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RESUMO

RODRIGUES, Neide de Souza Almeida. Fotografia, gênero e cidade: Bela Vista de Goiás sob as lentes de
Antônio Faria. Dissertação, 2013. 225 f. – Programa de Mestrado em História: Cultura e Poder da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás. Goiânia, 2013.

Na presente dissertação, nosso objetivo foi o de utilizar as fotografias de Antônio Faria (1914-2009) para
analisar a contribuição de homens e mulheres na construção e desenvolvimento da cidade de Bela Vista de
Goiás, no período em que o fotógrafo trabalhou, ativa e publicamente, entre os anos de 1930 a 1996. Partimos do
pressuposto de que a sociedade belavistense funcionou como uma complexa rede social de gênero
produtora/reprodutora de resultados relacionados ao masculino/feminino, efetivados em corpos, comportamentos
e relações socioculturais. Para isso, buscamos suporte nos teóricos que têm autoridade, nas discussões acerca do
conceito de fotografia, gênero, cidade, memória e representação. O estudo desenvolveu-se, principalmente,
através da análise das fotografias, documentos, material bibliográfico e entrevistas com pessoas que estiveram
envolvidas de forma direta ou indireta, nos diversos aspectos pesquisados. Sendo assim, compreende-se a
contribuição da fotografia como suporte fundamental para o estudo e entendimento da participação ativa de
homens e mulheres em Bela Vista, no período proposto, e como as imagens têm a função de preservar a memória
e revelar as representações destes em um tempo e lugar.

Palavras–chave: Fotografia. Gênero. Bela Vista de Goiás. Memória. Representação.



ABSTRACT

In this dissertation, our goal was to use the photographs of Antonio Faria (1914-2009) to analyze the
contribution of men and women in the construction and development of the town of Bela Vista de Goias, in the
period in which the photographer worked actively and publicly, between the years 1930 to 1996. We assume that
society functioned as belavistense a complex network of social genre producer / breeder of results related to male
/ female, effected in bodies, behaviors and socio-cultural relations. For this, we support the theorists who have
authority, in discussions about the concept of photography, genre, city, and memory representation. The study
was developed primarily through analysis of photographs, documents, bibliographical material and interviews
with people who were involved directly or indirectly in many aspects surveyed. Thus, one can understand the
contribution of photography as fundamental support for the study and understanding of active participation of
men and women in Bela Vista, in the period proposed, and how the images are meant to preserve the memory
and reveal the representations in these a time and place.

Keywords: Photography. Gender. Bela Vista Memory of Goiás. Representation.
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O ponto de partida desta pesquisa remonta a dez anos atrás, ao período da minha

graduação. Na ocasião, não tive oportunidade de fazê-la, por falta de apoio e de material de

pesquisa. Com o passar do tempo, aumenta meu desejo em realizar tais estudos. Havia

dúvidas e inquietações, em mim, desde quando vim morar nesta cidade. Aos quinze anos, fui

trazida por meus pais e depois, eu mesma escolhi o lugar para viver.

As narrativas, que faziam parte do meu repertório de lembranças, estão associadas aos

causos e lendas contados pelo meu avô materno, Antônio Mariano de Souza, que sempre

morou em fazendas próximas à cidade de Bela Vista. Em períodos de férias, sentado no

“rabo” da fornalha, contava a mim, a minha irmã e meus primos, histórias lúdicas, envoltas

de mistérios e assombrações. Relatava-as, ora de forma convincente, ora a nos deixar com

mais dúvidas. Era um narrador lúdico e imaginativo.

Essas histórias habitam minhas representações e eu sempre quis conhecer como Bela

Vista e muitos outros lugares teriam surgido. Junto às narrativas estava sempre uma fotografia

ou de uma pessoa ou de um determinado lugar do qual ele falava. Estas sempre estavam

grafadas com “FOTO FARIA”. Minhas indagações, com o passar dos anos, estudos e após

conhecer o autor do Foto Faria, aumentaram cada vez mais. Eu não entendia porque tanta

gente da cidade tinha porta retratos, ou guardados num baú, ou em qualquer caixa de sapatos

alguma fotografia que estampava o carimbo: “FOTO FARIA” .

Outra motivação para essa reflexão é minha experiência como docente. Sempre

realizei estudos independentes e isolados sobre fotografia. O interesse em aprofundar meus

conhecimentos sobre a importância dessas fotografias, que relatam a história visual da cidade

de Bela Vista, aumentava a cada dia, inclusive, por eu sempre utilizar tais imagens em sala de

aula. Mas, faltava-me suporte teórico suficiente para analisá-las.

O desejo de aprofundar essa discussão ia crescendo. As fotografias revelavam

personagens de significativa importância no processo de construção e desenvolvimento da

cidade. Empreendi uma busca incansável de leituras sobre fotografia, gênero e cidade.

Estudos que embasariam, teoricamente, esta pesquisa.

Desta feita, o estudo, que ora se apresenta, constitui-se numa interessante possibilidade

de análise das imagens fotográficas de Antônio Faria que, por sete décadas, registrou não só

aspectos da cidade em construção e desenvolvimento, mas indivíduos, momentos religiosos,

econômicos, políticos e culturais desta cidade. “É, justamente, por considerar todos esses

aspectos, que as fotografias nos impressionam, nos comovem, nos incomodam, enfim

imprimem em nosso espírito sentimentos diferentes” (MAUAD, 1996, p. 05).

A análise das fotografias, as que foram escolhidas para esse estudo, "lança um grande

desafio: como chegar àquilo que não foi revelado pelo olhar fotográfico...” (CARDOSO,
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MAUAD 1997, p. 405). Nessa perspectiva, podemos entender que entre o “... sujeito que olha

e a imagem que elabora há muito mais que os olhos podem ver” (MAUAD, 1996, p. 02).

Segundo a mesma autora, a fotografia é “... uma elaboração do vivido, o resultado de um ato

de investimento de sentido, ou ainda uma leitura do real realizada mediante o recurso a uma

série de regras que envolvem, inclusive, o controle de um determinado saber de ordem

técnica”. (1996, p. 02).

Nesta pesquisa exploramos a diversidade de aspectos subjacentes de uma realidade

dada, pois na análise fotográfica nem tudo está no primeiro plano, no nível aparente da

superfície revelada. Este tipo de pesquisa valida sua relevância social a partir de um aspecto

fundamental: a possibilidade de analisar a imagem fotográfica como aspecto determinante na

produção de significados sociais e suas subjetividades.

A partir da análise das fotografias de Faria, historicizar a história da experiência de

homens e mulheres, que contribuíram para a construção e desenvolvimento de Bela Vista, nos

aspectos religioso, econômico, cultural e político, compreende o objetivo do presente estudo.

O nosso argumento é o de que não só homens, mas muitas mulheres foram responsáveis por

esse processo. Isso, mesmo que de forma desigual e com experiências sexualmente

diferenciadas, numa lógica da divisão de gênero, que concede significados às diferenças

corporais, atribuindo ao masculino maior importância do que ao feminino.

Tal processo será percebido mediante o reconhecimento social e histórico da

participação de homens, nos diversos aspectos a serem analisados. Neste caso o gênero é visto

como produto de técnicas e estratégias discursivas e não discursivas utilizadas e postas no

cotidiano cultural da cidade. E, por conseguinte, considerado uma das linhas desse estudo.

Gênero, no entendimento de Teresa de Lauretis não é uma “propriedade de corpos nem algo

existente a priori nos seres humanos, mas, como o conjunto de efeitos de feminino/masculino

produzidos em corpos, comportamentos e relações sociais”. (1994, p. 208).

A pesquisa será realizada, portanto, com o propósito de identificar nas imagens

fotográficas tanto homens quanto mulheres que participaram e contribuíram nesse processo de

construção e desenvolvimento. Essa construção não só diz respeito a bens materiais, mas

também à formação de opinião das pessoas da cidade. Delimitamos o estudo ao período em

que Antônio Faria estava ativo publicamente, entre os anos de 1930, quando iniciou seu ofício

até 1996, quando encerrou sua experiência profissional fora do seu estúdio.

O desafio da pesquisa de imagens demandou que atentássemos para um conjunto de

detalhes, que antes não nos era importante, e mais, relacioná-los com outras fontes de estudo.

Assim, fomos interpelados em buscar fundamentação tanto no aporte teórico, empírico quanto

na realização de entrevistas para dar consistência ao que é proposto neste estudo.
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No campo teórico, nos deteremos no estudo de produções científicas na área da

história, que possam embasar as discussões acerca do conceito de fotografia, gênero, cidade,

política, representação e memória. No campo empírico, em razão da invisibilidade das

mulheres, vimo-nos instigada a manusear alguns documentos que nos indicassem a presença

da participação das mulheres, nesse contexto histórico. Estes por não serem suficientes para

dar cabo às análises instigaram-nos a efetuar entrevistas com diversas pessoas que, direta ou

indiretamente, estiveram envolvidas nos aspectos pesquisados.

É, portanto, a partir deste norte que construiremos a presente dissertação. Será

expressa numa análise narrativa, o que esperamos ser capaz de compor e dar sentido às

imagens fotográficas selecionadas. É por meio do estudo das fotografias e

registros/documentos que seremos informados sobre pessoas, práticas, gestos, ideias,

representações e significados conferidos a homens e mulheres que participaram do processo

histórico, social e cultural da cidade de Bela Vista de Goiás.

A estrutura da dissertação constituir-se-á de dois capítulos. No primeiro, abordaremos

a biografia de Antônio Faria e sua inserção, no tempo e espaço em que realizou as fotografias.

Identificaremos a partir das imagens, as mulheres que contribuíram de forma significativa

para a construção e o desenvolvimento da cidade.

No segundo capítulo, retomaremos, a partir das fotografias, o processo de origem

histórica, os aspectos religiosos, econômicos e políticos da cidade. Realizaremos uma breve

abordagem de cinco gestões administrativas, que consideramos relevantes a esse processo.

Porém, para conhecer uma história sem obscurecê-la é preciso voltar atrás, identificar parcelas

culturais e históricas importantes, muitas vezes, negadas pela oficialidade. Neste sentido, é

que se faz emergente a tarefa de favorecer a visibilidade social de saberes

silenciados/guardados nas imagens fotográficas de Antônio Faria.

Bela Vista surge do mesmo modo que outras cidades surgiram no Brasil. De início

houve a formação de um pequeno povoado, arraial, freguesia e, em seguida, a formação de

uma cidade com o povoamento cada vez maior. De porte pequeno e de localização

interiorana, a origem da cidade remonta à segunda metade do século XIX. No entanto, o

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

jazidas de ouro em Goiás deram sinal de esgotamento. Moradores de Luziânia (antiga Santa

Luzia) foram se espalhando em busca de lugares onde poderiam se dedicar à atividade

agropastoril. O povoado ia crescendo gradualmente em torno de uma capela, de cultura

tradicional e, emergentemente, católica. Assumia características próprias, desenvolvia-se e

não demorou muito, para conseguir sua emancipação.
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Para estudarmos a construção da cidade e de sua gente, acreditamos ser indiscutível

recorrermos à fotografia como marca cultural de uma época. Isso, não só pelo passado ao qual

nos remete, mas também, e principalmente, pelo passado que ela traz à tona. Um passado que

revela, através do olhar fotográfico, um tempo e um espaço que fazem sentido (...). Um

sentido coletivo que remete o sujeito à sua época (...). A imagem fotográfica compreendida

como documento revela aspectos da vida material de um determinado tempo do passado de

que, a mais detalhada descrição verbal não daria conta (CARDOSO, MAUAD, 1997, p. 406).

Diante disso, é importante esclarecer que não houve de nossa parte a intenção de

desconsiderar nenhum prefeito, intendente, benfeitor ou a contribuição de nenhuma outra

mulher e de nenhum outro homem. Mas, documentar que, é a partir daqueles que escolhemos

para compor as análises, que a cidade foi sendo delineada e moldada, juntamente com todos

os outros (as) belavistenses. Destacamos alguns para efeito de análise, para dar a conhecer

que foi graças ao impulso desses empreendedores que a iniciativa de progresso e

desenvolvimento das futuras gerações pode se concretizar.

Diante das considerações apresentadas, acreditamos que esta pesquisa será relevante

para a história de muitas famílias belavistenses e para a sociedade em geral. Daqueles que não

dispõem de dados e imagens do período que retratamos. Novas pesquisas deverão ser

realizadas para estudar a reconstrução histórica e conservação da memória da cidade. A

proposta deste estudo traça um caminho espinhoso, porém instigante, por possibilitar discutir

e retomar questões da cidade onde moro, além de retratar a partir das fotografias os aspectos

históricos desse município, na perspectiva de gênero.

Dessa forma, é possível assegurar para que aspectos importantes da história e cultura,

identidade da sociedade belavistense não se perca ao longo dos anos. As imagens fotográficas

de Antônio Faria são uma possibilidade de salvar as pessoas e a cidade do esquecimento.

Preservam uma segunda realidade que, se não substitui a primeira, ao menos mantém alguns

traços dela, conservando assim, registros históricos, artefatos, que compõem a memória do

povo da cidade de Bela Vista de Goiás.
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CAPÍTULO 1 - FOTOS QUE REVELAM A CIDADE E SEUS PERSONAGENS
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Podemos considerar que a linguagem é um dos princípios do conhecimento, por estar

totalmente instituída em todas as nossas tentativas de perceber o mundo. Enreda-se em nós e,

na realidade a nossa volta. É, nesse sentido, objeto de análise, desse estudo, via fotografia e

outros documentos. A fotografia é arte, escrita da luz, linguagem para leituras. Proporciona a

nós e a qualquer indivíduo, algo a ser apreciado. É, sem dúvida, nesses estudos, uma fonte

rica de aprendizagem.

Neste capítulo, abordaremos a biografia de Antônio Faria. O fotógrafo em discussão

revela-nos, com seu acervo fotográfico, a história das mulheres que contribuíram para a

construção e desenvolvimento da cidade de Bela Vista de Goiás. Estas, não só corroboraram

com a inserção de aspectos materiais, mas também, com modelos de formação de opinião, no

sentido de diminuir a desigualdade entre os sexos. Destacamos, numa mostra significativa

para as análises a que propomos realizar, o nome de algumas dessas mulheres: Inocência

Maria de Jesus, doadora das terras que hoje formam Bela Vista de Goiás; Josepha Teles,

responsável pela construção da primeira casa de oração, que deu início à fixação de pessoas

no arraial; as educadoras Normanda Roque Teixeira, Leoneta Roque Teixeira e Maria Adélia

Mendonça Arantes; as religiosas: Irmã Margarida, Dinéia, Eliane, Francis, Arlete, Rosário,

Carmosina, Amparo e Assunção que assumiram a direção do Colégio Pedro Vieira Januário;

as primeiras-damas Rosa Martins do Nascimento, Benedita Alves dos Santos, Maria Lina

Magalhães Teles e Juliana Catarina Guimarães. Destacamos ainda Aparecida Floripa Clariano

da Cruz, proprietária da Boate Flor da Noite.

A vida nas imagens é, por conseguinte, tratada como objeto e fonte desse estudo. As

fotografias revelam aspectos de grande importância para a compreensão da participação de

mulheres, no processo de complexas redes socioculturais. As imagens proporcionam a análise

de um tempo não mais existente, compreendido entre 1930 a 1996.

Esta pesquisa não seria possível se não partíssemos, inicialmente, do trabalho de

Antônio Faria. Por quase sete décadas, o fotógrafo retrata não só a cidade em construção, mas

também a história individual de muitas pessoas, famílias e lugares. Suas imagens guardam

flashes da vida real. Registram memórias, comportamentos, práticas sociais e representações

relativas a uma determinada época e cultura. Através de seu acervo fotográfico, contendo por

volta de cinco mil imagens, podemos compreender os diferentes contextos da vida

belavistense.

Para tanto, buscamos conhecer a história sem obscurecê-la. Partimos, primeiramente,

da biografia de Antônio Faria. A trajetória desse profissional, no campo da fotografia, nos

coloca diante de representações e reconhecimentos de natureza socioculturais e de
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humanidades. A partir de suas fotografias, grande parte da história visual da cidade é

registrada. Faria, além de capturar nuanças de todos e tudo o que o circunda, coloca-os, em

evidência. São elementos narrativos, históricos e culturais guardados nos diferentes planos das

mais variadas imagens. Congela a vida para memórias. Neste sentido, faz-se emergente a

tarefa de favorecer a visibilidade social desses saberes, ainda, silenciados/guardados nas

imagens fotográficas que ele produziu.

1.1 ANTÔNIO FARIA: Um homem de seu tempo.

A imagem é capaz de oferecer conhecimento a qualquer indivíduo que dela queira

apreender e para essa tarefa não existe regra e nem verbetes. Basta realizar uma interpretação

crítica e criativa própria. Leva-se em conta o entendimento que se tem do mundo e da cultura.

Diante disso, Kossoy completa, afirmando que a fotografia é:

Fonte inesgotável de informação e emoção. Memória visual do mundo físico e natural,
da vida individual e social. Registro que cristaliza, enquanto dura, a imagem –
escolhida e refletida – de uma ínfima porção de espaço do mundo exterior. É também
a paralisação súbita do incontestável avanço dos ponteiros do relógio: é pois o
documento que retém a imagem fugidia de um instante da vida que flui
ininterruptamente. (2001, p. 156)

A paralisação é súbita. Mas o tempo se eterniza nos retratos e dá-nos a ilusão da

dimensão da vida congelada para esses estudos. As imagens levam-nos a conhecer. Temos a

possibilidade de visualizar uma determinada época, desvendar e compreender as práticas

culturais, sociais, econômicas e políticas de um determinado grupo ou até mesmo de uma

sociedade.

Algumas fotografias de Antônio Faria são para visualizar e perceber a participação e a

contribuição ativa de homens e mulheres na construção e desenvolvimento dessa cidade.

Analisamos, por conseguinte, aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, religiosos e

educacionais da região.

De acordo Kossoy, 2001, as fotografias nos contam histórias, revelam costumes,

práticas, histórias de vida. Elas se confundem com a própria memória, evitando o

esquecimento, garantindo a sua duração no tempo. É bem verdade, que muitas vezes não nos

recordamos dos fatos. Mas, o uso das imagens ligadas a outras recordações nos remete ao que

elas correspondem: lembranças de acontecimentos distantes.

É indiscutível a importância da fotografia como marca cultural de uma época. Isso não

só pelo passado ao qual ela nos remete, mas também, e principalmente, pelo passado que ela
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traz à tona. O passado revela-se, através do olhar fotográfico. Um tempo e um espaço fazem

sentido para muitas pessoas. Faz sentido para um indivíduo. A imagem revela aspectos da

vida material, ou até mesmo emocional de um determinado tempo. Supera até mesmo a mais

detalhada descrição verbal de algum acontecimento. Daí, a recorrência a Faria, o homem em

seu tempo.

Antônio da Costa Faria era filho de Leonino da Costa Faria e Altina de Oliveira.

Nasceu no dia 26 de dezembro de 1914, na cidade de Bela Vista de Goiás. Ali vive. Trabalha.

Falece aos 95 anos de idade, no dia 17 de maio de 2009.

Não tendo muita oportunidade de estudo, cursa até a 4ª série do ensino fundamental.

Começa a trabalhar cedo. Ele diz que começou na oficina de carpintaria, ao lado do pai.

Conta, em entrevista concedida a Borges (2004, p.42): “Meu pai tinha uma oficina. Tinha um

maquinário... O motor era de Ford antigo. A gente fazia muita coisa. Fazia roda de fiar. Fiz

muita roda de fiar. Meu pai trabalhava de carpinteiro, fazia carro de boi”1. Nas considerações

feitas por Borges (2004, p. 42), “Apesar dos quase 90 anos de vida, Faria falou com bastante

lucidez durante a entrevista sobre sua vida, sobre os ofícios que exerceu e, especialmente,

sobre a fotografia”.

IMAGEM 1: Foto de Edder Fernando S. Oliveira – 23.10.2004 – Entrevista concedida à jornalista
Déborah Rodrigues Borges.

Após a morte do pai, teve que trabalhar duro para sustentar a mãe e mais oito irmãos.

A viúva de Faria, dona Benedita Garcia de Faria2 relata que: “O Antônio tinha irmãos e

quando o pai morreu, ele precisou trabalhar pra ajudar a mãe a sustentar os irmãos e só se

casou depois que ajudou a mãe a fazer o casamento de todos os irmãos, tanto é que se casou

com 28 anos”.

1 Entrevista concedida a jornalista Déborah Rodrigues Borges, no dia 23 de outubro de 2004, a qual nos
autorizou a utilização da mesma.

2 Benedita Garcia Faria, viúva de Antônio Faria, nos concedeu entrevista dia 30 de agosto de 2012.
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Ainda é dona Benedita que narra, dizendo que Antônio Faria casou-se pela primeira

vez aos 28 anos de idade, com a senhora Nair Ribeiro. Viveram juntos quase 13 anos. “A

primeira mulher dele não era muito sadia, ela arrumava muita gravidez e não vingava, um dia

ela foi operar e morreu na cirurgia. Ele nunca teve filhos com ela” (Benedita Faria,

30.08.2012). Depois de viúvo, em 1955, veio o segundo casamento. Casou-se com a senhora

Benedita Garcia Faria com quem viveu 54 anos. Deste enlace resultaram quatro filhos: Tânia

da Costa Faria, Antoninho da Costa Faria, Lana da Costa Faria e Seroni da Costa Faria.

Benedita Faria explica que:

Ele era mais velho do que eu 22 anos, quando nos casou ele tava com 41 anos e eu
com 19 anos, meu pai teve que assinar no cartório pra eu poder casar. Naquela época
eu era muito nova. O povo falou demais quando eu casei, porque ele era bem mais
velho do que eu. Minha irmã falou demais também. Falava que eu ia casar com esse
homem velho, aí ele ficava velho demais e eu ainda ia tá nova, mas meus pais
apoiaram. (30.08.2012)

É interessante observar, nos relatos acima, que Faria se casa pela segunda vez, no

mesmo ano em que ficara viúvo. Por que se casou tão rápido? Será que o casamento fora

arranjado pelos pais da moça? A Senhora Benedita explica: “... Meu casamento não foi

arranjado, nos casamos porque nós gostamos um do outro. Nós tivemos quatro filhos.

(30.08.12).

Nas considerações de Faria, em entrevista concedida ao senhor Nélio Alves Pires3 em

dezembro de 2008, ele afirma: “Fazer as coisa do seu coração, mas que seja digno”. Para

Pires, Faria era um “... homem de paz, com grande senso de justiça e paciência de sobra.

Sempre frisou a dignidade como sendo a maior virtude de um homem” (2008, p.14).

Antônio Faria era “... espírita da linha Kardecista, frequentava o Centro Espírita com

assiduidade e lia o evangelho todos os dias. Hoje já não o faz impossibilitado pela visão e

audição já bastante comprometidas”. (PIRES, 2008, p. 14).

Era homem simples e com uma sensibilidade aguçada. Percebemos essa característica

ao ler as imagens que ele nos deixou e, também, nos relatos feitos pela esposa e familiares.

Foi “... um bom pai, ele não batia nos meninos e era muito engraçado, às vezes ele ficava tão

nervoso que eu pensava que ele ia bater e muito nos meninos, mas quando chegava perto

deles só conversava, ele nunca bateu nos meninos não”. (Benedita Faria, 30.08.2012).

Janet Pinto4 quando menina foi vizinha da família Faria, e brincou muito com os filhos

do casal. Relata-nos: “O que me faz lembrar mais do jeito de ser de Antônio Faria está fora

3 Presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Bela Vista no ano da entrevista.
4 Janet Pinto é amiga da família, foi vizinha desta durante toda a sua infância, além de ter sido retratada
inúmeras vezes pelo fotógrafo. Concedeu-nos entrevista dia 05.11.2012
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das fotos. Era um homem trabalhador, não tinha hora fixa de trabalho e aceitava todos, era

sério, mas educado com todos”. Janet ainda nos explica:

Tive contado com a família, esposa e filhos, morávamos na mesma rua, a casa dele
ainda está lá com a esposa, filhos e netos e a minha também. No enorme quintal da
casa de seu Antônio, havia muitas árvores frutíferas, brincávamos debaixo das
mangueiras, fazendo casinha, comida, usando bola e tudo mais. A maioria dos homens
daquela época não dava muita importância e nem atenção à conversa das crianças. Na
verdade algumas mães também eram bem severas e fechadas. O casal Antônio e Dita
não brigavam conosco de cantarmos e usarmos panelas, deixava a gente à vontade.
(05.11.2012).

Nesse ritmo, calmo e tranquilo Faria vai criando seus filhos e deixando-lhes exemplos

de dignidade e honestidade. A profissão que assume, além do prazer em exercê-la, dá-lhe

reconhecimento e garante o sustento da família. Faria, logo após a morte do pai, abandonou a

profissão de carpinteiro para se dedicar à fotografia. Era-lhe fascinante o mundo dessa arte.

Foi por meio do amigo Anicésio Machado5 que conheceu pela primeira vez uma máquina

fotográfica. Era-lhe um equipamento totalmente diferente daqueles que estava acostumado a

manusear, na oficina, com o pai. Exigia, pois, habilidades especiais do “olhar”.

Botti explica que, “[...] olhar pode ser entendido como “o que define a

intencionalidade e a finalidade da visão”, onde o fotógrafo escolhe o que deve ser, ou não,

captado pelo olho da câmera” (2003, p. 110).

E, é isso que faz de Faria o fotógrafo. Ele relata em entrevista dizendo,

[...] que começou a fazer fotos por volta dos 15 de idade, quando um dentista da
cidade, Anicésio Machado, lhe emprestou uma “Kodak antiga”, como ele diz. Antônio
Faria não soube especificar o modelo da máquina, disse apenas que era uma máquina
de formato pequeno e que era complicado fazer alguns tipos de fotografias com esse
equipamento. “3x4 era muito difícil de fazer. Depois eu comprei uma máquina de
chapa aí dava pra fazer” lembra o antigo fotógrafo. (BORGES, 2004, p. 42)

Faria torna-se fotografo. É pioneiro em todo município. Começa a registrar fatos

ocorridos em Bela Vista de Goiás, a partir de 1929. Inicialmente, registra-os apenas por

curiosidade e prazer, com uma câmera emprestada, depois com sua própria máquina. Foi por

meio de um amigo que teve contato com o que lhe faria um profissional exemplar por quase

setenta anos.

Dedica-se à fotografia, sua verdadeira paixão, e decide não mais fotografar apenas por

curiosidade ou prazer. Aprimora-se, desenvolvendo suas habilidades através de cursos de

fotografia. Para isso, a partir dos 16 anos de idade, ele saia de Bela Vista de Goiás para a

5 Anisécio Machado foi dentista na cidade de Bela Vista de Goiás e amigo do fotografo.
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cidade de Anápolis. Fazia seu primeiro curso profissionalizante. Ia e voltava pedalando sua

bicicleta. Lá tirava as fotos, aprendia teoria. Trazia tudo para ser revelado em casa. Revelava,

aprendia. É Borges que narra:

Inicialmente, Antônio Faria precisava mandar o material sensível para revelação em
Anápolis. Entretanto, ele relata que era difícil enviar tudo para ser feito em outra
cidade. Então, segundo narra o fotógrafo: “Um dia eu fui lá e eles me ensinaram a
revelar. Eu estive lá uns dois dias. Fui até lá de bicicleta. Eles me deram a fórmula
para fazer a revelação aqui. Aí eu comecei a revelar e copiar aqui mesmo. Revelava os
filmes e tirava cópia”. Antônio Faria disse não se lembrar do nome do estabelecimento
onde o ensinaram a manipular os químicos necessários à revelação e fixação das
imagens fotográficas. Mas afirmou que se tratava de um laboratório. Os produtos
químicos para preparar os banhos de revelação e fixação podiam ser encontrados em
Goiânia. Não havia, como hoje, reveladores e fixadores em pó, cuja preparação exige
apenas o acréscimo de certa quantidade de água. Naquele período, era preciso comprar
cada componente químico separadamente, medir a quantidade exata de cada um e
misturá-los com água. (2004, p. 43)

IMAGEM 2: Foto de Déborah Rodrigues Borges – 23.10.2004 – Balança utilizada por Antônio Faria para medir
os produtos químicos utilizados na preparação dos banhos de revelação e fixação das fotografias.

Ainda, segundo a mesma autora, o fotógrafo era “... extremamente perfeccionista Faria

chegava mesmo a experimentar um pouco da solução, para verificar se estava na medida

correta”. (2004, p. 43). Tais produtos não eram próprios para o consumo, pois se tratavam de

soluções químicas. Certamente esse motivo contribuiu para que, Antônio Faria acabasse “...

desenvolvendo uma gastrite devido à ingestão – em quantidades mínimas, é certo, porém por

um período bastante prolongado – dos químicos reveladores e fixadores das fotografias”.

(BORGES, 2004, p. 43).

Naquela época, o processo de revelação ainda era em preto e branco. Somente, por

volta de 1960, surge o monóculo, cuja revelação já era colorida. Segundo Borges e a própria

esposa de Antônio Faria, Benedita, antes disso, havia:
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a máquina, que se carregava com chapas de vidro sensibilizadas, existe ainda hoje.
Encontra-se guardada na casa de Antônio Faria. Todos os mecanismos encontram-se
perfeitos, somente o disparador da câmara precisa de conserto. Durante a entrevista,
Antônio Faria montou a câmara e explicou como se fazia fotografia naquela época:
“Não existia filme não. Tinha era chapa: 9x12,13x18... Tinha o lugar de colocar a
chapa. Uma caixinha de madeira. Aí batia a foto e revelava. Depois veio o rolo de
filme. De celuloide, né? O outro era chapa de vidro. Já vinham as chapas: 13x18,
18x24... Na minha máquina tinha o chassi. Eu colocava 2 chapas: uma de um lado e
outra de outro. A máquina ainda tá aí... Mas nem se usa mais. As máquinas ficaram
modernas. As máquinas com filme de rolo ficaram fáceis. (BORGES, 2004, p. 44)

Então, com o surgimento das fotos coloridas impressas em papel, Faria adquire um

novo equipamento. Passa a usar filmes especiais para as impressões coloridas e a levar os

negativos para serem revelados no Foto Sakura, em Goiânia. Nesse ritmo, Faria vai vivendo,

fazendo arte, história e memória6. Mesmo depois de se aposentar aos 70 anos de idade,

continua a exercer a profissão de fotógrafo. Trabalha até os 90 anos com muita competência,

6 Para Le Goff (2006), há diferenças entre história e memória. Quanto à história, o mesmo autor, nos explica
que a: “história é o reino do inexato... A história quer ser objetiva e não pode sê-lo. Quer fazer reviver e só
pode reconstruir. Ela quer tornar as coisas contemporâneas, mas ao mesmo tempo tem de reconstituir a
distância e a profundidade lonjura histórica” (p. 21). “Penso que a história é bem a ciência do passado, com a
condição de saber que este passado se torna objeto da história, por uma reconstrução incessantemente...” (p.
25). “Toda a história é bem contemporânea, na medida em que o passado é apreendido no presente e responde,
portanto, aos seus interesses, o que não é só inevitável, como legítimo. Pois que a história é duração, o
passado é ao mesmo tempo passado e presente” (p. 51). “A cultura (ou mentalidade) histórica não depende
apenas das relações memória-história, presente-passado. A história é a ciência do tempo. Está estritamente
ligada às diferentes concepções de tempo que existem numa sociedade e são um elemento essencial da
aparelhagem mental dos seus historiadores” (p. 52).
Sobre memória, Le Goff (2006), afirma que: “A memória, como propriedade de conservar certas informações,
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar
impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas” (p. 423). “Ela é o antídoto do
Esquecimento” (p. 438).
No entanto, segundo o mesmo autor: “... a memória não é a história, mas um dos seus objetos e
simultaneamente um nível elementar de elaboração histórica” (p. 49). “A memória onde cresce a história, que
por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e futuro. Devemos trabalhar de forma a
que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” p. 477.

IMAGEM 3: Foto de Edder Fernando S.
Oliveira – 23.10.2004 – Antônio Faria fazendo
a montagem do seu antigo equipamento

fotográfico.

IMAGEM 4: Foto de Déborah Rodrigues
Borges – 23.10.2004 – Antônio Faria

demonstrando como se utilizava sua câmara
fotográfica.
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prazer e profissionalismo. Falece no ano de 2009, aos 95 anos de idade. Suas fotografias têm

marcas específicas e próprias, que não observamos em outras imagens fotográficas. Por esse

motivo Faria deixa, também, sua história registrada nos negativos das fotos que realizava.

Sobre essa satisfação e devoção à fotografia, Janet explica:

Seu Antônio sempre foi muito honesto, andava rápido e passava muito tempo num
quartinho escuro, fazendo as revelações de fotos; às vezes, me pergunto se foi àquela
solidão imposta pelo seu ofício e arte de ver a imagem brotar no líquido, aquela coisa
meio mágica que fez com que eu sentisse por ele um respeito enorme, era um mito,
para mim, o pai da Tânia era um homem muito inteligente e importante. Eu não falava
pra ninguém, naquela época não saberia mesmo explicar o “por que” da importância.
Sem entender, quase mesmo sem perceber eu participei e muito da vida do homem,
marido, pai, do fotógrafo e de um personagem que dedicou sua vida a uma das coisas
mais bonitas, ajudar as pessoas a guardarem suas lembranças, sem dúvida muita coisa
da história de Bela Vista e das pessoas como indivíduos teria passado em branco.
Acredito que na maioria das casas, desde as mais simples até as mais pomposas da
gente verdadeira belavistense tenha um bauzinho, numa caixa no fundo do armário ou
num porta-retratos uma foto onde está escrito ou no rodapé ou atrás: FOTO FARIA.
(05.11.2012)

Como podemos ver no depoimento acima, Janet retrata o que viveu e viu de Antônio

Faria. Sua manifestação é de alguém que não conseguiu identificar, apenas, que esta, era sua

profissão. Ele não a realizava apenas por prazer, este era o seu ofício, o prazer era consequência.

É este acervo que nos possibilita, hoje, reconstituir leituras da construção e

desenvolvimento não somente da história da cidade, mas das famílias também. Como era o

único fotógrafo na cidade, sempre era requisitado e tinha muito trabalho. Ele mesmo é quem

relata que “... tinha um outro que fazia foto, mas ele não gostava. Um tal de Adelino (...)

Adelino Roque. Ele mesmo tirava, ele mesmo revelava. Mas não gostava, não se envolveu

com aquilo, não. Aí, segui sendo o fotógrafo daqui” (BORGES, 2004, 43)

Sua arte contempla inúmeras histórias como: casamentos, aniversários, velórios, além

de festas particulares em fazenda, as quais, Antônio Faria era peça fundamental para registrar

e agraciar o momento. “[...] fora algumas imagens que ele fazia para colecionar, porque os

temas lhe interessavam” (BORGES, 2004, 43). Seu meio de transporte foi no decorrer dos

anos se tornando variado, ele andou a “... cavalo, bicicleta, motor Java e em seu jipe azul ano

59” (GOMES, 2005, p. 94). Além de ser uma profissão, a qual deu condições de sustentar sua

família, a fotografia sempre foi sua paixão.

Antônio Faria marca, de forma singular, a vida de muitas pessoas. Marca não só a dos

belavistenses, mas também, a de pessoas de outros lugares próximos daquele município. Por

mais simples, economicamente, que fosse uma pessoa naquela época, havia sempre de querer

uma fotografia, em algum momento da vida. Outros, por terem uma situação financeira
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confortável, faziam coleções de fotos. Registros de várias fases de seu desenvolvimento, ou

desempenho pessoal e profissional.

As “... pessoas faziam questão de registrar os momentos: desfiles, aniversários, festas,

marcar as datas com uma foto, o senhor Antônio fez isso com uma sutileza e uma

simplicidade franciscana”. (Janet, 05.11.2012). Janet completa: “... fotografia tem o preço e

muitas vezes eu vi “seu” Antônio conversar com a pessoa e no final não deixá-la pelo menos

sem uma foto” (05.11.2012).

Ela relata que:

O senhor Antônio da Costa Faria faz parte da minha vida, assim como da vida da
maioria dos belavistenses. Tenho fotos que ele tirou do casamento dos meus pais, uma
foto em que fotografou-me aos seis meses, outra aos três anos, junto a toda minha
família com quatro anos, quando fui dama de Dona Delfina e Senhor Newton Rezende
e outra em momentos isolados da minha vida, mas na verdade os fatos da minha
infância e adolescência ele registrou quase todos. (Janet, 05.11.2012)

É nesse contexto, das histórias de vida e memória de um tempo e lugar, que

percebemos o valor da fotografia. São situações, episódios, eventos, gente que só podem ser

vistos e sentidos a partir delas. As fotografias são capazes de congelar e não deixar passar

despercebido o que não queremos ver esquecido. E, ainda, auxiliar nossas lembranças para

momentos que não queremos esquecer. Assim Le Goff afirma que: “A distinção entre passado

e presente é um elemento essencial da concepção de tempo” (1996, p. 203). Nesse sentido,

Gercimom Gomes7 deixa registrado no artigo: “Fotografando de janeiro a dezembro”, boas

passagens que ele acompanhou da vida do amigo. Além disso, analisa como Faria estava

presente nos acontecimentos.

Janeiro, início de mais um ano. Mal o sol acabara de anunciar a chegada do dia,
saímos caiçara arriba. Semblantes tristes, voz baixa, frases curtas. Foi assim a nossa
viagem até a casa da tia Nega. Lá o movimento era intenso. Dona Luzia colhia folhas
de laranjeira num apá de buriti para fazer o travesseiro. O Delcides tinha ido à cidade
comprar o pano. Num cantinho atrás da casa o Altino Coelho martelava o tempo todo.
Final do dia, o sol já estava dando adeus aos que estavam do lado de cá. Tudo pronto
para iniciar o cortejo para o sepultamento da Geralda da tia Nega. Corpo florido, véu e
grinalda na cabeça, terço rezando, enfim, ela bem vestida. Só faltava o tirador de
retrato. Lágrimas, choro, saudade, momento triste. Lá estava ele, registrando, fazendo
história. (2005, p.93)

Como afirma o autor acima, nessa época era costume ter pelo menos uma foto dos

parentes. E, se a foto não fosse feita em vida, que a fizesse, ao menos, no momento da morte.

7 Gercimon Benedito Gomes era grande amigo e admirador do trabalho de Antônio Faria
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Faria apresenta, em seu arquivo fotográfico, inúmeras dessas fotografias. Seu trabalho é

composto por imagens bastante diversificadas.

Devido a tantas solicitações em locais diversificados e dificuldades em atender a todos

com competência, Antônio Faria organizou, em sua residência, um estúdio. Dessa forma, teria

um local adequado para receber seus clientes. Lá, as pessoas, constantemente, o procuravam.

Conta Benedita Faria que:

O Antônio tinha um estúdio aqui dentro de casa. Era custoso e eu sofri demais, mas
venci tudo. Criando essa meninada dentro dessa casa, era quatro meninos. Era um
perto do outro, porque a diferença de um filho pro outro é de um ano e três meses. Ele
trabalhava muito aqui dentro de casa, era assim: Ele lavava as bacias dos banhos das
fotos aqui dentro da pia que eu lavava vasilhas. Quando eu acabava de fazer o almoço
nós almoçava e eu tinha que juntar as vasilhas logo pra ele mexer com os produtos
dele, só depois que eu lavava as vasilhas do almoço. Demorava tanto que logo já era
ora de fazer a janta. E isso foi muito tempo. Foi uns trinta anos, pois o estúdio era na
sala, e era cheinha de gente, era um entra e sai de gente o tempo todo, o quarto era de
todo mundo. Só depois que fez essa outra casa aqui, que melhorou. (30.08 2012)

Ele “... fazia fotografias externas e de estúdio, fotografava monumentos, tradições,

enfim, sua obra oferece informações diversas sobre a sociedade e a cultura belavistenses ao

longo do século XX”. (BORGES, 2004, p. 44). Seu patrimônio fotográfico construiu sem

dúvida grande parte da história, cultura e memória de um tempo que não se recupera jamais.

Segundo Bosi, “Cada geração tem, de sua cidade, a memória de acontecimentos que são

pontos de amarração de sua história. O caudal de lembranças, correndo sobre o mesmo leito”.

(1992, p. 145),

Para referendar essa análise Candau retrata: “Cada memória é um museu de

acontecimentos singulares aos quais está associado certo “nível de evocabilidade” ou de

memorabilidade. Eles são representados como marcos de uma trajetória individual ou coletiva

que encontra sua lógica e sua coerência nessa demarcação”. (2011, p. 118). No bojo dessa

discussão, Gomes complementa afirmando que:

Mês de abril, o dia iniciava limpo e seco. Animados pela farta colheita deste ano a
companheirada passava contando e assoviando. Todos traziam a ferramenta no ombro.
Na cabeceira da roça um rico cenário amarelo dourado. Eram duas quartas de milho
dobrado e enrolado pelo cipó do farturento feijão amarelo. O mutirão não era para
quebrar milho ou arrancar feijão. Dezenas de companheiros começavam ali um eito de
roçada de pasto. No final da jornada, a invernada do morro da roça estava limpinha.
Missão cumprida, trabalho realizado, família reunida. Festança a vista, só faltava o
retrato. Lá estava ele fotografando, registrando, fazendo história. (2005, p. 93-94)

Com o seu jeito trabalhador e portador de uma arte singular, suas fotografias

conseguiam atingir boa parte das famílias, pessoas e aspectos da cidade de Bela Vista. Deixa

na memória de muitos, os registros de um tempo que só se vê por meio do olhar fotográfico.
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Gomes relata:

Julho, mês frio e alegre. Mês da festa de julho. Festa encantada pelas novenas, bailes e
casamentos. Filas de cavaleiros deixando poeira para trás, seguindo rumo a Bela
Vista. Padrinhos bem vestidos de frente ao altar. Igreja repleta de convidados. Sinos
badalando anunciando o início da cerimônia. O noivo impaciente. A todo o momento
olhava para trás. Depois de um grande atraso, enfim, a noiva. Abraços, beijos, juras de
amor e felicidade. Tudo pronto para a eterna missão. Só faltava o retrato. Lá estava ele
fotografando, registrando, fazendo história. (2005, p. 94)

Segundo Gomes, as fotografias de Faria eram o arquivo “vivo do crescimento de Bela

Vista. Antes dele, a história de Bela Vista era, apenas, registrada na memória dos mais velhos,

no arranjo das letras ou imaginação dos estudiosos. Depois dele, os fatos marcantes da nossa

terra ficaram testemunhados e gravados em suas fotografias” (2005, p. 94).

O mesmo autor afirma que: “Dezembro, mês de reflexão, Natal, fim de ano, fim de

texto. Missão quase cumprida. Só falta o retrato. Aqui está ele. Fotografando, registrando,

fazendo história”. (2005, p. 94). Faria não escolhia seus clientes pela cor, profissão ou

ascensão social, político ou econômico, explica Benedita Faria:

Ele era amigo de todo mundo, tirava fotos de qualquer pessoa que procurava ele.
Tirava fotos dos políticos, de construção. Ele tirava foto também por conta própria.
Tinha muitas mulheres da zona que tirava foto com ele, elas vinham muito aqui tirar
fotos, mas elas vinham com respeito. Às vezes elas chamavam ele lá pra tirar fotos
delas lá. (30.08.2012)

Sua arte não se limitava somente ao município de Bela Vista, segundo Benedita Faria:

“O Antônio saia muito pra fora da cidade pra tirar foto. Ele ia pra Silvânia, Piracanjuba,

Roselândia, Hidrolândia, nas fazendas ele ia demais. O povo chamava ele direto pra tirar

fotos; nesse tempo ele já tinha carro” (30.08.2012).

Sua habilidade para arte não pode ser negada. Desde menino, além das peças que

fabricava ao lado do pai, na marcenaria, apresenta facilidade em aprender a lidar com a

máquina fotográfica. Torna-se fotógrafo respeitado e requisitado por várias pessoas dos

lugares por onde trabalha. Além disso, há o gosto pela música. Pires assevera que o que mais

lhe marcou sobre a vida de Faria é o que Tânia, a filha do artista, lhe disse. Segundo Pires:

Uma das coisas que mais marcou a vida dele – e isso é algo que veio de família – foi a
música, arte pela qual tinha uma verdadeira admiração. Tinha muita facilidade em
aprender. Estudava partituras nos momentos livres, tocava trombone de vara na banda
do município, apresentando-se em praças públicas, inclusive no coreto da praça da
nossa cidade, e não hesitava em deixar sua família e sumir no mundo para tocar em
festas, eventos político e outros. (2009, p. 14).

