupas, a comida, cuidados, afeto, um sorriso, é manter
vivos o corpo e a alma, seu ser, sua individualidade.” (AUDOIN-ROUZEAU, 2008, p.
433).
É no corpo que a vida se materializa e as relações acontecem e é com o
corpo que mostramos resistências e fragilidades, sempre vestindo-o com uma
“máscara social” e trocando seu figurino de acordo com cada ocasião social. Nele
somos plurais - no movimento do “eu” e o “outro”. Quando uma pessoa não tem
consciência corporal, ela carrega no corpo os “desajustes” dos papéis que foi
obrigada a representar, das renúncias feitas em nome do “status social”, daquilo que
não pôde fazer pelas repressões e mecanismos de vigilância. Não me refiro aqui a
“desajustes” de ordem genética relativos a desvios, má formações ou necessidades
especiais – porque esse seria um tema para uma outra tese, mas sim aos
“desajustes” corporais acarretados pela má postura do corpo, e que foram sendo
engendrados no contexto das relações cotidianas, fazendo com que o corpo, em
consequência, absorvesse medos, angústias, tristezas ou qualquer outro tipo de
pressão psicológica. Essas imagens de “desajustes no corpo” podem ser: coluna
caída pra frente ou para trás, cabeça reclinada para baixo, olhos caídos, ausência
de sorriso e todo um contorcionismo para se esconder por detrás do corpo, anulando
o próprio corpo.
O processo de disciplinarização dos corpos e a normatização das condutas
retiram das mulheres sua autonomia corporal e sua espontaneidade. Entendo, na
verdade, que, se existe um controle dos corpos femininos, o seu espaço interno não
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pertence também à mulher, pois ela não possui a disciplina do seu próprio corpo, ou
seja, perdeu o poder de comandá-lo, de ensiná-lo a fazer um movimento, um passo
de dança, tornando-se difícil para ela manter a coluna ereta ou colocar o ombro no
lugar, ou mesmo manter a cabeça e olhos erguidos em postura de confiança. Ao
fazer essas considerações, entendo também que quando o indivíduo tem a
consciência de seu corpo e o conhece, pode reprogramar a sua memória corporal.
As mulheres ou qualquer outro indivíduo que se encontre preso nas teias sociais
produzidas pelo discurso da marginalidade necessita desnaturalizar o corpo
engendrado nas relações de poder, precisa vencer o “ambiente externo” para
conquistar o seu “ambiente interno” – seu corpo.
O campo da Cultura Visual me permitiu empreender essa

análise dos

mecanismos produtores de gênero e do processo pelo qual se dá a construção dos
corpos femininos e suas visualidades na imagem fotográfica no imaginário social.
Pude, assim, conhecer novos métodos de análise ao longo dessa tese, construindo
séries fotográficas, articulando teorias e conceitos sobre a fotografia e o estudo em
imagens/com imagens – com respeito ao caráter polissêmico das imagens -, e
entrecruzando fontes documentais para entender a construção do gênero feminino
nas relações de poder microcotidianas.

Os estudos de cultura visual analisam fenômenos populares,
amplamente conhecidos como culturais, deixando evidente sua
preocupação com os públicos, as audiências e os consumidores,
privilegiando relações entre as imagens e as circunstâncias de sua
produção e uso. Assim, a postura política é parte do trabalho do(a)
pesquisador(a) pois dele ou dela espera-se a explicitação de modos
de perceber e construir diferenças internas e externas à investigação
– limites nem sempre fáceis de definir - de enfatizar a relação entre
interpretação teórica, metodologia e subjetividade, ressaltando as
negociações e batalhas que tem lugar entre elas. (TOURINHO, Irene;
MARTINS, Raimundo, 2013, p. 61)

A pesquisa proporciona ao pesquisador crescimento, reflexão e novas
maneiras de enxergar o mundo, ou seja, a pesquisa e os processos metodológicos
têm o poder de fazer recriar um novo(a) pesquisador(a), reconstruindo a
personalidade de quem pesquisa e, ao mesmo tempo, abrindo uma nova janela de
compreensão do mundo para os leitores e aqueles com quem o pesquisador (a)
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relaciona porque sua pesquisa e análise são dotadas de suas subjetividades e
sensibilidades. Para além disso, o diálogo e a vivência entre pesquisadora e objeto
de estudo me trouxe novas maneiras de entender as relações interpessoais
construídas no campo social, garantindo-me oportunidade de autoconhecimento e
reflexão, embora em meu tempo presente eu tenha vivido apenas em fins de século
XX até agora, me vejo e me encontro com nessas mulheres com quem que travei
longos debates e questionamentos. São elas Marilda de Godoi, Maria Paula e
Augusta Faro e suas imagens e obras literárias que me ensinaram muito, inclusive a
compreender a minha própria história e a de minha parentela, o grupo social em que
estão localizados meus ancestrais e o conjunto de hábitos e relações culturais em
que estou inserida e a partir do qual fui construída. Todo esse processo fortaleceu
em mim a posição de persistir num trabalho constante de rupturas com valores e
condutas sociais estigmatizantes, refazendo a cada dia ou fase da vida uma nova
memória corporal para produzir socialmente relações saudáveis e de cooperação
mútua. Me vejo nessas mulheres enquanto mãe, pois fui contemplada com a
maternidade logo no início do doutorado, me deparando em contrapartida com todos
os percalços advindos desta tarefa que, no entanto, me ensinaram a permanecer
ainda mais firme e confiante, desmantelando algumas imagens reproduzidas em
meu corpo. Me vejo nessas mulheres enquanto professoras que com paixão têm no
seu trabalho também uma forma de luta social.
Entendo, enfim, que o caminho da pesquisa é permanente e aqui fica apenas
mais um rastro que pode ser trilhado por novos olhares e percepções. Quanto a
mim, a importância maior deste trabalho de pesquisa com/em imagens é a maneira
como interveio na minha trajetória pessoal e acadêmica, pois muito contribuiu para
que eu construísse minha ideologia de uma escrita no feminino, uma ciência
feminista, um feminismo solidário (Francine Decarrie, 2000) pronto para desconstruir
relações de poder, apresentando alternativas democráticas de escolhas individuais.
Nessa tese de doutorado, persisti em aliar crítica visual e crítica feminista para a
contribuição da epistemologia feminista.
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