Nesse sentido, Borges ainda complementa: “Além da dedicação ao ofício de fotógrafo,

Faria participava de uma banda de música, conforme ele mesmo relata” (2004, p.44).
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A banda em que eu tocava era do Altino Dutra. Era daqui de Bela Vista. O Altino era
o maestro. Ele já morreu há muito tempo. Tenho retrato dele. Nessas chapas tem
retrato dele. A gente tocava nas festas. Todo domingo depois da missa a banda tocava
no coreto da praça. E nós participávamos das festas todas. (2004, p.44)

IMAGEM 5: Foto autor indeterminado – Década de 1960 – Banda musical,
da qual Antônio Faria participava.

A imagem de número 5 retrata a banda de música de Bela Vista, na década de 1960,

da qual Antônio Faria fazia parte. A foto foi produzida pela câmera de Faria. No entanto,

“como ele aparecia na imagem, deixou a máquina preparada para que outro – ele não se

recorda quem – fizesse a fotografia. A banda era bastante popular em Bela Vista”. (BORGES,

2004, p. 44). Identificamos Faria na terceira fila, ele é o primeiro e está no canto direito da

imagem, o único que estava usando boné.

A banda de música teve grande aceitação na cidade. Os músicos encontram na música

o “... estranho casamento entre a cooperação do grupo e a competição feroz dos indivíduos,

que é análoga ao meio” (HOBSBAWM, 1998, p. 449), em que viviam. Ao mesmo tempo em

que a banda funcionava como um grupo, cada artista tinha um dom e sua própria

individualidade. O dom artístico, tanto de Faria quanto dos outros componentes da banda era

na verdade,

um meio de divertimento, assim como o esporte é, para um atleta, um modo contínuo
de se afirmar como ser humano, como um agente do mundo, não como objeto das
ações dos outros, uma espécie de disciplina da alma, um teste diário, uma expressão
de valor e de sentido da vida, um caminho para a perfeição. Os atletas não podem usar
suas vozes para dizer isso, mas os músicos podem, sem ter que formular em palavras.
(HOBSBAWM, 1998, p. 450).

De acordo com o autor acima, a música tem o dom de expressar sentimentos e desejos

que nenhum outro tipo de arte é capaz de fazer. Nesse sentido, Matos afirma que, “não se
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deve, porém, encarar a música e os sentimentos aí apontados isoladamente, mas pensá-los

como elementos integrados ao contexto e em conexão com outras instâncias” (2003, p.414).

É, por isso, que a composição de mulheres na banda deixa esse detalhe em realce, pois

“em alguns segmentos de nossa sociedade, o trabalho fora de casa é considerado

inconveniente para o sexo feminino”. (LARAIA, 2009, p. 80).

Em Bela Vista, esse fato não foi diferente. Na arte, então, poucas mulheres

conseguiram se destacar, pois, receavam de coragem, ousadia e talento. “Assim, pode-se

perceber que os padrões de comportamento feminino não são fechados, unívocos, pois

articulam e combinam tipos e valores num mesmo contexto histórico, tentando construir um

novo modelo de mulher...” (MATOS, 2003, p. 415).

Neste caso, a banda “era uma combinação maravilhosa de criação de solo e alegria

coletiva. Atraía e mantinha uma coleção notável de talentos individuais”. (HOBSBAWM,

1998, p. 449). Como podemos ver, na imagem de número 05, há presença de mulheres na

banda. Não estão tocando instrumentos, não conseguimos visualizar nenhum em suas mãos.

Porém, a participação delas, provavelmente, seria como cantoras.

Assim, podemos identificar da direita para esquerda Leoneta, Lourdes Arantes,

Marcial, José Umbelino, João Borracha, Odília, Wilma e Maria Bernadete. Neste caso,

segundo Perrot, “... o corpo feminino é uma questão de poder, um lugar estratégico da defesa

privada e pública, um ponto de apoio...” (2005, p. 495), para presença masculina, pois

enquanto eles tocavam; elas os completavam com suas vozes.

Outro detalhe marcante na mesma imagem é o fato de a indumentária ser o diferencial.

Fica claro que não era uma vestimenta comum do dia-a-dia. Na fotografia, podemos ver “(...)

a preocupação desses homens em serem fotografados vestindo uma indumentária que os

diferenciassem (...)” (RIBEIRO, 2006, p. 133). Seus trajes são diferentes daqueles que as

mulheres vestem. E, são diferentes do que vestem cotidianamente, trajes comuns de trabalho.

Demonstram, com posturas e trajes, altivez e seriedade. Mas, as mulheres também “... são

retratadas com roupas elegantes, embora sejam vestidos singelos... A graça e leveza que se

acreditava serem atributos próprios do universo feminino contrastam, nesses retratos, com a

imponência e a rigidez dos homens fotografados”. (RIBEIRO, 2006, p. 133)

Nessa perspectiva, consideramos que, além de existir uma representação geral de

família, ao identificarmos a presença de quatro crianças no colo dos possíveis pais, há

representações distintas de feminino e masculino, correspondentes à época. Percebemos,

quando analisamos a roupa leve e a expressão do sorriso das mulheres, que algo nos remete a

doçura, a ternura e a fragilidade do feminino. Isso contrasta com a austeridade do masculino,
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representada no semblante de alguns deles, aliás, no da maioria. Expressão dura, rija, forte e

séria. Também nas cores, formas, gestos, signos que traduzem representações do feminino e

do masculino, em lugares e épocas, historicamente demarcados.

Do exposto até agora, vimos que Antônio Faria era um homem bastante envolvido e

participativo nas atividades culturais da cidade. Fazia parte de uma banda de música da

cidade. Teve condições de apreciar, viver e conviver com pessoas, frequentando as festas

tradicionais que aconteciam, anualmente na cidade. Contribuía para alegrar os eventos,

tocando juntamente com outros artistas e, além disso, ainda, os fotografava.

Arantes diz que: “o chefe da banda, o Altino Pereira Dutra, também era responsável

pelo coral da igreja, ele era filho de Antônio Pereira Dutra e de Maria Delphina de Souza,

casou-se com Maria da Piedade Pinto, dessa união nasceram oito filhos” (2007, p. 192).

Ainda, em reconhecimento ao belíssimo e histórico trabalho realizado por Antônio Faria, a

Academia Belavistense de Letras, Artes e Ciências concede-lhe o título de Sócio Benemérito.

Este título é,

concedido àquele que, comprovadamente, tenha contribuído de forma relevante para o
desenvolvimento das letras, das artes e das ciências. Assim, por julgar merecido e
justo, a Academia agraciou a Antônio da Costa Faria (Foto Faria), belavistense que,
desde 1929, fotografou gente, cidade, usos e costumes, acontecimentos sociais,
aspectos arquitetônicos e urbanísticos de Bela Vista. O acervo iconográfico de que é
detentor tem valor inestimável. Tal importância tanto mais avulta quanto se sabe que,
lamentavelmente, os arquivos públicos de nossa cidade ou se perderam ou foram
sumária e deliberadamente destruídos. (SILVA, 2005, p. 20)

Podemos afirmar, sem receio e, com muita propriedade, que Faria estava estritamente

ligado ao contexto em que vivia. Nunca fora alheio e apolítico aos acontecimentos, pelo

contrário, sempre influía sobre o meio em que vivia. Era político, exatamente no sentido

grego8 da palavra, pois tomava decisões por sua conta, não deixando que ninguém decidisse

por ele.

Faria era um homem ativo. Através do seu olhar boa parte da construção e

desenvolvimento da cidade, da vida das pessoas e famílias belavistenses, foi preservada. Suas

fotografias são a história, a revelação de um homem além do seu tempo. Viveu intensamente

os seus 95 anos de idade. Como podemos perceber, concordamos com Hobsbawm quando ele

afirma que “não se pode negar que esse homem encontrava-se num ângulo bastante agudo de

seu próprio universo” (1998, p. 344).

8 O termo política, do grego – politkós – deriva de polis, que significa tudo o que se reporta à cidade, ao
público, ao urbano, ao civil. (BRZEZINSKI, 2011/2012, p. 1)
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Borges contribui:

Antônio Faria participava ativamente dos eventos sociais e culturais de Bela Vista,
seja como fotógrafo ou como músico. Afinal, a banda era muito importante numa
cidade tão pequena. E “tirar retrato” era um verdadeiro acontecimento para muitas
pessoas. Guardar uma fotografia de si mesma, de seus familiares, da cidade, de uma
festa, era algo bastante apreciado pelos clientes de Faria. (2004, p. 44).

É, nesse sentido, que as fotografias de Faria são tão importantes para a realização

dessa pesquisa. Por meio das imagens temos a oportunidade de construir e traçar um perfil em

relação aos aspectos cultural, social, político e econômico, que demarcam como a cidade foi

sendo construída, e como foi acontecendo seu desenvolvimento. E mais, esses registros nos

possibilitam chegar à compreensão via análise da participação e contribuição de homens e

mulheres nesse processo. Sabemos que não é possível fazermos registros de toda a história

desses acontecimentos. “Parece ser óbvio que não se fotografa a vida toda de uma pessoa ou

de uma família. Existem ocasiões propícias ao registro fotográfico, que em última instância

remetem para os momentos altissonantes...” (MOURA: 1983, p. 462). É nesse sentido que

para muitos belavistenses “tirar uma fotografia” era:

... um acontecimento importante, uma oportunidade única de “eternizar” uma bela
imagem de si ou dos seus entes queridos. Assim, encontramos, além dos retratos
pequenos, estilo cartão de visitas, fotografias maiores, que traziam duas ou mais
pessoas – às vezes, a família inteira. (BORGES, 2004, p. 46).

Assim, as fotografias eram concebidas como um verdadeiro acontecimento/evento,

pois havia todo um ritual para se fazer uma foto. Adiante, observaremos nas imagens, que o

próprio fotógrafo contribuía para que, o fato de “tirar uma foto” se tornasse um momento

único. Ao saber utilizar uma máquina, organizar os retratados em certa harmonia, de modo

que os deixassem satisfeitos, tinha o poder de eternizar as lembranças destes, através das

fotografias. Fotografava-os nos caminhos da vida.

Paixão, ternura, saudade. Sozinho sigo o meu destino. Na minha carteira de bolso
carrego a imagem retratada da amada, com a seguinte dedicatória: “Para os olhos
verem quando o coração sentir saudade daquela que tanto te ama”. É mais um registro
vivo deixado pela arte de fotografar deste grande fotógrafo belavistense chamado
Antônio da Costa Faria. (GOMES, 2005, p. 94)

Também, nessa perspectiva reportamos às fotografias de Antônio Faria que tinha por

finalidade também, agradar a clientela. Ele “assinava” muitas das imagens produzidas, além

de emoldurá-las, no intuito de enfeitar as fotos e agradar os clientes, que saiam imensamente

satisfeitos. Ele mesmo nos explica o fato:
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Eu escrevia na chapa ‘Foto Faria’ eu punha na prensa e saía escrito na foto. Eu cortava
um papel e punha na chapa. Na hora de copiar saía à moldura. Fazia o desenho no
papel escuro, aí não passava luz. Só no lugar onde não tinha o papel é que passava.
Punha na copiadeira, fazia a exposição e revelava. (BORGES, 2004, p. 44)

Encontramos essa característica de marcar a imagem com a sua assinatura em muitas

fotografias que ele realizou. Dessa forma, ele oficializava o seu trabalho. Em relação aos

enfeites que ele fazia só os encontramos em fotos individuais ou de famílias. Os detalhes eram

de forma oval. Segundo Borges: “o enfeito picotado era dado por uma tesoura própria para

isto, feita por Faria na cópia”. (2004, p. 64)

IMAGEM 6: Foto Faria – Década de 1940 – Dr. José Camilo e os filhos: Jodel e Jodelmi.

É nesse sentido que consideramos a imagem 6 bastante significativa. Podemos

perceber a doçura e o cuidado especial com que o pai aconchega os filhos ao peito. A

cumplicidade entre os retratados e o fotógrafo é bem visível. A organização no foco que

centralizou o pai ladeado em certa simetria, do lado direito pelo filho e do lado esquerdo pela

filha, de forma que não ofuscasse o brilho de nenhum dos três. Todos podem ser visualizados,

nitidamente. Nesta fotografia, podemos comprovar a “assinatura” e o enfeite que Faria

realizava.

Diante disso, Leite entende que a “... fotografia é resultante de uma escolha, de uma

ocasião ou de um aspecto das relações da família que, habitualmente, vem afirmar a

continuidade e a integração do grupo doméstico.” (2000, p. 95).

Podemos observar também, que outros fatores levam a percepção de que os retratados

se preparavam para uma pose da qual gostariam que fossem lembrados/as e a memória fosse

preservada. Isso é visível quando “... Este transparece pela indumentária, pelos arranjos de
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cabelo, bigodes e barbas, pelos objetos, pelos lugares escolhidos e até pelas expressões faciais

e corporais mais frequentes”. (LEITE, 2000, p. 178).

Neste sentido, Antônio Faria demonstra, a partir de uma organização harmoniosa, na

fotografia, a importância que as crianças representavam naquela época. Ao colocar as duas

ladeando o pai, estava conferindo “... às crianças um poder de representação cada vez mais

importante na instituição...” (RENDEIRO, 2010, p. 05) familiar e, consequentemente,

estabelecia a responsabilidade que era dedicada ao pai, destacando, nele, a proveniência em

demonstrar o respeito e sua posição diante da família.

O que percebemos através do estudo das imagens é que, para muitas famílias

belavistense, o fato de “tirar” uma fotografia se tratava de um acontecimento importante, uma

oportunidade única de “congelar” fragmentos de um momento de si e de pessoas queridas.

Dessa forma, as memórias coletivas do período retratado se tornam mais facilmente

compreensíveis quando observamos e analisamos os detalhes e as informações ocultas nas

imagens fotográficas e entre os componentes que participam de cada registro. Assim, Borges

menciona “... existia a preocupação em construir e conservar a memória da família através

dessas esporádicas fotografias, onde eram registrados, ora os noivos, ora a família inteira, ora

os filhos”. (2004 p. 51)

Antônio Faria durante todo o período em que se dedicou à arte de fotografar produziu

um magnífico patrimônio fotográfico. No entanto, parte de suas obras encontram-se

arquivadas em sua casa sob a posse de sua esposa e filhos. Segundo Borges, Faria guardou:

... muitas das fotos que fez, especialmente aquelas que realizou “por conta própria”,
como forma de expressão individual. Há também muitas fotos que lhe foram
encomendadas mas cujos donos nunca mais apareceram para buscá-las. Entretanto,
sem dúvida, a maior parte da obra deste fotógrafo encontra-se com as famílias
belavistenses. São inúmeras fotografias, dos mais variados temas, realizadas ao longo
de décadas de muita dedicação ao ofício. (2004, p. 44)

Como fotógrafo, Faria sempre foi criativo, dinâmico, audacioso e muito inteligente.

Com o advento da máquina fotográfica particular e aparecimento de outros fotógrafos e

empresas específicas de tal ramo, Faria foi aos poucos sendo menos requisitado socialmente

para registrar momentos onde antes ele era a peça fundamental. Dessa forma, seu trabalho foi

ficando restrito ao seu estúdio. Nesse sentido, Pires argumenta que:

Certa vez entrevistado por um determinado Jornal de nossa cidade, e questionado
sobre os avanços tecnológicos, a mudança de câmeras manuais para as digitais, como
encarava isso, se mudaria alguma coisa na sua carreira, ele disse que não! Disse
inclusive que teve a oportunidade de conhecer e manusear uma dessas câmeras e se
fosse para fazer, faria tudo de novo, com o auxílio da modernidade, e não encontraria
resistências para assimilar ao processo de mudanças e revoluções tecnológicas. Isso só
viria a somar com o seu trabalho. (2009, p. 14)
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Mesmo com idade avançada e não tão bem de saúde, Faria estava sempre disposto a

mudar e a aprender. Nesse sentido, Bufáiçal entende que “... a velhice não nos priva de nada,

pelo contrário, nos faz mais tolerantes, mais experientes...” (2010, p. 139). A mesma autora

cita em seu artigo “Saber envelhecer”, Marco Túlio Cícero, onde afirma:

Não basta estar atento ao corpo; é preciso ainda mais ocupar-se do espírito e da alma...
Se o corpo se afadiga sob o peso dos exercícios, o espírito se alivia exercitando-se...
Se podemos nos alimentar de estudos e de conhecimento, nada mais agradável que
uma velhice tranquila (2010, p. 140)

O fotógrafo, o marceneiro, o músico, o pai, o esposo e o homem Antônio Faria,

durante sua vida reservou a nós uma história contada através de seu olhar. Por mais que

tentemos, por mais que queiramos somente ele fora capaz de perceber Bela Vista de uma

forma nunca mostrada por ninguém.

Seus registros são únicos, porque os enigmas que saiam dos seus olhos somente ele

tinha o poder de decifrá-los. Porém, seu arquivo fotográfico é para nós uma relíquia que,

especificamente, temos o prazer de interpretar. E, que fique aqui, bem registrado. Além de

todas as características aqui citadas de Faria, sobressai a de que ele é um homem que

demonstrou solidariedade nata e nobre e que fora capaz de dividir conosco seu olhar.

Nesse sentido, podemos inferir elucidando que, a fotografia é uma reminiscência

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

utilização das fotográficas de Antônio Faria percebemos que não podemos estar desatentos às

particularidades apresentadas por estes documentos. Seus registros contam as histórias de

pessoas e de um tempo que não voltam jamais. E, hoje, estes só podem ser vistos através das

imagens.

...a fotografia, que nasce do desejo de retratar fielmente a realidade, é, por sua vez,
mais uma interpretação desta mesma realidade, pois, ao mesmo tempo que apresenta o
referente, o representa através de uma linguagem codificada, invalidando, com isso, a
ambição de cópia fiel da realidade. A fotografia é sempre uma outra coisa, uma
imagem, um signo. (MAUAD, 2008, p. 95)

É nesse contexto de análise dos aspectos históricos da cidade de Bela Vista de Goiás, a

partir das lentes de Antônio Faria, que desenvolvemos nossa pesquisa. Objetivamos demonstrar

a importância das fotografias para a compreensão da construção e desenvolvimento da cidade, a

partir da contribuição de homens e mulheres e, no campo da análise histórica, para a

recuperação da memória e o seu papel documental e narrativo de um tempo.
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Porém, para compreendermos todo esse processo, desde a construção,

desenvolvimento e contribuição de inúmeras pessoas, dentro de um determinado espaço e

tempo, faz-se necessário uma breve análise do conceito de gênero e a identificação de

mulheres que fizeram a diferença na cidade.

1.2 APONTAMENTOS ACERCA DA CATEGORIA GÊNERO

É, através da história, que podemos entender as estruturas econômicas, sociais,

políticas e culturais da sociedade em que vivemos. Estudar história significa olhar o passado

de acordo com nossos problemas e indagações, levando em consideração as características de

outros tempos e espaços, em sua singularidade e de forma nenhuma as reduzindo à nossa

visão de mundo. Le Goff entende que a:

(...) interação entre passado e presente é aquilo a que se chamou a função social do
passado ou da história. Também Lucien Febvre [1949]: “A história recolhe
sistematicamente, classificando e agrupando os fatos passados, em função das suas
necessidades atuais. É em função da vida que interroga a morte. Organizar o passado
em função do presente: assim se poderia definir a função social da história” (1996,
p.26)

E mais, sobre a história Le Goff continua; “... é a ciência do tempo. Está estritamente

ligada às diferentes concepções de tempo que existem numa sociedade e são um elemento

essencial da aparelhagem mental dos seus historiadores”. (1996, p. 52).

É, a partir de uma análise histórica, que podemos compreender o processo de

construção e desenvolvimento da cidade de Bela Vista de Goiás, realizado pela contribuição e

participação de homens e mulheres, o que possibilitou mudanças substanciais no modo de

vida dessa sociedade. E, com o intuito de perceber essas mudanças é que nos propomos a

analisar as fotografias de Antônio Faria, na perspectiva de gênero, reconstruindo e

assegurando, para que a história e memória da cidade sejam recuperadas e preservadas nas

imagens selecionadas.

Para referendar essa análise Le Goff retrata: “... a fotografia (...) revoluciona a

memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca

antes atingidas, permitindo assim guardar a memória do tempo e da evolução cronológica”.

(1996, p.466).

Percebemos o valor da fotografia como documento histórico para essa análise. Por ser

uma linguagem imagética, a fotografia atua como um mediador para a percepção do mundo e

para o processo de construção do conhecimento sobre este mundo. Sua leitura se dá, de



37

acordo com os elementos que a compõe, diferentemente de um texto escrito, em que, a leitura

é feita de forma linear e unidimensional.

Portanto, para a realização desta análise, onde fotografia, gênero e cidade estão sendo

relacionados, é impossível concretizar a leitura, sem antes entender o processo relacional

histórico e social de homens e mulheres. Só poderemos efetivá-lo a partir da compreensão e

definição do conceito de gênero.

O estudo da categoria gênero traz uma nova abordagem nesse sentido. Por muito

tempo a palavra gênero era especificamente utilizada em dois sentidos. O primeiro definia

biologicamente os aspectos sociais de sexo. O segundo, usado na gramática, indicava “sexo”

dos substantivos.

Porém, por volta do século XX diferentes teóricas (os), dentre os (as) quais teremos

como base neste trabalho, Joan Scott, Linda Nicholson, Rachel de Soihet, Thomas Laqueur,

Miriam Grossi e Teresa de Lauretis, passaram a utilizar o termo gênero com o intuito de

analisar, com mais solicitude, o conceito naturalizado de sexo, postulado no feminino e

masculino. Dentro dessa abordagem, Nicholson esclarece que:

Aqui, “gênero” é tipicamente pensado como referência a personalidade e
comportamento, não ao corpo; “gênero” e “sexo” são, portanto compreendidos como
distintos. De outro lado, “gênero” tem sido cada vez mais usado como referência a
qualquer construção social que tenha a ver com a distinção masculino/feminino,
incluindo as construções que separam corpos “femininos” de corpos “masculinos”.
Esse último uso apareceu quando muitos perceberam que a sociedade forma não só a
personalidade e o comportamento, mas também as maneiras como o corpo aparece.
Mas se o próprio corpo é sempre visto através de uma interpretação social, então o
“sexo” não pode ser independente do “gênero”; antes, sexo nesse sentido deve ser algo
que possa ser subsumido pelo gênero. (2000, p. 79)

Essa categoria contribuiu para difundir a ideia da construção do sexo a partir do

gênero. Resulta, assim, em uma nova forma de compreender como se constituíam essas

relações, pois nessa perspectiva, gênero se refere aos aspectos que são socialmente

construídos a partir do processo de identificação sociocultural, enquanto sexo é um conceito

usado para definir a identidade biológica de uma pessoa.

Nessa linha de pensamento, Laqueur tenta mostrar “... com base em evidência

histórica, que quase tudo que se queira dizer sobre sexo – de qualquer forma que o sexo seja

compreendido – já contém em si uma reivindicação sobre o gênero” (2001, p.23). Diante

disso, compreendemos que o social “... não forma só a personalidade e o comportamento, mas

também a maneira como o corpo aparece”. (LAQUEUR, 2001, P. 9). Para endossar essa

discussão Grossi complementa afirmando que:
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Usar a categoria “gender” para falar das “origens exclusivamente sociais das
identidades subjetivas de homens e mulheres”. A ênfase colocada na “origem social
das identidades subjetivas” não é gratuita. De fato não existe uma determinação
natural dos comportamentos de homens e mulheres, apesar das inúmeras regras sociais
calcadas numa suposta determinação biológica diferencial dos sexos, usadas nos
exemplos mais corriqueiros como “mulher não pode levantar peso” ou “homem não
tem jeito para cuidar de criança”. (2000, p. 33).

Faz-se necessário pensar que este termo também surgiu a partir da necessidade “...

teórica de uma articulação das várias dimensões em que estavam ocorrendo às opressões

sobre as mulheres, seja no âmbito da família, do trabalho, da sexualidade, do poder e da

identidade, apontando, assim, para um novo conceito”. (RODRIGUES, 2010, p. 48). Este se

trata do termo “gênero”, abordado a partir da década de 1970, para “... teorizar a questão da

diferença sexual, indicando construções sociais. O gênero surgiu enquanto categoria

explicativa, referente às relações sociais entre homens e mulheres, mulheres e mulheres e

entre mulheres e homens”. (RODRIGUES, 2010, p. 48). As inúmeras tentativas teóricas de

explicar essas situações não foram suficientes, e, assim, a questão de gênero veio contribuir

como forma de estudo.

Segundo Scott (1995), o uso de “gênero” destaca todo o sistema de relações que pode

incluir o sexo, mas não é diretamente determinado pelo sexo e não se determina diretamente a

sexualidade. O processo relacional de todos e tudo e que se deve levar em consideração.

Nesse sentido, Joan Scott esclarece que;

... gênero é a organização social da diferença sexual. O que não significa que o gênero
reflita ou produza diferenças físicas fixas e naturais entre mulheres e homens, mas sim
que gênero é o saber que estabelece significados para as diferenças corporais. Esses
significados variam de acordo com as culturas, os grupos sociais e no tempo, já que
nada no corpo, incluídos aí os órgãos reprodutivos femininos, determina
univocamente como a divisão social será definida. (1994, p. 13)

No artigo “Gênero: uma categoria útil para a análise histórica”, Joan Scott apresenta a

utilização mais recente do termo gênero e entende que:

...gênero se torna, alias, uma maneira de indicar as “construções sociais”: a criação
inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres. É
uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas
dos homens e das mulheres. (1995, p. 4)

Nesse sentido, Scott destaca gênero como uma categoria útil para interrogar e mudar

os paradigmas históricos existentes e não apenas um conceito associado ao estudo relativo às

mulheres. Seguindo tais orientações, estudamos o processo relacional entre homens e

mulheres. A finalidade aqui é partir da discussão de que é o gênero que constrói o sexo, pois
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este é construído no decorrer do tempo e experiências vividas. E, por estar pautado no

discurso no qual o próprio ser humano se destina a ser. Quando nos referimos a esta categoria,

também, nos reportamos ao que foi definido por Lauretis.

Assim, gênero representa não um individuo e sim uma relação, uma relação social; em
outras palavras, representa um indivíduo por meio de uma classe. As concepções
culturais de masculino e feminino como duas categorias complementares, mas que se
excluem mutuamente, nas quais todos os seres humanos são classificados formam,
dentro de cada cultura, um sistema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de
significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e
hierarquias sociais. Embora os significados possam variar de uma cultura para outra,
qualquer sistema de sexo-gênero está sempre intimamente interligados a fatores
políticos e econômicos em cada sociedade. (1994, p. 211).

Dentro desse contexto, podemos perceber que a autora deixa claro que gênero é um “...

conjunto de produtos e processos sociais que não representa o sexo, e, sim...” (RODRIGUES,

2010, p. 50), uma relação sociocultural de um indivíduo dentro de uma determinada sociedade,

onde homens e mulheres são classificados em um sistema de gênero, cada qual com suas

especificidades. Esse debate sobre o processo relacional, onde gênero é uma representação dos

sujeitos constituídos em corpos, vai além da discussão do “sistema de sexo-gênero”.

A partir dessa análise compreendemos que “... gênero serve, portanto, para determinar

tudo que é social, cultural e historicamente determinado. No entanto, como veremos, nenhum

indivíduo existe sem relações, isto desde que nasce”. (GROSSI, 2000, p. 35). Partindo desse

pressuposto, perceberemos no decorrer desta pesquisa, a construção dos mais variados tipos

de mulheres, nos mais distintos aspectos, pois, por mais que se tentou, não há e não houve

uma determinação que moldasse todas as mulheres a uma só forma. Em Bela Vista, dentro

dessa abordagem de análise, verificaremos essas caracterizações.

Defendo que a população humana difere, dentro de si mesma, não só em termos das
expectativas sociais sobre como pensamos, sentimos e agimos; há também diferenças
nos modos como entendemos o corpo. Consequentemente, precisamos entender as
variações sociais na distinção masculino/feminino como relacionadas a diferenças que
vão “até o fundo” - aquelas diferenças ligadas não só aos fenômenos limitados que
muitas associamos ao “gênero” (isto é, a estereótipos culturais de personalidade e
comportamento), mas também a formas culturalmente variadas de se entender o corpo
(...). Com ela o corpo se torna, isto sim, uma variável, mais do que uma constante, não
mais capaz de fundamentar noções relativas à distinção masculino/feminino através de
grandes varreduras da história humana, mas sempre presente como elemento
potencialmente importante na forma como a distinção masculino/feminino permanece
atuante em qualquer sociedade. (NICHOLSON, 2000, p. 14)

Nesse contexto, o gênero é um processo em permanente mudança e construção.

Ressignifica constantemente as relações e interações entre os indivíduos e proporciona,
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portanto, uma explicação teórica acerca das questões referentes à diferença social, cultural,

econômica, política e sexual. Por isso, “diz-se que o gênero é mutável”. (GROSSI, 2000, p. 35).

A partir do momento em que esse conceito nos proporciona uma análise acerca dos “...

contextos social e cultural foi possível pensar em termos de diferentes sistemas de gênero e

nas relações daqueles com outras categorias como raça, classe ou etnia, assim como em levar

em conta a mudança” (SCOTT, 1992, p. 87). Analisando essa necessidade é que o estudo de

gênero se faz indispensável, pois não existe somente a diferença entre homens e mulheres, ou

seja, de sexo, mas há um abismo de diferenças entre as próprias mulheres e, para não ser

diferente também, existe a mesma, entre a própria categoria de homens.

A partir dessas articulações é que nos propomos analisar as fotografias de Antônio

faria. Destacamos o conceito de gênero, levando em consideração a construção e

desenvolvimento da cidade de Bela Vista de Goiás e a contribuição de homens e mulheres

dentro das suas mais variadas representações e contextos. Queremos perceber essa distinção a

partir do momento em que pudermos identificar alguns desses homens e mulheres que

participaram dessa construção de papeis socioculturais.

Por isso que a questão das diferenças dentro da diferença “trouxe à tona um debate

sobre o modo e a conveniência de se articular o gênero como uma categoria de análise... das

diferenças que a raça, a classe, a etnia e a sexualidade produziram nas experiências históricas

das mulheres”. (SCOTT, 1992, p. 88).

Partindo dessa premissa, utilizaremos as experiências de vida identificadas no decorrer

desta pesquisa. Pessoas que participaram de forma diferenciada de alguns momentos da

construção, tanto material como formadora de opinião de Bela Vista de Goiás, em todo

processo histórico da cidade.

Para tanto, precisamos dar conta dos processos históricos que, através do discurso,
posicionam sujeitos e produzem suas experiências. A experiência, de acordo com essa
definição, torna-se não a origem de nossa explicação, não a evidência autorizada (por
que vista ou sentida) que fundamenta o conhecimento, mas sim aquilo sobre o qual se
produz conhecimento. Pensar a experiência dessa forma é historicizá-la, assim como
as identidades que ela produz. (SCOTT, 1999, p. 27)

A partir das pontuações de Scott, ressaltamos, ainda, a importância de que a história

das diferenças seja estudada em uma perspectiva relacional, superando assim, abordagens

descritivas com visões generalizantes e essencialistas. De acordo com a autora, a evidência da

experiência ao invés de mostrar como ela se estabelece, como ela opera, como e de que forma

ela constitui sujeitos que vêem e agem no mundo, se torna evidência da diferença.
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Dessa maneira, segundo Scott, para Thompson, “... as formas através das quais se lida

com a experiência desafia qualquer predição e foge de qualquer definição limitada ou

determinada” (1999, p. 34). É, nesse sentido, que pautamos nossa discussão. O importante

não é reproduzir um conhecimento a partir da experiência, mas sim fazer uma análise da

produção desse acontecimento, pois ela não vai basear-se em categorias naturalizadas,

exatamente porque nenhuma é igual à outra. Cada indivíduo é dotado de experiências

totalmente diferentes, e estas fazem parte da,

linguagem cotidiana, está tão imbricada nas nossas narrativas, que seria em vão querer
eliminá-la. Ela serve como uma forma de se falar sobre o que aconteceu, de se
estabelecer diferenças e semelhanças, de defender um conhecimento “irrefutável”.
Experiência é, ao mesmo tempo, já uma interpretação e algo que precisa de
interpretação. Experiência é, nessa abordagem, não a origem de nossa explicação, mas
aquilo que queremos explicar. (SCOTT, 1999, p. 34)

Diante disso, observamos que todo individuo é parte construtiva do meio em que vive,

pois este com uma busca incansável de liberdade e, ao mesmo tempo, de pertencimento a um

determinado grupo, acaba por viver sob normas pré-estabelecidas e naturalizadas como

verdadeiras. Isso gera representação daquilo que muitas vezes ele não o é, em decorrência do

que a situação demanda.

Nessa perspectiva, a categoria gênero, se torna um instrumento de análise e um

método que nos possibilita lançar um olhar novo e diferente sob experiências variadas. Mas,

determinados aspectos nada mais são do que fatos, acontecimentos ou eventos que

possibilitam narrar outra história sobre a participação de mulheres, na construção dessa

mesma história.

É, por conseguinte, a partir da análise das fotografias de Faria que identificamos entre

tantas pessoas, algumas mulheres que contribuíram de forma significativa para a construção e

desenvolvimento do processo histórico da cidade de Bela Vista de Goiás.

1.3 MULHERES DE SUSSUAPARA À BELA VISTA DE GOIÁS.

Faria registrou imagens destacando a participação de mulheres nos aspectos religioso,

econômico, cultural e político da cidade, pois estas faziam parte do contexto no qual ele

estava inserido. De forma intencional ou encomendada a fotografia foi realizada. E, é a partir

do olhar do fotógrafo que realizamos nossa análise.
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IMAGEM 7: Foto Faria – 1925 Missa de Sétimo dia de Dr. Belém na Igreja de São Sebastião

Nesta imagem, podemos olhar para o principal ponto que deu origem a cidade de Bela

Vista de Goiás, a religiosidade. Queiroz, aponta que:

Enquanto a grande maioria das cidades históricas goianas tem suas fundações como
consequência das atividades bandeirante à procura de ouro, Bela Vista de Goiás traz
em suas origens uma formação bem diferente, porém muito valiosa, dos reflexos do
brilho amarelo. Surgido na metade do século passado, o pequenino arraial de
Sussuapara nasceu da fé. (1988, p. 33)

Assim, as terras que deram origem à atual cidade foram doadas pelo Senhor José

Bernardo Pereira, sua esposa Inocência Maria de Jesus e pelo senhor José Innocente Teles no

ano de 1852. Como podemos observar, a mulher sempre teve participação nesse processo,

uma vez que é notável a presença feminina, desde a fundação da cidade de Bela Vista de

Goiás.

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

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

Innocente Teles. Ela saia de sua fazenda chamada São Bento, situada a 12 km do arraial

conhecido como Sussuapara9, onde se reunia com os habitantes do lugar para fazer orações,

nos dias de domingo e dias santos. Sua dedicação era tão grande que mandou construir,

9 Primeiro nome de Bela Vista, tem uma curiosa e pitoresca origem. Na região, até há alguns anos atrás, ainda
podiam ser encontrados os veados com este nome, que há mais de cem anos , viviam bastante numerosos
naquelas terras e denominaram o primeiro povoado. (QUEIROZ, 1988)
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naquele local, onde hoje se localiza o obelisco de São Sebastião, na Praça Getúlio Vargas,

uma casa de oração com a qual homenageou Nossa Senhora da Piedade.

Destes doadores, Dona Josepha é a personagem mais conhecida, “... considerando-se

que seis anos após aquela doação ela já estava viúva, retinha nas mãos as rédeas da família, e,

ao que deixam entrever as evidências, era uma mulher determinada”. (SILVA, 2006/2007, p.

16). É, a partir dessas e de outras evidências, que apontaremos que não só os homens puderam

ser promissores de uma terra em desenvolvimento, mas que, existiram mulheres que deram

sua parcela de contribuição.

Na imagem número 7, podemos apontar tanto o início quanto o fim de determinados

aspectos, em Bela Vista. Início, porque representou uns dos primeiros trabalhos do fotógrafo

Antônio Faria, que por volta dos anos de 1925 já iniciava seu manuseio ao equipamento

fotográfico, começando assim, sua trajetória histórica na cidade, e fim, porque foi uma das

últimas imagens que podemos ver e que ainda se tem registrada a Igreja de São Sebastião, a

segunda que existiu em Bela Vista. De acordo com Arantes, era “(...) grande a devoção do

pessoal das fazendas ao santo protetor (São Sebastião) contra peste, pragas e doenças próprias

de animais e plantações da roça”. (2007, p. 168). No entanto, a Igreja de São Sebastião foi

demolida em 1936, fato esse, que marca um tempo que não mais existe e que só podemos

olhar, admirar e analisar, por meio do olhar de Faria.

Podemos ver na imagem de número 7 que, tanto homens, mulheres e crianças estão

dispostos para uma fotografia. Os retratados se prepararam para tal, pois havia ocorrido um

acontecimento importante na cidade: a missa de sétimo dia de Dr. Belém, primeiro Diretor do

recém-criado Grupo Escolar, e médico da cidade e o traje está apropriado para tal. O dia

nublado traz uma certa luminosidade para a imagem. E esta quantidade de pessoas não se

reunia comumente e diariamente, somente em ocasiões especiais. Assim, ao mesmo tempo em

que a cidade ia crescendo e se desenvolvendo, Antônio Faria ia registrando a história visual

da cidade, das famílias, das mulheres, fazendo, inclusive, sua própria história.

Dessa forma, assim como aconteceu em todo território brasileiro, em Bela Vista não

foi diferente. Houve, por parte das mulheres, em pleno século XIX, um grande

comprometimento religioso e muito pouca chance de emancipar-se. Muitas delas escolheram

o magistério como forma de reivindicar seus direitos, ou mesmo como instrumento de chegar

até eles. Porém, “para muitos, a educação feminina não poderia ser concebida sem uma sólida

formação cristã, que seria a chave principal de qualquer processo educativo” (LOURO, 1997,

p. 446).

Segundo a autora, “para outros, inspirados nas ideias positivistas e cientificistas,

justificava-se um ensino para a mulher que, ligado ainda à função materna, afastasse as
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superstições e incorporasse as novidades da ciência...” (1997, p. 446). Neste sentido, podemos

perceber que, mesmo partindo para uma linha mais positivista, a questão da religiosidade,

ainda continuou presente em grande parte das escolas brasileiras. Assim, podemos identificar,

no ensino ministrado por Dona Normanda, Leoneta e Dona Menina, em Bela Vista de Goiás,

certo destaque de natureza religiosa. É que, mesmo tentando adaptar-se aos novos parâmetros

educacionais da república, ainda prevalecia uma forte tendência religiosa, nos seios

educacionais da cidade. Essa característica está presente, ainda hoje, na vida da população.

1.3.1 ALÉM DA SALA DE AULA: Normanda e Leoneta

Em meio a tantos registros fotográficos da história de Bela Vista captados por Antônio

Faria, não poderíamos deixar passar despercebido, o trabalho de duas mulheres que

contribuíram na formação de opinião e construção material da cidade. Elas demonstraram,

através de suas experiências, que a vida de uma pessoa não tem que ser moldada, apenas, por

costumes naturalizados por uma parte da sociedade, seja ela masculina, feminina, rica ou pobre.

A imagem de número 8 retrata da esquerda para direita, Leoneta, Alcebíades e

Normanda, já com idade avançada, mas sem deixar a vaidade de lado. Assim, Maria Vieira10,

descreve, “... se batesse palma na porta de casa, Normanda não saia sem antes olhar no espelho,

pentear os cabelos e passar um pó, ela não saia lá fora” (16.09.2012). Andavam sempre bem

compostas, com cabelos arrumados, gostavam de se maquiar, mas de forma discreta.

IMAGEM 8: Foto Faria – Década de 1980 - Leoneta, Alcebíades11

e Normanda à entrada de sua casa.

10 Maria Florentina Vieira, uma das filhas de criação de Leoneta e Normanda, concedeu-nos entrevista dia 16 de
setembro de 2012

11 Alcebíades era um dos filhos adotivos das irmãs.
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O olhar de Faria focou, especificamente os fotografados, na imagem de número 08,

deixando uma pequena fresta do lado direito, onde podemos observar algumas plantas que

existiam na casa de Normanda e Leoneta. A mureta de cimento que aparece na imagem,

existe até hoje. Podemos perceber que a fotografia foi realizada durante o dia, devido à

claridade e o brilho da foto. Notamos também, certa composição entre os retratados.

Alcebíades está entre as duas mulheres, característica apresentada nas fotografias e, nos

comentários dos retratados sobre a didática de Faria, ao organizar a pose das pessoas para

fazer a fotografia. Observa-se que as pessoas se preparam para “tirar” a foto, nota disso, é a

posição dos braços, corpo, roupas, calçados e o olhar fixo para um ponto.

Normanda Roque Teixeira nasceu em Orizona no ano de 1896 e faleceu em 1981 na

cidade de Bela Vista de Goiás. É filha da segunda união conjugal de Eponina Ferreira

Marques e Brasilino Roque Teixeira. O casal teve mais cinco filhos: Antenor, Jerusaleta,

Leoneta, Egerinêo e Sebastião. Eponina casou-se pela primeira em vez em 1880, aos dez anos

de idade, com o coronel João Antônio de Araújo Valle, natural de Piracanjuba.

Do primeiro enlace matrimonial nasceram os filhos Idomenêo, Genoveta (mãe do Drº

Hélio de Araújo Lobo/ esposa de José Lôbo), Egesilêo e o príncipe dos poetas goianos,

Cylenêo Marques de Araujo Valle (1884-1954), conhecido por Leo Lynce12. Com ele não só

12 Leo Lynce foi considerado um poeta brasileiro e “... introdutor do Modernismo em Goiás, aspecto que,
possivelmente, influenciou a sua vida de escritor – sua visceral ligação com o jornalismo” (DENÓFRIO, 2002, p.
19). Com a publicação da obra, 'Ontem' (1928), Leo Lynce inicia o período modernista, nas letras goianas, com
versos revolucionários. Segundo a mesma autora: “... Sua poesia apresenta, no meio de soluções visivelmente
modernas, nítidas marcas parnasiano-simbolistas e algumas soluções românticas. O novo introdutor do
Modernismo, em Goiás, incorporou os elementos da nova estética, sobretudo por meio de jornais e,
possivelmente obras modernistas (...). Abandonando a métrica e a rima, aos poucos, o Príncipe dos Poetas
Goianos soube desenvolver o ritmo, este sim um dos valores do Modernismo...” (2002 p. 28-29). A partir de sua
vasta experiência como: comerciante, “... funcionário federal ou ainda de estudante de Direito, deputado estadual
por diversas vezes, juiz, professor da Faculdade de Direito colaborou com vários jornais, dentro e fora de Goiás.
Funda e ajuda a fundar outros jornais pelas cidades por que passa a residir, temporariamente, sempre a trabalho.
(DENÓFRIO, 2002, p. 24). Contribuiu para que o Modernismo fosse difundido em todo Estado de Goiás.
Mesmo adquirindo uma feição pessoal, retratava preocupações nacionalistas e inovações estéticas, temáticas e
linguísticas. Nesse sentido, Leo Lynce foi considerado “... conciliador e não propriamente demolidor como
Oswaldo de Andrade; é muito mais um herdeiro legítimo das ideias e da práxis de Mário de Andrade”
(DENÓFRIO, 2002, p. 34). De acordo com Denófrio, “poucos jovens, em nosso país, tiveram uma vida
intelectual tão rica em um meio tão singelo. São, de fato, notáveis certos aspectos da vida de Leo Lynce” (2002,
p. 23-24). Ele nasceu em Piracanjuba no ano de 1884. Aos dez anos de idade foi internado em um seminário,
nas proximidades de Goiás. Quando sai de lá, aos doze anos, em 1986, se desloca para Bela Vista onde moravam
sua mãe e seus irmãos. Permanece por lá por alguns anos. Nesse período com os seus, “... dezesseis anos (1900),
publica seu primeiro poema: “Século XX”. Já trabalhando como empregado de balcão, publica nessa época um
jornalzinho, O Fanal (atente-se para o título), todo manuscrito e desenhado por ele próprio, e que segundo seu
filho José Cruciano de Araújo, “viria, mais tarde, a ser impresso na tipografia do jornal A Folha do Sul, como
porta-voz do Grêmio Instrutivo, que fundou com um grupo de rapazes ávidos de conhecimentos”. Por essa
época, incrivelmente jovem, inicia-se também como correspondente dos jornais Araguary, Gazeta de Uberaba,
ainda Lavoura e Comércio, levando o seu nome para fora do Estado. Mal saído de seus vinte anos, passa a
integrar a redação da Folha do Sul, de Bela Vista, fundado pelos irmãos Honestino e B. Monteiro Guimarães,
quando simplifica, na assinatura de artigos, seu hierático nome Cyllenêo Marques de Araújo Valle, para Cyllenêo
de Araújo, e adota o pseudônimo Leo Lynce nas suas publicações literárias. (DENÓFRIO, 2002, p. 24).
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Normanda e Leoneta, mas toda a família, cidadãos belavistenses e goianos tiveram

oportunidades de aprender e herdar um legado de cultura e conhecimento. Através de seus

passos Normanda e Leoneta tinham, no irmão, uma grande inspiração.

Irmã da segunda geração, Leoneta Roque Teixeira nasceu em Orizona em 1889 e

faleceu em 1983 na cidade de Bela Vista. Vindo de Orizona as duas irmãs receberam,

inicialmente, disciplina escolar do seu avô materno, em seguida do,

Professor Felicíssimo Domingues e a aula pública de Brasilino Roque Teixeira, meu
pai, que, já em 1904, mantinha a sua escola, e o Colégio Santa Catarina de Sena,
regido pelas Irmãs Dominicanas francesas. Esse colégio oferecia o curso primário para
o sexo feminino, em regime de internato e externato, e, para ambos os sexos, mantinha
uma escola anexa ao estabelecimento, também, de nível elementar. (TEIXEIRA,
2011, p. 121)

A formação das duas meninas foi realizada num tempo de disciplina rígida no Colégio

Santa Catarina de Sena, que existiu em Bela Vista, lugar onde as duas irmãs cumpriram quase

toda sua vida escolar. Logo, já no início do século XX, Normanda Teixeira fez sua escolha

profissional. Instalou em sua própria residência “Aulas Particulares” para interessados, pois

naquele período já não existia mais o colégio no qual elas haviam se formado. Diante de tal

situação, seria então, cômodo e coerente Normanda se tornar professora, já que:

Deveriam ser eles e elas, pessoas de moral inatacável; suas casas ambientes decentes e
saudáveis, uma vez que as famílias lhes confiavam seus filhos e filhas. As tarefas
desses mestres e mestras não eram, contudo, exatamente as mesmas. Ler, escrever e
contar, saber as quatro operações, mais a doutrina cristã, nisso consistiam os primeiros
ensinamentos para ambos os sexos; mas logo algumas distinções apareciam: para os
meninos, noções de geometria; para as meninas, bordado e costura. (LOURO, 1997, p.
446)

Nesse sentido, Normanda se encaixava dentro dessas características, pois era uma “...

senhora (s) que por sua honestidade, prudência e conhecimento...” (LOURO, 1997, p. 444), se

mostrava digna de tal atividade. Dedicada, gostavam do que faziam e era competente.

Apresentava um modelo de mulher que estava fora do padrão social de sua cidade, era solteira

e não tinham filhos. Então, o magistério seria uma forma de consolidação e busca de respeito?

Nesse sentido, Louro nos responde:

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”. O argumento parecia perfeito: a docência
não subverteria a função feminina fundamental, ao contrário, poderia ampliá-la ou
sublimá-la. Para tanto seria importante que o magistério fosse também representado
como uma atividade de amor, de entrega e doação. A ele acorreriam aquelas que
tivessem “vocação” (1997, p. 450)
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Dentro desse aspecto, Normanda se tornou educadora consolidada e respeitada em

toda a cidade. Além disso, era bastante dedicada à Igreja. Tanto Normanda quanto Leoneta

eram mulheres instruídas e não preconceituosas. Dessa forma, mostraram e demonstraram,

com sua própria experiência que, para ser mulher, não era necessário apenas se casar. Teria

que sê-lo de qualquer forma, mesmo buscando em uma profissão, no caso de Normanda, uma

forma de se afirmar. De acordo com Louro:

Esse discurso justificava a saída dos homens das salas de aula – dedicados agora a
outras ocupações, muitas vezes mais rendosas - e legitimava a entrada das mulheres
nas escolas – ansiosas para ampliar seu universo – restrito ao lar e à igreja. A partir de
então passam a ser associadas ao magistério características tidas como “tipicamente
femininas”: paciência, minuciosidade, afetividade, doação. Características que, por
sua vez, vão articular à tradição religiosa da atividade docente, reforçando ainda a
ideia de que a docência deve ser percebida mais como um “sacerdócio” do que como
uma profissão. (1997, p. 450)

Da mesma forma que sucedeu em outras regiões do Brasil, assim aconteceu em Bela

Vista. As mulheres, aos poucos, foram assumindo o magistério na cidade. Normanda se

destacou nesta profissão. Porém, segundo Louro, é necessário observar e levar em

consideração que, provavelmente, essas mulheres “entram em jogo de representações nem

sempre convergentes,”

ou seja, por um lado, a solteirona era uma mulher que falhara; mas, ao mesmo tempo,
ela era uma mulher, quando professora, que tinha um nível de instrução mais elevado
do que as outras, que ganhava seu próprio sustento e que, em consequência disso,
usufruía de algumas prerrogativas masculinas. (1997, p. 466)

No entanto, essa representação de “... professora solteirona é muito adequada para

fabricar e justificar a completa entrega das mulheres à atividade docente, serve para reforçar o

caráter de doação e para desprofissionalizar a atividade” (LOURO, 1997 p. 466). Assim,

como para a professora em discussão, muitas outras adotaram essa atitude. Dessa feita, “a boa

professora estaria pouco preocupada com seu salário, já que toda a sua energia seria colocada

na formação de seus alunos e alunas” (LOURO, 1997 p. 466).

Assim, para Normanda estes “... constituíam sua família; a escola seria o seu lar e,

como se sabe, as tarefas do lar são feitas gratuitamente, apenas por amor. De certa forma, essa

mulher deixa de viver sua própria vida e vive através de seus alunos e alunas; ela esquece de

si” (LOURO, 1997 p. 466). Normanda adotou esse meio de vida; viver para os alunos como

forma de justificar sua beatice.

Com o objetivo de sempre fazer o melhor, Normanda criou para as suas aulas métodos

próprios. Entre tantas experiências didáticas, vale a pena ressaltar a conhecida e nomeada por

Araújo de “Grãos de Milho”, trata-se:
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Quando professora primária estadual de Bela Vista, que, depois de levar seus alunos a
decorarem o alfabeto, “fazia com que formassem, sobre a carteira, as letras com grãos
de milho ou de tento”. O objetivo era o de conduzir a criança para que mais
rapidamente se familiarizasse com o traçado das letras, levando-a a motivar-se
normalmente ao se distrair com o trabalho de formá-las. A iniciação à escrita teria
lugar quando, com segurança, conseguisse desincumbir-se desse primeiro exercício.
(2010, p. 79)

Compreendemos que o uso dessa metodologia consistia em levar o aluno a memorizar

o alfabeto, a conhecer as sílabas, para, em seguida aprender a escrita e leitura, de modo mais

complexo. Sabiam, que se esse processo fosse feito de forma prazerosa, através de

brincadeiras, seria mais fácil à criança se desenvolver. Esse “... indício prova que a educadora

estivera alinhada com a moderna metodologia”. (ARAÚJO, 2010, p. 79).

No entanto, era uma professora rígida e brava, nada diferente, de um tempo em que os

pais lhes confiavam não só a educação intelectual, mas também moral. Assim, uma de suas

ex-alunas, Odette Machado13, relata: “Ela era fantástica! Brava! Nossa, ela dava beliscões

demais”! (29.08.12). Nesse sentido, Louro completa afirmando que:

A antiga professora solteirona podia também ser representada como uma figura
severa, de poucos sorrisos, cuja afetividade estava de algum modo escondida. As
imagens fotográficas ajudam a reconstituí-la: roupas escuras, abotoadas e de mangas
compridas, rosto fechado, cabelo em coque, costas retas, pés unidos, mãos postas ao
lado do corpo ou sobre os joelhos... (1997, p. 466)

Na imagem número 8, podemos identificar em Normanda, a professora, como também

em Leoneta grande parte destes apontamentos descritos por Louro. Usam vestidos compridos,

abotoados até próximo ao pescoço, a seriedade estampada no olhar e na falta de sorriso. Do

modo como relatou uma de suas ex-alunas Odette, ela realmente era muito severa. Genizon14

narra outro fato, muito interessante e, vivenciado ao lado de Normanda.

Ela era ótima, mas brava. Um dia aconteceu o seguinte episódio. Onde era o salão
paroquial, tinha a sala de aula da Dona Normanda e eu estudei lá com ela. Lá tinha
uns pés de eucaliptos grandes e um muro alto, então eu subi e fiquei andando em cima
do muro, quando ela viu falou: “Desce já pra cá, senão eu te jogo de lá!”. Aí eu
pensei: “Agora como é que eu faço, melhor eu descer pro lado dela, porque do outro
lado eu não sei o que tem”. Quando eu desci, ela me pegou pela orelha e me levou pra
dentro. Mas eu era terrível. (17.09.12)

Mesmo com uma disciplina rígida, seus alunos a adoravam e mais, o resultado era

sempre positivo. Normanda ainda argumentava que “a utilização de grãos no ensino do

13 Odette Machado foi ex-aluna de Normanda Teixeira, concedeu-nos entrevista dia 29 de agosto de 2012.
14 Genizon do Carmo Carvalho também foi aluno de Normanda e participou das peças teatrais organizadas pelas
irmãs. Concedeu-nos entrevista dia 17.09.2012.
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alfabeto vinha a propósito da facilidade de sua obtenção, todas as crianças os possuíam em

casa”. (TEIXEIRA, 2011, p. 124). Normanda deixou saudades e exemplos de bom trabalho.

Algo marcante também, nessa trajetória, era o costume que ela e sua irmã passaram a

obter, logo depois da morte dos pais. Elas adotaram dez crianças. Algumas já nem eram mais

tão crianças assim. Inicialmente, foram dez, mas sempre que apareciam elas as adotavam.

Com essa atitude Normanda e Leoneta nos leva a compreender que, mesmo que

inconsciente, era mais uma forma de reforçar aquilo que, à mulher, era imposto pela

sociedade. Elas viviam onde “o casamento e a maternidade eram efetivamente constituídos

como a verdadeira carreira feminina. Tudo que levasse as mulheres a se afastarem desse

caminho seria percebido como um desvio da norma” (LOURO, 1997, p. 454). A mesma

autora completa afirmando que:

Esse tipo de ação se constitui, sem dúvida, em comportamento transgressivo para
mulheres de sua época, ainda que, ao realizar essas rupturas, ela as faça reforçando a
representação de professora ideal – a grande mestra – dedicada integralmente aos
alunos e completamente afastada de outras relações afetivas (LOURO, 1997, p. 454).

Dessa forma, Normanda e Leoneta conseguiram se afirmar como mulheres que tinham

uma moral adequada para educar e também criar. Não se importaram com o que a sociedade

falava, apontava ou acusava. Elas apenas educavam. Faziam isso de forma peculiar, rígida e

com muito amor. Conseguiram amar, educar e criar meninos e meninas que muitas vezes nem

conheciam. Eram estranhos inicialmente, depois passavam a serem filhos e irmãos. Plantaram

a semente do respeito, carinho e cuidado. Endossando ainda mais essa discussão, Louro

afirma que:

as mulheres têm, por natureza, uma inclinação para o trato com as crianças, que elas
são as primeiras e naturais educadoras. Se a maternidade é, de fato, o seu destino
primordial, o magistério passa a ser representado também como uma forma extensiva
da maternidade. Em outras palavras, cada aluno ou aluna deveria ser visto como um
filho ou filha espiritual. A docência, assim, não subverteria a função feminina
fundamental, ao contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. O magistério precisava ser
compreendido, então, como uma atividade de amor, de entrega e doação, para a qual
acorreria quem tivesse vocação (LOURO, 2003, p. 78).

Numa recorrência ao que já foi dito, além de Normanda ser uma professora com

vocação, essas mulheres tinham o respeito e a confiança das pessoas que com elas conviviam.

Crianças tornavam seus alunos e filhos adotivos. Dessa forma, asseguravam um lugar na

sociedade.

No início criaram quatro meninos (Benedito, Hélio, Nailon, Alcebíades) e seis

meninas (Nigrinha, Conceição, Maria, Terezinha, Aparecida, Lázara). Essas crianças vinham
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de casamentos desfeitos e dificuldades econômicas por parte dos pais que não conseguiam

manter a família. Naquela época, em meados do século XX, Bela Vista não era diferente de

outras cidades. Sustentava-se economicamente das grandes propriedades rurais e muito pouco

de pequenos comerciários. Sendo assim, a oferta de trabalho era escassa e muitas famílias

passaram momentos de embaraço econômico.

Dessa forma, muitas crianças foram “entregues” para famílias desconhecidas para

trabalharem como domésticas e muitas acabavam morando por anos nessas residências.

Outras eram-lhes “entregues” para serem criadas. “Do ponto de vista oficial, mães “que

davam os filhos a criar” pareciam desalmadas e egoístas. No dia a dia, a realidade era outra e

o abandono podia representar um verdadeiro gesto de ternura” (VENÂNCIO, 2011, p.202),

pois assim, a mãe não sujeitava o filho a passar necessidade. E, não lhe negava a oportunidade

de ter uma vida melhor com outra família. Em Bela Vista isso era comum. Entregavam as

crianças para as famílias que seguissem os padrões da época, casa que tivesse pai, mãe e

filhos. No entanto, na casa de Normanda e Leoneta a noção de família fugia a essas “regras”.

Ali, a família era composta apenas por duas irmãs.

Assim, Maria Vieira nos relata porque seus pais a entregaram para Normanda e

Leoneta criar: “... é que minha mãe e meu pai não dava certo, vivia brigando, não tinha as

coisas dentro de casa para comer, então minha mãe dava nós tudo pros os outros, eu morei

com elas desde o seis anos de idade” (16.09.12).

Terezinha Teles15, também nos explica os motivos de seus pais a terem dado para

adoção: “Eu também, foi o mesmo caso, meus pais se separaram, ai minha mãe ficou em

dificuldade, aí eu fui também, eu fui pra casa delas com nove anos”. E assim, foram todos os

dez filhos adotivos e quando se casavam, elas ajudavam a criar os netos também.

Com essa atitude, elas cumpriam as exigências e normas de uma sociedade que

cobrava da mulher a maternidade e o casamento. Normanda entregou-se ao magistério. Não

estando totalmente dentro dos padrões exigidos pela época, cuidaram e criaram também

algumas crianças. Este era um meio pelo qual conseguiam se consolidar, pois:

Se o casamento e a maternidade constituíam o destino natural e desejado para todas as
mulheres, àquelas para as quais isso parecia de algum modo inalcançável restaria se
entregar a tarefas que tivessem uma analogia com tal missão. Assim, a concepção do
magistério como uma extensão da maternidade, bem como o desenho da profissão
como um exercício de doação e amor, como uma atividade que exigia uma entrega,
vão constituí-la como a grande alternativa. Essas moças podiam se sentir, assim,
vocacionadas para o magistério. (LOURO, 2003, p. 80).

15 Terezinha Bento Teles, outra filha de criação de Normanda e Leoneta, concedeu-nos entrevista dia 16 de
setembro de 2012.
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Com toda essa vocação, os filhos de Normanda e Leoneta tiveram oportunidades de ter

uma vida muito diferente daquela que muitas crianças daquele período tiveram. Foram criados

na mais severa e rígida educação, porém recheados de cultura, instrução, literatura e os mais

finos costumes da época. Noily Vieira16 afirma que conviveu um bom tempo ao lado das avós,

e declara que:

“Minha mãe teve uma educação pra época bem diferente. Minha mãe, por exemplo,
foi estudar no colégio interno em Silvania, minha avó arrumou e mandou ela pro
colégio interno. Lá ela trabalhava e estudava, Tereza teve oportunidades que as outras
irmãs dela não tiveram, de fazer um normal. Fez um curso em Catalão, se tornou
professora... Por que foram criados num meio de muita arte e de muita cultura, de
muita literatura, porque cê vê Leo Lynce, era irmão da minha avó. Os políticos, na
época, a fama dela era política... Têm histórias aí de jornalistas, pessoas muito cultas”
(16.09.2012)

Segundo Terezinha Teles, até hoje ela tem contato e visita os irmãos de sangue.

Afirma que “... os costumes são diferentes demais, eu estranho muito, a educação é diferente,

o modo de viver, a gente é completamente diferente dos irmãos, é interessante isso”

(16.09.12). Terezinha completa:

Lá em casa todo mundo sabia francês e música. A mãe da Normanda e a Leoneta
falavam francês. Todos eles falavam francês, alemão, elas ensinavam português para
os padres alemães. O povo era duma cultura extrema, eu encabulo com isso. Eu
mesmo falava muita coisa em francês, mas eu esqueci, não pratico. A Maria falava
latim. Mas elas eram rigorosas. Tinha que sentar correto. E outra coisa, tinha que
levantar de madrugada todos os dias. Cinco horas todo mundo estava em pé, e se a
gente não levantasse, elas abriam a janela, (16.09.12)

De acordo com a narrativa acima, as irmãs pareciam uma dupla que fazia a sintonia do

tempo e espaço em que viveram. Desta maneira, não podemos desvinculá-las desse processo

histórico, reconhecendo apenas o trabalho de uma delas. Não podemos esquecer que sua

árvore genealógica é dotada de personagens históricos de grande gabarito. Dedicamos a

reconhecer e tornar visível o trabalho e vida dessas mulheres, exatamente porque elas viveram

grande parte de suas vidas nesta cidade, e aqui construíram não só suas histórias, mas

também, contribuíram para a construção da história cultural da cidade de Bela Vista.

Mulheres religiosas e, extremamente, ligadas à Igreja Católica. Araújo, assim

descreve. A fé e a crença de Normanda Teixeira eram muito grandes. Ela foi criada “... numa

família fervorosamente católica. Mas católica participativa. Sua fé não se limitava à simples

presença nos ofícios religiosos” (2010, p. 83). No entanto, sua fé não era radical e muito

menos fanática, assim explica Noily:

16 Noily Geraldo Vieira é filha de Maria Florentina Vieira e neta de Normanda e Leoneta. Concedeu-nos
entrevista dia 16 de setembro de 2012.
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Todo mundo que chegava de fora aqui em Bela Vista, às vezes vinha autoridade,
vinha pessoas trabalhar aqui, minha vó era a primeira a fazer a visita. Levar sempre
um prato de biscoito, que era tradição. Eu me lembro do primeiro pastor evangélico
que chegou aqui, o pastor Marcelino com uma filharada, morava onde, hoje é a casa
do Bié, uma casa antiga que tinha ali. Todo mundo renegando, porque pastor e
evangélico aqui, uma cidade tradicional, olha minha vó foi lá cumprimentou, fez
amizade e tanto ajudou esse homem, emprestando dinheiro, pois na época ele passava
muita necessidade. Pra você ver ela era uma mulher avançada, o espiritismo, por
exemplo, ela tinha livros dedicados de Chico Xavier, ela lia os livros e era super
católica, mas ela tinha uma mente bem avançada pra época, culta demais e tinha essa
abertura, não era aquela mulher fechada. E lá a casa era aberta a todos que chegavam,
podia ser rico pobre, tinha o mesmo tratamento. (16.09.12)

A vida tanto de Normanda não se restringiu às aulas em sua casa e na Escola Estadual

Antônio Carlos. Menos, ainda, à criação dos filhos adotivos. Ela conseguiu ir além, bem além

das paredes e portas de sua casa. Com o término da construção da Igreja Matriz de Nossa

Senhora da Piedade, as “Aulas” de Normanda se estenderam até a Escola Paroquial.

Juntamente com Leoneta, Normanda preparava peças teatrais e apresentações com belíssimos

gostos e com frequência semanal.

Eram atividades abertas a toda a população, desde que pagassem uma irrisória quantia

pelos ingressos. Terezinha Teles complementa: “... cobrava sim ingresso e naquela época eu

lembro, era dois cruzeiros o ingresso” (16.09.12). Arantes explica que havia no “largo de

baixo um salão grande onde Normanda e Leoneta levavam em cena boas peças teatrais. Esse

salão era o resto do que tinha sido o Colégio das Irmãs Dominicanas, que estiveram em Bela

Vista alguns anos...” (2007, p. 196), Maria Florentina Vieira esclarece que “... quem quisesse

sentar para ver as peças de teatro, tinha que carregar a cadeira de casa...” (16.09.12).

Os bilhetes eram vendidos nos locais das apresentações. Estas eram realizadas,

primeiro no salão, no largo de baixo, hoje Praça Getúlio Vargas, depois no antigo cinema. E,

mais à frente, também, no salão paroquial, criado pelo Frei Euclides, na década de sessenta, e

com o apoio financeiro das peças teatrais. Assim, relata Noily:

... essa casa paroquial que hoje existe, foi construída com peças de teatros que foram
realizadas no período dos leilões das festas, porque naquela época a Igreja não tinha
dinheiro, então era a comunidade que ajudava. Eu lembro muito também, das peças de
teatro que fazia, dos dramas, que era pra arrecadar dinheiro, era cobrada a entrada e
era apresentado onde era a Telegoiás, ali era o antigo cinema. E todo dinheiro
arrecadado era para a Igreja Católica, porque não tinha renda. (16.09.12)

Podemos ver que o trabalho destas mulheres contribuiu para a construção de obras que

serviram e que servem à população até nos dias de hoje. Exemplo disso é o caso do salão

paroquial, único salão de festas da cidade. Elas contribuíram para a promoção da cultura com

teatros e coral de grande qualidade. Não só havia entretenimento para as crianças, jovens e
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toda a população, cada peça teatral trazia no seu bojo um objetivo a ser transmitido. Eram

grandes educadoras. Davam sentido à vida, à arte de si mesmas e da sociedade. Criavam

sensibilidades. Realçavam:

a capacidade de uma pintura de fazer sentido (ou de poemas, melodias, edifícios,
vasos, peças teatrais, ou estátuas), que varia de um povo para outro, bem assim como
de um indivíduo para outro, é, como todas as outras capacidades plenamente humanas,
um produto da experiência coletiva que vai bem mais além dessa própria experiência.
O mesmo se aplica à capacidade ainda mais rara de criar essa sensibilidade onde não
existia. (GEERTZ, 1997, p. 165)

Realmente, tinham essas sensibilidades. Normanda e Leoneta viveram em um tempo e

lugar em que poucos estudavam e tinham essa capacidade de criar conhecimento através da

arte. Elas souberam utilizar recursos, encontrar artistas e a cultura da época. Fizeram memória

do modo como “a participação no sistema que chamamos de arte só se torna possível através

da participação no sistema geral de formas simbólicas que chamamos de cultura, pois o

primeiro sistema nada mais é que um setor do segundo”. (GEERTZ, 1997, p. 165).

E mais, segundo o mesmo autor, “uma teoria da arte, portanto, é, ao mesmo tempo,

uma teoria da cultura e não um empreendimento autônomo” (1997, p.165). Assim, de acordo

com Geertz, a arte está imbuída na cultura ou vice-versa. É, nesse sentido, que podemos

assegurar que Normanda e Leoneta tiveram a sensibilidade de perceber que, esse era o

caminho de levar a população a compreender que, mesmo em meio a tantas restrições em que

viviam, a arte era algo que estava presente na cultura da sociedade belavistense. Dessa forma,

elas puderam “... descobrir a existência desses sinais na própria sociedade...” (GEERTZ,

1997, p. 165). É o que poderemos observar e analisar na imagem abaixo.

IMAGEM 9: Foto Faria – Cerca de 1935 - Bailado “Escravos de Jó”,
encenado por Normanda Teixeira, em Bela Vista.
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Na imagem de número 09, Faria fixou seu olhar de forma central para as atrizes do

teatro, pois conseguimos ver detalhadamente as roupas e os exuberantes laços nas cabeças.

Notamos também, que nesta peça as integrantes eram todas mulheres, e com idades variadas.

A quarta atriz, da esquerda para direita, apresenta idade diferenciada das outras. Não podemos

identificar de forma clara onde era o local em que estavam. Possivelmente, devido à data, era

nas dependências do primeiro salão, no largo de baixo.

No final dos anos de 1950, Normanda morou na casa paroquial por quase 15 anos.

Deixara sua casa por conta do tratamento dos padres. Mesmo assim, ajudava Leoneta na

criação dos filhos que ficaram sob a responsabilidade da irmã que passou a tomar conta da

casa sozinha.

Na fotografia número 9 estão, em pé, da esquerda para direita, Benedita Ribeiro de

Araújo; Violeta Rossi; Elda Faleiro Ribeiro e Maria do Leonino. Sentadas da direita para

esquerda estão, Maria Ribeiro da Silva, Loura Rossi, Lisiana, Pretinha, irmã da Elisiária e

Lucy da Silva.

Podemos visualizar ainda na mesma imagem os trajes típicos de uma apresentação de

teatro que, segundo Terezinha (2012), eram, cuidadosamente, costurados pela própria

Normanda. Os detalhes podem ser vistos na imagem. A composição para a fotografia se dá na

postura de cada integrante. A posição dos corpos é fato que comprova tal suposição. Além

disso, as atrizes estão organizadas enfileiradas e com postura adequada para a fotografia. No

grupo há a presença de uma freira. A menor está em pé porque, com certeza, se sentasse, não

iria aparecer.

Normanda e Leoneta ensaiavam por conta própria, as peças teatrais e o coral.

Preparavam os pequenos atores, que sempre eram aplaudidos pela plateia e familiares, que

sempre estavam presentes aos eventos. As produções textuais para os teatros eram

representações, em grande parte, extraídos dos poemas e textos escritos por seu irmão Leo

Lynce e pela própria Leoneta. Vejamos abaixo um exemplo reescrito por Leoneta, a partir do

poema de Leo Lynce.

LUZ E TREVAS.
Dialogo Por Leo Lynce

Trevas) Quem ousa pertubar o meu repouso?
Quem ousa nestes reinos penetrar?

Luz) Aquela que aqui vedes e se me ousa.
É que em breve no mundo há de reinar.
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Trevas) Insolente criatura, não sabes onde estás?
Ou a razão perdeste por ventura?
Fora d’aqui, ordens te que vás.
Imbecil e orgulhosa criatura!

Luz) Pois, quem é então que assim tão alto fala?
Dizei-me pois, senhora, o nome vosão.

Só então depois saberei se o meu lhe iguala,
Ou excede mas, sair não posso.

Trevas) Não é preciso que eu lhe diga o nome,
Nem os títulos meus de todos conhecidos!

Miseria, inveja, fome e discrença.

São tantos os apelidos, com os quais me honra o povo!
O minha glória o mal, a minha lei, o crime!
Assim hei de seguir impávida trajetória,
Essa lei que nunca mais na terra terá fim.

Luz) Sinistro reino! Bem diverso é o meu!
É mais nobre do que o vosso, o meu brazão.
De Deus sou filha e brilho lá no CEO.
Chamo-me, sciência, amor, religião!

Não tenho tronos, mas possuo altares.
O meu domínio é sobre a inteligência,
No céo, na terra, e nos extensos mares,
Hão de encontrar a minha onipotência!
Eu sou a paz, a gloria, a felicidade!

Mas, tenho uma inimiga.
Tira a espada da cintura beja-a e aponta para as trevas que vai saindo lentamente.

E hei de vence-la, o juro pela cruz!

Canta) Foge desgraçada, brilhou a alvorada.
Brilhou a alvorada na espada ao luzir.
A luz mais brilhante, surgio triunfante.
Surgio triunfante no céo do porvir.

Côro interno:
Raiou, agora, na escurião

O luz da aurora, Luz da instrução.

Leoneta.

A apresentação expõe o significado da educação. De um lado existe a Luz,

simbolizando a claridade contra a ignorância, o amor à instrução, a cultura, a arte e o valor

dos livros. Por outro lado, existem as Trevas que são a vida na escuridão, no atraso e na

ignorância. No final do diálogo, Leo Lynce declara: “Raiou, agora, na escuridão. Oh! luz da

aurora, Luz da instrução”. Esse texto expressa “... o Grêmio Instrutivo Belavistense (1906),

que, criado no mesmo ano da composição de a Luz e trevas, por um grupo de moços liderados

pelo poeta Leo Lynce, tinha como finalidade essencial estimular, na juventude, o amor aos

livros e ao estudo. (ARAÚJO, 2010, p. 82)
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Esse e outros textos eram encenados por crianças e jovens que adoravam e levavam a

sério as peças teatrais. A criatividade de Normanda e Leoneta era tanta que segundo

Terezinha Teles, elas “... pegavam, por exemplo, um versinho e com isso aí elas formavam

uma peça teatral, porque não tinha muito recurso não. Elas pegavam música e transformavam

em um drama, comédia” (16.09.12). Era uma dedicação tamanha que movimentava a

sociedade e a cultura belavistense; sempre com textos sábios, coerentes e de alto teor

educacional. Normanda, além de todas essas atividades no tempo em que morou na casa

paroquial, também se dedicou a cuidar dos padres. Assim, relata Terezinha Teles:

Normanda morou uns 15 anos na casa paroquial, porque ela cuidava dos padres. Nessa
época não tinha negócio de padre ter dinheiro, não tinha lugar de comida, então era a
Normanda que sustentava os padres. Tá vendo, ela criava esse tanto de gente e ainda
sustentava os padres, não era igual hoje que tinha só um não, na época tinha as
missões era aquele mundo de padres, depois que ela foi ficando de muita idade ela
voltou pra casa. (16.09.12)

Normanda não era mulher de aceitar e se sujeitar às normas estabelecidas de uma

sociedade. Defendia suas ideias e assumia uma posição frente àquilo que acreditava.

Influenciava seus filhos, alunos e qualquer pessoa que estava por perto. Tanto é que, seus

exemplos ficaram na memória de parte dos belavistenses que puderam conviver com ela.

Muito do que fez, ficou estampado nas poucas fotografias da época. Terezinha Teles relata

um fato interessante:

Teve uma noite que eu nunca esqueci. Eu estava dormindo na Casa Paroquial com a
Normanda e deu uma dor tão forte no frei Euclides, que ele gemeu com dor na perna.
Aí ela levantou foi lá deu o remédio e nada. E nessa época não tinha médico, só sei
que ela fez um banho e pôs os remédios dela e foi lá pra esse quarto e deu banho nesse
padre e sabe que ele melhorou e dormiu o resto da noite. (16.09.12)

Nesse sentido, Terezinha Teles esclarece “... Normanda também era política, ela subia

em palanque e fazia discurso, lá em casa nós vivia levando chumbo com isso, na época de

política nós vivia sendo perseguidas...” (16.09.12). Na verdade, Normanda fazia sua escolha

política e enfrentava as atrocidades que o tempo e as pessoas poderiam causar-lhe.

Diante disso, nos perguntamos: Será que a imagem que as duas irmãs representavam,

perante a sociedade era condizente com a realidade, na qual elas estavam inseridas? Louro

discutindo Griselda Pollock (1900) nos responde:

Na expressão imagem usualmente está implicada a ideia de que há, de algum modo,
um mundo ou uma realidade definidos que são descritos ou visualizados, ou seja, as
imagens refletiriam, reproduziriam ou falseariam a realidade. Essa estudiosa coloca-
se, no entanto, em outra posição, argumentando que todos os discursos sociais
produzem representações. O que nos interessa, portanto, não é descobrir quais as
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“imagens” mais verdadeiras ou mais próximas da realidade, mas sim, observar que
algumas representações sobre mulher professora circularam (e circulam) na sociedade
e que essas representações são capazes de dar sentido, ou, numa expressão mais
contundente, são capazes de contribuir para a produção dessas mulheres. (2003, p. 80-
81)

Neste caso, tanto Normanda quanto Leoneta produziram a representação de mulheres

que tinham que se adequar à realidade na qual elas viviam para evitar que fossem apontadas

ou criticadas. Dessa forma, poderiam se autoafirmar, além de defender suas próprias ideias.

Sendo assim, “... uma das representações da mulher professora era a da solteirona abnegada, a

de uma mulher que abdicava de si, entregando-se a seus alunos e alunas como se esses fossem

sua família” (LOURO, 2003, p. 81). No caso de Normanda, ela se entregou não só ao

magistério, mas para tudo aquilo no qual ela se envolvia. Isso fazia não só de Normanda, mas

de Leoneta também, que assumiu outras responsabilidades, como o ato de criar os filhos e a

arte através dos teatros e coral, fez delas mulheres úteis frente a uma realidade na qual elas

queriam estar presentes, serem respeitadas e reconhecidas.

Mesmo sofrendo dificuldades diante das escolhas assumidas, Normanda e Leoneta não

desistiam e lutavam por aquilo em que acreditavam. Naquela época, as mulheres de Bela

Vista não podiam nem sair de casa, sozinhas. Paulo Antônio17 nos relata uma história que

aconteceu com sua tia.

As mulheres eram totalmente submissas e obedientes aos maridos, nessa época
existiam raríssimas exceções. Naquela época, tinha uma irmã do meu pai que estudou
lá em Belo Horizonte e ela veio passar uns dias aqui em Bela Vista e ficou na casa de
outra tia que morava aqui do lado de casa, a tia Dalva, e nesse período frequentou
nossa casa. Ela era uma mulher pra frente naquele tempo, ela ia jogar sinuca no bar,
ela fumava, tinha feito curso de hipnotismo, de filosofia, mas quê o que aconteceu? O
cunhado dela internou ela como louca, lá no Adauto Boteiro em Goiânia, isso foi na
década de 1950, e lá fizeram tratamento de choque. Quando meu pai conseguiu pegar
a guarda dela e ser o tutor dela, porque ela era uma moça nova, e quando ele
conseguiu tirá-la do Adauto Boteiro, ela chorava e chorava tanto que eu me lembro
disso como hoje, só sei que ela sofreu demais, além de ter ficado lesada. E era uma
mulher tão bonita, alta, morena dos olhos verdes, magra, ela fugiu um pouco do
padrão de beleza da época. Mas ela é viva e mora em Goiânia. (11.10.12)

De acordo com a narrativa de Paulo, realmente os costumes e a tradição daquela época

eram tão imperativos que levou sua própria tia a ser internada como louca, exatamente porque

fugia dos padrões, expressamente estabelecidos por uma sociedade. A cidade era calcada em

preconceitos e tradicionalismo. Os papéis tanto masculinos quanto femininos eram definidos e

eram poucas as pessoas que se arriscavam a descumpri-los.

17 Paulo Antônio Carneiro foi aluno e amigo de Normanda, também participou de várias peças teatrais dirigidas
por Normanda, Leoneta e Dona Menina. Concedeu-nos entrevista dia 11.10.2012.
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Foi essa sociedade que Normanda e Leoneta enfrentaram. Porém, elas não foram

radicais e não se impuseram de forma agressiva. Utilizaram da arte, educação e cultura para

instigar e produzir conhecimento a um povo, ainda atrasado, culturalmente. Assim, Normanda

não se limitava a essas imposições masculinas, antes, pelo contrário, subia em palanque,

ousava em suas peças teatrais com textos desconhecidos por parte do público, que pouca

instrução tinha para compreender o nível elevado de suas apresentações. No entanto, a

qualidade era tamanha que conseguiu transmitir informação e conhecimento para a plateia,

que mal cabia nos locais onde eram apresentados.

Outro fato bastante expressivo que marcou a história de vida de Normanda foi em

1940, quando o prefeito da época, Sebastião Lôbo convocou várias pessoas que tinham uma

melhor condição financeira para uma assembleia, com o objetivo de criar um serviço de água

para abastecer a cidade. Depois da reunião ficou estabelecido que cada “um dos participantes,

uns quarenta, mais ou menos, entrariam com um conto de réis para dar início ao projeto.

Sebastião Lôbo ficou encarregado de adquirir todo o material necessário para instalar as redes

e ramais para a instalação”. (2007, p. 338).

Entre os nomes que constam no livro “Terra branca, terra vermelha” de Maria Adélia

Mendonça Arantes, conseguimos identificar três mulheres que participaram. São Dona Maria

de Paula Ribeiro, Hormezinda Maria Carneiro e Dona Normanda Teixeira. Esta, mais uma

vez, esteve presente em grandes realizações para a cidade. Arantes ainda explica que a água

vinha da,

Fazenda Melancial do Sebastião Lôbo, dos lados do Campo de Aviação. Do rego a céu aberto,
a água entrava numa canaleta cimentada que ia até a primeira caixa. Ali fazia-se a primeira
filtragem de paus, galhos, folhas. Era cercada de uma tela alta. Continuando, caía na segunda
caixa, onde havia uma segunda filtragem. Quando lavavam as caixas, a cidade inteira ficava
sem água. De vez em quando havia o boato de que algum animal havia caído La dentro. Outras
vezes, o boato era de um grupo de meninos ou rapazinhos estavam tomando banho na caixa de
baixo. A água caía sob inclinação e durante muito tempo, principalmente na seca, a parte
velha da cidade, tinha água em abundância e faltava água na parte de cima, que é mais alta.
Não havia reservatórios nas casas, a água vinha diretamente da rua. (2007, p. 340)

De acordo com a autora acima, o serviço de água foi um avanço para a população que

não tinha água encanada em casa. Depois disso as pessoas passaram a instalar torneiras nas

suas próprias casas, facilitando assim, a vida doméstica. O interessante é que as pessoas não

tinham nenhum custo para obter o benefício. O prefeito Sebastião Lôbo cedeu água de graça

para Bela Vista por muitos anos. Porém, ele não teria realizado tal projeto sozinho, conseguira

tudo com a contribuição de homens e mulheres que acreditaram na empreitada que

beneficiaria a todos.
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Outra característica de Normanda era sua forma de lidar contra o câncer. Era simples e

sem demagogia. Soube combater a doença e as radioterapias, que a deixavam bastante

enferma e debilitada. Falava da morte de forma natural, sem alarmes e perturbações. Este era

mais um processo de enfrentamento em sua vida. Noily Vieira descreve:

Me lembrei de algo que na época pra nós foi até um choque. Minha vó era uma
mulher tão espiritualizada que ela preparou a própria mortalha. Tereza deu uma
bronca danada nela. Ela arrumou um grupo de crianças e escreveu a música que era
pra cantar no dia do velório dela e exigiu que tinha que ser toda coberta de rosas
brancas e não podia ter rosas de outra cor. Tinha o véu tipo, um echarpe que ela tinha
ganhado branco, muito bonito, eu gostava de usar roupas de frente única e ir para os
bailes, ela dizia que era pra eu usar o echarpe com muito respeito que o dia que ela
morresse era para usar nela. Pra você ver que ela era uma mulher preparada, era para
colocar o livro de reza e o terço, então ela se preparou, tanto que o dinheiro que ela
deixou deu para as despesas e não sobrou nada. Quando ia fazer as radioterapias ela
sempre carregava a sacola com as roupas que iria usar no velório e isso era sempre
que ia e voltava, lá estava ela com a sacola de roupas. (16.09.12)

Normanda mesmo passando por dificuldades, no que diz respeito à saúde, ainda era

sensível aos problemas das pessoas. De acordo com Louro (1997), essas mulheres solteironas

abnegadas, acabavam abdicando de si e entregando-se a outrem, como forma de justificar sua

frustração e se assegurar como parte da sociedade. Nesse sentido Noily Vieira relata:

... ela tinha outro lado também, muito bonito. A casa dela aos sábados era fila de
pessoas pobres que ia até lá. Ela sempre tinha uma coisa pra dar pra todo mundo, ela
visitava todos esses povos, eu saia acompanhando ela, e ela conhecia todo mundo,
tanto é que o dia que ela faleceu foi fila deles lá. E no sábado era assim, todo mundo
entrava, sentava, todo mundo recebia alguma coisa. Se caso você desse alguma coisa
pra ela e chegasse alguém precisando daquilo, ela pegava e dava. Teve uma época ela
ficou com dois vestidos, tinha dado tudo pros outros. Foi preciso mandar fazer outros
correndo que ela só tinha dois pra vestir. Ela era isto! Isto era minha vó! (16.09.12)

E, foi assim que, durante muitos anos, Normanda e Leoneta trabalharam e se

dedicaram a cuidar de várias pessoas. Encerraram seus trabalhos por volta dos anos de 1960.

Seus exemplos são um legado, pois, numa época em que quase toda a vida em Bela Vista era

mantida, economicamente, pela produção de fumo, no trabalho duro, elas faziam caridade.

Eram sinônimo de humildade e honestidade. Criaram filhos que não eram seus. Mostraram

para as pessoas através da cultura e arte, o valor da instrução. Incentivaram e influenciaram as

pessoas a ter personalidade e amor próprio. A valorizar-se para não se sujeitar por qualquer

motivo. Ensinaram que conhecimento não gera orgulho. Demonstraram que religião e política

são questões diferentes, mas que isso não significa que nossa posição ou escolha diante de

qualquer crença ou político nos faça superior a qualquer outra pessoa.

Naquela época, o custo de vida não era tão caro como atualmente. Quase toda família

tinha, em casa, um pomar de frutas, uma pequena horta e criavam animais de pequeno porte,
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nos quintais. Mas, nem todas as famílias tinham esse privilégio de se autossustentar. Muitas

dependiam de um salário para comprar alimentos. Assim, a maioria dependia do trabalho

realizado na produção de fumo. Outros da caridade alheia.

Diante do que foi exposto, podemos observar o quanto as professoras puderam

contribuir, tanto para a construção e desenvolvimento quanto para a formação de opinião das

pessoas desta cidade. Compreende-se isso como estudo de gênero que é “... entendido como

uma construção social, e articulada à classe, etnia, religião, idade, que determinou (e

determina) algumas posições de sujeito que as mulheres professoras ocuparam (e ocupam)”

(LOURO, 1997, p. 478). É nesse sentido que é de grande relevância historicizar a experiência

de mais uma professora, neste contexto histórico de Bela Vista de Goiás e contido nas

imagens realizadas por Antônio Faria.

1.3.2 A MENINA DE BELA VISTA DE GOIÁS: A arte continua!

Sabemos que a arte tem papel indispensável na vida do ser

humano e, pode tornar-se fator relevante de humanização. Em cada

sociedade e em cada época os artistas produzem obras, de forma a

expressar a realidade vivida e as emoções sentidas. Assim,

aconteceu em Bela Vista. Por muitos anos, a elaboração tanto de

peças teatrais, relacionadas ou não aos aspectos religiosos, filmes

exibidos no cinema, as canções do coral e apresentações da banda

de música foram realizados de acordo com a formação e incentivo

das pessoas daquele período. A cidade sofreu a influência das

pessoas que valorizavam a arte. Arte de um modo geral.

A imagem ao lado retrata Dona Menina, o esposo Ovídio e

uma das filhas, Dulce Maria Arantes. Provavelmente esta

fotografia foi realizada em um ambiente externo, notamos a

presença de plantas bem altas, atrás de Dona Menina e as pernas da

cadeira atrás das pernas da criança. A imagem mostra certa

simetria na organização dos retratados, pois todos aparecem

visivelmente bem.

Nesta mesma imagem, alguns detalhes nos chamam

atenção. O fato de o pai estar com as mãos juntas sobre estômago

da criança, significa segundo Weil e Tompakow (1986), um gesto

IMAGEM 10: Foto Faria – 1941
– Dona Menina, Ovídio e a filha

Dulce.
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de proteção. E mais, de acordo com os mesmos autores quando a criança apoia os cotovelos

sobre os braços do pai, remete a intenção de delimitação do seu próprio espaço. Certamente

Ovídio está sentado em uma cadeira, nota-se este fato quando Dona Menina apresenta estar

segurando na mesma, esta intenção significa proteção e defesa, para Weil e Tompakow

(1986).

Maria Adélia Mendonça Arantes foi mais uma das mulheres de destaque e que

contribuiu para a construção desta cidade. Conhecida por Dona Menina18, Maria Adélia

Mendonça Arantes (1906 – 1998), nasceu em Pirenópolis. Veio para Bela Vista com 18 anos,

depois da morte de sua mãe. Sendo a primogênita, ficou responsável pela criação das quatro

irmãs. Com a ajuda da avó materna, mudou-se para Bela Vista em 1924 e teve o apoio do tio

Antenor de Amorim, homem rico e de grande prestigio na cidade.

Ela e as irmãs, quando chegaram a Bela Vista, foram morar em uma casa ao lado da

casa de Antenor de Amorim, no largo da Igreja de São Sebastião. Essa era uma forma de

protegê-las, pois seu pai havia ficado em Pirenópolis para cuidar dos negócios. Arantes relata:

“nós morávamos sós, minha avó, minhas irmãs e eu na casa que tio Antenor havia arrumado”.

(2007, p. 192).

Dona Menina havia sido muito bem educada, com criação rigorosa pelos pais, e aos

“seis anos de idade, matriculou-se no Colégio da Imaculada Conceição, dirigido pelas Irmãs

Filhas de Jesus, de Salamanca, que se instalaram em Pirenópolis, em 1911” (ARANTES,

2011, p. 72). Com essa formação, tinha muitos requisitos e não recusava nenhum serviço.

Além de muito religiosa, tinha uma mente aberta, aprendia e defendia seus ideais.

Louro afirma que:

Uma série de rituais e símbolos, doutrinas e normas foram mobilizados para a
produção dessas mulheres professoras. Em salas frequentemente encimadas por
crucifixos, mesmo nas escolas laicas, as mulheres tiveram aulas de português,
matemática, geografia nacional, história do Brasil e geral, história sagrada, catecismo,
pedagogia e também puericultura, psicologia, economia doméstica, trabalhos manuais,
higiene escolar, sociologia e ainda outras. Elas aprenderam canto orfeônico, educação
física e ginástica, tiveram aulas de moral e civismo e, em alguns momentos, até de
teatro. (1997, p. 456)

Nesse sistema educacional que Dona Menina foi instruída além de estudar num

colégio de freiras que seguia esses parâmetros, morava em uma cidade e fazia parte de uma

família que se importava e valorizava a cultura e as artes.

18 Maria Adélia Mendonça Arantes, ficou conhecida por Dona Menina, pois “... o tempo ia passando, eu já
estava com três meses e não achavam um nome pra me dar. (...) Precisavam dar-me logo um nome, pois estava
com o apelido de a Menina de Adélia. Assim acabou a teima dos meus pais que não combinavam quanto ao
nome para sua filha primogênita. E assim cresci com o apelido de Menina. Por fim, velha, de cabeça branca
me chamam de Menina do Ovídio” (ARANTES, 2007, P. 37).
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Como teve que cuidar e sustentar a família, Dona Menina trabalhou como costureira

quase que toda a vida. Naquela época, não havia roupas prontas, precisava-se tirar a medida

do corpo e encomendar o modelo da roupa que se quisesse adquirir. “... não tinha roupa feita,

tinha que mandar fazer, a Dona Menina costurou muito pra mim. Minhas costureiras era só

costureiras boas... a gente ajeitava o modelo e ela fazia do mesmo jeitinho, eu ia em Goiânia e

trazia o figurino pra ver o modelo...” (Benedita Faria 30.08.12).

Dona Menina mostrou-se muito habilidosa. Tinha uma maneira singular de coser.

Costurava para crianças, mulheres e homens. Schapochinik afirma que “a lida com a tesoura,

linhas, dedais e agulhas foi amplamente difundido no universo feminino, no campo e nas

cidades. O ato de costurar e bordar fazia parte da rotina dos afazeres domésticos, e seu

conhecimento era como que um pré-requisito para a boa dona de casa”. (1998, p. 490). Para

Dona Menina esses afazeres iam muito além disso. Os “... trabalhos proporcionavam uma

complementação da renda familiar”. (SCHAPOCHINIK, 1998, p. 490). Foi, aos poucos

adquirindo uma clientela fiel e frequente que lhe pagava de várias formas.

Em arroz, feijão, gordura frita, que vinha aos litros; queijo, requeijão, farinha de milho
e de mandioca, polvilho, alho, um doce de leite muito gostoso e o leite, que vinha em
garrafa de litro. Como Laodicena era muito boa, na hora do acerto, eu nunca ficava
devendo. Vinha uma dúzia de ovos ou um frango ou então uma lata cheiinha de
pipocas e biscoito de queijo. Ela dizia que eu precisava comer bem porque trabalhava
muito. (ARANTES, 2007, 227)

Aos poucos, Dona Menina foi mostrando suas habilidades e no final do ano de 1925

foi convidada a trabalhar como professora no Grupo Escolar Antônio Carlos de Bela Vista.

Naquele tempo “... como o nosso pagamento não estava normalizado, tinha que costurar para

manter a casa e minhas irmãs” (ARANTES, 2007, 227). Ainda completa “... o Estado não

estava pagando e o dinheiro tinha que sair de algum lugar”. (2007, 227).

No exercício do magistério Dona Menina, trabalhou mais por amor e para não deixar

as crianças sem professora do que pelo dinheiro. No ano seguinte recebeu seu salário, mas,

este lhe era, ainda insuficiente para manter a casa. Para Dona Menina,

a profissão mantinha, de muitos modos, laços com suas origens religiosas. Talvez se
possa falar de uma certa ambiguidade no processo de laicização do magistério. Ao se
subordinarem à autoridade do Estado, tanto os docentes quanto as docentes
continuaram a ser tratados de um modo especial, como uma espécie de “clérigos-
leigos” cujas vidas e ações deveriam ser controladas. Através de muitos dispositivos e
regulamentos, esperava-se que seu “gênero de vida”, “suas virtudes laicas”, lhes
permitissem “manter-se acima do comportamento comum” (LOURO, 1997, p. 462).

Devido à instrução que havia recebido, Dona Menina não sentiu dificuldade em

assumir a docência. E, nem lhe houve reprovação popular por comportamento impróprio, pelo
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contrário, ela se enquadrava nos perfis exigidos pela época. Como professora realizou um

exímio e admirável trabalho. Não apenas transmitia conteúdo, mas também fazia da arte, do

teatro, da música, cinema, estratégias para orientar os alunos. Preparava-os para a vida toda,

ensinando-os a aprender a ver e entender a vida, o que são valores humanos, qual a

importância da família, do respeito para com o próximo e, como e por que se deve defender

seus ideais. Dessa forma,

... elas deram significado e sentido ao que era e ao que é ser professora. Ao se
observar tais representações não se está apenas observando indícios de uma posição
feminina, mas se está examinando diretamente um processo social através do qual
uma dada posição era (e é) produzida. (LOURO, 1997, p. 464)

Vemos, nesse estudo, que tanto Dona Menina, quanto Normanda e Leoneta eram

“exemplos” de professoras. Seguiam os padrões e modelos que a sociedade delas exigia. Eram

religiosas. Preocupavam-se com o aprendizado dos alunos. Eram severas, mas também

carinhosas. Tinham, “sem dúvida a responsabilidade de “manter-se acima do comportamento

comum”. Foram mulheres que representaram um encargo social pesado e tiveram profundos

efeitos sobre as vidas de mestres e mestras (LOURO, 1997, p. 462-463). O fato de exercerem

um “... papel modelo para as crianças e jovens, eles (as) se viram obrigados (as) a um estrito

controle sobre seus desejos, suas falas, seus gestos e atitudes e tinham na comunidade o fiscal

e censor de suas ações” (LOURO, 1997, p. 463).

Nesse ritmo, em 1925, Dona Menina foi convidada a fazer parte do coral da igreja,

pois cantava e tocava muito bem. Havia aprendido essa arte em Pirenópolis, “... começou a

estudar piano aos seis anos e a participar dos eventos culturais e festas religiosas da cidade

desde pequenina. Foi cantora do Coral de Propício e participava, como a mais nova

integrante, da Orquestra de Lalau e das encenações teatrais” (ARANTES, 2011, p. 74).

Com esse currículo, começou logo a participar e a organizar peças teatrais, a convite

de Normanda e Leoneta. Era mais uma integrante de peso para ajudá-las. Seria muito

importante para adornar a cultura da cidade, já que trazia costumes e conhecimentos

diferentes. Completaria, então, o grupo provedor da arte belavistense. Assim, relata Arantes,

“Leoneta e Normanda eram moças muito prendadas e tomavam conta das festas e dos teatros

aqui. Elas me convidavam sempre para tomar parte em peças teatrais e números musicais e

pediam-me também que eu preparasse apresentações por minha conta”. (2007, p. 196)

Das várias peças promovidas por Dona Menina podemos citar uma comédia chamada

“Progresso Feminino”. Essa peça mostra como os teatros tinham por objetivo não apenas, um

meio das pessoas se distraírem, mas incorporar na vida das pessoas, certo conteúdo

informativo.
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As professoras levaram a encenar também a peça “As pastorinhas”, conhecida também

por “Pastoril”. Dona Menina “Tinha participado da primeira apresentação em Pirenópolis e

sabia todos os textos e melodias... é representada todos os anos por ocasião da festa do Divino

Espírito Santo, em Pirenópolis...” (2007, p. 197). E mais, Dona Menina explica que levou um

“... tempo para ensaiar o grupo. As moças representaram muito bem. Celuta fez o papel da

cigana. A plateia vibrou. Foram palmas e mais palmas...” (2007, p. 197). A dificuldade de tal

peça deve-se ao fato que é uma peça teatral cantada, tipo, pequena opera, que relata a

anunciação do nascimento de Jesus e se encerra com uma Apologia das três virtudes

teologais: Fé, Esperança e Caridade.

A variedade de gênero teatral era impressionante. Com a ajuda de sua tia Nayá

apresentaram, também, a peça “Branca de Neve”, com um diferencial, a peça era toda

cantada. Assim, ela relata “... foi acompanhada pela Banda de Música da cidade de Goiás. Foi

um sucesso. Rosa Mereb foi a rainha má e Lelé, a Branca de Neve. Participaram também

minhas irmãs: Dulce e Adelaidinha como anõezinhos e Celuta, como a aia. (2007, p. 197).

Dona Menina enfrentava as dificuldades econômicas. A avó que a ajudava ficou

doente. Era responsável em peso pela educação das irmãs. Trabalhava nas costuras e no

Grupo Escolar. Não deixou de contribuir na formação tanto de seus alunos e da população.

Dona Menina defendia a ideia de que se conhecermos e convivermos

equilibradamente com as emoções, temos maior oportunidade de encontrar formas de

expressar aquilo que pensamos e queremos. Segundo Duarte Júnior (2000), a arte não nos

possibilita apenas a obter o acesso ao mundo dos sentimentos e das emoções, mas também,

influi no desenvolvimento integral de nosso ser. É importante contribuição para a educação,

pois é a partir da satisfação emocional que assimilamos e desenvolvemos bem todas as áreas

do conhecimento, pertinentes ao indivíduo.

É nesse intuito que Dona Menina e Dona Normanda insistiam em desenvolver em

Bela Vista a cultura artística. Contribuíram imensamente para a formação social, cultural e

histórica da cidade. Arantes dizia: “terminada uma apresentação, nós já começávamos a

ensaiar outra peça. A Normanda trabalhava muito. A orquestra era formada por violões,

flauta, outros instrumentos de sopro e por uma requinta também” (ARANTES, 2007, p. 197).

Dona Menina, diferente de Normanda e Leoneta, ficou noiva de Ovídio. Conta: “...

naquele tempo a formação era muito rígida e tudo era pecado. Se minha avó via o Ovídio

pegando na minha mão, dizia: “-Vocês precisam casar-se logo porque este moço está tomando

muita liberdade””. (ARANTES, 2007, p. 225). Casaram-se em 1931. Tiveram oito filhos, mas

isso não a impediu de continuar realizando as peças teatrais e o trabalho na Igreja. Depois que
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cuidou e ajudou as irmãs a se casarem, teve os filhos, em um tempo ainda muito difícil,

economicamente.

Devido a isso, ainda continuou a lecionar no Grupo Escolar. Neste mesmo ano

assumiu uma turma de 34 alunos e “... no programa escolar daquele tempo, além das matérias

básicas, constavam Trabalhos Manuais, Educação física, que chamávamos de Ginástica e

Canto”. (ARANTES, 2007, p. 264). Neste caso, ela não apenas transmitia os conteúdos como

era de costume, mas também orientava para vida. Ali o aluno aprendia a fazer de tudo um

pouco.

Diante disso, Enguita afirma que: “... a escola não era um simples veículo para a

transmissão e circulação das ideias, mas também e, sobretudo o cenário de uma série de

práticas sociais materiais”. (1989, p. 1). Arantes esclarece que:

As alunas aprendiam a bordar e faziam toalhas de mesa, fronhas, guardanapos (...). Os
meninos trabalhavam com madeira e também com buriti, fazer coisas para casa como
mesas, prateleiras, banquetas, tamboretes; fazia também vassouras, caminhãozinhos e
violinhas. No fim do ano letivo havia Exposição. (ARANTES, 2007, p. 264)

Dona Menina sempre tinha propostas diferenciadas. Sabia que o ato de “aprender

envolve significados, sentimentos, símbolos, experiências. Decorar é fixo, sem criatividade”

(DUARTE JÚNIOR, 2000, p. 24). Criativa, sempre desenvolvia seus trabalhos, tanto no

Grupo Escolar, hoje Escola Estadual Dr Belém, quanto no Colégio Cônego Trindade, hoje

Colégio Estadual Pedro Vieira Januário.

Para seus alunos:

No Dr. Belém ela era uma espécie de coordenadora. No colégio as aulas de Dona
Menina eram maravilhosas, ela traçava uma pauta musical no quadro com uma
rapidez e com uma retidão que eu nunca vi e traçava as notas e ensinava o quanto de
som que aquilo valia. Ensinava hinos, o hino da marinha, da aeronáutica, da
Guanabara e músicas do folclore, músicas que realmente tinha sentido. Era o Canto
orfeônico. (Janet, 11.09.12)

E, assim, Dona Menina continuou seus trabalhos artísticos, envolvendo as crianças e

os jovens com graciosidade. Todos se sentiam honrados em participar dos teatros e

apresentações. Tinham atores que já eram efetivos, como por exemplo, Glória di Carneiro19,

que nos relata “... Eu conheci muito a Dona Normanda e Dona Menina pelos teatros que elas

faziam e sempre me chamavam pra participar e eu sempre estava lá participando, fazia um

19 Maria da Glória di Carneiro é professora e proprietária da Escola TJ em Bela Vista, era amiga e participava
assiduamente das peças teatrais dirigidas por Dona Menina, Leoneta e Normanda. Concedeu-nos entrevista dia
13.09.2012.
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papel de um em um teatro, outro papel no outro, elas sempre estavam me requisitando.

(13.09.12)

Muitas vezes, as peças teatrais tinham que ser repetidas, devido à beleza e pedidos por

parte do público. Isso aconteceu em 1946 com a peça do Pastoril. Segundo Dona Menina,

... dessa vez não o ensaiei como uma peça teatral para apresentação em palco.
Selecionei as músicas e a dança das pastorinhas, da cigana e o canto do pastorzinho
Benjamim e treinei bem as crianças. Todas as tardes, ali pelas cinco horas eu saía com
o grupo, levando meu bandolim, visitando os presépios da cidade. O grupo cantava e
dançava muito bem. O povo gostou muito. As casas, que tinham presépio, mandavam
convidar e depois da apresentação serviam doces às crianças. Naquele tempo quase
todas as famílias armavam o seu presépio. Nós visitávamos umas quatro casas cada
tarde. (2007, p. 362)

Tinha mais boa vontade do que disponibilidade, seu tempo era muito pouco. Mesmo

assim, nunca desistiu. Acreditava ser a arte uma arma poderosa na transformação da vida de

uma pessoa. Dona Menina ensaiava, orientava e apresentava suas peças teatrais. Sua

versatilidade conquistava inúmeros artistas e a admiração da população. Fez, por meio da arte,

com que crianças ou até mesmo adultos utilizasse cores e espaço e os disponibilizasse,

recriando elementos que os auxiliassem no diálogo consigo mesmo e com o mundo.

Alguns anos mais tarde, Dona Menina repetiu a apresentação do Pastoril. Levou a

cena para o palco do cinema. Maria da Glória relata: “... Dona Menina era mais ligada aos

teatros, pois ela gostava muito. Então, eu fiz as pastorinhas. Ela já havia encenado essa peça,

lá de Pirenópolis” (13.09.12).

IMAGEM 11: Foto Faria – Por volta de 1960 - Da esquerda para direita: Paulo Antônio,
Paulo Afonso, José Maria, José Umbelino e Maria da Glória (o palhaço Carequinha).
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A imagem de número 11 representa mais um dos teatros preparados por Dona Menina,

Normanda e Leoneta que sempre transmitiam mensagens importantes e com o objetivo

educativo, ao lado dos artistas que também, opinavam tanto na composição das peças quanto

no figurino que vestiriam. Segundo Kossoy, este registro funciona como “... uma espécie de

passado preservado, lembrança imutável de um certo momento e situação, de uma certa luz,

de um determinado tema, absolutamente congelado contra a marcha do tempo” (2002, p.

136/137).

Dona Menina, Normanda e Leoneta sempre foram companheiras e parceiras por amor

e afinidade às artes. Sempre demonstram facilidade em organizá-las e transmiti-las com

competência e esclarecimento. Na peça teatral em destaque na imagem de número 11, em que

Glória di Carneiro foi o palhaço Carequinha, explica:

Eu fui o carequinha, o palhaço, e os meninos foram meninas que dançavam com ele.
Todos de saia de prega. Era o Zezinho do Seu Geraldo Umbelino, que foi médico, o
meu marido, o Zé Maria, o Paulo Afonso e o Paulinho do Seu Tozinho da Dona
Neném. Todos de lacinho no cabelo e saia. Ninguém ficou espantado, aquilo foi muito
bem aceito, foi um máximo. Ela foi ousada e tinha uma cabeça aberta. Olha bem!
Vestiu os rapazes de mulheres todos de pernas cabeludas. (13.09.12).

A criatividade não se mede pelo sexo, idade, cor, raça ou mesmo origem. É algo que

vai além de todo esse processo racional. Todos esses fatores podem mostrar a necessidade de

buscar reatar o homem aos seus valores. Procurar proposta que iluminam a vida criativa e a

imaginação, dando destaque às formas diferentes de humanização da vida. E, esses sempre

foram objetivos de Dona Menina, Normanda e Leoneta. A peça teatral retratada nesta mesma

imagem foi apresentada ao inverso. Ao invés de os rapazes, naturalmente, estarem vestidos de

homens, foram ousados e se propuseram a vestir-se de mulher. Enquanto o palhaço

Carequinha que poderia ter sido um menino, foi representado por uma menina. Sendo assim,

Scott, em seu artigo “Gênero: Uma categoria útil de análise” explica:

O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções sociais”: a criação
inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres. O
gênero é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre um corpo
sexuado. Com a proliferação dos estudos do sexo e da sexualidade, o gênero se tornou
uma palavra particularmente útil, porque oferece um meio de distinguir a prática
sexual dos papéis atribuídos às mulheres e aos homens. (1995, p. 4)

Num período, em que a sociedade era extremamente tradicional e conservadora, Dona

Menina, Normanda e Leoneta conseguiram apresentar peças teatrais de grande valor cultural.

Elas eram capazes de transmitir a ideia da valorização do ser humano, demonstrando e

confirmando isso nas cenas. Não era a roupa que iria indicar ou afirmar que alguém seria
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homem, mulher, rico, pobre, branco ou negro. E, não significa que alguém, por estar vestido

de palhaço, possa não ser ou tornar-se uma pessoa séria. Louro complementa afirmando que:

Discursos carregados de sentido sobre os gêneros explicaram (e explicam) como
mulheres e homens constituíram (e constituem) suas subjetividades, e é também no
interior e em referências a tais discursos que elas e eles constroem suas práticas
sociais, assumindo, transformando ou rejeitando as representações que lhes são
propostas. (1997, p. 478)

De acordo com a autora, é através das práticas socioculturais que construímos nossas

subjetividades. Paulo Antônio que também participou deste teatro - na fotografia número 10,

ele é o primeiro, contanto da esquerda para direita - argumenta que essa apresentação,

quebrou o paradigma da época. Naquele período, a cabeça do povo era fechada e
havia um radicalismo absoluto. Se caso você gostasse da cor rosa, você passava pela
“inquisição” (risos...). Então através da minha madrinha Normanda nós ensaiamos
uma sátira do Palhaço Carequinha, que na época era muito famoso, seria hoje o Patati
Patata. A Maria da Glória fez o Carequinha e o Zé Maria que era namorado, depois foi
esposo dela, o Zé Umbelino que também se tornou médico, o Paulo Afonso que foi
um grande professor e eu fizemos as menininhas de saiotinho. Olha foi uma
repercussão tão grande que esse salão lotou três noites seguidas, enquanto que era pra
ser apresentado em apenas uma noite. Pra fazer essa peça, ela procurou outros rapazes
pra vê se aumentava o número de participantes e ela não conseguiu. Mas nós fomos de
boa. Na época causou uma comoção na cidade, virou um burburinho, mas todo mundo
queria ver. (11.10.12)

De acordo com a narrativa acima, o número de vezes que a peça foi apresentada,

instigou um olhar reflexivo sobre os modelos pré-estabelecidos do que é ser homem e mulher

perante uma sociedade que os define simplesmente pelo fato de gostar ou não da “cor rosa”.

Nesse sentido, entendemos que não existe uma determinação natural dos comportamentos de

um ou de outro, apesar das inúmeras regras sociais impostas, numa suposta determinação

biológica diferencial dos sexos. Acerca desse aspecto, podemos elucidar o estudo do termo

gênero, nas pesquisas de Margareth Rago em “Epistemologia Feminista, Gênero e História”

em que:

Do mesmo modo, as teóricas feministas propuseram não apenas que o sujeito deixasse
de ser tomado como ponto de partida, mas que fosse considerado dinamicamente
como efeito das determinações culturais, inserido em um campo de complexas
relações sociais, sexuais e étnicas. Portanto, em se considerando os “estudos da
mulher”, esta não deveria ser pensada como uma essência biológica pré-determinada,
anterior à História, mas como uma identidade construída social e culturalmente no
jogo das relações sociais e sexuais, pelas práticas disciplinadoras e pelos
discursos/saberes instituintes. Como se vê, a categoria do gênero encontrou aqui um
terreno absolutamente favorável para ser abrigada, já que desnaturaliza as identidade
sexuais e postula a dimensão relacional do movimento constitutivo das diferenças
sexuais. (1998, p. 78)
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Como se observa, na análise de Rago, essa explicação da ordem natural não passa de

uma formulação ideológica que serve para justificar os comportamentos sociais de homens e

mulheres em uma determinada sociedade. Por muitos anos essa ordem foi postulada na

sociedade belavistense. De forma esclarecedora, sutil e delicada, Dona Menina, Normanda e

Leoneta, através da arte, foram, aos poucos, levando a população a entender que não é o que

vestimos, o que fazemos ou representamos que definirá uma opção sexual.

Segundo Dona Menina em seu livro “Terra branca, terra vermelha”, 2007, ela relata

que para receber Nossa Senhora de Fátima em Bela Vista, ela montou um grupo. Ela e o

grupo saiam visitando casa por casa. E, assim, faziam a preparação espiritual das famílias

através da campanha do terço que,

... foi muito bonito... visitamos o maior número possível de casas, mesmo aquelas que
não eram tidas como cristãs. Eu pessoalmente estive na casa da Nigrinha da Lúcia. Fui
muito bem recebida e todas as mulheres da casa me agradeceram muito e disseram
que pelo menos nesse dia se sentiriam gente. (2007, p. 386)

IMAGEM 12: Foto Faria – Por volta de 1960 – Os pagens de Nossa Senhora de Fátima: à direita de dentro para
fora: Paulo Antônio Carneiro, Zezinho Umbelino, Fernando Carneiro e Domingos José. Á esquerda: Amaury

Faria, Waldir e Luiz da Nigrinha.

Quando Bela Vista recebeu a visita de Nossa Senhora de Fátima da Imagem Peregrina,

foi uma comoção na cidade. Foi preciso preparar as crianças e fazer as roupas para essa

recepção. Dona Menina ficou encarregada por essa responsabilidade. O povo da cidade

sempre foi muito participativo e caridoso. Naquele momento não foi diferente, “todos os

comerciantes colaboraram, doando material para fazer os enfeites das ruas, todas elas

enfeitadas com arcos de bambu. Nossa Senhora veio de Piracanjuba, acompanhada do pessoal

de lá”. (ARANTES, 2007, p. 384).
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Dona Menina sempre preparava andores de forma criativa e muito bonitos. Era um

destaque todas as vezes que ela os fazia. Dentre todos os que já havia feito, o mais artístico e

formoso foi o que ela fez para acomodar a Imagem santa que a cidade receberia. Assim,

Arantes descreve como foi à organização do andor:

Na carroceria de uma camionete foi montado um pedestal de madeira, em forma de
pirâmide, com degrauzinhos, nos quatro lados, feita pelo Nondas. A ponta da pirâmide
foi cortada, formando uma base onde se podia firmar a imagem. Ele fez tudo muito
caprichado e eu cobri tudo de cetim branco, acentuando bem os degraus. Dessa base,
saíam quatro colunas, também revestidas de cetim, que sustentavam uma cúpula
acolchoada, também de cetim branco e salpicada com centenas de lâmpadas
minúsculas. Fora, no alto da cúpula, uma cruz. A imagem de Nossa Senhora de
Fátima, sob a cúpula, podia ser vista dos quatro ângulos. Passamos Nondas e eu vários
dias, discutindo a armação. O resultado ficou, modéstia à parte, maravilhoso. (2007, p.
385)

Dessa forma e com muito capricho, Dona Menina fazia-os com apreço e cheio de

detalhes. Estes eram o segredo da beleza. Como podemos perceber no relato acima, ela tinha

as pessoas que sempre a ajudava, mas dizia: “eu sempre tive grande prazer em preparar os

andores. Ficava imaginando como poderia armá-los e depois fazia o projeto com a ajuda do

Nondas. Podia sempre contar com o Euler para a parte de iluminação”. (ARANTES, 2007, p.

384).

Na imagem número 12, visualizamos a quantidade de crianças que participaram deste

ato. Cada criança assumia um papel na representação. Podemos ver também na fotografia, a

presença do padre do lado esquerdo, próximo das bandeiras. Assim, Arantes nos descreve o

que podemos acompanhar pela imagem: “Montamos a guarda de Nossa Senhora, com pagens,

vestidos em cetim vermelho. À volta da capinha, arminho branco. Os pagens usavam uma

espada prateada. Lica ajudou-me com as roupas”. (2007, p. 385 e 386). Segundo a mesma

autora: “Fizemos também a coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima”. (2007, p.

386). Sobre essa coroação, Maria da Glória relata:

Dona Menina e Dona Normanda sempre estavam presentes na Igreja. Elas
organizavam os anjos pra irem à procissão. Eu sempre ia de anjo nas procissões, no
dia que Nossa Senhora de Fátima veio visitar Bela Vista eu e Francisco do tio Taveira
coroamos Nossa Senhora em cima daquela escada. Foi lindo e emocionante. Dona
Normanda também era muito ligada a preparação da primeira comunhão. (13.09.12)

A própria imagem se tornou seletiva. Somente as crianças foram retratadas. Como era

um evento muito esperado, provavelmente o local estava cheio de pessoas. A fotografia “...

reproduz as diferentes partes de uma cultura que, ainda que seja composta dessas diferentes
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partes, é vivida como um todo” (LEITE, 2000, p. 44). Porém, esta é diferente da memória que

é capaz de “... conservar certas informações remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de

funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações

passadas, ou que ele representa como passadas” (LE GOFF, 1996, p. 423).

Podemos ver na imagem número 12, que a fotografia foi produzida na frente da igreja,

pois identificamos com bastante destaque a porta, as escadas e as janelas. Possivelmente, o

evento aconteceu fora da igreja, devido à quantidade de participantes. Dentro desse contexto,

podemos,

afirmar que toda fotografia é um texto, um texto-imagem, passível, portanto, de leitura
e interpretação e, muito embora não seja rigorosamente necessário um texto para que
haja uma narrativa, as fotografias... Nascem do desejo de narrar para a posteridade à
trajetória do grupo, determinando a relevância de sua existência no universo social.
(RENDEIRO, 2010, p. 06)

A história de Dona Menina está registrada não só nas inúmeras imagens congeladas de

Antônio Faria. Como retrata Le Goff, “Toda história é bem contemporânea, na medida em

que o passado é apreendido no presente e responde, portanto, aos seus interesses, o que não é

só inevitável, como legítimo. Pois que a história é duração, o passado é ao mesmo tempo

passado e presente” (1996, p. 51)

E, assim, é a arte desenvolvida por Dona Menina, um passado presente entre nós. Seu

trabalho e esforço em mostrar para a população o valor da família, do ser humano e a

importância da caridade através dos diversos gêneros artísticos, deixou um grande legado

cultural, presente em nossa sociedade. Sabemos que a sociedade apresenta relações de

desigualdade. Há uma luta continua em amenizar isso, e é através do processo das relações

social, cultural que os indivíduos vão construindo concepções de mais igualdade entre homens

e mulheres.

Dona Menina trabalhou por muitos anos com as peças teatrais, tentando inovar e

renovar a mentalidade das pessoas naquela época. Na década de 1950, apresentou a peça “O

terço vivo” que foi assim: “...moças vestidas de branco, com uma rosa branca na mão

formando as dez Ave-Marias das dezenas. Outras com rosas vermelhas, indicando os pai-

nossos. Cantavam ou recitavam conforme a contemplação dos ministérios”. (ARANTES,

2007, p. 383)

No ano de 1960, com a construção do Salão Paroquial, nas mãos do Frei Euclides,

Dona Menina apresentou algumas peças teatrais para arrecadar dinheiro para o seu término.
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Nesta época levou aos palcos um esquete: “Sinhá Marreca”. Ela disse haver mudado a letra.

Os artistas foram:

...José Maria, filho do Compadre Zéca, fez o papel da Sinhá Marreca. Ele era muito
engraçado. Vestido de velha, de chinelos, com os pés e mãos muito grandes, trabalhou
muito bem. Era impagável. Conseguia tirar gargalhadas do povo. Apresentou-se em
três noites e o povo aplaudindo e pedindo bis. (ARANTES, 2007, p. 383)

Ela, ainda, levou para o palco peças sobre a emancipação da mulher, em uma época

em que as mulheres para sair à rua tinham que ser acompanhadas. Assujeitavam-se aos

caprichos masculinos. Benedita Faria diz que “... no meu tempo as moças tinha respeito. A

gente ficava na rua até dez horas e não podia sair sozinha. Tinha que ser acompanhada, se

você fosse no cinema, tinha que ir acompanhada, cê não ia sozinha, aqui cê não ia em lugar

nenhum sozinha...” (30.08.12). Dona Menina levou em cena a comédia “Maridos em apuro”,

assim ela conta:

Os atores eram José Maria, Paulo Afonso e Marco Antônio, filhos do Antônio
Carneiro e o Zé Umbelino. Os moços apareciam de barba grande, cabelos
desalinhados, camisas sem botões. Os rapazes ajudavam tanto na preparação como no
dia, por que gostavam de representar. Juntos organizávamos o salão, fazíamos os
cartazes com propaganda. Era muito gostoso. (2007, p. 384)

Os anos de “ouro” em Bela Vista, nas mãos de Dona Menina, Dona Normanda e

Leoneta significaram uma grande riqueza cultural da cidade. Elas sabiam que a cultura é um

dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento de uma pessoa. Sabiam que é através

dela que nós nos identificamos como sociedade e como seres capazes de criar e recriar nossos

próprios valores. Assim, no prefácio do livro “Terra branca, terra vermelha”, o poeta Gilberto

Mendonça Teles, interpretou com clareza esse detalhe:

A começar pelo título – Terra branca, terra vermelha – o livro de tia Menina se
apresenta com um discurso dialógico em que, de um lado, está a cidade de
Pirenópolis, mitificada como a “terra branca”, o lugar perfeito, civilizado e visto como
o “paraíso perdido”; e, de outro, a nova povoação de Bela Vista (de Goiás) percebida
como “terra vermelha”, em transformação, espaço de trabalho e também, de uma vaga
esperança na construção da felicidade (ARANTES, 2007, p. 20)

Dona Menina com experiências e conhecimentos diferenciados trazidos de

Pirenópolis, junta-se com Normanda e Leoneta que também os trouxeram de Orizona. Unidas

formaram o “trio maravilha” de Bela Vista e realizam importantes manifestações de arte e

cultura a um povo. Proporcionam conhecimento e promovem cultura nos mais variados

gêneros e que ficaram registrados nas fotografias de Antônio Faria.
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1.3.3 CONTRIBUIÇÃO DAS FREIRAS NA EDUCAÇÃO

IMAGEM 13: Foto Faria – Década de 1973 – freiras e alunos no jardim do colégio

Assim como Normanda, Leoneta e Dona Menina contribuíram de forma significativa

na educação e construção cultural de inúmeras pessoas em Bela Vista, as freiras da

Congregação Escravas do Divino Coração do Brasil também o fizeram. Foram personagens

de grande representatividade, no Colégio Cônego Trindade, por onde muitos jovens passaram

e deixaram sua história de vida. Lá, aprenderam com outras histórias também.

A imagem de número 13 foi planejada, nota-se isso. Só que nem todos os indivíduos

presentes na fotografia estão organizados. O grupo em primeiro foco, observamos, é formado

pelos adolescentes que fazem parte desse grupo e que se prepararam para a foto. Interessante

é que quase todos se organizaram dentro do canteiro de folhagem. Uma forma de delimitar os

que seriam os privilegiados da fotografia. No entanto, aos olhos de Faria a imagem foi além.

Ao querer retratar parte do prédio do colégio, registrou a presença de outras pessoas.

Aparecem, mas não como foco central do retrato. A curiosidade e, quem sabe, a vontade em

estar presente na fotografia, as fizeram sair da sala. Algumas até tentaram se aproximar.

Outras, mais receosos, ficaram na porta somente observando. Sabiam que esses registros,

em geral, sobrevivem após o desaparecimento físico do referente que as originou: são
os elos documentais e afetivos que perpetuam a memória. A cena gravada na imagem
não se repetirá jamais. O momento vivido, congelado pelo registro fotográfico, é
irreversível. As personagens retratadas envelhecem e morrem, os cenários se
modificam se transfiguram e também desaparecem. (KOSSOY, 2002, p. 139)

Podemos afirmar que o colégio foi para muitas pessoas um lugar de memória e

lembranças. Para Pollak “..existem lugares da memória, lugares particularmente ligados a
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uma lembrança, que pode ser... acontecimentos, personagens e lugares...” (1992, p. 02 e 03).

Para muitos belavistenses e forasteiros este foi um lugar onde muitos passaram e deixaram

sua contribuição. Foi, com as “... irmãs Margarida, Dinéia, Eliane, Francis, Arlete, Rosário,

Carmosina, Amparo, Assunção” (PINTO, 2012, p.131), um tempo de aprendizado

diferenciado em Bela Vista. Não havia só conteúdos, mas orientação para vida toda.

Vieram freiras de fora do Brasil. À congregação que veio pra cá, tinha a base na
Espanha, então vieram muitas freiras espanholas, todo o tempo em que ficou sob a
administração de freiras, a gente teve muitas professoras de muita boa qualidade, com
muita bagagem. Elas nos ajudavam muito. Desde saber como sentar, usar o talher até
como colocar um absorvente. Elas eram professoras em todo o sentido. Tinha uma
coisa que era muito bonito e ousado, às vezes elas davam aulas só para as meninas e
só para os meninos, isso para não deixar ninguém constrangido, para tratar de assuntos
de orientação. Porque naquela época, pouca mocinha usava absorvente, a gente tinha
uns panos, principalmente de alpaca, um tipo de tecido macio que serve pra fazer forro
de vestido. Quando a gente ficava mocinha as mães compravam o tecido e cortava e
dava pra gente e falava: “Olha isso aqui é para os dias das suas regras”. Então as
freiras nos dizia que não poderíamos ficar com um desses um dia inteiro. Tem que
trocar e lavar. Primeiro você lava debaixo do chuveiro e esfrega o paninho com a
sandália depois é só enxaguar. Depois leva lá pro tanque e lava novamente, porque
isso tem que ficar bem limpo e muito bem passado. Depois tem que colocar pra secar
onde homens não ficam vendo. Então as freiras nos ensinavam tudo isso, porque a
maioria das mães não tinha coragem de ensinar. Ai, depois quando surgiram às freiras
começaram a nos ensinar a comprar o absorvente. O pacote de absorvente era grande e
era rosa choque e só tinha o moldes, uma única marca e era bem grosso, então quase
todo mundo sabia quando a menina estava menstruada. As freiras nos ajudavam e
orientavam em tudo, não eram só as disciplinas, pelo contrário. (JANET 11.09.12)

Esse foi um tempo diferenciado da educação em Bela Vista. Por iniciativa e decisão

do então prefeito da cidade na época, o senhor Gumercindo “o colégio foi entregue as freiras a

seu pedido” (JANET, 11.09.12). Em poucos meses o ensino do colégio já havia tomado

direção notável, de forma específica, experiências distintas das quais as direções anteriores

não tinham conhecimento. Vinham de outros lugares. Traziam cultura e costumes totalmente

diferenciados.

A pedido do Cônego Trindade, a Congregação Escravas do Divino Coração do Brasil
assumiu uma fundação nessa cidade, lá chegando, em 14 de fevereiro de 1967, um
grupo de quatro religiosas, que foram acolhidas com grande carinho. A pequena
comunidade instalou-se, inicialmente, numa casa junto à Matriz de Nossa Senhora da
Piedade, padroeira da cidade, e foi-lhes dada a direção do Colégio Estadual Cônego
Trindade, para exercerem seu trabalho educacional. (SILVA, 1997, p. 199).

Naquela época, a Irmã Ivanise20 participou de todo o processo e relata: “O povo de

Bela Vista nos recebeu muito bem, nos acolheu de verdade, muitas pessoas iam na casa das

20 Irmã Ivanise Tavares, conhecida por Irmã Assunção, foi uma das quatro primeiras freiras que veio para Bela
Vista. Atualmente está afastada da Congregação do Divino Coração do Brasil. Concedeu-nos entrevista dia 17
de novembro de 2012.
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freiras somente pra nos conhecer e ainda levava pra nós sabão, frutas, biscoitos e muita

coisa”. (17.11.2012).

Declara, ainda: “Posso dizer que Bela Vista foi o meu primeiro amor goiano, sou de

Minas Gerias, mas adoro esta cidade e fui muito feliz e realizada aqui...” (17.11.2012). Janet

Pinto uma das alunas daquela época relata em seu livro “O sonho nasce”: “Nunca vi nada tão

bonito quanto naquele tempo. Lembro-me das Irmãs todas juntas, esperando-nos no primeiro

dia de aula. A superiora Madre Maria veio especialmente da Espanha para o ato”. (2012, p.

128).

Segundo Brzezinski (et al., 1997) “parece-nos evidente que a representação social

permite compreender como o sujeito, em sua relação com o mundo, constrói e atribui

significados às suas ações, suas experiências e a seus projetos pessoais” (p. 132). Sendo

assim, de forma particular ao modo das freiras, que todos que estudaram no colégio nesse

período obtiveram conhecimento e orientações. Assim Enguita afirma ser a escola:

a primeira instituição à que se incorporam as crianças, descontando a família, a que
ocupa o período que medeia entre a exclusividade desta e o trabalho e, de qualquer
forma, a escolarização representa seu primeiro contato com uma instituição formal
e/ou burocrática, com uma organização. Por conseguinte, é nela onde crianças e
jovens fazem a primeira experiência do trato regular com estranhos, do trato com
outras pessoas fora dos laços de parentesco ou da comunidade imediata. (1989, p. 158)

Assim, o ensino no colégio era ministrado pelas freiras, de uma forma peculiar,

levando em consideração que aquele era um espaço onde teriam orientação não só intelectual,

mas em todos os sentidos. Era necessário seguir normas e regras que não eram vivenciados

em casa. Para Enguita a “escola não apenas pretende modelar suas dimensões cognitivas, mas

também seu comportamento, seu caráter, sua relação com seu corpo, suas relações mutuas”

(ENGUITA, 1989, p. 158). O mesmo autor expõe que para as freiras era importante “não

apenas alimentar um recipiente, mas dar forma ao núcleo de sua pessoa.” (1989, p. 158)

Este foi, sem dúvida, um tempo de conhecimentos e experiências diferenciadas de

ensino e aprendizagem que deixou marcas. Memórias registradas nas imagens que Antônio

Faria nos revela. E, então, concorda-se com Le Goff:

As imagens do passado dispostas em ordem cronológica, “ordem das estações” da
memória social, evocam e transmitem a recordação dos acontecimentos que merecem
ser conservados porque o grupo vê um fator de unificação nos monumentos da sua
unidade passada ou, o que é equivalente, por que retém do seu passado as
confirmações da sua unidade presente. (1996, p. 466)

Irmã Ivanise narra: “... viemos com o objetivo de melhorar o nível educacional e

intelectual dos jovens na época...” (17.11.2012). Era dessa forma que elas foram esperadas e
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vistas pela população belavistense. Na verdade elas ficaram poucos anos na direção e

administração do colégio. O que sabemos é que o tempo nunca mais será o mesmo. Kossoy

(2001) afirma, mudará, ou mesmo se transformará, o que não acabará,

ali naquele jardim do Cônego Trindade
Nas paredes daquelas salas
Estão nossas falas, nossos risos
Tudo impregnado
Tudo guardado...
Por mais que entrem e saiam
Alunos e professores
Por mais pessoas que por ali
Transitem...
Nada conseguirá apagar
Fazer sumir dali
Nem as minhas lágrimas
Nem os meus risos. (PINTO, 2012, p. 130 e 131)

Le Goff argumenta que, “de fato o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu

no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento

temporal do mundo e da humanidade...” (1996, p. 535). São várias as lembranças do tempo

em que as freiras estiveram à frente da direção do colégio. Tal período para aqueles que

viveram por tabela se lembram ou rememoram de fatos que marcaram suas vidas. Ou seja,

“tabelas são acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que, no

imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela

consiga saber se participou ou não”. (POLLAK, 1992, p. 04). Janet nos explica que:

O salão paroquial abria nas terças feiras o Reginaldo tomava conta de uma vitrola
pequenina, com pouquíssimos LPs. Nós não tínhamos muitos long plays, nós
tínhamos mesmo era um ou dois compactos, aí ele punha a música. No salão tinha
mesa de ping-pong, de dama, de xadrez, de vareta e era isso que nós do colégio se
divertiam. A gente se divertia demais também no próprio colégio com a festa junina,
pois era a melhor festa que você pudesse imaginar. Cada sala fazia sua barraca e os
homens iam pra mata, cortavam madeira e as folhas e faziam o ranchão e a paquera
rolava solta...” (11.09.12)

Observamos que as freiras conseguiam transmitir uma mensagem de paz, união, amor,

severidade, responsabilidade e respeito. Nunca inibiram aos jovens, nem os impediram de se

divertirem e aproveitarem o que de bom, a vida poderia lhes oferecer. Genizon Carvalho21

diz: “... existiu o colégio antes das freiras e depois, com as freiras. Foi uma transformação

completa, foi um período muito bom para a sociedade belavistense” (17.09.12).

21 Genizon do Carmo Carvalho também foi aluno no Colégio Estadual Pedro Viera Januário e amigo das freiras.
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Pelo que se percebem, as marcas desse tempo estão registradas não só nas fotografias

de Antônio Faria, mas na memória coletiva e individual de todos que tiveram o privilegio de

viver aqueles momentos. Enguita argumenta que:

Professores e pais costumam prestar pouca atenção àquilo que não seja o conteúdo
do ensino, isto é, da comunicação, e o mesmo faz a maioria dos estudiosos da
educação. Entretanto, apenas uma pequena parte do tempo dos professores e alunos
nas escolas é dedicada à transmissão ou aquisição de conhecimentos. O resto, a
maior parte, é empregado em forçar ou evitar rotinas, em impor ou escapar ao
controle, em manter ou romper a ordem. A experiência da escolaridade é algo muito
mais amplo, profundo e complexo que o processo da instrução; algo que cala em
crianças e jovens muito mais fundo e produz efeitos muito mais duradouros que
alguns dados, cifras, regras e máximas que, na maioria dos casos, logo esquecerão.
(1989, p. 158)

Foi assim esse período em que as freiras estiveram à frente da direção do colégio,

um período em que vivenciaram momentos de aquisição de conteúdos, instrução e

orientação. Elas sabiam que “as atitudes, disposições, etc., desenvolvidos no contexto

escolar seriam logo transferidas a outros contextos institucionais e sociais, de forma que sua

instrumentalidade transcende...” (ENGUITA, 1989, p. 158). A instituição escolar é válida

por toda a vida.

As freiras não mediam esforços para incentivar os alunos a ter ideias próprias e saber

lutar por seus ideais. Criou-se o grêmio escolar. Um grupo de alunos que defendia os

direitos dos estudantes. Ocorria sempre a eleição para presidente do grêmio. Genizon

Carvalho relata: “... as freiras davam total apoio pra fazer a festa junina e pra fazer o rancho

também. Nessa festa tinha uma quadrilha que era um espetáculo...”. Ele completa:

as freiras falavam assim: “Tem que fazer o rancho, quem pode fazer”? Eu o Zé
Antonino, o Joel Anacleto e outros, estávamos precisando de nota de matemática e
sabíamos que com a irmã Amparo nós não ia tirar mesmo, aí nós negociava as notas
que precisávamos, elas aceitaram e nós demos a rancho prontinho” (17.09.12)

Na imagem a seguir, podemos ver a construção do tão esperado rachão por parte dos

alunos e toda comunidade escolar. A obra ainda não estava pronta. Vários rapazes se

disponibilizavam para tal tarefa. Genizon Carvalho relata que eles faziam uma negociação em

que todos saiam beneficiados. Janet Pinto diz que na ora da construção das barracas e do

ranchão os rapazes “... tiravam a camisa, ai tinha gente que quase desmaiava, porque eram

bonitos, mais diferentes de hoje, eram muito arrumados. Lá era o lugar que as meninas

observavam os rapazes e eles observavam as meninas...” (11.09.12).
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IMAGEM 14: Foto Faria – Década de 1970 – Alunos construindo o ranchão
para a festa junina do colégio.

Identificamos na imagem de número 14 que realmente eram muitos os rapazes.

Percebemos que o ranchão ainda não estava pronto porque envolta da cobertura de palha há

inúmeros rapazes que a seguram de forma similar. Carregam-na até o seu suporte. Outro fato

que demonstra ainda não ter terminado é que o telhado está na altura da cabeça dos homens.

A idealização da própria construção do colégio até os eventos que aconteceram e

acontecem nesta mesma instituição, revelam a representatividade de pessoas que ali deixaram

sua história marcada. São ensinamentos como no caso específico, aqui retratado pelas freiras,

e vestígios concretos ainda existentes do tão desejado e sonhado Colégio Estadual Pedro

Vieira Januário. Porém,

em 1971, por motivos políticos, criou-se um clima de tensão no colégio, dificultando
muito o trabalho desempenhado pelas irmãs. Com o passar dos anos a coisa agravou-
se tanto que, em 1973 – seis anos depois de terem assumido aquela escola – as
Escravas entregaram-no; o Colégio passou, então, a ser dirigido por leigos. Ficaram lá
apenas duas religiosas, com aulas de formação religiosa e outras matérias e orientando
os jovens nos grupos de reflexão, num verdadeiro testemunho de responsabilidade e
fidelidade às obrigações do trabalho. Ao deixarem a direção, as religiosas se
entregaram mais ao trabalho pastoral da paróquia, dedicando-se, sobretudo à
catequese e à preparação de noivos, e passaram a assistir mais às Comunidades de
Base, no interior do município, e à programa das famílias. (SILVA, 1997, p. 200)

Como afirma a autora acima, foram poucos anos que as freiras permaneceram na

direção do colégio. Isso ocorreu devido a questões políticas. Esses eram cargos assumidos por

indicações. Encerrada a administração do prefeito Gumercindo, as freiras se afastaram. A

Irmã Ivanise afirma que “... houve perseguição a professores, intervenção política no trabalho
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interno do colégio tirando nossa autoridade, era uma perturbação mesmo...” (17.11.2012).

Deixaram para trás uma história de muitas construções não só de barracas, ranchão e

organização de eventos. Deixaram marcas de personalidades, de formação e de conduta. Janet

Pinto declara: “... aquelas mulheres corajosas, influenciaram o meu jeito de ser. A minha vida

para sempre...” (2012, p. 129). Mas,

o povo, entristecido com a partida, não perdeu a esperança de que, um dia, elas
voltassem.... e não foi vã. Por vezes é difícil conhecer, verdadeiramente, a vontade de
Deus, mas fato é que, em 1989, por insistência de um grupo grande da cidade, que não
poupou esforços, a Comunidade foi reaberta. Embora o povo quisesse que elas
reassumissem a direção do Colégio Municipal Cônego Trindade, a política partidária
se opôs; ficaram, no entanto, com a formação religiosa dos alunos. Voltaram, também
a entregarem-se apostolicamente ao projeto de formação humano-cristão de todo o
pessoal dos bairros marginalizados e pobres. (SILVA, 1997, p. 2002)

Percebemos que as freiras conseguiram atingir não somente o intelectual dos alunos.

Foram capazes de perceber que a “influência da experiência escolar sobre as atitudes e os

valores mais abstratos das pessoas, isto é, sua influência sobre seus valores e atitudes mais

gerais no presente e na vida adulta, constituiria um processo de “generalização vertical””

(ENGUITA, 1989, p. 159).

Nesse sentido, vimos, que não só as freiras tiveram contribuição significativa na

construção da história das pessoas e da cidade. Diante disso, é de suma importância levar em

consideração, além de historicizar o trabalho desenvolvido pelas quatro primeiras-damas

durante o período estudado nessa pesquisa e que estiveram presentes nos flashes registrados

por Faria.

1.4 O TRABALHO DAS PRIMEIRAS DAMAS EM BELA VISTA DE GOIÁS.

Ao longo do tempo, o termo política permaneceu como um objeto de estudo muito

complexo e intrigante. Assim, fazer política pode estar associado às ações de governo e de

administração do Estado. Isso diz respeito à forma como a população se relaciona com o

próprio Estado. No caso desta pesquisa, um ponto importante é que a finalidade da política

não pode se resumir em apenas um aspecto, pois “... os fins da política são tantos quantos

forem às metas a que um grupo organizado se propõe, segundo os tempos e as circunstâncias”

(BOBBIO, 2000, p. 167).

Neste sentido, o trabalho das primeiras-damas em destaque estava relacionado às

metas que elas deveriam cumprir juntamente com o prefeito, nos mais diferentes aspectos a

que se propunha efetivar. Por mais que seu ofício estivesse alinhado ao trabalho social, cabia

à equipe administrativa zelar pelo bem público.
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Diante desse aspecto, podemos observar que em todo o decorrer da história a relação

social, econômica, política e civil das mulheres, no espaço público e individual, têm passado

por inúmeras transformações. Mudanças e conquistas advindas de longas e sofridas

manifestações e reivindicações.

Como podemos perceber, o que antes era restrito, com o passar dos anos pode dar

lugar a mudanças graças à participação das mulheres, no espaço público. As mulheres

primeiras-damas em Bela Vista de Goiás, tornaram-se responsáveis pela gestão da assistência

em seu município. Não apenas se prestaram a ocupar o cargo no sentido figurado. Porém,

Quando se analisa a vida das mulheres de homens públicos, a imagem projetada
corresponde a representações daquilo que está enraizado culturalmente com padrões a
serem respeitados para que não haja nenhum desarranjo no objetivo desejado. Assim,
pode-se identificar como, em diferentes locais e momentos, uma determinada
realidade social é construída e pensada. (MORAIS, 2011, p. 44)

Para tanto, segundo Chartier “As representações do mundo social, assim construídas,

embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundando na razão, são sempre

determinadas por interesses de grupo que as forjam” (2002, p. 17). Sendo que “... para cada

caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza”

(CHARTIER, 2002, p. 17). Dessa forma, as representações das primeiras-damas, no período

pesquisado, se voltavam para o assistencialismo, que buscavam parcerias para conseguir sanar

as necessidades dos solicitantes.

Partindo dessa premissa, observaremos que cada primeira-dama em destaque exerceu

relação com a política de acordo com o tempo e o espaço em que estava inserida. Cada qual

com sua especificidade e subjetividade contribuiu de forma significante para a construção e

desenvolvimento da cidade. As fotografias de Antônio Faria revelam boa parte desse processo.

1.4.1 ROSA MARTINS DO NASCIMENTO

Rosa Martins do Nascimento, esposa de Gumercindo Manoel do Nascimento, foi

primeira-dama da cidade de Bela Vista de Goiás em dois mandatos intercalados. O primeiro

de 1966-1970 e o segundo de 1973-1976. Nesse período, Dona Rosa prestou um serviço de

ordem assistencialista e não ocupou o cargo apenas de forma simbólica. Trabalhou ao lado do

marido, amparando os necessitados sempre que precisavam.

Nessa época o cargo de primeira-dama não tinha muita autonomia política, além de

não contar com verbas para a realização de obras. Tudo teria que ser feito por boa vontade e

com colaboração da população. Uma das ações dessa administração liderada pela primeira-

dama Rosa Martins foi a preparação do “Natal para os Pobres”.
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Nestes oito anos ao lado do prefeito, Rosa Martins nunca deixou de preparar o natal.

Trabalhava o ano todo, fazendo campanha nas fazendas do município e na cidade.

Trabalhava, também, arrecadando as doações. Segundo Gomes, 2008/2009 Rosa Martins e

sua equipe preparavam um natal inesquecível para todos os que quisessem participar.

Também buscava parcerias para conseguir agasalhos aos que necessitavam.

IMAGEM 15: Foto Faria – 1966 - Inauguração do Mercado Municipal

Na imagem acima, podemos identificar Rosa Martins do lado direito do marido. Usa um

vestido estampado. De acordo com seu Orismundo Peixoto22, essa fotografia é um filtro de

registro do momento de inauguração do Mercado Municipal, em 1966. Sendo ele o vice-prefeito,

na época, lembrou-se de documentar o momento, congelando-o em fotografia. No mesmo dia,

houve a inauguração de outras obras que ele participou ao lado do companheiro.

As ações assistencialistas, que ficaram sob a responsabilidade da primeira-dama,

marcaram os seus dois mandatos. Essa característica, que destacou o trabalho de Rosa

Martins, era acompanhada por fatos que aconteciam em todo território brasileiro. Não se

tratava de ações solitárias. Segundo Dallago, durante o período de “... 1964 (golpe militar) a

1988 (Constituição democrática), o país se desenvolveu economicamente, com expansão da

22 Orismundo Peixoto dos Santos foi prefeito de Bela Vista de Goiás entre os anos de 1970 a 1973, concedeu-nos
entrevista dia 28 de agosto de 2012.
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produção, modernização e entrada do capital estrangeiro, onde as políticas sociais

“apresentavam” um caráter assistencialista e clientelista” (2007, p. 06).

1.4.2 BENEDITA ALVES DOS SANTOS

Benedita Alves dos Santos casou-se com seu Orismundo em 1945. O casal teve três

filhos. Hoje Benedita está com 88 anos e muito lúcida. Assumiu o cargo de primeira-dama de

1970 a 1973. Sua função sempre esteve voltada para obras sociais. O senhor Orismundo

relatou que: “... Ela saía para as roças nos meses perto do natal e fazia campanha, pra fazer o

“Natal dos Pobres”. Os fazendeiros ajudavam muito, eles traziam caminhonete cheia de

alimentos, arroz, feijão, carne, biscoito, matava vaca trazia vaca pra distribuir com o povo”

(25.08.12). Benedita dos Santos23 disse-nos que:

Para distribuir as cestas, primeiro eu pegava o nome das pessoas que estavam
cadastrados. Ai quando eles chegavam, apresentava o nome e mostrava a carteirinha.
Cada um tinha que falar quem era, qual o bairro que morava e quantas pessoas tinha
na casa. Era bem organizadinho, aí a gente já sabia. A cesta dele já tava prontinha. Eu
mandava fazer tudo separadinho. Se tivesse mais gente fazia uma cesta maior, se
tivesse menos mandava fazer menor. (25.08.12)

Assim como foi relatado, a primeira-dama sempre esteve presente ao lado do marido,

no período em que ele esteve à frente da prefeitura da cidade. Dessa forma, suas atividades

não se limitavam apenas à realização do “Natal dos Pobres”, tomando providências para

oferecer-lhes cobertores e agasalhos nos períodos de frio.

IMAGEM 16: Foto Faria – 1966 – Orismundo e Benedita

23 Benedita Alves dos Santos concedeu-nos entrevista dia 25.08.2012.
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Segundo Benedita dos Santos (2012), a fotografia anterior, foi realizada durante a

inauguração do Estádio Geraldo Felipe. Naquele período seu Orismundo era vice-prefeito.

Percebemos, ao visualizar a imagem, que se tratava de um evento importante: estão vestindo

trajes distintos e utilizando acessórios que não são comuns no dia-a-dia. Ao focalizar o casal o

fotógrafo, provavelmente, tinha a intenção de comercializar a foto. Seu Orismundo Peixoto

afirma: “O Antônio Faria tirava as fotos depois levava pra nós comprar...” (25.08.2012).

Observando e analisando as fotografias de Faria, podemos perceber que muitas imagens ele

fazia por iniciativa própria. Gostava do ato de fotografar. Dependia do ofício o sustento seu e

o da família. Comercializava as fotos.

Ao lado do marido, cujo mandato limitou-se a três anos, Benedita dos Santos

enfrentou grandes dificuldades financeiras. O tempo dessa administração foi estabelecido pelo

governo estadual. Segundo seu Orismundo Peixoto uma das metas de sua administração seria

melhorar a saúde na cidade. Desta forma, com o apoio da primeira-dama empreendeu a

construção do primeiro hospital, em frente à Praça Getúlio Vargas.

IMAGEM 17: Foto Faria – Década de 1970 - Bar Pérola do Sul, depois Hospital Municipal.

Nesta imagem podemos identificar o local e o prédio que se tornou hospital. Antes

disso fora o “Bar Pérola do Sul”, que se tornou pensão, a “Pensão da Violeta”, e, na

administração do seu Orismundo Peixoto, Hospital Municipal. Atualmente, o prédio foi

demolido. Quando era hospital o prefeito entregou-o à comunidade, sob a direção de dois

médicos, o Dr. João e o Dr. Evaristo.
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No primeiro ano de mandato em 70, eu aluguei uma casa lá Praça Getúlio Vargas, e
ampliei para construir um hospital, por conta da prefeitura. Montei o consultório e
comprei a mobília, porque os médicos só tinha o diploma. Lá eu gastei 14 mil
cruzeiros. Aqui não tinha médico, não tinha hospital, não tinha nada, o primeiro
hospital que montou aqui fui eu. Alguns anos depois se tornou Hospital Maternidade,
aí eu entreguei o hospital pro Drº João Paixão e o Drº Evaristo, eles ficou lá durante o
meu mandato, aí o doutor João comprou o terreno e a casa, depois ampliou o hospital.
(ORISMUNDO, 25.08.12)

Na imagem de número 17, percebe-se que era um espaço grande e que se localizava no

centro histórico da cidade. Para montar o hospital seu Orismundo Peixoto contou com o apoio

incansável de Benedita dos Santos, que foi responsável de escolher e comprar,

as mobílias e roupas de dormir e de cama. Eram 14 camas arriadas, com roupa de
troca, toalha e tudo. Mas pra ficar mais barato, comprei os panos, eu mesmo fiz lençol,
as fronhas, até aqueles negócios de doutor colocar na boca eu fiz. Quando falou que ia
inaugurar o hospital, lá era casa de assoalho velho e o Fiinho24 mandou arrumar e
aterrar. Eu lembro que estava encerando e tive que calafetar os rachadinhos, eu tava lá
de joelho no chão, tampando aquilo e encerando, quando foi chegando gente pra
internar. A primeira pessoa que operou lá, eu fui à enfermeira que ajudou o Dr João.
Fui de tudo, até enfermeira. Fui eu quem limpou o chão, não tinha quem ajudasse, mas
eu ficava garrada. Nem sei quantas vezes eu ajudei a fazer parto, eu não tinha tempo
pra minha casa não. (25.08.12)

Consideramos aqui uma relação de poder entre o homem e a mulher. O médico é

auxiliado pela mulher que, ora estava na limpeza do hospital, ora como costureira responsável

pela confecção das roupas que seriam utilizadas ali. E, em outros momentos, como a primeira-

dama da cidade. Em várias situações, as mulheres exercem diversificadas funções na

sociedade. Isso pode ser em vista da necessidade, como foi o caso explicitado, ou ou em vista

de outras posições de poder.

Para referendar essa discussão, partimos do que foi abordado por Joan Scott (1992),

sobre a categoria gênero como elemento constitutivo das relações sociais. Scott baseou-se nas

diferenças entre os sexos como uma forma de significar as relações de poder, sendo

necessárias na organização da igualdade e da desigualdade entre os sexos.

Lebrun, discutindo Parsons, afirma que ter “... o poder não é, basicamente, estar em

condições de impor a própria vontade contra qualquer resistência. E, antes, dispor de um

capital de confiança tal que o grupo delegue aos detentores do poder a realização dos fins

coletivos” (1981, p. 5). Asano, em seu artigo: “Mulheres no magistério – caminhos e

descaminhos de uma trajetória” diz-nos que:

24 Segundo Orismundo Peixoto dos Santos (2012), quando pequeno recebeu o apelido de Fiinho.
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O imaginário da sociedade aqui é considerado como lugar de poder, na medida em
que é na articulação entre práticas discursivas e práticas não discursivas que se dá a
construção das representações dos atores sociais, constituindo-se, assim, lugar de
legitimação da autoridade e do poder. (2001, p. 70)

Neste caso, Benedita dos Santos assim como as outras primeiras-damas, em discussão,

assumiu a responsabilidade que lhe era delegada. Cabia a elas, em vista do cargo que

ocupavam, representar os direitos e buscar sanar as dificuldades dos necessitados e não impor

sua própria vontade. Em relação a esse processo, podemos perceber que nos anos posteriores,

acompanhamos certo nível de autonomia e mais liberdade, nas mãos das primeiras-damas.

Para a realização de outras ações ligadas à ação social, a cidade estava crescendo, elas tiveram

que solicitar e receber muita ajuda da população. E Faria tudo fotografava.

1.4.3 MARIA LINA MAGALHÃES TELES

Maria Lina Magalhães Teles, em 1974 casou-se com José Francisco Teles e tiveram

quatro filhos. Tornou-se primeira-dama por dois mandatos intercalados. O primeiro foi de

1977 a 1983, e o segundo de 1989 a 1992. Segundo Lebrun, tanto o prefeito quanto a

primeira-dama “... a quem o poder é confiado pelo corpo eleitoral por um período

determinado, tem o encargo de cuidar dos negócios da Nação e de zelar pela observância da

lei” (19891, p. 6). Foi com esse objetivo que José Francisco e Maria Lina assumiram o poder

executivo da cidade.

Com empreendedorismo e disposição, Maria Lina25 acompanhou as empreitadas

corajosas do prefeito. Preocupada com a situação do idoso em Bela Vista, Maria Lina liderou

um grupo de voluntárias para realizar projetos na 3ª idade. Eram “... 12 voluntárias e

realizávamos trabalhos grandes e muito bons. Elas me ajudavam sem receber nada, com a

maior boa vontade, nós fazíamos coisa que hoje eu não daria conta, não teria a mesma

disposição” (MARIA LINA, 06.10.12).

Essas voluntárias eram senhoras da sociedade local, elas buscaram apoio nos diversos

comércios e com a realização de eventos e amparo da prefeitura construíram o “Lar dos

Velhinhos”. Com essa iniciativa Maria Lina edificou um lar para os desamparados. Edificou

dignidade às pessoas. De acordo com a Constituição Federal (1988), todos têm direito a uma

casa. Assim, Maria Lina relata:

25 Maria Lina Magalhães Teles concedeu-nos entrevista dia 06 de outubro de 2012.



86

Quando nós criamos esse grupo de voluntárias era pra enfrentar todas as barreiras.
Fazia parte dele a doutora Marlene, a dona Divina, a Iolanda do Zé Pinto, a Didi do
Redondo, a Marina, a Marisia eu me lembro de que eram umas dez. Então a gente
fazia cada coisa, tanto é que na primeira festa de pecuária, nós fizemos uma barraca
muito grande que servia almoço e jantar todos os dias. Foram 15 dias de festa. Nós
pegamos um patrocinador para cada dia, então nós ficamos responsáveis pelos
ingressos e os patrocinadores assumiam o restante das despesas. Nessa barraca a
gente recebia o governador e muita gente importante. Eu fui a Goiânia e falei com a
Maria Valadão, primeira-dama da época, pedi uns braseiros, pra colocar na barraca
para que a comida não ficasse fria. O pessoal da Granja Saito trouxe de São Paulo um
caminhão de crisântemo e enfeitamos a barraca, ficou linda e maravilhosa. Com o
dinheiro deste evento nós construímos a primeira etapa do abrigo (Lar dos Velhinhos).
Antes era lá onde é a Pestalozi. Então na época da Juliana ele fez a outra parte do
abrigo. Era assim Neide, o trabalho era constante. (06.10.12)

Nas imagens abaixo, podemos ver alguns momentos vividos pelos moradores do Lar

dos Velhinhos, juntamente com a presença da primeira-dama.

Através da análise das imagens fotográficas visualizamos épocas, desvendamos e

compreendemos as práticas sociais e culturais do povo belavistense.

A fotografia permite-nos a reavaliação da realidade, a recuperação dos significados

perdidos, na invisibilidade do cotidiano, em que estas pessoas estão inseridas. É por meio do

olhar do fotógrafo que a historicidade do tempo e do lugar tornam-se memória.

Mesmo que a fotografia seja uma representação de um momento vivido e que nem

sempre os idosos estão tão felizes assim, sabemos que “as fotografias podem comunicar uma

atmosfera e exprimir sentimentos” (LEITE, 2000, p. 46). E mais “o significado mais profundo

da imagem não se encontra necessariamente explícito” (KOSSOY, 2001, p. 117). Dessa

forma, a análise comporta-se, a partir daquele momento, e em consonância com a visão do

fotografo, do modo como se comprometeu no instante em que congelava a imagem.

De fato podemos realizar este trabalho de forma minuciosa. Ao olharmos para as duas

imagens de número 18 e 19, percebemos que são fotografias produzidas num mesmo dia, e

IMAGEM 19: Foto Faria – 1981- Refeitório do
Lar dos Velhinhos

IMAGEM 18: Foto Faria – 1981- Pátio do
Lar dos Velhinhos
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em momentos diferentes. Notamos isso pelo fato de a imagem de número 18 ter sido feita

fora do refeitório. E, na foto de número 19 as pessoas estarem dentro do refeitório. Também,

pelas roupas, que são as mesmas, nas figuras das duas imagens. As pessoas fotografadas são

as mesmas. No entanto, algumas foram selecionadas para repetir a fotografia dentro do

refeitório.

Possivelmente, a foto de número 18 foi realizada primeiro. Podemos identificar a

maioria dos retratados ali, presentes também na foto de número 19. No meio do grupo há

idosos sem destrezas para se posicionar e, estão em maior número. Provavelmente, era o mês

de junho ou julho, período em que se realizam as festas juninas na cidade. Essa leitura se deve

à decoração do pátio e refeitório. Por outro lado, poderiam estar comemorando o aniversário

das pessoas que estão na imagem 19. Estão separados, batendo palmas e com uma expressão

sorridente e feliz. Segundo Maria Lina “... tinha muitos idosos que faziam festas pra nós.

Comemorávamos os aniversários. Teve um que comprou um aparelho de som e nos dias de

festas ele vestia até terno, era uma graça...” (06.10.12)

Na imagem número 18, identificamos a primeira-dama Maria Lina. Ela está entre a

senhora e a criança que se apóia numa das cadeiras de roda. Ela está centralizada na foto,

veste uma blusa branca e está com os cabelos soltos. Acreditamos que aquele era realmente

um evento de comemoração. Todos os retratados estão muito bem vestidos, usam roupas

alegres. A tiara que uma das senhoras está usando e o cinto do senhor próximo a ela, mostram

que se arrumaram para participar de uma festa. Os cadeirantes não foram excluídos do evento,

estão tão pomposos quanto os demais.

Na imagem 19, notamos que a casa era bem equipada para a época. Havia uma

televisão, uma mesa grande ao lado das crianças, um quadro e um cartaz transmitindo alguma

mensagem. Acreditamos que, o que se mostra por detrás das pessoas, possa ser um aparelho

de som. Possivelmente, era uma festa para a comemoração de aniversários. Em cima da mesa

na mesma imagem há alguns pratinhos. E, a presença de crianças, perto da mesa, geralmente

nos permite inferir que ali havia bolo e doces de aniversário. Essas crianças talvez fossem

filhas de funcionários. Segundo Maria Lina “... os idosos era uma verdadeira carência e não

tinha parentes, ninguém sabia de onde eles vinham” (06.10.12). Nesse sentido a

responsabilidade e compromisso social de Maria Lina eram muito importantes para o bem

estar do idoso (a). É, a própria Maria Lina que nos relata a seguinte passagem:

Quando os velhinhos morriam eu que tinha que cuidar, eu vestia roupas neles, botava
dentro do caixão. Até perdi o medo de defunto. Vou te contar uma história. A Maria
Gaga, uma das moradoras da casa, me chamou e me disse que quando ela morresse ela
queria vestir de noiva, então eu ouvi aquilo e concordei, é claro, mas havia me
esquecido. E não é que ela morreu um ano depois da nossa conversa. Quando
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mandaram me chamar ela ainda estava na cama, quando olhei ela na cama eu lembrei
do pedido que havia me feito. Quando a dona Joanica chegou atrás de mim ela tinha o
costume de visitar a casa. Eu contei à promessa que eu tinha feito para a Maria Gaga e
disse que não sabia o que fazer. Então ela me disse: “Eu tenho o vestido, o véu até
meia eu tenho, vamos lá em casa que eu te dou”. Eu fui lá com ela e buscamos tudo e
vestimos ela de noiva e colocamos ela no caixão. (06.10.12)

A primeira-dama teve que enfrentar diversas atividades naquele período. Ela nos disse:

“... eu dei tudo que eu tinha de melhor para o povo, porque eu tava tendo os meus filhos, era

uma vida bem complicada, porque quando você tem filhos pequenos é difícil” (06.10.12). Nas

atuações em vida pública Maria Lina tomava iniciativas e decisões, que antes eram de

responsabilidade masculina. Tanto a primeira-dama quanto suas companheiras procuraram

fazer o bem e amparar os necessitados. Seus feitos serviram de lume para aquelas que ainda se

sentiam excluídas da vida pública e política. Mesmo sendo uma responsabilidade política ela

os fazia.

Brabo referindo-se a Araújo nos relata que o estudo das “... experiências coletivas das

mulheres expandiram o olhar acerca do papel da cultura, dos valores e da ideologia na

construção das posições e trajetórias políticas dos atores, além de evidenciar a diversidade das

formas de engajamento político” (2008, p.39). Muitas mulheres passaram a ocupar cargos

públicos, no decorrer dos anos, por iniciativas próprias, outras pela necessidade de fazer

determinada obra para atender as dificuldades sociais de Bela Vista de Goiás. Maria Lina

acabou por assumir responsabilidades que não esperava, a saber:

Lá na prefeitura tinha um cômodo que direto tinha arroz, feijão, leite e até balinha pra
dar pra meninada, porque em Bela Vista tudo era muito difícil, não tinha emprego, a
Granja tinha acabado de chegar, mas ainda era pouco. Então muitas vezes as pessoas
chegavam e me dizia que não tinha nem arroz pra fazer pros filhos, aí eu ia lá e fazia a
cesta, não tinha outro jeito. Quando morria uma pessoa carente me chamavam até pra
providenciar o enterro. (06.10.12)

Ao lado do prefeito, Maria Lina liderou muitas outras realizações e iniciativas de

natureza social. Foi uma primeira-dama ativa. Em relação à construção de obras, idealizou e

concretizou tanto a Casa dos Velhinhos quanto a Creche Menino Jesus de Praga.

As construções: Lar dos Velhinhos e a Creche Menino Jesus de Praga ao lado dos

rotarianos, não deixaram de ser obras assistencialistas, mas foram obras com caráter inovador.

A partir de então, as primeiras-damas não se limitavam a pedir bens alimentícios para as

festas de Natal, mas a realizar eventos de grande porte, para, junto com a prefeitura

conseguirem angariar recursos para tais benefícios.

Observamos “... que a participação política sempre foi privilégio dos homens... nem as

mulheres nem outros grupos populares eram vistos com bons olhos quando tentavam adentrar
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a arena política” (BRABO, 2008, p. 51). Penetrar esse universo não era uma tarefa fácil. A

primeira-dama, ao propor projetos que envolvessem arrecadação de dinheiro, assumia um

papel de decisão frente aos problemas sociais, e, por isso, tinha a incumbência de resolvê-los.

A imagem abaixo se refere ao interior de uma das salas de aula da Creche Menino

Jesus de Praga. Fora construída em 1981, pela iniciativa da primeira-dama Maria Lina, que

também fazia parte do Rotary. A informante relata que: “... na verdade a creche leva o nome

de Creche Menino Jesus de Praga, que é do Rotary, só que nós éramos rotarianos e estávamos

na segunda gestão do Rotary e como a gente estava na presidência do Rotary conseguimos

parcerias” (06.10.12).

IMAGEM 20: Foto Faria – 1981- Sala de aula na Creche Menino Jesus de Praga

A construção desta creche em Bela Vista não é um caso isolado. “A partir de 1975 a

reivindicação por creches está presente em quase todo ato público feminista, publicação ou

evento” (ROSEMBERG, 1984, p. 76). Segundo a mesma autora, “... no inicio da década de

80 (...) o Movimento da Luta por Creches cresce e se desenvolve...” (1984, p. 77). Porém a

construção de creches era muito cara. Em São Paulo, por exemplo, no ano de 1983 houve um

incentivo da “... participação de setores privados (Igreja, associações filantrópicas, grupos

comunitários), o Estado deve contribuir apenas indiretamente através de convênios...”

(ROSEMBERG, 1984, p. 77). Assim ocorreu em Bela Vista também.

E, foi juntamente com apoio da prefeitura que rotarianos e voluntárias realizam

diversos eventos para a arrecadação de verbas para a concretização da obra. Pessoas

perceberam e se comoveram da necessidade da entidade na cidade. Segundo Maria Lina: “...

antes não tinha onde as mães deixarem seus filhos para irem trabalhar” (06.10.12). Além

disso, havia a dificuldade em conseguir trabalho. Não havia locais para acomodar as crianças
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enquanto os pais trabalhavam. Diante disso, a ideia foi lançada e muito trabalho veio pela

frente. Maria Lina diz que:

a prefeitura assumiu. Praticamente fez toda a obra, toda a construção, quem equipou
foi eu. Eu ia pra Goiânia e pedia, como eu pedia Neide. Equipamos tudo e ficou linda,
depois a ex-primeira-dama Eliane aumentou. A creche continua no mesmo lugar de
antes. Eu cuidava praticamente sozinha tinha as funcionárias, mas não tinha diretora e
nem coordenadora. (06.10.12)

A construção da creche significou mais do que uma acomodação para as crianças

enquanto seus pais trabalhavam. Foi um local onde as crianças eram recebidas com carinho e

cuidados, não só dos funcionários, mas da própria primeira-dama “... que acompanhava tudo,

tanto a creche quanto o Lar dos Velhinhos” (06.10.12).

Dessa forma, os pais teriam um local de segurança onde poderiam deixar seus filhos

para irem trabalhar mais despreocupados. De acordo com Oliveira (1992), a história das

creches no Brasil, liga-se às modificações do papel da mulher na sociedade e suas

repercussões no âmbito da família, em especial no que diz respeito à educação dos filhos.

Em Bela Vista, essa necessidade já era percebida, pois em muitos trabalhos, as mães

até poderiam levar seus filhos juntos. Exemplo disso, é no caso da produção de fumo. Com a

decadência do fumo, a falta de emprego e crescimento populacional, as mulheres de forma

geral saíram de casa em busca de trabalho e também local de um local onde poderiam deixar

os filhos o dia todo. Maria Lina explica: “... na época tinha muitas varredeiras que tinha

crianças pequenas e não tinha com quem deixar...” (06.10.12). Com objetivo de resolver tal

problema a creche foi construída.

Na imagem número 20, notamos que havia várias crianças na sala. Provavelmente,

todos tinham a mesma faixa etária. A sala estava bem equipada com mesas e cadeiras e, na

altura adequada para as crianças. Havia filtros próximos da professora, uma decoração com

motivos infantis na parede e o quadro-negro. Admite-se que havia horário para a dedicação

das atividades dirigidas. Percebemos que as crianças estão envolvidas pela atividade proposta

pela professora. Não se tem conhecimento de ali realizarem atividades por escrito. Não vemos

nenhum tipo de material em que as crianças pudessem usar para escrever. Na foto, notamos

uma janela que deixa o local claro e arejado. Mas, podemos visualizar também que a luz

elétrica estava ligada. Os braços das crianças estão fazendo sombra sobre a mesa.

As obras da creche e do Lar dos Velhinhos foram iniciativa a partir de um laborioso

trabalho das mulheres. Em Bela Vista de Goiás outras ações foram realizadas nesse mesmo

período. Destacamos a construção de várias escolas no meio rural. A vinda da Granja Saito
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que se tornou um meio de trabalho para grande parte de homens e mulheres. Construíram

estradas asfaltadas. A cidade realizou festas beneficentes para cuidar da comunidade carente,

com distribuição de agasalhos e uniformes estudantis. Enfim, neste período houve uma

administração fértil. Fonseca diz que:

Os desacertos políticos anteriores devem ter alertado o povo belavistense, ajudando-o a
escolher um prefeito jovem, de ideias renovadas e capaz de realçar o nome da cidade, no
cenário goiano. Esta escolha recaiu na pessoa do Sr. José Francisco Teles, meu ex-aluno.
Hoje, José Francisco Teles fala através de suas obras. Auxiliado pela Primeira Dama do
município, Maria Lina Magalhães Teles, deu continuidade aos trabalhos benéficos de
seu antecessor sem comprometer-se com maldade de políticos obsoletos. Ativo e
inteligente traçou e cumpriu seus planos administrativos num tempo recorde e fez pela
cidade o que muitos não conseguiram em quase meio século. (1981, p. 154)

De acordo com a autora acima, José Francisco juntamente com Maria Lina conseguiram

deixar marcas de uma administração próspera e produtiva. Contribuíram para a construção de

uma cidade em que os cidadãos tiveram seus direitos respeitados. Houve o retorno da confiança

depositada nos eleitos. Realizaram obras que puderam beneficiar a todos. Nesse mesmo intuito,

mas com metas diferenciadas Vanderlan e Juliana também angariaram recursos e continuaram o

processo de crescimento da cidade. E assim, Faria ia registrando e construindo história.

1.4.4 JULIANA CATARINA GUIMARÃES E SILVA

IMAGEM 21: Foto Faria – Década de 1980 – Vanderlan e Juliana.

Na imagem acima podemos ver o prefeito Vanderlan Celso e Silva e a primeira-dama

Juliana Catarina Guimarães e Silva. Essa administração se estendeu por dois mandatos

intercalados, o primeiro foi de 1983 a 1988, enquanto o segundo foi de 1993 a 1996.
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A imagem 21 “... equivale a uma prova incontestável de que determinada coisa

aconteceu...” (SONTAG, 2004, p. 16). De fato, a foto é a prova de que naquele momento

ocorreu um acontecimento. O prefeito e a primeira-dama possivelmente estavam participando

de um evento importante e elegante. O traje é social, há joias no pescoço da primeira-dama, o

cabelo está bem penteado. Entendemos que “... um minuto de silêncio, que parece o exemplo

extremo de uma significação simbólica, é ao mesmo tempo um recorte material de uma

unidade temporal e serve periodicamente, para uma chamada concentrada da lembrança”

(NORA, 1993, p. 22).

Ao observar a imagem de número 21, notamos que o aparente silêncio demonstrado

pelos retratados é de natureza apenas simbólica. Está carregado de materialidade e

significado. Para perceber tal expressão é necessário que o fotógrafo registre indivíduos

concretamente numa arte ilusória de sensações que norteiam nosso olhar. Percebemos, via

fotografia, a transmissão de uma lembrança sobre alguém ou sobre um determinado

acontecimento que se quer celebrar, num lugar qualquer do tempo-espaço.

Juliana, ao assumir o posto de primeira-dama, deu continuidade ao trabalho de sua

antecessora, o de não apenas realizar o “Natal dos Pobres”, mas o de promover e buscar

resolver tudo aquilo que fosse necessário para a sociedade belavistense. Esteve sempre ao

lado do prefeito buscando recursos para oferecer uma vida digna para a população. Não

esperava que o dinheiro surgisse, fazia-o aparecer, promovendo eventos para que ele pudesse

chegar o mais rápido possível.

Nesse ritmo de trabalho, tanto o prefeito realizava obras, quanto a primeira-dama.

Exerciam com sabedoria suas atividades. Trabalhavam sem medir esforços e, de forma a

beneficiar uma população inteira. Assim, o esposo26 relata:

Juliana como primeira-dama estava presente em tudo. Em atividades assistenciais, por
exemplo, era muito, ela não deixava faltar nada, por exemplo, se o motorista da
ambulância tivesse saído e tivesse alguém passando mal ela pegava a chave e levava o
paciente pra Goiânia. Ela era ativa. Ela fez o Centro Social, e para montá-lo, ela
construiu aquele salão grande que tem lá, depois fez a cozinha e lá se chamava Projeto
AME, anos depois passou a se chamar Projeto Viver. Lá tinha o objetivo de atender as
crianças problemas, crianças que davam problema nas escolas ou nas ruas iam pra lá.
(02.10.12)

Atendia as crianças “problemas” a que ele se refere. Assumia um caráter pedagógico,

assistencialista e promovia responsabilidades. Torna as crianças seres sociáveis. Eles eram

26 Vanderlan Celso e Silva foi prefeito de Bela Vista de Goiás por dois mandatos intercalados, o primeiro (1983
a 1988) e o segundo (1993 a 1996). Concedeu-nos entrevista dia 02.10.2012.
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incentivados a realizar algum tipo de trabalho. Não ficavam ociosos. Aprendiam o que não

receberiam em casa, por falta de condições financeira, tempo e informação dos pais.

Lá tinha aula pros meninos o dia todo, alimentação, atendimento médico
odontológico, tinha uniforme, colocava os meninos pra trabalhar cuidando das plantas,
do jardim da cidade e pagava um pequeno salário pra eles. A Juliana buscava eles e
levava todo dia. Eram meninos que poderiam virar futuros bandidos, mas depois que
eles foram se integrando ao meio social, iam aos poucos melhorando. Nós fizemos um
oficio pra juíza de direito, delegado e promotor pra que cada um adotasse uma criança,
foi à decepção da minha vida. Nenhumas dessas autoridades quiseram adotar uma
dessas crianças. Aí continuaram na assistência social. (02.10.12)

Nesse sentido, a primeira-dama continuou assistindo tais alunos com atenção e

carinho, prestando-lhes apoio sempre que necessário. Nesse período realizou também a

ampliação da Casa dos Velhinhos, alguns anos depois, esta passou a ser nomeada de Lar dos

Idosos Neném Lucindo. Havia grande procura por abrigo e conforto a pessoas idosas por parte

dos próprios moradores. Continuava o trabalho anterior das primeiras-damas, realizando,

assim, o natal dos carentes. Prestava assistência a Creche Menino Jesus de Praga apoiada

pelos rotarianos. A realização de eventos em prol dessas atividades também foi constante,

durante sua gestão.

Ao analisar as experiências de vida dessas mulheres, vimos o quanto contribuíram na

formação intelectual, cultural, social, econômica e política de todos aqueles que com elas

conviveram. Normanda, Leoneta, Dona Menina, Rosa, Benedita, Maria Lina e Juliana são

mulheres que se posicionaram frente aos desafios e foram respeitadas por toda a população da

cidade. Não se assujeitaram ao pensamento preconceituoso das pessoas. Agiram.

A influência dessas mulheres e desses homens, que trouxemos à tona, é muito intensa,

na vida das pessoas que com eles conviveram. Toma parte desse grupo Aparecida Floripa

Clariano da Cruz, conhecida como “Flor da Noite”. Recebeu das pessoas o respeito e o

reconhecimento como parte integrante de nossa referência social. Com ela, também muitos

puderam aprender. Dela, Faria também fez registros.

1.5 FLOR DA NOITE

Floripa nasceu em 1955 no município de Bela Vista de Goiás. É uma dos dez filhos do

Senhor Manuel Gonçalves da Cruz e Maria Rita Clariano da Cruz. Viveu toda sua infância e

adolescência na fazenda, ajudando seus pais no trabalho duro da produção de fumo. A vida

não lhe era fácil, tanto financeira, quanto em termos de diálogo com os pais. Era criada no

extremo rigor da época. Isso não era diferente em nenhuma família naquela época. Com seus
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quinze anos de idade perdeu a virgindade e ficou grávida. Para os pais isso foi motivo de

vergonha e desgosto. Fora expulsa de casa. Ficando desamparada e abandonada, casou-se

ainda muito jovem.

Floripa casou-se em 1971 com Wilton de Souza Faria e continuou morando na fazenda

Boa Vistinha, próximo à cidade de Bela Vista. Desse casamento resultaram mais dois filhos.

O casamento não lhe trouxe segurança e muito menos estabilidade. O marido era alcoólatra e

vivia caído em portas de bares. Com esse problema de saúde, o alcoolismo, não tinha

condições de se preocupar com a família. Quando perdeu um dos filhos em um trágico

acidente de carro, sem o apoio do marido e da família, sua vida tomou outro sentido.

Sem trabalho e com as crianças ainda muito pequenas, já morando na cidade, passava

dificuldades para sustentar os filhos. E, de certa forma o marido, não tinha condições de

manter as responsabilidades da casa. Não demorou muito sua filha mais nova, que já não

havia nascido sadia e ainda muito pequena, ficou gravemente doente. Precisava de tratamento.

Por várias vezes sua filha desmaiou em seus braços. Corria com a filha em crises para o

hospital. Mesmo sem dinheiro era atendida, mas o problema não era identificado. Ficou mais

desesperada com a doença da filha, que não se curava.

Segundo Floripa27 (2012), sem dinheiro, não tinha como fazer o tratamento e comprar

os medicamentos. Então, resolveu não esperar a morte da filha e começou a fazer programas

sexuais em troca da compra dos remédios de que a filha precisava, e de dinheiro que

sustentasse a casa e os filhos. Dessa forma, a “... construção de um modelo de mulher

simbolizado pela mãe devotada e inteira sacrifício, implicou sua completa desvalorização

profissional, política e intelectual”. (RAGO, 1985, p.65). Floripa significou esta mulher, que

inicialmente se sacrificou em função da decisão que havia tomado em relação à saúde de sua

filha. Rago afirma que:

... entre as várias causas que favorecem a prostituição pública, destacam-se: a
ociosidade, a preguiça, o desejo desmesurado de prazer, o amor ao luxo, a miséria
financeira, que leva a mulher a buscar recursos próprios fora do lar, o desprezo pela
religião, a falta de educação moral e principalmente o temperamento erótico da
mulher. (1985, p. 86)

Segundo a autora acima, são vários os motivos que levam as mulheres a optarem pelo

caminho da prostituição. Dentre estes o que justificou a escolha de Floripa foi a falta de

dinheiro. Dessa nova vida, ela foi visivelmente não só desvalorizada, mas excluída da vida

profissional, política, social e intelectual da cidade. Refazer a vida e construir uma imagem da

27 Aparecida Floripa Clariano da Cruz nos concedeu entrevista dia 19 de setembro de 2012.
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qual seus próprios filhos não sentissem vergonha ou mesmo fossem rejeitados era-lhe quase

impossível. Rubin, escreve:

...a frustração com o caráter persistente de algumas coisas leva as pessoas a acharem
que elas não são geradas socialmente. Mas o tipo de mudança social de que estamos
falando requer muito tempo e o período de tempo em que estivemos tentando essa
mudança é incrivelmente pequeno. (2003, p. 167).

Inicialmente, Floripa era procurada pelos clientes em sua própria casa, onde morava

com seus filhos. A procura e a movimentação eram tão intensas que começou a perturbar,

incomodar e, de certa forma, afrontar as famílias vizinhas. Dessa forma, muitos vizinhos se

reuniram e pediram que ela se afastasse daquele local, ou melhor, ela foi expulsa da sua

própria casa. Assim ela relata:

... era uma implicação dos vizinhos e eu não tinha culpa, porque onde eu estava era
cheio de homem. Parava carros na porta da minha casa e os vizinhos foi implicando.
Mas eu nunca fui de bagunça. Eu precisava de dinheiro para tratar da minha filha,
comprar comida e dar estudo e tudo era eu. Ninguém me ajudava com nada. Só que
ninguém sabia que eu sempre guardava um pouco de dinheiro, porque eu sempre
pensava nos meus filhos. Diferente de outras colegas que gastava tudo com bebidas e
drogas, eu nunca usei drogas. Até que um dia a polícia foi lá na minha casa e disse que
eu poderia até morar naquela casa, se eu morasse sozinha e não recebesse ninguém,
caso contrário, não era pra eu morar lá mais. Foi um abuso, humilhação e agressão.
(19.09.12)

Percebemos aqui uma situação de mal estar entre Floripa e os vizinhos. Ela podia levar

aquela vida, mas em local afastado da cidade. Dessa forma, eles começaram uma verdadeira

“... campanha de moralização e prega a retirada das prostitutas do centro da cidade” (COUTO,

2011, p. 110).

Diante da situação em que se encontra sua vida social e familiar, Floripa resolveu abrir

uma boate em local afastado da cidade. Assumiu a direção do novo negócio. Continuou

mantendo a casa com os filhos e administrava e trabalhava na boate à noite.

A partir daquele momento, ela percebeu que sua vida era social e ela não vivia isolada

do mundo. Sabia que fazia parte de uma cidade que culturalmente já estava acostumada com

os prostíbulos e a vida “fácil” das prostitutas. A própria população “... classifica a prostituição

como sendo um mal necessário à sociedade, a partir do momento em que ela serve ao mesmo

tempo para preservar a família tradicional” (COUTO, 2011, p. 110). Nesse sentido, o mesmo

autor ao discutir a obra “Memórias de um bom malandro – 1993” de Moacyr, afirma que este:

Desqualifica as mulheres e naturaliza a prática da prostituição, destituindo-a de
singularidades e especificidades. Atitude difundida no senso comum, naturalizar a
prostituição, percebendo-a como a profissão mais antiga do mundo, posição defendida
pelo próprio Moacyr em vários trechos de seu livro... (2011, p. 108)
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Floripa não se propôs apenas a oferecer seu corpo em troca de dinheiro28. Sempre quis

que seu prostíbulo fosse reconhecido como uma boate. Com esse objetivo, não aceitava

mulheres com menos de dezoito anos e tratou logo de legalizar seu negócio. Dessa forma, seu

trabalho se tornou uma profissão. Nesse sentido, fica uma dúvida: Qual é a diferença entre se

ter um prostíbulo ou uma boate? Floripa explica-nos:

Lá na minha boate nunca teve menina de menor, eu nunca aceitei. Lá era tudo
legalizado, tinha firma registrada e tudo. Eu tinha pegado autorização do juiz, tinha
firma registrada. Mas teve uma época que tinha um delegado aqui na cidade que me
ameaçava, mesmo sendo tudo legalizado ele disse que ia fechar minha boate se eu não
desse pra ele uma porcentagem toda semana. No inicio eu até dei, porque a gente fica
com medo, mas depois eu disse pra ele: “Daqui pra frente não te dou mais nenhum
centavo, meu negócio é tudo certinho, se você quiser fechar, então tenta”, mas ele não
conseguiu. (19.09.12)

A boate se “chamava Flor da Noite e era a mais famosa da cidade”. (19.09.12). Quase

toda noite Floripa realizava shows. Conta: “... eu tinha o corpo muito bonito, e quando eu

dançava os homens ricos me davam altos cheques. Foi um tempo que eu fiquei muito

conhecida e vinha gente de longe só pra me ver”. (19.09.12). Com esse trabalho diferenciado

das outras casas de prostituição que existiam aqui na cidade, seu prostíbulo se tornou na

verdade uma boate. Era muito famosa não só em Bela Vista, a notícia chegava até as cidades

próximas. Floripa diz que:

Ter fama é bom, mas tinha dia que eu tinha que esconder, porque vinha gente de longe
pra me ver dançar e pra eu dançar tinha que beber, pra ter animação e perder a
timidez. Uma vez chegou um pessoal em três carros de Cristianópolis, nesse dia eu
tava disposta, pus minhas roupinhas de dançar e o povo ficou doido. No outro dia eu
com aquela ressaca, e muito fraca, de repente chegou uns dez carros cheinho de gente,
eu não aguentava e o povo não aceitou, arrebentou a porta do meu quarto e queria que
eu dançasse. (19.09.12)

Com essas características Floripa era considerada uma “prostituta de classe”

(COUTO, 2011), pois segundo o mesmo autor, “... era aquela que mantinha relações diretas

com clientes que compunham possivelmente a elite da cidade” (2011, p. 109). Como a própria

Floripa narra acima, ela ficou famosa e com este reconhecimento passou a escolher os

clientes, e claro como ela mesma explica: “Passei a escolher com quem ficava e eu ficava

somente com aqueles homens ricos da cidade, pois pagavam mais...” (19.09.12). Nesse

sentido, Couto discutindo Moacyr esclarece que essas mulheres eram:

Consideradas honestas, pois vestiam-se com bastante “apuro”, andavam sempre
“maquiadas e perfumadas”, comportavam-se “honestamente” e com dignidade perante
seu cliente e à própria sociedade. Percebemos que os conceitos de honestidade e

28 Segundo Floripa, seu trabalho na boate se tornou uma profissão. (19.09.2012)
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dignidade para Moacyr passavam antes pela condição social a qual estas mulheres
estavam inseridas. (2011, p. 109)

Diante do que foi analisado, o mesmo autor ainda expõe que: “a prática de uma

prostituta aceitável passava por uma condição de classe social, percebe-se, desta maneira, não

somente um olhar machista, mas classista e carregado de pré-conceitos” (2011, p. 109).

Quando Floripa afirma que escolhia seus clientes e preferia aqueles que lhe ofereciam mais

dinheiro, notadamente ela foi assumindo uma postura diferenciada perante as outras colegas

de trabalho, ou seja, a partir de então não ficava com qualquer homem que “aparecia”.

Floripa foi proprietária dessa boate durante 25 anos. Abriu o estabelecimento em 1975

e o entregou à direção para outra pessoa, no início de 2000. Segundo a mesma, lá viveu os

piores e melhores momentos de sua vida. Ao mesmo tempo era muito conhecida, adquiriu

fama e enfrentava o desamor de muitas pessoas. Floripa nunca teve por intuito destruir

casamentos. Menos, ainda, afrontar socialmente alguma mulher. Seu trabalho era reservado a

sua boate, afirma:

Nunca tive problemas com as mulheres da cidade, casadas ou não, nunca fui
ameaçada por elas, porque eu também nunca fui atrás de ninguém pra destruir
qualquer casamento. Eles iam porque queria, eu nunca fui atrás de ninguém. Porque
eu tinha meu local de trabalho, quando eu saia na rua era diferente eu respeitava.
(19.09.12)

Dentro desse contexto, Floripa construiu aos poucos uma nova visão de mundo a partir

de seu trabalho na boate. Sentia-se envergonhada, inferiorizada e excluída da sociedade à qual

ela pertencia. Mas, não desistiu, continuou trabalhando e tentando romper as “fronteiras”

(COSTA e ÁVILA, 2005), demonstrando às pessoas que este trabalho era a forma que tinha

de ganhar dinheiro. Era opção de vida sua, escolhera isso. Costa e Ávila argumentam:

As fronteiras psicológicas, as fronteiras sexuais e as fronteiras espirituais... Se tornam
fisicamente presentes em todos os lugares onde duas ou mais culturas se tocam, onde
pessoas de raças diferentes ocupam o mesmo território, onde as classes mais baixas,
baixas, médias e altas se tocam, onde o espaço entre dois indivíduos se encolhe na
intimidade. (2005, p. 698)

Todas (os) nós, de certa forma, enfrentamos fronteiras, dificuldades e obstáculos a

superar. A situação dessa mulher era um pouco mais complicada. E, mesmo não

representando “ameaça” para os casamentos em geral, ela quis construir mais do que um

bordel. Enquanto prostituta, Floripa traçou uma história de fama, admiração e convivência

social arrolada no respeito. Relata:
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Hoje em dia na sociedade sou tratada com respeito. Conquistei meu espaço. Mas
antigamente não, isso não foi fácil, porque tem pessoas que quer ser mais do que a
gente. Hoje eu sou muito bem recebida, qualquer festa que eu vou todo mundo me trata
bem, mas porque eu sei respeitar as pessoas também. Sou muito honesta, tive
oportunidade de ser qualquer coisa na vida, mas escolhi conquistar o respeito. Eu quis
fazer da minha vida uma história diferente. Hoje meu nome é tão bom que todo mundo
quer me vender às coisas, se eu quiser comprar fiado, compro em qualquer lugar nessa
cidade. Porque eu não sei fazer uma conta que eu não dou conta de pagar. (19.09.12)

De acordo com a narrativa, Floripa é tratada com respeito e tem coragem de sair pelas ruas

da cidade sem ser apontada. Como ela mesma explica, isso não foi fácil. As mulheres sempre

foram vistas como “... figuras submissas que vivem sempre à espera, em um mundo cerceado por

padrões de conduta paternalistas, machistas e conservadores” (COUTO, 2011, p. 111).

Floripa passa por inúmeras dificuldades e preconceitos, mas não desiste do trabalho.

Couto nos explica que: “Estas mulheres ganham seu sustento com um dinheiro advindo de

relações unilaterais das quais o único papel seria o de conceder prazer ao outro, e isto não

possui nada de natural” (2011, p. 112).

Nesse caso, qual seria a função do corpo como fonte de trabalho? Couto nos responde

esse questionamento afirmando que o “... corpo, de acordo com esta visão, torna-se uma

materialidade sem história, um corpo imaterial cuja função única seria como instrumento de

trabalho” (2011, p. 112). Dessa forma, o corpo seria o instrumento de trabalho para a

arrecadação de dinheiro. Na imagem a seguir, podemos ver como a presença do corpo se torna

um forte argumento de trabalho para Floripa.

IMAGEM 22: Foto Faria – Década de 1980 – Floripa no quintal de sua boate.
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A imagem 22 retratou Floripa no quintal da boate “Flor da Noite” situada na Avenida

Joaquim Bueno Teles, na cidade de Bela Vista de Goiás. O lugar, na época, era afastado do

centro da cidade. Observamos que o foco de Faria em primeiro plano destacou Floripa. Atrás

dela é possível ver parte da cidade. O muro que envolvia toda a casa significava uma forma de

privacidade. Como era uma casa restrita, a entrada era permitida somente para aqueles que

desejassem conhecer o interior e o que dele se oferecia.

Floripa se vestiu e se produziu de forma que ela gostaria que fosse lembrada dentro de

sua boate. Mas, segundo Sontag, “fotografar pessoas é violá-las, ao vê-las como elas nunca se

veem, ao ter delas um conhecimento que elas nunca podem ter; transforma as pessoas em

objetos que podem ser simbolicamente possuídos”. (2004, p. 25).

Faria retrata a mulher, em um ambiente, aparentemente, neutro. Deixa visível parte da

cidade exposta, ali, além dos muros da boate. Mostra a mulher e seu “mundo”.

Historicamente, está instalada na sociedade. Ocupa não um espaço vazio, mas sim um lugar

onde os fatos e acontecimentos acontecem. Foucault afirma:

O espaço no qual vivemos, que nos leva para fora de nós mesmos, no qual a erosão
das nossas vidas, do nosso tempo e da nossa história se processa num contínuo, o
espaço que nos mói, é também, em si próprio, um espaço heterogêneo. Por outras
palavras, não vivemos numa espécie de vácuo, no qual se colocam indivíduos e coisas,
num vácuo que pode ser preenchido por vários tons de luz. Vivemos, sim numa série
de relações que delineiam lugares decididamente irredutíveis uns aos outros e que não
se podem sobre-impor. (2009, p. 79)

De acordo com o autor acima, vivemos em um espaço que é heterogêneo, mas

inteiramente ligado aos acontecimentos e que se relacionam entre si. Couto afirma: “espaços

duais, que oscilam entre o sagrado e o profano” (2011, p. 113). Ainda, o mesmo autor:

“Através desta visão pode-se perceber a cidade dividida entre espaços sagrados, habitados por

famílias consideradas ‘honestas’, homens e mulheres “íntegros”, que levavam uma vida

regrada sob o prisma do comportamento moral e catolicismo” (2011, p. 113). Pode também

observar o profano contido no sagrado e vice-versa. “... Grande maioria dos clientes da zona

era formada por homens que habitavam estes espaços considerados sagrados, esta divisão

dicotômica tinha exclusivamente objetivos de manter as aparências para atender os interesses

das autoridades e da elite local” (COUTO, 2011, p. 113).

Percebemos que essas delimitações sociais impostas pela sociedade com o objetivo de

separar o espaço do prostíbulo do espaço visto como honesto e digno dentro da cidade, na

verdade acaba se dissolvendo. As mulheres da zona e a casa de prostituição estão inseridas no

mesmo espaço/cidade. Não tem como, apenas, simular sua existência. Assim, como podemos
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ver, na imagem de número 22, a boate da Floripa foi edificada na mesma cidade em que

existiam inúmeras outros prédios e pessoas.

Na imagem 22, percebemos que o modo “... do vestir é crucial... Trata-se de cobrir

sem ocultar as formas...” (SCHOSSLER e CORREA, 2011, p.61). Floripa usa traje discreto.

Mas destacam-se a silhueta e os acessórios de beleza. É visível seu desejo. Não gostaria de ser

lembrada somente como uma “mulher da noite”, ou seja, uma prostituta sem classe29.. Perrot

afirma que “a memória das mulheres é trajada. A vestimenta é a sua segunda pele... Pelos

olhos elas pensam atingir a alma”. (1989, p. 14-15). Nesse sentido, entendemos que “Fotos

não podem criar uma posição moral, mas podem reforçá-las...” (SONTAG, 2004, p. 28). E, é

assim, que Floripa se portou ao vestir roupas adequadas para se guardar na memória, do modo

como gostaria de ser vista, ser lembrada.

A fotografia é uma representação de como ela gostaria ver-se retratada. Ainda, assim,

isso não a impede de ser vista do modo como era na realidade. Ao tirar foto na boate, assumiu

sua relação com o meio e com o contexto, no qual ela estava inserida. Podemos visualizar tal

expressão na imagem 22, quando identificamos a utilização de “... maquiagem, juntamente

com demais atributos femininos, que buscava agradar o sexo oposto pela sua sensualidade e

sedução...” (SCHOSSLER e CORREA, 2011, p.62).

Dentro desse contexto, Sontag afirma que: “A própria mudez do que seria

hipoteticamente, compreensível nas fotos é o que constitui seu caráter atraente e provocador”.

(2004, p. 34). A imagem de número 22 deixa clara, a visão de que a própria Floripa propôs

refletir, na fotografia: ela em seu lugar de trabalho. Independentemente do que fosse e que

função exercesse, o registro fotográfico não falha. Seu silêncio ao lado do traje sério, não

esconde sua sensualidade. E, a fotografia foi realizada durante um dia de sol. Podemos notar a

luz e a sombra. Floripa usa óculos de sol. Há uma expressão acanhada em seu rosto que está

de frente para o sol. Aparecem nuvens claras na imagem. Provavelmente, o quintal da boate

era grande, pois notamos uma distância considerável entre a fotografada e o muro.

Nesse aspecto, Floripa nos explica que: “Lá era um terreno grande, tinha uma casinha

velha, só de adobe. Eu fui construindo devagar puxava um quarto pra lá e outro pra cá,

portanto eu gastei muito dinheiro e não fiz uma casa com estrutura. Lá tinha também, um

salão grande e bancos de cimento em volta pra sentar...” (19.09.12)

Ao focar nosso olhar na imagem 22, percebemos que Floripa, tinha e tem preocupação

em cuidar de seu corpo. Segundo Schossler e Correa “Isso significa dizer que os cuidados

29 “Estas não se importavam com a “aparência” ou com a “higiene pessoal”, descuidando-se de suas vestimentas
e de suas “maneiras de cuidar do próprio corpo”” (COUTO, 2011, p. 109-110).
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com o corpo feminino variam também conforme sua representação...” (2011, p. 58). É

perceptível que em sua profissão a beleza seja um dos principais artifícios para atrair homens

e dinheiro. Com esse recurso ela ia vencendo possíveis concorrentes e, claro, destacando-se

entre as outras mulheres.

No imaginário social construído sobre a prostituta é assim que figuram seus corpos.
Materialidade momentânea, matéria efêmera. Nesse entrelaçado jogo político em que
a sexualidade assume papel preponderante, o corpo não somente é percebido como um
instrumento de trabalho, mas como uma superfície que abriga sexualidades
insubmissas. Sujeitos que se desviam da norma, repelem as regras morais, essas
mulheres são vistas como portadoras de um corpo que é capaz de revelar sua mais
íntima verdade. (COUTO, 2011, p. 116)

Era mulher de “... silhueta esbelta e esportiva, os membros finos e... Sem gordura

parasitária...” (SCHOSSLER e CORREA apud VIGARELLO, 2011, p.51). Essas

características fizeram dela uma das mulheres mais desejadas da boate, senão da cidade.

Muitos homens vinham de longe para conhecê-la. Ela relata que:

Lá era uma boate muito famosa. Tinha noite que não tinha nem jeito de estacionar. Lá
passei muitas coisas boas e tristes na minha vida. Eu dançava lá na boate e o pessoal
que tinha muito dinheiro ia lá só pra me ver dançar, até hoje eu gosto muito de dançar.
Eu tinha um carro, mas o dia que eu estava disposta a dançar eu ia pra boate a pé, os
homens já entendia como um sinal, porque quando eu chegava na boate, logo enchia
de gente pra me ver dançar. Mas pra eu dançar tinha que beber uma cervejinha, pra
animar né! Quando eu estava dançando era o momento mais feliz pra mim. Pra dançar
eu usava bota grande e o povo ia colocando dinheiro nas minhas botas, na calcinha
nos peitos. Os homens ficava olhando admirados. Mas muitas vezes eu bebia tanto
que até passava, então meus funcionários roubavam o dinheiro que eu ganhava, eles
iam pegando pra guardar e na verdade estava era roubando. (19.09.12)

Floripa administrava a boate que muitas vezes ficava nas mãos de empregados. No

depoimento acima, Floripa contradiz o que nos relatou na página 100, quando diz que “...

diferente de outras colegas, que gastavam com bebidas e drogas e eu nunca usei drogas”

(19.09.12). Porém se embriagava para conseguir dançar e realizar as atividades noturnas.

Além dos funcionários que realizavam a limpeza e comida, tinha várias outras mulheres que

“... vinham trabalhar comigo cada uma tinha um motivo, umas era por causa de família,

filhos, doenças...” (Floripa, 19.09.12).

A mesma ainda declara que “... eu sou contra o preconceito, porque é o serviço mais

difícil que tem de fazer é esse, tem que ter coragem, por isso toda mulher bebe. Tem que ter

coragem, porque ali na boate, a mulher é obrigada a ficar com qualquer tipo de homem”

(19.09.12). Floripa sempre teve uma relação amigável e aberta com suas funcionárias. Como

proprietária mantinha o controle. Então, “... como eu era a dona da boate e tinha muitas
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mulheres trabalhando lá, eu deixava elas gostar de alguém. Elas tinham esse direito, mas só

depois que fechasse, porque aquilo ali era um serviço, um trabalho...” (19.09.12).

Floripa sempre considerou a boate um local de trabalho. Mantinha uma casa para os

filhos, onde ela também vivia com eles, nos momentos de folga. Assim, poderia educá-los e

transmitir respeito, amor e confiança. Nunca escondeu dos filhos o trabalho que realizava.

Percebeu que essa atitude era a melhor forma de protegê-los e não deixá-los ser humilhados

por pessoas que não compreendessem o que ela fazia.

Nessa época meus filhos moravam na minha casa, só que tinha uma pessoa que olhava
eles pra mim. Mas eles sabiam do meu trabalho, meus filhos sempre andaram muito
bem arrumados. Quando meu filho Wilson tava grande eu mandei ele ir trabalhar e
disse pra ele: “Como você ia casar e sustentar uma família!” Também ele tinha que
aprender a trabalhar. Hoje ele é um homem de bem, porque eu falei pra ele ir
trabalhar, cuidar da vida dele. Nunca passei a mão na cabeça dele. Ele nunca tinha
pegado no pesado, quando foi trabalhar na granja chegou lá desmaiou aí ele veio
pensando que eu ia deixar, então eu disse: “Pode ir trabalhar, ontem você desmaiou,
amanhã você não vai desmaiar, não!” Você vai acostumar. Hoje ele me agradece e
sempre me diz que ele é quem é hoje, graças a mim, porque poderia ter virado um
bandido, maconheiro. Meus filhos sofreu muito preconceito. Às vezes eles abaixavam
a cabeça de vergonha. Eu morria de trabalhar lá na boate pra fazer as coisas e tinha o
preconceito principalmente da família. Depois que meu filho sofreu bastante, é que ele
saí na rua comigo, antes ele nem saia na rua comigo porque tinha vergonha. Há uma
diferença muito grande, o homem pode fazer qualquer coisa, mas a mulher se sujar
seu nome, não limpar nunca mais. Acima de tudo eu dei exemplos pros meus filhos,
eu nunca fiz nada perto deles. Eu protegia eles, mas eu contava pra eles como era a
vida. Eu nunca escondi nada, protegi, criei e eduquei. (19.09.12)

Como afirma acima, nunca escondeu dos filhos o que fazia na vida. Educou, amou e

protegeu os filhos. Floripa criou os filhos antes de começar a fazer programas. Ela e suas

companheiras da boate eram orientadas pelos médicos da época, a se prevenirem contra

doenças ou de uma gravidez indesejada. Eram orientadas pelo Drº João Batista da Paixão

Junior e Drª Orlandina Ferreira do Amaral, que atendiam não só no Hospital Maternidade de

Bela Vista. Eles as orientavam, também, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Assim,

explica a doutora30:

Aqui em Bela Vista já tinha o anticoncepcional, mas as mulheres não usavam. Então
orientávamos elas a fazerem o coito interrompido, esse era o método mais frequente.
Mas a gente fazia um trabalho de prevenção nas casas. A gente ia na casa delas,
convivia com elas. Nós fizemos esse trabalho muitas vezes. Aqui tinha muitas doenças
venéreas. Aí a gente fazia assim: Trabalhava as doenças sexualmente transmissíveis.
Nós fizemos um convênio com elas, toda mulher que precisasse, nós atendia de graça
e periodicamente, assim evitava. Inclusive uma das chefes de uma das casas, a
Floripa, era amigona nossa. Mas não era só lá na Floripa, lá na rua de baixo –
Francisco Medeiros – nós também atendíamos. (28.09.12)

30 Orlandina Ferreira do Amaral, esposa do senhor João Batista da Paixão, atuou como médica no Hospital
Maternidade por muitos anos. Concedeu-nos entrevista dia 28 de setembro de 2012.
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De acordo com o relato acima, podemos perceber que essas mulheres tinham

orientações médicas e poderiam prevenir-se tanto de criarem filhos, quanto de contraírem

alguma doença. Floripa sempre foi uma mãe dedicada e preocupada com o futuro dos filhos.

Conseguiu romper com paradigmas, mostrando e se afirmando que não precisava ser casada

ou moça de “família” para saber criar e educar seus filhos.

Com exemplos e experiências, Floripa foi construindo a visão e o conceito que as

pessoas passaram a ter dela. Scott coloca que “Não são os indivíduos que têm experiências,

mas os sujeitos é que são constituídos através da experiência.” (1999, p. 27).

Diante de tantas experiências, faz-se necessário destacarmos os vários concursos de

dança em que ela participou, publicamente, na Praça José Lobo e no Salão Paroquial.

Segundo Floripa a partir da administração tanto do ex-prefeito José Francisco e Vanderlan, a

profissão dessas mulheres foi aceita e elas puderam trabalhar com mais tranquilidade e sem

perseguição. Nesse tempo houve um período de mais diálogo. Tanto os prefeitos quanto as

primeiras-damas as trataram com consideração e souberam respeitá-las no seu local de

trabalho. Rago, ao citar Silva acentua que:

... a prostituta não é uma criminosa que deve arrepender-se e retornar à normalidade,
pois “a prostituta numa cidade, numa vila, em qualquer lugar de certo movimento, é
uma necessidade vital, torna-se uma válvula de segurança social, com especialidade,
coibindo vícios no elemento púbere varonil e mantendo um certo e determinado
equilíbrio na ação popular da localidade”. (1985, p. 87)

A ideia de que os prostíbulos deveriam existir e se localizar em pontos reservados,

numa cidade, não é recente. Estes deveriam ser marcados com uma lâmpada vermelha para

não serem confundidos com as residências, casas de famílias.

Janet Pinto quando criança saia pelas ruas da cidade vendendo sapatinhos de bebê e

por acaso e sem saber, foi vendê-los na “Rua da luz vermelha”. No local, por muitos anos,

funcionaram somente os prostíbulos de Bela Vista. Ela relata, em seu livro, a impressão que

teve. “Era uma rua “engraçada”, “diferente”, ali os “pais” não saíam para trabalhar, havia

muita música, muitas mulheres com umas roupas coloridas, decotadas, eu achava tudo lindo”

(2012, p. 92). Assim, como explicou Janet, ao passar sem saber pela chamada “Rua da Luz

Vermelha”. Achei tudo muito estranho, porque “Na minha casa, tudo era tão sério, era tudo

tão certinho que eu achava aquela rua o máximo” (2012, p. 92).

Dessa forma, nota-se que realmente o território era demarcado. Durante o mandato do

ex-prefeito Gumercindo (1973 a 1976), ele mandou fechar todos os prostíbulos da cidade.

Provavelmente, seria esta, uma forma de acabar com a prostituição. Floripa conta que “ele

mandou fechar todas as casas, mas como eu não podia ficar sem trabalhar, eu fui para
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Piracanjuba...” (19.09.12). Mas, a decisão do prefeito da época, não agradou a maioria da

população, inclusive das mulheres de “família”. Dona Benedita Faria explica, pois

acompanhou o fato:

O primeiro a desmanchar as casas das mulheres foi o Gumercindo, com isso espatifou
mulher pra tudo quanto é lado. As que podiam ir embora foi embora, as que não tinha
condição ficou por aí. Eu ainda fiquei brava demais, mais que bobagem essa do
Gumercindo, deixa elas quietas lá, porque lá elas tá tudo unida, agora elas espatifou na
cidade inteira. Tinha muita mulher de fora. Aí essas mulheres foram morar por tudo
quanto é canto aí da cidade... (30.08.2012).

Benedita Faria ainda expõe que, “as moças de zona saia pra rua quando as

moças de família voltavam pra casa. Na igreja às vezes a gente via elas, mas elas não

misturavam com o povo não, elas ficavam sempre juntas” (30.08.2012). A partir desta

narrativa, percebemos que as mulheres de “família” consideravam que era melhor que elas

tivessem sim, seu lugar reservado. Assim, não se misturavam. Segundo Benedita Faria:

“Elas ficavam somente na casa delas, elas não saiam pelas ruas da cidade, porque se saísse à

polícia ia lá e prendia. Elas não ia na casa de ninguém amolar família nenhuma, os homens

que iam na casa delas” (30.08.2012). Nesse sentido, ela retrata que, o fato delas não

incomodarem ninguém era menos provocante e significava menos afrontoso do que elas

morarem perto de suas casas.

Como explicou a própria Floripa, ela mesma foi uma dessas mulheres que se afastou

da cidade. Pode retornar somente nos próximos mandatos. Voltou a se instalar de vez, com

sua boate. Ela declara: “No mandato do Zé Francisco e do Vanderlan foi muito diferente,

eles eram bons demais, me ajudaram demais e me respeitava”. (19.09.12). Diante da decisão

dos ex-prefeitos, perguntamos: Será que eles eram bons ou porque deixá-las quietas lhes era

mais conveniente?

Floripa responde nossa indagação. Conta que foi um tempo diferente. Ela pôde

voltar para cidade e assumir sua vida e sua profissão. Não somente ela, mas todas as

mulheres que tinham se afastado. Retornaram e continuaram em plena tranquilidade.

Tranquilidade para elas e para a sociedade em geral.

Em sinal de respeito e de reconhecimento ao comportamento de Floripa, a ex-

primeira-dama Juliana a convidou para participar de um concurso de dança. Foi um gesto

pelo respeito que ela mantinha, socialmente, ao estar tanto nas ruas quanto com as pessoas.

O concurso de dança seria apresentado para toda a cidade. Em relação a esse acontecimento

Floripa explica:
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Socialmente eu era tratada muito bem. Teve uma festa aqui na cidade e precisava de
alguém que soubesse dançar tango, que é uma dança difícil e que eu adoro. Aí a Juliana
que era a primeira-dama chegou lá em casa e falou pra Cleia, minha filha, que queria
falar comigo, que precisava de mim. Só que na noite anterior eu tinha bebido demais e
disse pra Cleia falar pra Juliana voltar no outro dia. Na verdade eu fiquei desconfiada.
Cheguei a pensar: “O que será que a primeira-dama ia querer comigo?”. No outro dia foi
ela e mais três mulheres lá em casa, elas chegaram e falaram que queria que eu dançasse
lá na praça, então eu disse: “Eu danço, mas eu quero ser bem apresentada”. Então ela
arrumou um carro e um motorista e disse que eu podia ir pra Goiânia e fazer o que eu
quisesse, que ela ia pagar tudo. Aí, fui no salão me arrumei e aluguei um vestido muito
bonito. O difícil é que a música que eu gostava de dançar, não estava encontrando, que
era o tango “Capricho cigano”, mas ela falou que ia conseguir e conseguiu. No dia da
apresentação, saiu um carro na rua anunciando que EU ia dançar. À noite na praça, nem
cabia de gente. No inicio eu fiquei muito vergonhosa, por causa da vida que eu levava,
quando eu e meu irmão chegamos na praça fiquei ainda mais com vergonha. Mas na ora
que eu subi no palco o povo começou a gritar meu nome. Nós éramos sete casais, todos
eram importantes e os jurados eram de Goiânia, na verdade era um concurso de dança,
eu tirei em primeiro lugar. No final, até falei com o público, peguei o microfone e me
lembro como se fosse hoje, falei assim: “Ao público que me aplaudiram, o meu muito
obrigada e agradeço o pessoal da nobralteca de ter me dado essa oportunidade, obrigada
gente!” Aí foi só palmas. Eu ganhei de prêmio, uma máquina. O povo me abraçou tanto.
(19.09.2012)

E foi dessa forma, com trabalho, respeito e centrada que Floripa foi construindo uma

imagem diferente daquelas apresentadas pelas outras prostitutas. Ela foi admirada e respeitada

não só por pessoas que a visitava na boate, mas por todos aqueles que puderam conhecer e

conviver com ela. É claro, que a construção da história dessa mulher, na cidade de Bela Vista,

difere-se da contribuição deixada pelas outras mulheres já estudadas. Entretanto, assim como

Dona Menina, Normanda, Leoneta, Maria Lina e Juliana, ela também deixou história.

Na imagem a seguir, podemos observar um dos momentos, entre os inúmeros que

Floripa foi convidada a participar de concursos. São apresentações de danças. Floripa

conta:“... nas danças no salão paroquial várias vezes ganhei em primeiro lugar” (19.09.12).

Nesta mesma imagem, provavelmente Floripa estava participando de um dos vários

concursos de dança. Percebemos isso, pelo fato de o vestido ser muito bem arranjado, com

franjas, no comprimento do joelho, de mangas cobrindo os ombros e parte de seu corpo. O

vestido deixa transparecer-lhe a silhueta fina e o corpo esbelto.

O cuidado “... como olhos, cabelos, unhas e boca, também fazem parte...”

(SCHOSSLER E CORREA, 2011, p. 61) da produção para a participação de tal evento. Este

momento ela o queria registrar. As “... fotos podem ser mais memoráveis do que imagens em

movimento, porque é uma nítida fatia do tempo, e não um fluxo”. (SONTAG, 2004, p. 28). E,

foi nesse sentido, que a foto a seguir foi captada, apresenta uma pequena fatia do que estava

acontecendo, mas nela é possível se lembrar de boa parte de todo o evento. As lembranças

unidas às fotografias fazem parte de um todo.

Podemos pensar que “analisar a presença de mulheres em atividades consideradas

públicas implica pensar suas resistências”. (CASSIMIRO, 2011, p. 89). Nesse sentido,
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induzimos nosso olhar. Desde a origem da cidade até 1996, último ano de análise em questão.

Pudemos identificar várias mulheres que de uma forma ou de outra, resistiram às pressões,

cobranças, tradicionalismo e preconceitos. Resistiram, persistiram, conquistaram espaço e

defenderam suas ideias.

IMAGEM 23: Foto Faria – 1988 – Apresentação de dança.

Na imagem acima, percebemos que a dança foi realizada durante a noite. Podemos

identificar tal fato, pela pontinha de luz que aparece no fundo do salão. Também, pelo traje

bem composto do parceiro de dança. Camisa, calça comprida, cinto, sapato, tudo demonstra o

noturno. É uma dança mais distinta, observa-se isso no gesto dos braços e pernas. Apresenta

ser uma dança com pouco toque corporal. Dança suave, onde a delicadeza da dama exige a

atenção do cavalheiro.

Notamos também, na imagem de número 23 a presença de muitas pessoas atrás dos

dançarinos. É certo que não havia somente os dois dançando. Porém, o foco do fotógrafo está

ali. Ele “... escolhe a estranheza, a persegue, a enquadra, a revela, a intitula”. (SONTAG,

2004, p. 47). Segundo a mesma autora o fato dos retratados “... encarar a câmara significa

solenidade, franqueza, o descerramento da essência do tema” (2004, p. 50). Os fotografados

encararam a máquina fotográfica de forma a expressar, não só por meio da posição que
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estavam dançando, mas pela firmeza do olhar e graciosidade do sorriso o quanto aquele

momento lhes era significativo.

De fato, o ato fotográfico se constitui de momentos captados em uma fração de

segundos. É, a partir do olhar, que se dá a seleção rapidamente na mente do fotógrafo.

Movimentos envolvem o novo com reminiscências. Reconfiguram e criam novas

possibilidades a partir de sua aproximação com cada vivência. Com a criação de formas de

compreender as próprias vivências se ressignificam.

Portanto, o fotógrafo está em constante processo de criação. Cria relações entre

elementos interiores e exteriores. Gera novas formas de expressão e significação.

A criação é um processo ativo e inclui o ato de selecionar. Ou seja, partindo de uma intuição,

de uma sensibilidade que leva o criador a captar determinado dado em seu trabalho, há a

necessidade de ordená-lo, concretizando assim, sua criação.

Nesse contexto da criação de uma fotografia e da construção da imagem que se deseja

eternizar, Floripa não só a fez, na foto de número 23, mas também na sua vida. Serviu-se de

exemplos para muitas de suas colegas. Floripa foi motivo de mortes, de inveja e de uma luta

diária em função da extinção do preconceito e da humilhação. É através da relação

sociocultural que os indivíduos vão construindo uma concepção de mais igualdade entre os

sexos e entre as próprias pessoas. A vida de Floripa foi motivo até mesmo de teatro. Ela

sempre representou uma mulher forte e decidida. Ela mesma é quem relata:

Teve uma vez que fizeram uma peça de teatro sobre mim aqui no salão paroquial, nem
cabia de gente que veio pra ver a peça, e pagava caro pra ver. A peça chamava
“Somos um mundo, entre e dance”. Foi importante demais, foi a partir de uma
entrevista que surgiu a peça de teatro e ficou boa demais. (19.09.12)

A vida de Floripa significou não só uma forma de resistência, no que diz respeito às

diferenças sociais, econômicas e culturais, mas e, sobretudo, o que viveu e constituiu. O que

existe hoje é a composição de uma mulher que contribuiu de forma indireta e individual para

a formação de conceitos em relação aos significados do que é a vida de cada um, quando cada

pessoa escolhe seu caminho. Traça seu destino e constrói sua historia. Floripa encerrou sua

carreira e entregou a direção da boate para outra proprietária, no inicio de 2000. Entre os

vários motivos ela relata:

Eu não me arrependi de ter vendido a boate. Lá aconteceu muitas coisas graves. Lá eu
vi gente morrer por causa de mim. Hoje por dinheiro nenhum desse mundo eu queria
tocar o que eu toquei, eu vendi lá, graças a Deus. Por fim, o povo não me deixava em
paz, a fama foi se espalhando pela cidade, e o povo me procurava durante o dia e a
noite, eu não estava mais aguentando. Então, foi isso que fez eu sair de lá. Vinha gente
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de longe, às vezes vinha mulher casada com o marido e com os filhos só pra me
conhecer. Hoje em dia eu quase não gosto de sair mais, porque até hoje o povo ainda
fica querendo me ver dançar. Muita fama, não presta porque eu não aguentei de tanta
pressão. (19.09.12)

Ao encerrar seus trabalhos, Floripa diz que não se arrepende de nada do que fez em

sua vida. No entanto, afirma: “... hoje eu morro de dó das mulheres que têm que fazer

programas pra sobreviver, porque é sofrido” (19.09.12). Não nega que, o que passou não

deseja para ninguém. Mas, se tivesse de fazer tudo de novo, faria.

Hoje ela é uma mulher que vive confortavelmente bem. Soube trabalhar e aproveitar o

dinheiro que ganhou. E, mais do que isso, hoje anda de cabeça erguida pelas ruas da cidade.

Não se esconde e não se inibe de comprar em qualquer lugar. Compra. Ela diz: “Eu compro

em qualquer comércio da cidade e vou à Igreja sem ser apontada na rua, consegui esse

respeito. Até hoje muita gente me para na rua pra conversar, pra dizer que me admira por isso,

por aquilo...” (19.09.12). “... Muita gente fala que sou exibida, mas é vergonha” (19.09.12).

Floripa não viveu um conto de fadas. Sua história é real, é dolorosa e lhe deixou marcas

profundas no coração, na alma. Floripa conta: “Hoje em dia eu tomei tanto medo de homem

que eu não dou conta de gostar de ninguém” (19.09.12)

Como vimos, sua trajetória de vida é um tanto diferente das demais. Isso, contudo, não

significa que sua contribuição seja melhor ou pior que a das outras mulheres. Conseguiram

quebrar regras moldada por uma sociedade que conservava normas naturalizadas e

tradicionais. Consideramos os estudos de gênero aqui desenvolvidos, como sendo uma

categoria importante para se pensar e estabelecer os pontos relevantes para a construção e

desenvolvimento da sociedade, em estudo. Joga-se com a transmissão e conservação dos

valores culturais em função da chegada de novas mudanças e ideologias.

Leva-se em conta que o espaço local é um espaço criador de personagens e de

idealizadores, frente ao que se herdou. E, também, ao que se pode construir. Por ser assim, a

sociedade que iniciou em fins do século XVIII, serviu de base para a constituição cultural,

econômica, política e social de Bela Vista de Goiás.

As mulheres que estão por vir poderão ter, nessas bases, o alicerce para a constituição

de uma sociedade cada vez menos calcada em preconceitos. É, a partir da alteridade que todos

podemos nos constituir, enquanto relação de igualdade entre os sexos. A imagem que a

própria sociedade constrói através da vida social, da educação e da socialização, na maioria

das vezes, não define o que se acredita ser. A linguagem é para homens e mulheres se

tecerem.

Podemos concluir, elucidando que a construção e o desenvolvimento da cidade de

Bela Vista de Goiás ancoram-se na noção de que o indivíduo, ao longo do seu
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desenvolvimento físico, psíquico e emocional, promove-se, com base nas mais diversas

instituições e ações sociais do que o constituiu enquanto homem e mulher. A vida é, pois,

linguagem que nos esboça nas etapas das aprendizagens. Estas, não sendo apenas sequenciais,

contínuas ou iguais, também nunca serão concluídas. Assim, como a identidade não é algo

fixo, estável, permanente, homogêneo, tampouco a verdade o é absuluta. A vida de uma

pessoa, também não permance a mesma, é passível de mudança. E, a história de cada um de

nós é um grande labirinto para icognitas. Não sabemos qual será o produto final de nós e dos

outros. Mas podemos delinear a vida a partir dos conceitos de cultura que estão a nos inserir,

nas memórias, no mundo das relações sociais e pressupor algo novo.

É nesse sentido que enfatizamos a importância do trabalho de Faria para realização

deste estudo. Ele fotografou a cidade e seus habitantes, legando-nos imagens que nos contam

de um espaço em desenvolvimento, de um povo, cultura e história.

Os temas analisados neste capítulo nos permitem pensar as relações estabelecidas

entre o desenvolvimento de Bela Vista, gênero e imagem fotográfica numa cidade do interior

do Estado de Goiás, a partir de meados do século XX, que, devido a essa condição, resguarda

especificidades que podem ser compreendidas a partir do reconhecimento da fotografia como

fonte para a pesquisa histórica. No próximo capítulo utilizamos algumas imagens de Antônio

Faria que, nos permitissem continuar a realizar a análise da cidade em desenvolvimento e de

cinco gestões que contribuíram nesse processo.
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CAPÍTULO 2 – CIDADE: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
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Neste capítulo, abordaremos inicialmente o conceito de cidade, para em seguida,

analisarmos, a partir das fotografias de Antônio Faria, a construção e o desenvolvimento da

cidade de Bela Vista, nos aspectos religioso, econômico, político e cultural. Destacamos as

gestões administrativas de Sebastião Lôbo, Gumercindo Manoel do Nascimento, Orismundo

Peixoto dos Santos, José Francisco Teles e Vanderlan Celso e Silva, como períodos de

significativa contribuição, para Bela Vista de Goiás.

Atualmente, acompanhamos os mais variados estudos que procuram definir o termo

cidade. Por muito tempo esta palavra era especificamente utilizada para determinar “...

aglomeração humana de certa importância, localizada numa área geográfica circunscrita e que

tem numerosas casas, próximas entre si, destinadas à moradia e/ou a atividades culturais,

mercantis, industriais, financeiras...” (LENCIONI, 2008, p. 05), uma dada entidade político-

administrativa urbanizada. Estudos recentes trazem uma nova abordagem, nesse sentido.

Assim, para demarcarmos um lugar como cidade é necessário apresentar certo conjunto

de características específicas: uma urbe é composta por indivíduos socialmente e historicamente

heterogêneos. É uma localização permanente, porém em constante transformação. É formada

por uma significativa extensão espacial, territorial e histórica, há aspectos específicos dos

indivíduos que residem nela. Entre outras características, são “... lugares, dotados de cargas

simbólicas que os diferencia e identifica”. (PESAVENTO, 2008, p. 3).

Para referendar essa discussão sobre cidade, Meneses afirma que elas são: “... mais

que materialidade. São lócus continuuns de cultura, onde natureza, construção material,

símbolos, significados e representações se constroem em diversidade e em harmonia” (2009,

p. 39). “... para compreendermos o tempo e o espaço em que viveram os personagens, os

cenários em que se desenrolaram as tramas do tema desse estudo, precisamos empreender

uma viagem de volta de reconstrução das memórias” (ALMEIDA, 2009, p. 62). Neste caso,

recorreremos com grande ênfase aos registros visuais realizados por Antônio Faria que

abarcou de forma significativa grande parte da história da cidade.

Sabemos que cada geração constrói através do discurso a sociedade em que vive e dela

tem memória de acontecimentos, que analisados, individualmente, são pontos importantes de

relação de sua história global. Pesavento escreve:

Todos nós, que vivemos em cidades, temos nelas pontos de ancoragem da memória:
lugares em que nos reconhecemos, em que vivemos experiência do cotidiano ou
situações excepcionais, territórios muitas vezes percorridos e familiares ou, pelo
contrário, espaços existentes em um outro tempo e que só tem sentido em nosso
espírito porque narrados pelos mais antigos, que os percorreram no passado. Estes
espaços dotados de significado fazem, de cada cidade, um território urbano
qualificado, a integrar esta comunidade simbólica de sentidos, a que se dá o nome de
imaginário. Mais do que espaços, ou seja, extensão de superfície, eles são território,
porque apropriados pelo social. (2008, p. 3)
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Frente a esse fato, podemos perceber que as histórias se entrelaçam, contribuem para a

construção e desenvolvimento de uma sociedade. Cidade e pessoas se modificam coletiva e

individualmente, em relação aos aspectos social, cultural, religioso, educacional, político e

econômico. Essas transformações são, respectivamente, responsáveis pela tomada de decisão

das histórias de vida, que acabam sendo sujeitas às próprias mudanças. Assim, morar em uma

cidade ou,

Ser citadino, portar um ethos urbano, pertencer a uma cidade implicou formas, sempre
renovadas ao longo do tempo, de representar essa cidade, fosse pela palavra, escrita ou
falada, fosse pela música, em melodias e canções que a celebravam, fosse pelas
imagens, desenhadas, pintadas ou projetadas, que a representavam, no todo ou em
parte, fosse ainda pelas práticas cotidianas, pelos rituais e pelos códigos de civilidade
presentes naqueles que a habitavam. Às cidades reais, concretas, visuais, tácteis,
consumidas e usadas no dia-a-dia, corresponderam outras tantas cidade imaginárias, a
mostrar que o urbano é bem a obra máxima do homem, obra esta que ele não cessa de
construir, pelo pensamento e pela ação, criando outras tantas cidades, no pensamento
e na ação, ao longo dos séculos. (PESAVENTO, 2007, p. 01)

É nesse sentido de transformação que objetivamos traçar uma relação entre os

elementos materiais e imateriais formadores da estrutura urbana e o seu suporte humano.

Procuramos perceber, dessa forma, o lugar não como uma mera materialidade que se forma a

partir da ação humana, mas um local dotado de sentimentos, história, emoções, memória e

vida. Mello afirma que: “A materialidade de um lugar se o observamos sob o prisma das

miríades de imagens que o atravessam é um convite para pensar a cidade além da concretude

visível que a cenarização arquitetônica descortina”. (2010, p. 25).

Nesse contexto, estamos conscientes de que este tipo de espaço é, sobretudo, o

resultado da ação de uma coletividade. É certo que sempre podemos identificar aqueles que

ousaram e se aventuraram com mais audácia. No entanto, uma cidade é “... local do

estabelecimento de relações tecidas por diferentes indivíduos e grupos que se aproximam por

atração, curiosidade ou necessidade...” (FALCÃO, LAVERDI, 2008, p. 339). Assim, nesse

mesmo espaço, podemos perceber que homens e mulheres “... inseridos numa determinada

temporalidade, comportam variados viveres manifestos em sinais, códigos e experimentações

que os referenciais da História ajudam a perceber e a interpretar”. (FALCÃO, LAVERDI,

2008, p. 340).

Verifica-se, portanto, que as cidades também são construídas em nossa imaginação a

partir daquilo que temos como referencial. Constroem-se a partir do que já temos dela, ou

daquilo que imaginamos que um dia ela possa vir a ser. Segundo Coelho, interpretando

Calvino em “As cidades invisíveis”, retrata que as cidades “... se manifestam das mais

variadas formas, seja na memória do que foi a cidade, na realidade dos espaços que
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percorremos em busca da realização dos nossos desejos no simples olhar de quem caminha

pelas ruas buscando símbolos com os quais se identifique”. (1993, p. 169)

IMAGEM 24: Foto Faria – Década de 1950 –
Córrego Sussuapara e os seus buritizais.

Assim, como o ser humano é constituído de sonhos e realizações, a cidade em que o

homem habita é produto de desejos, anseios, memórias, frustrações e constantes lutas. Na

imagem de número 24, Faria deixou claro que possuiu “... um delicado olhar, capaz de

metamorfosear... nomes, luzes, ruídos, construções, ruas, pessoas... é um olhar sem medo,

sedutor...” (COELHO, 1993, p. 169).

Ele registrou um momento e um espaço dentro da própria cidade que estava em

construção. Identificamos na fotografia de número 25 a Rua Eugênio Jardim que atravessa o

Córrego Sussuapara. Esta rua fazia e faz parte do centro histórico da cidade. Ela tem início na

Praça Getúlio Vargas, onde foi edificada a primeira capela da cidade. Notamos que nesta rua

as construções foram edificadas há muitos anos e permanecem preservadas em seu estilo

colonial. A rua ainda não havia sido asfaltada. Atualmente, existem vários bairros depois do

Córrego Sussuapara.

Muitas pessoas daquele período não souberam ser sensíveis às mudanças ao ponto de

registrá-las como fez Faria. É que “... as influências dos processos de transformação pelos

quais as cidades passam, [...] deixam marcas profundas no cotidiano das pessoas. Talvez, por

isso, um leitor desavisado tenha dificuldade em encontrar...” (COELHO, 1993, p. 169) essas

sensibilidades em torno de si. Entretanto, estar atento a esses detalhes e significações é de

grande valia para percebemos o local em que estamos inseridos.

Processo dinâmico que dá outra dimensão à história do espaço urbano, assim como ao
processo de construção das imagens do cotidiano. Torna-se necessário, então,
compreender as questões que as cidades colocam, pois são os espaços onde a história
se dá, e esse sentido implica percepção não apenas do passado como passado, mas do
passado enraizado no presente. (COELHO, 1993, p. 169).

IMAGEM 25: Foto Faria Rua Eugênio Jardim -
Década de 1970.
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Nesse contexto, podemos perceber que a pretensão de Antônio Faria era mesmo a de

deixar congelada uma lembrança de como a cidade se desenvolveu. Sua povoação foi fixando

próximo ao rio Sussuapara. Identificamos nas imagens 24 e 25 os buritizais que ao longo do

rio sempre foram uma característica marcante para a região. Em decorrência disso, Bela Vista

já foi chamada popularmente por Cidade dos Buritizais Sussurantes. Leo Lynce escreve:

Bela Vista

Nesta rampa que borda o Suçuapara
(contam velhinhas que rezaram nela)
pelo ano de setenta, uma singela
ermida levantou-se airosa e clara.

E, para logo, à sombra da capela,
o casario em torno se espalhara,
em ânsia de progresso, ao tempo rara,
e eis que surge a cidade assim tão bela.

Berço de rosas, ninho perfumoso
– de Egerinêo, de Vasco, de Altamiro,
dos Lobos e de Arlindo P. Cardoso.

E de Canedo os fúlgidos anais
guarda-nos, entre leques, num suspiro,
a ronda verde dos buritizais. (SILVA, 2008/2009, p. 199)

Observamos que o “... poeta de Ontem valoriza belavistenses que contribuíram

decididamente para que a urbe se projetasse nos estágios da cultura goiana”. (SILVA,

2008/2009, p. 199). Ele cita, em sua poesia, pessoas que se destacaram na construção e

desenvolvimento da cidade, e o faz com grande apreço. Lima também escreve:

Acróstico a Bela Vista de Goiás

Brisa dos buritizais sussurantes,
Encantam o olhar da criança,
Lembrando borboletas esvoaçantes,
Ao vento, marcando presença.

Vestida de branco na praça, a matriz,
Inspira aos casais enamorados, dançar
Suavemente, ao som do coreto e do chafariz
Transforma em bucólica, sem fantasiar
A pequena cidade onde nasci!

Descortina em meio ao cerrado,
Entre floradas de Ipê colorido,

Graciosa, despretensiosa e sutil,
Ornando o cerrado brasileiro,
Implantada no coração do Brasil,
A doce BELA VISTA, acolhe o viageiro,
Semeando o aconchego e a paz varonil. (2006/2007, p. 107)
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Tanto os dois poetas, quanto o fotógrafo retrataram a construção da cidade, cada qual

ao seu modo. Podemos perceber que para eles a formação da cidade não é composta só de

construções, mas, e principalmente, de pessoas. Gente que dela participa amando, sofrendo e

se alegrando. Os buritizais, o Rio Sussuapara, as pessoas, a praça, a matriz, são referências

usadas pelos poetas. Faria as mostrou nas fotografias, através do seu olhar.

Dessa forma, percebemos que cada trabalho, seja o dos poetas ou o do fotógrafo

mostra-nos a cidade com certa singularidade. Identificamos nesse material, poesia e

fotografia, um território que nos proporciona a fixação de um povo. Lugar onde os

belavistenses abrigam existência, sobrevivência, cultuação de crenças, histórias, memórias,

amores e frustração também. Cidade é instalada no meio do coração do Brasil. Bela Vista de

Goiás tem muita história sob as lentes de Antônio Faria. O fotógrafo destaca de forma

criteriosa, a contribuição de homens e mulheres, na construção e desenvolvimento da cidade.

2.1. SUSSUAPARA: Um tempo, ainda, presente através do olhar de Antônio Faria.

Este trabalho refere-se à fotografia como leitura de mundo. Sabemos, que a presença

da imagem nas organizações sociais é notória, grande parte da constituição das culturas

humanas foi registrada a partir de imagens. Assim, Kossoy diz que:

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

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

fotógrafo, ela sofre influências. O que é recortado é resultante da interpretação que o

fotógrafo realiza da realidade que o cerca. Em contrapartida, o receptor da imagem

fotográfica, por estar inserido em outro contexto social, faz uma leitura diferente daquela

realidade capturada pelo fotógrafo. “O registro visual documenta, por outro lado, a própria

atitude do fotógrafo diante da realidade; de seu estado de espírito e sua ideologia acabam

transparecendo em suas imagens...”. (KOSSOY, 2001, p. 43)

Assim, fica claro que perceber o que as imagens fotográficas têm de múltiplas

significações, é algo que demanda muitos estudos. Independentemente da finalidade que o

fotógrafo tem ao produzir seus registros, ele congela a vida. E, muitas vezes, um simples

detalhe pode atrair mais atenção do que o todo fotografado.
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Dando continuidade à abordagem do capítulo anterior; utilizamos neste segundo

capítulo algumas imagens fotográficas para dar prosseguimento à analise da construção e

desenvolvimento da cidade de Bela Vista de Goiás, focando a contribuição de homens e

mulheres através da sensibilidade do fotografo. Um “olhar” que vê não apenas através da

câmera fotográfica.

É, então, a partir de uma análise minuciosa das fotografias e da relação do próprio

fotógrafo no que tangem ao tempo, cultura e espaço que poderemos entender o que a nós foi

legado. Na medida em que determinados fatos foram registrados poderemos perceber o

quanto o processo de percepção se interliga com os de criação por parte de quem os percebe e

registra.

2.2. DA DOAÇÃO À CONSTRUÇÃO, DOS SONS DOS BURITIZAIS À BELA VISTA DE

GOIÁS31: Aspectos religiosos.

A religião é um sistema cultural produzido por grande parte das sociedades. A

importância e as características das religiões variam de sociedade para sociedade. Muitos

autores clássicos e modernos como Durkheim, Weber, Bourdieu, Geertz entre outros,

incluídos na coletânea organizada por Oro e Steil (1997), deram grande atenção, em suas

obras, aos aspectos religiosos.

A religião, embora exerça influência sobre a sociedade, reflete a estrutura social.

Nesse sentido, Bourdieu afirma que “... antes que se possa atribuir à cultura uma função

externa, como por exemplo, justificar uma ordem social arbitrária, convém conhecer os

aparelhos de produção simbólica onde se constituem suas linguagens e representações e por

meio dos quais ela ganha uma realidade própria” (1992, p. XIII). O mesmo autor explica que:

Ainda que a religião se apresente de imediato como se fosse um sistema de símbolos
“fechado” e “autônomo” cuja inteligibilidade parece estar contida na hierarquia
alegórica que propõe – como, por exemplo, nos casos em que se descreve uma
teodicéia em termos estritamente existenciais – a compreensão de suas práticas e
discursos encontra-se referida às lutas dos grupos de agentes cujos interesses materiais
e simbólicos tornam o campo religioso um terreno de operação para as lutas entre
diferentes empresas de bens de salvação (1992, p. XIII).

De acordo com o autor acima, a religião em grande parte das sociedades exerce grande

influência nos mais diversos aspectos da vida de uma cidade. Em Bela Vista não foi diferente.

31 Título criado pelas professoras Maria Helena da Silva Guimarães e Joicy Silva Guimarães. Elas autorizaram a
utilização do mesmo.
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A religião sempre foi fator de suma importância para o desenvolvimento e estabelecimento

das pessoas na cidade. A fé e a devoção, justamente em Nossa Senhora da Piedade, segundo

Genivaldo Pereira32 surgiu:

Na primeira metade do século XIX, nestas paragens, numa plantação de fumo,
pertencente a Silvério Lemos, o senhor José Honório Telles, natural de São Bento, foi
picado por uma cobra jaracuçu, tendo o seu restabelecimento atribuído às orações de
Tomás, benzedor natural de Bonfim, dirigidas a Nossa Senhora da Piedade. A
primeira estampa desta Santa foi trazida de Pouso Alto por dona Vergina. A primeira
imagem em madeira foi esculpida em Pirenópolis, por um artista desconhecido.
(12.09.2012)

A doação das terras para a construção da primeira capela foi registrada em 1852.

Entretanto, somente em 1865 a igreja fica pronta. Os mortos eram enterrados ao seu redor.

Segundo Silva, no “... pequeno arraial, a assistência aos fiéis ficava a cargo dos padres de

Bonfim: Antonio Thomaz de Campos e Antônio Evaristo da Costa Campos. A primitiva casa

de oração, por cerca de dez anos, foi o único templo de lugar...” (2006/2007, p. 19). Porém,

com o esforço e empenho dos próprios moradores e com o apoio relevante do senhor Antônio

Amaro da Silva Canedo33 a Igreja para a Matriz foi, oficialmente, concluída em 1875. Todos

se responsabilizaram pela construção da igreja de São Sebastião. O arraial levou muito tempo

para edificar a Igreja. Possivelmente, faltava investimento financeiro para a conclusão das

obras. Por isso, a Capela construída por Dona Josepha fora tão importante, no início do

povoamento desse município. Depois da inauguração, em 1875,

... o bispo dom Joaquim Gonçalves de Azevedo, ao visitar Bonfim, em 27 de julho de
1876, criou o Curato de Bela Vista com orago de N. S. da Piedade, e designou como
Cura o padre João Francisco Azevedo do Nascimento. Por ocasião, portanto, da festa
de julho, de N. S. da Piedade e do Divino Espírito Santo. Era um sacerdote já
conhecido, pois em 1873, realizara batizados no oratório da Fazenda Vargem Grande
e casamentos na capela de Bela Vista, segundo lançamentos do padre Antônio
Evaristo da Costa Campos. (SILVA, 2006/2007, p. 20)

Assim, a construção da Capela e mais à frente de uma Igreja, significou para Bela

Vista, não apenas o assentamento de alguns poucos moradores, mas o estabelecimento e

desenvolvimento de um povoado. De acordo com Silva, “ao redor da capela foram surgindo,

além das moradas, casas de comércio” (2006/2007, p.19). E, em frente à casa de oração foi

construída a Praça Getúlio Vargas, primeira praça da cidade.

32 Genivaldo Antônio Pereira realizou pesquisas sobre a história de Bela Vista no período em que estava fazendo
graduação em história na Puc – Goiânia, no ano de 1982. Concedeu-nos entrevista dia 12 de setembro de
2012.

33 Antônio Amaro da Silva Canedo, em 1876, assume a função de Subdelegado de Polícia do então distrito de
Bela Vista. Onze anos após, a Princesa Imperial Regente, em nome do Imperador Pedro II, nomeava-o para o
posto de Coronel Comandante Superior da Guarda Nacional da Comarca do Rio Corumbá, Província de
Goyaz.
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Silva, afirma que, “os primeiros moradores vieram da zona rural, de Bonfim, Santa

Cruz, Corumbá, de Minas Gerais: Bagagem (atual Estrela do Sul), Dores do Indáia, Araxá,

Sacramento, entre outros” (2006/2007, p. 18). Foram atraídos pelas condições favoráveis do

clima e terras propícias para lavouras. Assim, “... foram chegando e erguendo aqui e ali suas

moradas. As famílias entrelaçaram-se com casamentos, compadrios, ou reforçavam laços de

consanguinidade. As celebrações religiosas aconteciam ou na Capela de N. S. Da Piedade ou

nos oratórios das fazendas”. (SILVA, 2006/2007, p. 18).

Dessa forma, o povoado foi elevado à categoria de Freguesia pela Resolução nº 612,

de 30 de março de 1880, que foi sancionada pelo presidente da província Aristide de Souza

Spinola. As antigas casas de Bela Vista são em estilo colonial. Chegaram a abrigar pessoas

ilustres. A mais antiga delas foi construída e habitada por Antônio Amaro da Silva Canedo, o

Senador Canedo34. Em outra casa, com as mesmas características, nasceu Vasco dos Reis,

primeiro secretário de Educação do Estado de Goiás.

Em uma outra dessas casas, viveu o senhor João Agostinho, proprietário de uma loja

que vendia porcelanas, cristais, pratas, perfumes e outros produtos de excelente qualidade.

Pessoas de todo o Estado, gente da mais renomada importância, ali se dirigia em busca de

bons artefatos. Um desses fregueses era Pedro Ludovico. Saia da cidade de Goiás e vinha até

Bela Vista obter mercadorias, no estabelecimento comercial do senhor João Agostinho. Janet

Pinto relata:

... Seu Sebastião Lôbo era muito amigo do Pedro Ludovico e de todo aquele grupo
daquela época. E nessa amizade o Drº Pedro descobriu aqui na cidade uma casa de
cristais. Era a única casa de cristais em Goiás, nem na capital não tinha. Então ele
vinha aqui naquela esquina onde hoje mora a Dona Tereza Godoi e a Terezinha filha
dela, lá vendia cristais da qualidade mais sofisticada, mais fina. O Drº Pedro vinha
especialmente de Goiás até aqui pra fazer compras. Então ele comprava isso e
comprava coisas de engenho que aqui produzia e comprava também, os doces da
Dona Chica. (11.09.2012)

Neste ritmo, a pequena freguesia ia se estabelecendo, crescendo e desenvolvendo. A fé

e devoção em Nossa Senhora da Piedade não ficou somente nos anais da História do povo

belavistense como mero fato místico. Fortificou-se e se constituiu como um evento de grande

prestígio realizado a cada ano, sempre no final do mês de julho. Com o mesmo fervor,

34 Atualmente a casa do Senador Canedo está tombada pela IPHAN como patrimônio histórico, assim se define a
importância desta construção: “Construída em terreno de esquina, no início dos anos 70 do século XIX, por seu
proprietário e fundador do antigo Arraial de Bela Vista de Goiás, Antônio Amaro da Silva Canedo. Tendo tido
importante participação na vida política, econômica e social da região, a Casa do Senador Canedo era o ponto de
convergência para políticos, religiosos, moradores e viajantes. A casa é um exemplar da arquitetura residencial
de Goiás, contrastando com as demais construções do período, caracterizada pela simplicidade, pois não
apresenta ornatos e detalhe nas fachadas, ou quaisquer refinamentos internos”. (BORGES, 2004, p. 38).
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empenho e expectativa, preparavam-se os festejos religiosos. A festa trazia muita alegria.

Organizavam barracas. Havia leilões, fogos e músicas. Tudo transcorria, num clima fraterno e

familiar. A tradição e a fé se misturam, no contentamento de cada visitante, e na receptividade

de cada belavistense. Reafirma a fé e a mantinha através dos tempos e da história. Com o

crescimento demográfico,

julgou-se que era necessário construir um templo maior, a fim de acolher melhor as
pessoas que vinham de toda a região participar dos festejos. Assim, construiu-se a
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, e a primeira igreja, em torno da qual a
cidade foi se organizando, acabou sendo demolida em 1936, e foi construído o
obelisco de São Sebastião. (BORGES, 2004, p. 38 Apud PEREIRA)

Bela Vista de Goiás se desenvolveu, calcada nessa religiosidade que permanece até os

dias atuais. Nossa Senhora da Piedade é a padroeira da cidade. O “... pequenino arraial

despontou em torno de uma capela construída por Dona Josefa Teles, e cresceu com

urbanização tipicamente colonial, marca que esteve presente em toda sua evolução”

(CARNEIRO, 1985, p. 42). A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, que podemos

apreciar na fotografia a seguir, também se destaca.

A construção da Matriz foi realizada entre os anos de 1909 a 1911, por iniciativa do

padre Antão Jorge e com contribuições dos habitantes do município. Neste compasso, a

cidade foi se ampliando e se desenvolvendo. No entanto, naquela época, as técnicas eram

rudimentares e as dificuldades imensas. Para concluir a construção de um templo tão grande

quanto o que já havia, levaram por volta de três anos. É que “... o transporte de materiais era

realizado através de carro de boi, transporte braçal e outros”. (PEREIRA, 1982). Muitos

trabalharam nesta construção. Segundo Lôbo, o templo ficou “... elegante, confortável, bem

ornamentado, comportando cerca de mil pessoas” (1939, p. 27).

Na imagem a seguir, podemos observar que a fotografia foi retratada no período da

tarde, pois o relógio da Igreja está marcando quinze horas e dez minutos. O relógio não

costuma marcar as horas erradas. Sempre tem alguém cuidando para que ele esteja sempre

correto. Tornou-se um símbolo para esta cidade.

A construção dessa Igreja significou um marco, ou seja, a cidade crescia se

desenvolvia e se consolidava. Era necessário um templo religioso maior e com uma

arquitetura mais moderna. Na imagem a seguir, podemos ver os adornos em alto-relevo na

fachada da Igreja. Representam a preocupação com arte do sagrado e não apenas com a

existência de uma casa de oração maior. Os detalhes mostram “... uma arquitetura moderna,

mas endossa de boa forma uma grande parte da história do município...” (QUEIROZ, 1988,

p. 33).
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IMAGEM 26: Foto Faria – 1950 – Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade

Não só sua arquitetura, mas cada adereço existente nessa Igreja mostra o bom gosto e

o capricho dos construtores. O requinte dos detalhes é algo relevante, torna a igreja uma

relíquia simbólica para esta cidade.

Destacamos o pintor Adelino Roque dentre os que participaram da construção, por ele

haver realizado a arte sacra, no interior da Igreja. É que “... as pinturas de Adelino Roque,

retratando temas bíblicos e algumas passagens da via sacra se mostrando tão nítidas quanto na

época em que foram realizadas, no início do século” (QUEIROZ, 1988, p. 33), reavivam e

ampliam a fé das pessoas. Sua habilidade e criatividade eram tão expressivas quanto sua

sensibilidade transmitia emoção. Arantes conta que:

O nosso pintor Adelino Roque fez as pinturas da Igreja como a do Dilúvio, do Filho
Pródigo e a da Pesca Milagrosa. Toda pintada, a igreja rústica criou um aspecto
solene. A pintura era admirada por todos que conheciam arte. Era uma pintura muito
bem feita. Adelino Roque foi um pintor que passou pela vida sem ser aproveitado. No
quadro do Filho Pródigo havia uma cortina repuxada de um lado. Era uma perfeição.
A gente tinha a impressão de um tecido aveludado com as franjas caindo certinhas.
Era uma obra de arte. (2007, p.185)
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Segundo Lôbo, Adelino Roque35 não foi um estudioso da arte, mas foi com certeza, um

artista habilidoso e adorador da arte. Podemos comprovar tal aptidão, quando olhamos para a

imagem de número 26 e admiramos, nas quatro janelas inferiores, os pormenores que o artista

se dedicou a realizar. A espessura destas não se diferencia de uma para a outra. A imagem de

uma cabeça mirando-se para a entrada principal torna-se um convite. O retoque em cada canto

das janelas faz com que estas se pareçam em tamanho maior do que realmente são.

A porta central reflete-se ainda maior quando elevamos nosso olhar para o adorno que

contorna toda a porta. Tem-se a impressão de que a entrada forma um arco. O detalhe da parte

de cima da porta também nos lembra da metade de uma rosácea, “... elemento arquitetônico

muito característico do estilo gótico, presente em quase todas as igrejas construídas entre os

séculos XII e XIV”. (PROENÇA, 2007, p.74).

Ainda, na imagem de número 26, podemos identificar que as três janelas superiores

apresentam um ornamento diferenciado das outras inferiores. A segunda que se localiza acima

da porta central, apresenta um adereço totalmente distinto das outras que ficam ao seu lado.

Nas laterais superiores da janela foi adornado um molde lembrando asas. Dessa forma, a arte

instiga as pessoas a elevar o olhar para o alto.

O relógio localiza-se acima das janelas superiores, onde foram cuidadosamente

realizados adornos em alto relevo, formando um arco. Também ele nos induz a olhar para o

alto. Tanto do lado direito quanto do esquerdo, onde se localiza o mesmo relógio foi feito um

trabalho de lapidação. Os detalhes desse arranjo lembram uma flor que suaviza o contorno da

construção.

Na imagem de número 26, podemos localizar, na torre da Igreja, quatro aberturas

laterais que lembram pequenas janelas ornadas com detalhes. Delas, sai o som do sino. O

telhado da torre aponta para o céu como se fosse uma flecha. Ele foi construído para “...

embelezar o edifício, abrigar os sinos ou ser um mirante privilegiado do entorno”

(PROENÇA, 2007, p.73). Nesta mesma fotografia, podemos apreciar, no topo da torre, a

imagem de uma cruz. Representa o ponto mais alto e visível da cidade.

Outro detalhe marcante que podemos visualizar, na imagem de número 26, é o fato

dos esteios em madeiras ficarem à vista. Isso deixa claro, o quão trabalhoso foi à construção

desse edifício. Começa pelo transporte do material até, o trabalho de erguer as colunas. Todas

35 Adelino Roque de Sousa nasceu dia 05 de setembro de 1892, na cidade de Bela Vista, deste Estado. Era filho
de Roque de Sousa e de Palmira Isolina de Sousa. Em 1940, foi nomeado para o cargo de Desenhista do
Cadastro Imobiliário do Estado. Em 1942, foi classificado na Comissão Organizadora dos festejos para a
inauguração oficial de Goiânia. Frequentou escolas primárias de sua terra natal, sem constância e sem
convicção. Ele foi pintor, escultor, fotógrafo, desenhista, cartógrafo, roceiro, orador, artista da ribalta,
jornalista, pedreiro, sacristão. (LOBO, 1974, p. 133 e 134).
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as escadas que dão acesso à Igreja foram projetadas de forma em que as pessoas não

entrassem diretamente de frente. Depois de subir pelas escadas, elas giram o corpo e o olhar

se volta para o altar. Esta projeção gera uma expectativa, leva a pessoa se preparar para

adentrar o recinto em silêncio e em condolência.

Na parte interna da Matriz de Nossa Senhora da Piedade encontramos a nave que é um

“... espaço interno destinado a acomodar os fiéis. Pode ser dividida em três partes: uma central

e duas laterais” (PROENÇA, 2007, p.73). Nestas, encontram-se os detalhes, pinturas de

passagens bíblicas que emitem orientações sobre as verdades fundamentais da fé, as virtudes e

o perdão. Assim, as próprias imagens evangelizam, ensinam e catequizam.

O cenário da fotografia de número 26, bem como a pose das três mulheres e o lugar no

qual elas gostariam de serem fotografadas representa um forte fator religioso. No momento da

construção da imagem, os interesses e necessidades de cada indivíduo ganham forma. Ali

estão os elementos disponíveis para essa construção.

Na imagem de número 26, o fotografo consegue agrupar, numa perfeita sintonia, o

esplendor e poder que a Igreja demonstrava com sua elevação. E, logo à frente as três

mulheres foram expostas “... ressaltando o contorno do rosto, dos cabelos, do corpo esbelto e

da roupa”. (OLIVEIRA, 2006, p. 51).

Em relação ao uso da vestimenta, em Bela Vista, Odette Machado (2012), relata que

“... aqui na cidade, minha irmã mais velha e eu fomos as primeiras mocinhas a usar calças

compridas, isso foi por volta de 1943, ninguém ainda usava...”

De certa forma, essa atitude foi um desafio, pois ela mesma conta que, certo dia uma

“senhora” foi até a sua casa verificar se elas não tinham vestidos. Então, segundo ela, seu pai

disse: “... sabe que eu prefiro; principalmente a Odette, que é muito estabanada, então estando

de calças compridas, ela estará sempre bem composta!” (29.08.2012). Em relação ao espanto

da “senhora” que veio questionar a questão da roupa, podemos perceber que havia, por parte

dela, certa resistência em aceitar aquilo que lhe parecia novo. Não fazia parte do universo

feminino, do lugar.

Louro afirma que:

Ao percorrer algumas décadas da história das mulheres (...), lidou-se com
representações, doutrinas, práticas sociais que instituíram homens e mulheres na
sociedade brasileira. Observou-se que, em alguns momentos, discursos – religiosos,
científicos, pedagógicos, jurídicos – acabaram por produzir efeitos semelhantes, a
partir de argumentos diversos. Homens e mulheres constroem de formas próprias e
diversas suas identidades – muitas vezes em discordância às proposições de seus
tempos. (1997, p. 478)
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De acordo com a autora acima, não só em Bela Vista, mas nos mais diversos espaços

sociais, de um modo geral, as mulheres “... viveram com homens, crianças e outras mulheres,

diferentes e intrincadas relações, nas quais sofreram e exerceram poder” (LOURO, 1997, p.

478). “... mesmo nos momentos e nas situações em que mais se pretendeu silenciá-las e

submetê-las, elas também foram capazes de engendrar discursos discordantes, construir

resistências, subverter comportamentos” (LOURO, 1997, p. 478-479).

No que diz respeito à relação das mulheres nos espaços sociais, podemos perceber a

estreita ligação que as belavistenses sempre tiveram com a religião. Era através da

contribuição das mulheres que a Igreja católica conseguia se manter e se fortalecer. A

presença da mulher era e é fator bastante expressivo, nesse sentido. Arantes nos relata um

costume interessante que prevaleceu por muitos anos entre as mulheres de Bela Vista,

era o leilão do Natal. No dia 25 de dezembro, depois da missa das oito horas, havia
um leilão das prendas colocadas no presépio só para as donas de casa. Havia um
leiloeiro. Para ser arrematado havia: milho verde, melancia, abacaxi, mangas, pencas
de bananas; queijo, requeijão e ovos; mandioca, guariroba. Era bem animado. As
mulheres falavam, gritavam e riam. O dinheiro do leilão era usado para maços de
velas, velinhas para iluminar o sacrário e pagar o faxineiro da igreja. (2007, p. 168)

É notável a participação ativa e prestativa das mulheres, dentro da igreja. Não

realizavam apenas atividades de caridade e de educação cristã. Na prática, contribuíam de

forma a fazer com que a igreja crescesse e se tornasse um amparo para toda a sociedade. Para

definir as experiências das mulheres, não só no aspecto religioso, mas no político, econômico,

social e cultural em que participaram ativamente, contribuindo para o crescimento e

desenvolvimento da cidade, é relevante reportarmos ao que foi definido por Lauretis;

(...) gênero representa não um individuo e sim uma relação, uma relação social; em
outras palavras, representa um indivíduo por meio de uma classe... o que a sabedoria
popular percebe, então, é que gênero não é sexo, uma condição natural, e sim a
representação de cada individuo em termos de uma relação preexistente ao próprio
individuo e predicada sobre a oposição “conceitual” e rígida (estrutural) dos dois
sexos biológicos. (1994, p. 211)

Segundo Lauretis, gênero não é sexo, mesmo sendo as concepções culturais de

masculino e feminino categorias complementares. Ela afirma que, por meio do processo

relacional, gênero é uma representação de cada indivíduo, dentro da sociedade em que vive.

Diante disso, um dos fatores de maior evidência é a mudança na produção da própria

subjetividade dos indivíduos. As questões de gênero, porém, têm estreita relação com valores



124

sociais que por sua vez norteiam a ótica do feminino e do masculino. A identidade social de

ambos está constituída por distintas representações e atribuições, aos quais, precisamente a

sociedade delimita. Dessa forma, Neuenfeldt, afirma que:

Toda experiência religiosa se dá sobre a base de uma experiência humana e como tal é
relacional com outras pessoas, com o mundo e com o transcendente, o sagrado ou o
mistério. (...) A experiência religiosa tem suas bases na vivência humana, em suas
diferentes nuances, tanto na relação com o mundo, com a natureza ou com as outras
pessoas, quanto com as individualidades, desejos, sonhos, frustrações. O sagrado se dá
na relação que se estabelece entre a pessoa e o espaço, com sua simbologia,
impregnada de significado transcendente. Nesse sentido, a experiência religiosa das
mulheres acontece no cotidiano, lugar onde se estabelecem as relações, em todos os
aspectos da vida. Cotidiano aqui é entendido com todas as suas complexidades e
particularidades, o que o caracteriza em sua heterogeneidade. “A vida cotidiana não
está ‘fora’ da história, mas no ‘centro’ do acontecer histórico: é a verdadeira
‘essência’ da substância social”. O cotidiano, como lugar simultâneo e histórico, é
onde acontece a relação com o divino, com o sagrado. (2006, p. 81)

Dessa forma, podemos compreender que as atividades que as mulheres realizavam

dentro da igreja não eram isoladas e nem específicas, mas de forma relacional com homens,

crianças e sociedade como um todo. Assim, com todo esse processo relacional, a Igreja

Martriz de Nossa Senhora da Piedade se tornou o ponto central da cidade. É referência de

espaço sagrado, de respeito e devoção, ponto de acolhimento em oração para onde muitas

pessoas vinham, de longe, para homenagear a padroeira da cidade.

No entanto, para “... o homem religioso, o espaço não é homogêneo: o espaço

apresenta roturas, quebras; há porções de espaços qualitativamente diferentes dos outros”.

(BRITO apud ELIADE, 2006/2007, p. 43). Nesse sentido, existe “... um espaço sagrado, e por

consequência ‘forte’, significativo – e há outros espaços não sagrados, e por consequência,

com outras estruturas e finalidades”. (BRITO apud ELIADE, 2006/2007, p. 43).

Nesse sentido, podemos observar, ainda, na imagem de número 26, como a igreja

ficou extensa em largura e altura. Naquele período era necessário. A construção de uma Igreja

maior acolheria com conforto todos os fieis, pois com o aumento da população, a antiga não

era suficiente. Assim, Borges Apud Pereira, afirma que:

Uma fachada lisa, com as madeiras e os esteios todos à mostra. Somente em 1924,
quando foi feita uma melhoria na Igreja foram feitos os arcos que atualmente existem
no interior, foram feitas as pinturas nas paredes, por Adelino Roque e os detalhes em
alto-relevo da fachada. Foi, também, nesta época, instalado o relógio que esta na torre.
Trata-se de um relógio alemão, e dois dos quatro sinos que estão na torre pertencem a
esse relógio, marcando os quartos de hora e as horas. (2004, p. 40)

De acordo com a autora acima, em 1924 houve a necessidade de realizar uma reforma

na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade. Nela “... não havia ainda as colunas. No lugar
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delas, havia esteios de madeira, que sustentava as partes laterais (...). Entre outras coisas,

revestiram os esteios com tijolos, surgindo belas colunas” (ARANTES, 2007, p. 184).

Como podemos ver na fotografia de número 26, a Igreja era e é bem farta de janelas.

Isso torna seu interior bem arejado e bastante claro. Na imagem que se segue, observaremos

como a sensibilidade de Faria retratou um instante do momento da reforma.

Arantes explica que:

O Padre Conrado tinha resolvido reformar a igreja com a ajuda do povo e conseguiu.
Durante a sua estada na paróquia, reformou a Matriz, colocou os bancos, feitos pelo
Irmão Wenceslau, e os lustres. Substitui os sinos pequenos pelos atuais, colocou o
relógio, os quadros da via-sacra e reformou todos os paramentos. A reconstrução da
Igreja foi empreitada par o italiano Vítor Ungarelli que trabalhou com seus filhos Júlio
e Francisco. (2007, p. 184 e 185).

IMAGEM 27: Foto Faria – De 1924 a 1927– Reforma da Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade

Como retrata Arantes, além de ser uma casa de oração dedicada a Matriz da cidade, a

Igreja de Nossa Senhora da Piedade acolheu nobres relíquias. Uma delas foi um par de sinos

de grande potência, que foi importado da Alemanha. Chegou de navio no porto do Rio de

Janeiro, no ano de 1909. Os sinos então foram transportados, por via férrea, do Rio de

Janeiro até a Estação do Roncador, neste Estado. Em seguida, continuou o caminho em

carros de boi, até a cidade de Bela Vista. Todo o custo desse traslado foi mantido por

Antenor de Amorim.
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Segundo Pereira, 1982, “... esses sinos que aqui chegaram em 1912 foram fundidos em

bronze. Nesses sinos encontram-se várias escrituras, na parte externa: “BVG” “BOCHUM”

1909. Na parte interna encontra-se, não muito legível, a data de 1769” (Cartório do 2º Ofício).

Durante as Missões do dia 15 de outubro de 1912, ocorreu o batizado dos sinos com os nomes

de Afonso e Ana e apelidados de Francisco e Mariana. Sobre a beleza das relíquias Arantes

relata que:

O sino da matriz possui um som muito bonito. Já ouvi dizer que é o melhor do Estado
de Goiás. Não sei. Só sei que ele possui alma. Antigamente, o sinal alcançava longe
porque Bela Vista era pequena e silenciosa. Quando falecia alguém, o aviso se fazia
através dele. De hora em hora, o sino dobrava. Mesmo antes de saber quem havia
falecido, a gente sabia, pelo toque, se se tratava de um homem, de uma mulher ou de
um anjinho, como eram chamadas as crianças que morriam. (2007, p. 185 e 186)

Com esse mesmo apreço, o Padre Conrado por querer ver a Igreja cada vez mais

formosa e completa, percebeu a necessidade de um relógio para a mesma. Com o intuito de

resolver esse problema, tomou as devidas providências, adquirindo-o do exterior também. O

relógio teve a mesma trajetória dos sinos. De acordo com Pereira, 1982, nas máquinas do

relógio constam as seguintes escritas em holandês: “B.V. ORTMAN e RECKLINGHASEN”.

Este, porém, foi instalado em 1924 durante a reconstrução da Igreja. Sobre o relógio Arantes

conta que “... é outra característica de Bela Vista. De longe se ouvia o bater das horas.

Quando alguém chegava à cidade, tinha dificuldade em dormir na primeira noite. A pessoa

acordava a cada quatro de hora”. (2007, p. 186).

Outra relíquia da igreja era o altar, que de acordo com Pereira (1982), foi entalhado,

em madeira, pelo Irmão Venceslau, em 1925. Venceslau havia sido escultor do altar da

Santíssima Trindade, na cidade de Trindade de Goiás, também. Os dois altares foram

entalhados, praticamente, no mesmo modelo, e quase que, na mesma época.

Depois da conclusão da reforma que a igreja sofreu, percebe-se que esta se encontra

bastante descaracterizada da original. O acervo das imagens pintadas por Adelino Roque foi

comprometido. É que devido a várias e coloridas camadas de tintas durante a reforma, as

imagens ficaram bem diferentes de quando eram originais. Arantes diz que “... não souberam

retocá-las, passaram o pincel por cima e desmanchou-se todo o e efeito do veludo e das

dobras. A pintura da pesca milagrosa também foi retocada. Agora os peixes estão durinhos,

como mortos”. (2007, p. 185).

Após a restauração das obras de arte, o resultado foi agressivo, a pintura original

desapareceu, no meio de tantas cores. A igreja ficou alegre, mas as imagens perderam a
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capacidade de fazer emocionar. Perderam a vivacidade. “Estão mortas” do modo como

afirmou Arantes. Tempos mais tarde, com a chegada dos:

... Padres italianos seculares da diocese de Arezzo na Toscana, Itália, chegaram em
Bela Vista em 30.04.1967 e deixaram oficialmente a paróquia no dia 26.05.1979.
Trabalharam na paróquia de Bela Vista os padres: Pedro Fabbri, Antônio Formasiero,
Italiano Monini, Francisco Giorni, Sérgio Bernadoni e Angelo Sabatini. (Paróquia
Nossa Senhora da Piedade. Livro do Tombo, 1960, v.2 p. 27 v./28v.)

Logo depois de instalados, os padres italianos realizaram a renovação litúrgica da

Igreja. Naquele período, o altar juntamente com as esculturas sacras foram retirados, porque

segundo os padres os fieis cultuavam as imagens e esqueciam o Deus vivo e verdadeiro.

Isso aconteceu, não só em Bela Vista, mas nas igrejas, em geral. Em 1961 foi

convocado o Concílio Vaticano II pelo Papa João XXIII. Tinha como objetivo atualizar a

Igreja Católica, aos novos tempos. Além disso, era um momento de reflexão da própria

Igreja sobre suas relações com as novas religiões, com os fieis e com as mudanças do

mundo contemporâneo. Os concílios são reuniões realizadas pela Igreja Católica, em

momentos de grande abalo religioso.

Na época, o Concílio Vaticano II apresentou a proposta do ecumenismo. Neste

sentido foram convidados para participar da reunião não só os representantes da igreja

católica. De um modo geral, desse encontro resultou a manifestação de manter a unidade

entre as igrejas cristãs e a convivência harmoniosa e equilibrada entre todas as religiões.

Assim, o fato de guardar as imagens e evitar a tônica na sua veneração foi uma

forma de o próprio Vaticano promover o ecumenismo. Já que o culto à figura de Jesus

Cristo é partilhado em todas as religiões cristãs, decidiu-se então, dar especial atenção ao

culto à Trindade Santa.

Dessa forma, a proposta não era desvalorizar ou destruir a arte sacra, mas promover

a união geral. A retirada de imagens e outros adornos que demonstrassem ostentação de

riqueza ou adoração por parte dos fieis, teriam que ter lugar reservado.

Segundo Arantes, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade “... só ficou a

imagem da padroeira, que é de gesso e muito bonita”. (2007, p. 387). A mesma autora

afirma que a imagem mais antiga era “... pequena e ficava num plano mais alto no nicho,

por causa da altura da cruz, que fica no fundo. Dizem que é muito antiga e de valor e que

também veio da Bahia. É feita em madeira e toda ornada com pó de ouro” (2007, p. 387).
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IMAGEM 28: Foto Faria – 1948 – Altar da Igreja Matriz Nossa Senhora da
Piedade e casamento de Luiz Nogueira (Niguito) e Benedita Teles Nogueira.

Em abril de 1986 a imagem do Sagrado Coração de Jesus foi restaurada pelo prof.

Amphilóphio de Alencar que era docente da Universidade Federal de Goiás. Restaurador e

estudioso do barroco brasileiro, Amphilóphio constatou “... a presença de cupim na peanha

(base de madeira que sustenta uma estátua). Consultando, o vigário, Pe. Altino, este consentiu

que a imagem fosse removida para o ateliê de restauração, vez que não havia tempo a perder”.

(CARNEIRO, 1985, p. 42). Segundo o professor Amphilóphio durante o trabalho de

restauração pode se perceber que havia quatro camadas de tintas sobre a base de gesso.

Depois de removida a tinta, descobriu primeiramente uma:

... Beleza extraordinária da estátua que revelou detalhes significativos como sinuosas
dobras do manto e a precisão anatômica da Virgem e do Cristo; depois a constatação
de que a parte interior da imagem era toda recoberta de folha de ouro, evidenciando
desenhos típicos da imaginária barroca. (CARNEIRO, 1985, p. 42).

O professor explica com precisão de detalhes o que encontrou e a conclusão a que

chegou, durante a realização daquele trabalho tão minucioso.
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A peça foi esculpida mediante a junção de três blocos compactos de madeira e, entre
suas fendas, encontraram-se bolas de um antigo jornal baiano datado de 1883,
colocadas a guisa de calafetação. Acredita o restaurador que tal data nos indica uma
possível restauração, pois nenhum escultor iria colocar bolas de papel para preencher
espaços vagos de madeira. Tal procedimento seria típico de um restaurador não muito
consciencioso. Já o Dr. Eduardo Etzel, em visita a Amphilóphio de Alencar, pressupôs
que a “Pietá” foi esculpida na primeira metade do século XIX. Opinião respeitável do
maior conhecedor do barroco a brasileiro, consagrado por uma série de livros sobre o
assunto. (CARNEIRO, 1985, p. 42).

O trabalho do professor Amphilóphio de Alencar foi muito significativo, tanto para a

preservação de uma das relíquias da Igreja, quanto em relação a nos esclarecer de onde, de

que época e do valor da obra. Tais informações eram desconhecidas por parte da população.

Podemos ver que várias obras de arte vieram para Bela Vista, muitas delas se mantêm em

locais discretos, e só são utilizados em períodos das festas populares, em homenagem aos

santos padroeiros. Assim, Arantes explica que:

A imagem de São José foi para o Centro Comunitário São José; as imagens de Nossa
Senhora Aparecida e de Santa Teresinha foram para a igreja do Bairro Santa Cruz; a
de Santo Antônio, do tamanho de um homem, foi para capelinha que construíram no
Bairro de Santo Antônio... (2007, p. 387)

Como podemos identificar, na fotografia de número 28, “... ficaram na igreja matriz, a

imagem de Nossa Senhora da Piedade, que está no altar-mor; a imagem antiga de madeira; a

do Sagrado Coração de Jesus; a de São Benedito; a de São Sebastião e o Divino Espírito

Santo, simbolizado por uma pombinha” (ARANTES, 2007, p. 387). A autora detalha com

grande exatidão, pois ela pôde ver, tocar e admirar o altar. Nós, só o podemos apreciar,

olhando a fotografia de Antônio Faria. Assim ela relata:

Os altares eram de madeira escura. Rodeando-os, havia uma espécie de renda de
madeira, prateada – uma coisa artística, muito bonita – feita à mão, que contrastava
com a cor do altar, de verniz escuro. Ao nível da mesa do altar, ficava o sacrário,
também rodeado com a mesma renda. (2007, p. 387)

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

noivos. A aproximação do foco não deixa visível todo o ambiente da igreja. Sabemos sobre a

beleza do altar através da observação da fotografia. Podemos notar a magnificência que o altar

nos remete, enquanto minimiza a presença dos noivos.

Como a fotografia foi produzida dentro da igreja, identificamos ao fundo e com

bastante destaque o altar como forma de confirmar a religiosidade e a fidelidade, honrando o

matrimônio, perante a imagem de Cristo. A intenção do fotógrafo foi mostrar os noivos no

altar. A noiva em sua exuberância elucida, ali no altar, sua representação de mulher religiosa e

preparada para o casamento.
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Segundo Peres:

O enquadramento de uma fotografia é o resultado da seleção de um espaço e tempo
pré-determinado. Para alguns estudiosos da imagem, todo o enquadramento
corresponde a um ponto de vista, corresponde a uma determinada maneira de olhar, e
isso implica uma relação entre elementos materiais e imateriais, presentes e ausentes
na própria representação. (2009, p.85)

Fazendo uma análise comparativa das três últimas imagens podemos ver que, a

reforma trouxe mudanças relevantes. Quando algo é tocado, nunca mais voltará ao seu estado

original. Assim, temos inúmeros exemplos de descaracterização, senão destruição na cidade.

Podemos apontar: a restauração das imagens de Adelino Roque, as reformas das praças e

igreja, a derrubada da Igreja de São Sebastião, do coreto, da fonte, do prédio da Câmara e

Cadeia, entre outros monumentos. Mas, é certo afirmar que, mesmo com o passar do tempo,

mudanças históricas e acontecimentos imprevisíveis não abalaram a fé e a crença, na

padroeira da cidade.

Notamos que a religião foi um fator de grande importância para assegurar e manter a

fixação de pessoas nesse município. Como se percebeu, ela ainda é algo de grande prestígio e

respeito até os dias atuais. No entanto, não só os aspectos religiosos foram responsáveis pelo

surgimento e povoação da região. Ligados a estes podemos relacionar também a questão

econômica que foi e é fundamental para a sobrevivência e organização das pessoas, em Bela

Vista de Goiás. Nesse sentido, abordaremos de forma suscinta a cultura do fumo que, por

muitas décadas, significou o enriquecimento de poucos, e a única oferta de trabalho para

muitos, neste município, sendo tema de diferentes fotos de Faria.

2.3. ASPECTOS ECONÔMICOS

Desde o início do descobrimento e, em seguida, da colonização do Brasil, o solo e o

clima têm sido fatores de fundamental atenção para o povoamento das regiões brasileiras.

Freire afirma que:

Embora o clima já ninguém o considere o senhor-deus-todo-poderoso de antigamente,
é impossível negar-se a influência que exerce na formação e no desenvolvimento das
sociedades, senão direta, pelos efeitos imediatos sobre o homem, indireta pela sua
relação com a produtividade da terra, com as fontes de nutrição, e com os recursos de
exploração econômica acessíveis ao povoador. (2006, p. 75)

Nesse sentido, podemos considerar que tanto o solo quanto o clima foram aspectos

significativos para a povoação e desenvolvimento do Brasil. O solo para os indígenas
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representava a vida e o meio de sobrevivência. Na terra eles cultivavam de tudo que

necessitavam.

O cultivo do fumo como agricultura era de conhecimento e prática dos índios muito

antes de 1500. Eram grandes apreciadores de tal produto. Lôbo transcreve um trecho da obra

“Da cultura do Fumo”, do engenheiro agrônomo João Silvério Guimarães: “A cultura do

fumo no Brasil, sob o ponto de vista agrícola, era operada pelos aborígenes, antes da

descoberta de Pedro Álvares Cabral em 1500”. (1939, p. 33). Lôbo, ainda, descreve que:

Pela época do descobrimento os portuguezes encontraram entre os costumes e usos
dos Tupis o de plantarem o fumo, secando e curando as folhas em suas habitações,
enfardando-as em canudos, para enrolar charutos, torcer, envolvendo-as em canudos
de folhas de palma, como cigarros, picando-as para fumá-las e cachimbo de cujo
fabrico eram mestres, trabalhando-os em argila, ensinando os europeus a se utilizarem
da planta como os Aztecas e os Incas ensinaram aos conquistadores de seus domínios.
(1939, p. 33)

Dessa forma, percebemos que a história da cultura econômica desse produto não é

recente. No final do século XVIII a produção de fumo, em alguns estados do Brasil,

principalmente, na Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul, representava o segundo lugar, nas

exportações brasileiras. Esse produto chegou até a economia goiana, estendendo-se no

município de Bela Vista de Goiás. A produção de fumo, na região de Bela Vista, tornou-se a

base da economia da cidade. Acerca dessa questão Lôbo afirma que a:

Indústria do tabaco é a principal fonte de riqueza do município; é mesmo o alicerce de
sua economia, deixando resultados compensadores não somente aos fabricantes, como
também aos compradores. Por tudo isso, deve ser olhada com todo interesse. É uma
fonte de renda que está ao alcance de qualquer lavrador, visto não exigir recursos
monetários, sendo mesmo indústria de pobres, dos desprotegidos da fortuna, pois até
as crianças prestam grande auxílio na sua cultura. (1939, p.32)

O fumo de Bela Vista teve o seu momento de glória e cumpriu o seu papel fomentador

de geração de riquezas. O produto era bastante apreciado por ser de alta qualidade, em todo

território brasileiro e no estrangeiro. Assim, relata Janet Pinto “... daqui de Bela Vista ia até

pro exterior. Meu tio Ataíde era um dos que negociava até com o exterior, com a Inglaterra,

pois quem gostava muito de fumo, do tabagismo era a Inglaterra...” (11.09.12). Esther Blanke

Arantes36 (2012) relatou-nos que, no período em que morou na Holanda, a partir de 1971, viu,

naquele país, por várias vezes caixas de fumo com o nome de Bela Vista de Goiás – Brasil.

36 Esther Blanke Arantes é professora e presidente da Escola Emílio Blanke em Bela Vista de Goiás. Casou-se
com o holandês Egbertus Emiel Martinus Josephus Blanke, em português lê-se Emílio Blanke, no Consulado
Brasileiro de Rotterdam na Holanda no dia 07 de junho de 1971. Lá residiram por 18 anos. Concedeu-nos
entrevista dia 03 de outubro de 2012.
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O fumo produzido em Bela Vista representava riqueza para uma pequena minoria da

população. A qualidade do clima e solo era propícia para a plantação do fumo. Mesmo antes

da doação das terras para a cidade, o território já produzia fumo. O vegetal teve participação

até na propagação da fé. Genivaldo Pereira (2012) conta que, a fé em Nossa Senhora da

Piedade, surgiu a partir de uma picada de cobra, ali em uma das primeiras produções de fumo.

Com objetivo de manter essa lembrança tão importante, foi conservada na bandeira da cidade,

a imagem de folhas de fumo.

Nesse sentido, podemos retratar, então, a visão de Oscar Leal, em relação ao arraial de

Sussuapara, descrito em seu livro Viagem às terras goyanas. Ele foi um dos últimos viajantes

a adentrar as terras de Goiás, no século XIX. Sublinha que:

Sussuapara é uma povoação regular e em via de prosperidade. Tem uma capela erecta
no alto da colina e um chafariz que abastece de água a população que conta apenas de
uns quatrocentos habitantes. Ao redor da povoação há lavouras de fumo, café, milho e
gênero alimentícios, assim como magníficos campos, nos quais se dá a criação de
gado. No arraial existem quatro boas lojas de fazendas e molhados, várias baiúcas, um
bom rancho, uma escola pública bem freqüentada e uma agência de correio (LEAL,
1980, p. 46)

Quando o viajante esteve no arraial de Sussuapara “... se hospedou na casa do

comendador Antônio Canedo, hoje sede da Academia Belavistense de Letras, Artes e

Ciências” (BRITO, 2005, p. 123). Segundo Oscar Leal, “na casa do amigo Canedo, um dos

goyanos mais populares que conheço, encontrei jornaes do Rio, São Paulo e Uberaba e apenas

acabamos de jantar, entretive-me com a leitura”. (1980, p. 160)

Percebemos que aos olhos do viajante, o povoado de Sussuapara estava em ritmo de

prosperidade. Tinha quase tudo aquilo de que necessitava. Havia água que abastecia a

população, algumas lojas e escola. O plantio era produzido pelos próprios moradores. Havia

criação de animais. Todos esses “benefícios” representavam na verdade, a prosperidade na

qual o autor destaca. Como se vê, o belavistense tinha iniciativa própria e não fica esperando

recursos do poder público. Procurava satisfazer suas necessidades a partir dos recursos que

possuía.

Essa característica moldou por muitos anos a sociedade de Bela Vista de Goiás. No

que se percebe, pela narrativa de Leal (1980), este pequeno arraial não estava tão distante dos

grandes centros. Por ali já circulavam os jornais mais conhecidos e lidos.

Em relação à produção de fumo cultivado em Bela Vista, este, segundo Lôbo “...

merece especial exposição por ser considerado o melhor não somente do Estado como

também de todo o Brasil” (1939, p. 31). Na imagem que se segue, podemos perceber a
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qualidade do fumo produzido, no município de Bela Vista. Observamos o tamanho das suas

folhas, na frente dos homens.

IMAGEM 29: Foto Faria – Cerca de 1940 - Plantação de fumo

A imagem acima, registrada por Faria deixa clara a opulência da grande lavoura de

fumo, que foi por muitas décadas a riqueza econômica da cidade. O foco da imagem colocou

os trabalhadores em primeiro plano, deixando visível a simplicidade do homem trabalhador,

naquela época. A utilização do chapéu e de camisas de mangas compridas indica que estes

homens estavam trabalhando sob um sol escaldante.

É dessa forma que o “... mundo diante das lentes é revivido ao ser selecionado,

enquadrado e transformado em um só plano por aquele que está por trás das lentes. Este

último não é um sujeito individual, mas um sujeito coletivo que produz representações

sociais” (MAUAD, 2008, p. 144).

O plantio, a colheita e o término de toda produção eram totalmente artesanal.

Vejamos as etapas do plantio da roça de fumo descrito por Dona Benedita dos Santos, que foi

uma das trabalhadoras, naquele período:

... Começava a samiar fim de novembro. Fazia as hortas, cortava a madeira do
cerrado, fazia aquelas hortas de pau em pé assim, aí samiava o capim tampando a
mudinha. Quando ela começa a nascer e vai crescendo aí tem que tirar o capim pra ela
crescer. Logo vem o mato, cê tem que capinar tirar com a mão, por causa da praga. Aí
quando a mudinha pega um tamanho assim (mostrou com a mão, mais ou menos uns
15 cm.) é só arrancar da horta e levar pra roça pra plantar. Aí arranca um pouco das
folhas, limpa elas direitinho e coloca dentro do jacá aí é só plantar. Aí ficava janeiro,
fevereiro, março, abril e maio. No mês de maio nós começava a fazer fumo. Até que
tirava as folhas, secava e levar pra casa. Maio, junho, julho até agosto nós ficava
fazendo fumo. Até vender e apurar o dinheiro já estava na hora de começar de novo
(25.08.2012).
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Segundo Dona Benedita, a própria plantação já era um trabalho artesanal de muito

cuidado e paciência. Por muitas décadas, a única oferta de trabalho que existia na cidade para

sustentar a família era com o fumo. Podemos ver que esse trabalho não era restrito somente

aos homens. Dona Benedita e muitas mulheres, naquela época, trabalhavam na própria

plantação “... eu, por exemplo, ajudava meu pai a plantar, panhar as folhas e fazia aqueles

montes e ia pondo no andaime, isso tudo eu já fiz...” (25.08.12).

De acordo com Lôbo “os agricultores cultivam milho, feijão, arroz, cana de assucar,

mandioca, café, fumo, sendo as culturas do arroz, do fumo e da cana de assucar as mais

importantes”. (1939, p. 31) Era, na verdade, um cultivo complementar, pois na época existiam

poucos comércios na cidade. Isso obrigava as fazendas a se tornarem autossustentáveis.

Precisavam adquirir apenas o sal e o querosene. O que se percebe, é que o fumo era a única

produção que oferecia trabalho tanto para homens quanto para mulheres e até crianças, em

grande quantidade. Segundo Lôbo o fumo:

Pertence a família das solancas, de Jussieu, e é hoje muitíssimo cultivado, em virtude
do seu extraordinário consumo mundial. Divide-se em três espécies que são: a
Nicotina mucrófila, a Nicotina tabacum e a Nicotina nestica. Cada uma dessas
espécies desdobra-se com grande variedade. (1939, p. 31)

Diante de tanta variedade, a mais desenvolvida e cultivada no município de Bela Vista é

a Nicotina tabacum. Não restam dúvidas que os produtores de fumo desta região cultivavam,

colhiam e fabricavam o fumo com muito capricho e cuidado. Existiam lugares e terras

específicas para o cultivo. De preferência as terras deveriam ser “virgens”, terras aquelas ainda

não cultivadas. No entanto, devido a tantos anos de cultivo, esse tipo de terra quase já não

existia. Então era preciso tratar o terreno com adubo e de forma criteriosa. Lôbo explica que:

Revolvida a terra, deitam sobre os canteiros capim sêco e ateiam fogo, destruindo
assim os insetos e seus ovos; as cinzas são depois revolvidas com a terra. Como as
sementes de fumo são pequeninas, misturam-n’as com cinzas no momento de semeá-
las. Após a semeação, as sementes são envolvidas na terra fazendo-se a irrigação
indispensável, a-fim-de ser mantido humido o solo. (1939, p. 32)

Assim sendo, a qualidade do fumo é resultado de cuidados necessários e especiais,

desde o preparo da terra, até o ponto final, que é o de envolver as folhas, fazendo rolos.

Destes cuidados incluem-se os “... agrológico e fitotécnicos desde a sementeira até o

enfardamento do produto” (LÔBO, 1939, p. 32).

É certo que o fotógrafo sozinho não realiza a imagem, pois está influído numa relação

de troca. No entanto, ele tem nas mãos o poder de dirigir a imagem, exatamente para aquilo
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que mais lhe toca a mente. A relação com o espaço e tempo em que está inserido é um fator

muito importante em sua interpretação. No caso da imagem de número 29, Faria focou os

homens em meio à extensão de todo trabalho que iam realizar. Segundo Mauad, “... entre o

sujeito que olha e a imagem que elabora existe muito mais que os olhos podem ver” (2008, p.

149). Na próxima imagem podemos apreciar mais uma etapa da produção do fumo.

IMAGEM 30: Foto Faria – Por volta da década de 1940 - Plantação pronta para colocar nos andaimes.

Nesta imagem, podemos identificar um pouco do que era o trabalho da maioria das

mulheres, na produção do fumo. Faria focou sua lente em primeiro plano, no andaime com as

folhas de fumo. Nessa etapa, o trabalho entre mulheres e homens se mostra de igual para

igual. Todos fazem o mesmo serviço. O lenço na cabeça das mulheres inclusive, no bebê de

colo e nas outras crianças que estão na fila com folhas nas mãos, o chapéu, o vestido abaixo

do joelho e a claridade do dia, são artefatos utilizados para se protegerem, provavelmente do

calor do sol.

Observamos, também, na mesma imagem que as crianças maiores e em condições de

carregar qualquer quantidade de folha participavam do trabalho. Possivelmente, estariam

acompanhando os pais. Nota-se que, até mesmo as crianças de colo, eram levadas para as

roças. A mãe precisava trabalhar, e como não tinha alguém que pudesse ficar com as crianças,

ela as levava para o trabalho. Eram suporte de serviço ou simplesmente, acompanhavam os

pais. Isso fica bastante visível, quando fixamos nosso olhar para a mãe que amamenta a

criança e as outras que assistem a cena.
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Se elevarmos nosso olhar para a plantação de fumo na imagem de número 30,

perceberemos que o foco de Faria não conseguiu alcançar o fim da roça. Sua extensão era tão

grande, que por vários meses, os trabalhadores tinham emprego. Nesta mesma imagem,

visualizamos uma segunda etapa de todo processo da produção do fumo até a realização da

venda do produto. Janet descreve-nos, detalhadamente, essa outra fase.

Minha mãe e minha vó faziam fumo pro senhor Sebastião Ribeiro, pro seu Durval, pro
seu Noraldino. Então, eu sei direitinho os passos, você pega as folhas, elas vem de
vários tamanhos, aí o que você tem que fazer? Separar as folhas por tamanho, as
menores, as médias e as grandes, depois você tira o talo, isso chama destalar, tirar
aquela nervura do meio, aí elas ficam dobradas em duas, uma encima da outra, assim
você vai formando um monte. Antes da seleção das folhas joga-se um melado de água
com açúcar no fumo, mas isso depende da qualidade do fumo que você quer, ou seja,
um fumo mais doce ou um fumo mais forte, aí você joga mais ou menos água com
açúcar, aí a folha fica úmida. Como ela tem fungo, aquilo transforma e dá o cheiro
característico do fumo, dá o sabor, isso acontece porque, o fungo junta com a água, o
açúcar e aí o movimento seu com as mãos. Quando tá desse jeito aí você tem folhas
pequenas, maiores e médias. Você começa com as pequenas, vai com as médias
fazendo um canudo, você pega de uma, pega da outra e a grande ela é chamada a capa,
porque ela é a folha mais bonita, mais perfeita, aí então, vai fazendo aquela corda, aí
você vai fazendo uma corda enorme, a ora que aquela corda está grande, você vai e
enrola e gira num pau que está fincado numa altura de um metro e meio que é a altura
do rolo e começa então a fazer o rolo do fumo. (11.09.12)

Com todos esses passos percebemos quão era trabalhoso. Havia gastos, mas a

produção era valorizada, por ser considerada de boa qualidade. O fumo era exportado,

principalmente, para São Paulo, Bahia, Uberaba e até para fora Brasil. Genizon Carvalho37

disse que “... Um dia o João Filho viu um programa de reportagem em São Paulo, aí eles

mostrando lá uma tabacaria, e um cara perguntou: Qual é o melhor fumo que você tem aí?

Então ele falou: - Aqui, o de Bela Vista de Goiás, onde produz o melhor fumo do Brasil”

(17.09.2012).

Como podemos ver, na imagem de número 30, havia uma quantidade considerável de

negros trabalhando nesta fase, além de muitas mulheres. Genizon conta que “... tinha muitas

mulheres trabalhando no fumo, era a única atividade e a principal, nessa época não tinha leite,

não tinha nada...” (17.09.12). Em relação ao dinheiro que se ganhava, trabalhando no fumo,

Genizon explica:

... Eu pagava semanal. O dinheiro que se ganhava dava pra fazer uma cesta básica
excelente. Pra você ver, eram quatro cestas por mês, era um salário bom, quanto mais
elas estalavam, mais elas ganhavam. No final de semana eu somava tudo e pagava eu
media por metro o que cada uma fazia e anotava. Era de acordo com a produção.
(17.09.12).

37 Genizon do Carmo Carvalho trabalhou muitos anos ao lado do pai, na produção de fumo. Possuiam uma
fazenda dedicada à plantação do produto, além de ser proprietário de uma “fábrica” (assim era chamado pelos
moradores, o local aqui em Bela Vista para onde as folhas de fumo vinham e onde se realizavam a última
etapa da produção de fumo, ou seja, onde se faziam os rolos). (17.09.2012)
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Janet conta que “... Pra elas era muito bom, era pouco, mas o que elas ganhavam era

muito valioso. Minha mãe, por exemplo, o primeiro relógio que comprou, o primeiro tecido

que ela comprou pra fazer roupa, foi com essas primeiras idas para o fumo”. (11.09.12).

Como podemos perceber, não se ficava rico trabalhando como assalariado, nas produções de

fumo. Porém, era a única alternativa de trabalho que se tinha, e dela as mulheres não eram

excluídas. Pelo contrário, nesse trabalho eram muito solicitadas.

Na imagem de número 30 podemos inferir que há uma representação social/econômica

daquela época em Bela Vista. Vergés define representação como sendo:

... As representações construídas no contexto das práticas cotidianas e partilhadas pelo
conjunto de um grupo social, para além das particularidades individuais. Designamos
por representações econômicas as representações sociais de um campo particular:
aquele que a sociedade denomina econômico. (2001, p. 343)

Considerando o que o autor assevera, percebemos que a imagem idealizada por Faria

representa tanto o fator social quanto o econômico. Todo o processo de realização do fumo

era feito por um grupo de pessoas, partilhando do mesmo ideal, adquirir dinheiro. Tal fator

significou, por muitos anos, a base econômica para muitas famílias. Para a maioria era um

meio de sustento, para minoria uma forma de enriquecer-se.

A imagem de número 30 feita por Faria congela uma quantidade de trabalhadores, a

roça era muito grande. Kossoy defende a ideia de que “toda fotografia é um testemunho

segundo um filtro cultural, ao mesmo tempo em que é uma criação a partir de um visível

fotográfico. Toda fotografia representa o testemunho de uma criação” (2001, p. 50).

É certo, que do cultivo à colheita, as propriedades que faziam um bom fumo,

demandavam de um saber próprio que envolvia, não só o discernimento de qualidades

específicas das mudinhas, do transporte desta muda para a roça, do tamanho das folhas. Havia

os preceitos que deveriam presidir a preparação dos rolos até finalizar todo o processo.

Genizon relata:

... eu não aprendi a fumar, mas conheço qualquer fumo, o Inacinho comprava fumo na
roça aí ele me chamava lá pra ver se o fumo era forte, fraco, bom ou ruim. Só de
cortar o fumo eu sabia sua qualidade. Nem me pergunta que não sei como te explicar
como distinguia um fumo bom de um ruim. Mas desde novinho eu mexia com fumo,
deve ser isso. Ele só tinha confiança comigo. Quando os turcos chegavam pra comprar
fumo, eles vinham de São Paulo, Uberaba, Uberlândia, aí eles subiam aquela turma de
turco na avenida até lá perto do colégio e voltava conversando, mas ninguém entendia
nada. (17.09.12)

No relato acima, podemos compreender claramente o que Laraia definiu como cultura,

segundo ele “A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência histórica
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das gerações anteriores. Este processo limita ou estimula a ação criativa do homem”. (2009, p.

49). Segundo Genizon, boa parte de sua vida dedicou-se ao negócio do fumo. É certo, que era

o único meio de se adquirir um bom dinheiro, entretanto sua vida tomou rumos diferentes, da

qual era culturamente traçado. Nessa mesma direção Laraia ainda coloca que:

A tecnológia, a economia de subsistência e os elementos da organização social
diretamente ligada à produção constituem o domínio mais adaptativo da cultura. É
neste domínio que usualmente começam as mudanças adaptativas que depois se
ramificam. Existem, entretanto, divergências sobre como opera este processo. (2009,
p. 60)

Segundo essa abordagem, mesmo que a cultura tenha fatores marcantes em nossa vida,

os elementos, as pessoas, nossos aprendizados e convivências são mutáveis. Isso, não

significa que nossa vida será moldada por aquilo que vivemos ou herdamos de um tempo,

lugar e espaço em que estávamos inseridos. Na imagem que se segue, podemos identificar a

terceira e última etapa da produção do fumo até a sua venda e, consequentemente, o que levou

o fim dessa produção, no município de Bela Vista.

IMAGEM 31: Foto Faria – Cerca de 1940 – Processo de virar o fumo

A imagem acima retrata a “fábrica” de fumo da família do Genizon. Identificamos, no

fundo, seu pai carregando uma carga38 de fumo nos ombros. O próprio Genizon enrolando o

fumo na banca. Ele é o primeiro e está de camisa. Esta é a última fase da produção de fumo.

Porém, depois de realizado todo o processo, desde o plantio até estar em rolos, o trabalho

38 Segundo seu Orismundo uma carga de fumo é trinta e dois metros, é um rolo. (25.08.2012)
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ainda continua. Depois de formar as cargas, o fumo tem que ser virado, diariamente, para não

mofar e não perder seu sabor. Janet narra que:

O rolo não pode ficar de um lado só, porque se não ele mofa. Então tem que ter dois
paus fincados, um de lá e um de cá. Quando chega à noite com o sereno, você pega
aquela corda e começa a enrolar do outro lado, todo dia tem que fazer isso, essa vira.
Isso chama virar o fumo (11.09.12).

Dessa forma, a produção atingia sua última etapa até a chegada dos compradores. Em

sua maioria, eram turcos que vinham até a cidade adquirir o fumo. Na imagem de número 31,

Faria limitou seu olhar, exatamente para o trabalho dos homens, ou seja, como se realizava o

processo final da produção do fumo.

Certamente, a foto não foi planejada. Ele fez um registro a partir da visão que tinha

dessa fase final, nota-se que somente um dos retratados está olhando para a câmera. Estão

vestidos com trajes de trabalho, descalços e sem uma posição organizada para a fotografia.

Podemos inferir que “... sobre os silêncios das fotografias existe muito que elaborar”. (LEITE,

2000, p.20). A autora esclarece que a “fotografia é uma redução e um arranjo cultural e

ideológico do espaço geográfico, num determinado instante”. (2000, p. 19).

Em relação ao espaço delimitado por Faria, em seu foco na imagem de número 31,

observamos que o local se trata de uma fábrica. É um cômodo específico para atividades com

fumo. Os rolos estão empilhados, juntamente com várias estacas, no fundo do cômodo e o

momento nos sugere que o fumo está à espera da vira, ou seja, do processo pelo qual é

transferido de uma estaca para outra. O lugar parece não ter muita ventilação, pois o fumo

poderia ficar ressecado se houvesse muitas janelas. Diante disso, podemos pressupor que no

lugar havia luz elétrica, pois o ambiente está bem claro e há sombra da banca no chão.

Nas três últimas imagens 29, 30 e 31, podemos visualizar que, realmente, a produção

de fumo era toda artesanal e natural. Lôbo afirma que, o “fumo produzido no município de

Bela Vista é fabricado sem emprego de processos artificiais, sendo seu aroma unicamente

produzido pelo terreno que é privilegiado para a sua cultura”. (1939, p. 32).

Segundo o mesmo autor, Bela Vista era o único lugar que conseguiu vender folhas de

fumo em fardos prensados. E, chegavam a exportar cerca de 60 a 180 quilos em cada

produção. Era uma opção de compra que, provavelmente, era enviada para fábricas de cigarro

em outros estados, pois “a pressão exercida sobre os fardos tem por fim diminuir o volume e

produzir ligeira fermentação de aperfeiçoamento que concorre para a sua conservação”.

(1939, p. 32). Dessa forma, não perdia a qualidade e poderia viajar durante longos e vários

dias, até meses.
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Percebemos também, através dos olhos de Faria, na imagem de número 31, que para a

realização da vira do fumo, não se precisava de nenhum equipamento sofisticado. Bastava

apenas uma banqueta com uma estaca que girava com a ajuda de um trabalhador. Isso

demonstra que todas as etapas eram feitas manualmente, posto que, naquela época, não existia

recurso aprimorado. Então, o trabalho era mesmo feito pelas mãos humanas. Lôbo narra que o

“processo adotado no município para a manufatura do fumo é ainda rotineiro; mesmo assim,

os fabricantes preparavam excelentes artigos, com esmerado capricho”. (1939, p. 32).

A produção de fumo se tornou uma herança cultural, se não, um lugar de memória.

Nas imagens captadas por Antônio Faria, “... os testemunhos sobre o passado oferecidos pelas

imagens são de valor real, suplementando, bem como apoiando, as evidências dos

documentos escritos”. (BURKE, 2004, p. 233). Sabemos que “... as imagens têm algo a

acrescentar. Elas oferecem acesso a aspectos do passado que outras fontes não alcançam...” e

no nosso caso, em relação a essa pesquisa “... seu testemunho é particularmente valioso...”,

pois “... os textos disponíveis são poucos e raros, principalmente, no caso da economia...”

(BURKE, 2004, p. 233).

É, nesse sentido, que essas imagens se tornaram imprescindíveis para a realização

deste trabalho, não somente no quesito economia, mas em todo processo histórico cultural que

se refere a Bela Vista. O acervo de Faria possibilitou-nos um “... resgate da memória visual do

homem e do seu entorno sociocultural. Trata-se da fotografia enquanto instrumento de

pesquisa, prestando-se à descoberta, análise e interpretação da vida histórica” (KOSSOY,

2001, p. 55) da cidade. Foi, através desses registros, que tivemos condições de entender

melhor toda a produção de fumo da região. Sobre todo o processo da fabricação dos rolos de

fumo, só podemos ver como isso acontecia pelos filtros de Faria e, pelos relatos de quem

participou ativamente, daquelas atividades. Genizon explica-nos porque a cultura do fumo

chegou ao fim em Bela Vista.

A Souza Cruz marcou pesado em cima, por que nossa produção atrapalhava muito a
Souza Cruz, porque nosso fumo não tinha química, era somente o fumo mesmo, não
eram igual ao que eles fazem, eles colocam alcatrão e põem produtos no fumo, no
nosso não tinha nada de química. Vendo o trabalho apressado dos fazendeiros, o quê
que a Souza Cruz fez? Ela desfiava o fumo no papel, por exemplo, o cara tá
trabalhando na roça, ele para um segundinho e já fez o cigarro, era prático! Já o
cigarro de palha não, tinha que picar, parava lá uns dez minutos pra fazer um cigarro.
Eu lembro até hoje, minha mãe fazia o cigarro de palha pra o meu pai e enfiava um
monte na trave do telhado, lá ficava cheinho de cigarro, aí quando ele ia pra roça, pra
não ter que parar, ele já pegava aquilo lá e punha no bolso. Então a Souza Cruz vendo
que se ela fizesse um fumo prático ia dar certo, e aí foi dessa forma que a nossa
produção foi acabando. Hoje em dia eu não sei ninguém que fuma cigarro de palha.
Antes da Souza Cruz, eu pensei nisso aí, e inclusive fazia, o Inacinho tinha uma
máquina, eu cortava o fumo nela, ele comprou essa máquina que veio da França, aí eu
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cortava o fumo e fazia os pacotinhos, e vi que estava vendendo bem. Outra coisa que
fiz foi o pó, também vendia bem, depois eu larguei tudo e fui estudar, mas deveria ter
continuado teria sido melhor (17.09.12).

Segundo o relato acima, foram vários os motivos que levaram ao declínio dessa

produção, porém, o principal deles foi à concorrência com a indústria Souza Cruz39 que

tinha na produção belavistense uma ameaça. Mas, Paulo Antônio (2012) que também

trabalhou muitos anos ao lado do pai, produzindo fumo, argumenta que o processo

totalmente artesanal, em que o fumo era realizado foi sendo substituído. Ocorreu a “...

mecanização das lavouras, aí a qualidade do fumo já não era a mesma. Porque ninguém

queria mais esse trabalho de ficar na enxada, de forma artesanal, se as máquinas poderiam

fazer o trabalho mais fácil, rápido e menos cansativo” (11.10.2012). Essa substituição,

também, contribuiu para o fim das lavouras de fumo.

Percebemos que, gradualmente, essa produção foi perdendo espaço e força em um

meio que já não mais se sustentava, somente com esse tipo de produção. A falta de

fertilidade da terra corroborou. A falta de interesse dos filhos em manter o negócio dos pais,

também. Surgiam novas expectativas de vida econômica. Tudo isso foi causa da queda e

fim dessa cultura.

A partir dessa análise percebemos que Bela Vista era uma cidade praticamente

autossuficiente. Ricardo Skaf40 relata que “... nosso quintal era grandão e lotado de menino

roubando frutas... a gente tinha uma criação de porcos... e era um quintal muito frutífero”

(11.09.2012). Além do fumo, não havia outro tipo de agricultura. E, nem outro local que

ofertasse emprego, em grande escala, para a população.

Havia a criação de gado apenas para o consumo próprio e pequena parte para

produção externa. A nata do leite era vendida para o Geraldo Felipe que produzia creme, ou

seja, a manteiga de leite. Ele chegou até, a instalar uma fábrica de nome Marly para essa

produção. Na empresa, o dono comercializava também o sal, açúcar, querosene, arame

farpado, bicicleta. No entanto, ali, não havia oferta de trabalho, somente os donos tomavam

conta. Por volta dos anos 1980 a agropecuária ocupou um lugar de destaque, na economia

belavistense. Chegou, alguns anos mais tarde, a ser a segunda maior bacia leiteira do Estado

de Goiás.

39 Empresa de fumo fundada pelo imigrante português Albino Souza Cruz, em abril de 1903, no Rio de Janeiro,
a Souza Cruz atua em todo o ciclo do produto, desde a produção e o processamento de fumo, até a fabricação
e a distribuição de cigarros. No dia 25 de abril de 1903, Souza Cruz colocava em funcionamento a primeira
máquina do Brasil a produzir cigarros já enrolados em papel.

40 Ricardo Skaf é formado em economia e ao lado do pai Mikhael Chahoud Chahoud administra uma das
primeiras lojas de tecidos da cidade. Concedeu-nos entrevista dia 11 de setembro de 2012.
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IMAGEM 32: Foto Faria – Cerca de 1950 – Moenda de cana

A atividade exercida pelos retratados, na imagem acima “... não é apenas um espaço

de referência (o vivido), mas também o lugar de aplicação das representações. As

representações informam também sobre o trabalho que a sociedade realiza sobre as

significações” (VERGÈS, 2001, p.348).

Dessa forma, podemos perceber com clareza que todos os retratados dessa imagem,

foram alinhados de forma que, todos ficassem visíveis. Identificamos isso, quando olhamos

para o senhor que está atrás do engenho e, mesmo assim, ele pode ser visto, e de forma clara.

Notamos também, que até o rapaz que segura à corda do boi, fez pose para a fotografia, a fim

de aparecer bem apresentado.

Segundo Genizon (2012) a criação de gado era basicamente para subsistência. Era

utilizada, também, como meio de transporte e força motriz. Havia a moagem da cana para

produção de açúcar, melado, rapadura e cachaça. Segundo Pinheiro, “o gado dava conta do

leite, carne e couro e ainda servia como mão de obra para serviços pesados” (2010, p. 15).

Havia produções diversificadas nas fazendas. Ocorria, assim, um comércio interno das

mercadorias que excediam. “O quintal da casa era um grande pomar que produzia laranja,

manga, mamão, maracujá, banana, caju, jabuticaba, goiaba, carambola, lima etc. Grandes

plantações de arroz, feijão, milho e cana”. (PINHEIRO, 2010, p. 15). Para a produção de

açúcar,
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... melado e outros, moía-se a cana, tirava a garapa, que era colocada nos tachos para
cozinhar em fornos até ir diminuindo e dar ponto, sempre mexendo com uma espécie
de concha com cabaça furada, e quando dava o ponto, tirava-se e punha na maceira e
batia até dar novamente o ponto, depois, colocava-se na forma e esperava secar.
Assim eram feitos a rapadura simples, o melado, a puxa, o açúcar. (PINHEIRO, 2010,
p. 15)

Em relação à produção de açúcar, Seu Orismundo explica: “... meu pai fazia rapadura

e moía aquele tanto de cana e tinha muita fartura de açúcar. Naquele tempo o povo produzia

tudo pra comer. Eu mesmo fui fazedor de açúcar na casa do meu pai, fazia pinga, e num

aprendi a beber. Fiz pinga 15 anos” (25.08.12). Benedita dos Santos completa:

Depois que nós casou nós montou um engenho de cana. Toda açúcar e rapadura que
nós fazia, ele saia e vendia. Quando nós tava no engenho fazendo açúcar eu deixava
ele lá no tacho e ia lá olhar o engenho a tacha parava. Eu ia atiçar o fogo, ele deixava a
tacha queimar. Eu punha ele lá no engenho ele deixava o engenho parar. Outra ora ele
punha cana demais o engenho não puxava, precisava deu correr lá. Tudo era eu,
menina mais eu já trabalhei. Quando ele fala assim: “Eu já trabalhei demais, eu falo:
mentiroso, eu trabalhei muito mais (risos...). Eu tenho certeza, eu falo sem medo,
porque eu to trabalhando até hoje, hoje ele ganha comida no prato”. (25.08.12).

O trabalho no engenho, também era realizado, a partir de uma sequência do como

narrou Benedita Alves, e pode ser vista na imagem de número 32. Podemos identificar essas

tarefas, observando a posição de cada pessoa. Visualizamos na mesma fotografia, dois

senhores que puxam os bois para a moenda se movimentar. Um que coloca a cana dentro da

moenda e outro que a puxa. Vemos, também, o que amontoa os bagaços das canas. E, por fim,

o que está sentado no monte de cana. Provavelmente, este é o que trouxe as canas do canavial.

Nos relatos acima, percebemos que naquela época, as mulheres eram extremamente

ativas. Principalmente, as do meio rural, onde tudo era realizado pelos próprios moradores.

Cuidavam do meio de sobrevivência. “A vida da mulher era muito difícil, pois ela era

responsável pela lida da casa cuidar dos filhos e ainda fabricar sabão, vestimentas, pilar o

arroz, torrar o café, buscar água no rio, cuidar da horta e outros afazeres”. (PINHEIRO, 2010,

p. 18). E mais, “normalmente, a mulher tinha muitos filhos e os partos eram em casa com as

parteiras. A parteira acompanhava a gestante desde a gravidez até o neném cair o umbigo, que

era curado com azeite e fumo”. (PINHEIRO, 2010, p. 18).

As crianças que aparecem na imagem número 32, provavelmente exercem uma

atividade, no meio daquela produção. O chapéu, calças e camisas compridas são formas de se

protegerem do sol e evitar que as folhas e a própria cana causassem-lhes cortes e ardências na

pele. Possivelmente, o canavial ficava próximo do engenho para facilitar o transporte das

canas até a moenda.
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Naquele período, além do que normalmente se produzia “... arroz, o feijão, açúcar,

amendoim, milho, criava porco... plantava abóbora. Eu nunca vi meu pai chegar lá em casa

com um quilo de carne ou um quilo de toicinho. Lá tinha tudo...” (BENEDITA DOS

SANTOS, 25.08.12). Os derivados da cana feitos no engenho também eram vendidos, na

cidade, como meio de adquirir dinheiro e manter a fazenda. Por que na cidade os comércios

eram poucos? Ricardo Skaf esclarece que:

... A cidade não tinha suporte e não existia naquela época diversidade. Tinha a loja de
tecido do Sebastião Lôbo, do meu padrinho Geraldo Umbelino que depois se
transformou em um bazar que vendia coisas finas. Tinha a do seu Afonso Piniculino, a
do Ataíde Pinto pai do Alfredo, tinha também a loja do meu avô, depois que ele
morreu meu tio Geraldo Felipe assumiu. Essa loja exerceu o papel de uma
cooperativa, lá vendia querosene, roupas, capas de chuva, ferragens, forno pra torrar
farinha, sapatos, brinquedos, material escolar. Era tudo concentrado aqui. Porque aqui
na cidade não tinha comércios específicos. Depois que meu pai assumiu a loja, meu
tio ficou com a fábrica de manteiga, na avenida onde hoje é a maçonaria, era a fábrica
de manteiga Marly. O grosso se produzia nas fazendas. Naquela época você se supria
com quase tudo que tinha aqui. É lógico que não tinha esse consumismo de hoje. Na
loja nós vendíamos material de beleza, batom essas coisas aí. No tempo do meu avô
quase não tinha esses acessórios, mais mesmo foi na época do meu pai. Bem depois
apareceu às lojas Pernambucanas, e, é a mesma rede das Lojas Pernambucanas de
hoje. (11.09.12)

Vejamos na imagem abaixo, uma casa comercial de tecidos em Bela Vista. Pelos

produtos e propagandas apresentadas, na fotografia, e pela data, percebemos que os comércios

já começavam a especificar seus produtos de venda.

IMAGEM 33: Foto Faria – Cerca de 1970 – Casas Pernambucanas
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Neste caso, podemos pensar a imagem em múltipla conexão com seus fluxos

exteriores. O foco desta imagem não foi especialmente os tecidos, nem mesmo as pessoas. Foi

à fachada da loja, com suas definições e propagandas.

Como podemos ver, na fotografia 33, a fachada é propriamente um convite para olhar,

entrar e comprar. Com os seguintes dizeres: “os melhores tecidos do mundo, os menores

preços”, nosso olhar nunca foi e não será passivo à semiótica e à semântica desses

enunciados. A imagem fixada na mente não vem somente de fora. O grau de nossa

compreensão se dá, na medida em que envolvemo-nos com tudo que está à nossa volta.

Quando se diz o melhor do mundo, certamente quando deparamo-nos com esses dizeres, algo

em nós sofre uma ressignificação. Somos despertados para olhar/pensamento, consumidores.

Algo vai sendo processado até ser aceito pelo nossa vontade.

Segundo Cardoso, “... o universo do olhar tem outra consistência. O olhar não

descansa sobre a paisagem contínua de um espaço inteiramente articulado, mas se enreda no

interstício de extensões descontínuas, desconcertadas pelo estranhamento”. (1988, p.349).

Assim, é a imagem de Faria. Na de número 33, o boneco provavelmente fora feito em

madeira. Ele também participa da foto e, envolve o olhar de quem está vendo a fotografia. O

foco desta imagem não se trata somente de associar formas, cores e, especificamente, um

espaço. Nos olhos do fotografo ele criou diferenciações que delimitadas, exatamente nesse

minuto, espaço e tempo ficaram congeladas. O modo de o fotógrafo registrar nos

proporcionou uma nova forma de interpretar o momento do qual não participamos.

É nesse sentido que entendemos que o “... olhar não acumula e não abarca, mas

procura; não deriva sobre uma superfície plana, mas escava, fixa e fura, mirando as frestas

deste mundo instável e deslizante que instiga e provoca a cada instante sua empresa de

inspecção e interrogação” (CARDOSO, 1988, p.349). Dessa forma, podemos analisar as

imagens de Antônio Faria, a partir dos acontecimentos instáveis e deslizantes. Na cidade,

também muito do que existia, se tornou apenas passagem.

Na imagem de número 33, aparecem duas mulheres e quatro homens. Naquela época

não havia mulheres trabalhando em comércio. Odette Machado nos explica que “... tinha

muita costureira, muita lavadeira, tinha as domésticas. Não tinha, por exemplo, mulheres

trabalhando em comércio” (29. 08.12). Entretanto, Ricardo Skaf, nos esclarece que:

... Minha mãe ajudou muito na loja, ela fazia as compras em Goiânia. Aqui na loja ela
ajudava a vender, ela foi uma parceira muito grande do meu pai. Naquela época a
mulher vivia na função do lar, mas pelo fato da loja ser junto com a casa, também
contribuiu pra isso. Quando folgava lá dentro, ela vinha para loja e ajudava, talvez
pelo sangue libanês ela acabou participando da loja. (11.09.12).
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Dessa forma, podemos considerar que, possivelmente, as duas mulheres que

apareceram na imagem, poderiam ser membros da família do dono do comércio. Assim,

consideramos que a presença delas representa:

... uma definição específica ao objeto por elas representado. Estas definições
partilhadas pelos membros de um mesmo grupo constroem uma visão consensual da
realidade para esse grupo. Esta visão, que pode entrar em conflito com a de outros
grupos, é um guia para as ações e trocas cotidianas – trata-se das funções e da
dinâmica social das representações. (JODELET, 2001, p. 21)

Assim, como relatou Ricardo Skaf: a presença em maior quantidade de homens, na

imagem de número 33, nos possibilita a induzir, a pensar e a entender, que ali estivesse

ocorrendo o mesmo que acontecia com a família dele. Da mesma forma que a mãe dele

ajudava e não trabalhava, na loja de seu pai, fica claro que nas Casas Pernambucanas também

isso podia não ser diferente. O trabalho das mulheres naquela época não era valorizado. E, a

maioria trabalhava para completar o orçamento da família. Porém, a oferta de emprego vinha

da produção de fumo e atividades domésticas. Eram poucos os comércios e os próprios donos

supriam as necessidades. E, havia também pouquíssimas escolas, onde os trabalhos docentes

eram divididos entre homens e mulheres. Nesse sentido, podemos ver que,

... as mulheres da classe pobre não obtinha outra escolha a não ser o trabalho
assalariado. Umas se empregavam como lavadeiras ou serviam como domésticas nas
casas de famílias das classes média e altas, e outras trabalhavam como vendedoras nas
ruas. Algumas se ocupavam como costureiras em casa... As oportunidades de emprego
disponíveis para elas eram as mais reduzidas e de pior remuneração. (HAHNER,
2003, p. 206 e 207)

Mesmo assim, podemos entender que foram de várias formas que as mulheres

belavistenses contribuíram para a construção e desenvolvimento da cidade. Contribuíram,

mesmo assumindo o escasso modo de trabalho oferecido à mulher, deixando sua influência e

contribuição no que faziam. A influência feminina se fez presente, em Bela Vista de Goiás,

nos diversos aspectos da história, cultura, economia e política. Nesse sentido, entendemos que

a formação de uma cidade é consequência de trabalho e esforço, em conjunto, por homens e

mulheres. A política é um dos fatores de grande relevância para o desenvolvimento de uma

cidade. Apresentaremos a seguir uma breve análise sobre o conceito de política. Realizamos,

de forma sintética, uma abordagem criteriosa de cinco gestões administrativas que deferimos

ter contribuído de forma relevante para a construção e desenvolvimento da cidade de Bela

Vista de Goiás e que aparecem nas fotos de Faria.
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2.4. ASPECTOS POLÍTICOS

Quando nos referimos à questão política, entendemos que esta não é simplesmente um

fenômeno, um ato realizado por uma pessoa, um partido ou uma ideia. É a representação que

fazemos de determinados fenômenos, pessoas ou ideias. Neste sentido, a finalidade aqui é

entender o acionamento de elementos simbólicos, através da imagem, no cenário político.

Arendt explica:

(...) como se no homem houvesse algo político que pertencesse à sua essência-
conceito que não procede; o homem é a-político. A política surge no entre-os-homens;
portanto, totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma
substância política original. A política surge no intra-espaço e se estabelece como
relação. Hobbes compreendeu isso. (1999, p. 23)

De acordo com a autora acima, a política deve servir para organizar e regular o

convívio e a vida dos diferentes homens, e não dos iguais. “[...] a política baseia-se na

pluralidade dos homens” (ARENDT, 1999, p. 21). Sabemos que o homem não é um ser

autárquico, ou seja, depende de outros em sua existência. Por isso, precisa haver uma

dinâmica relativa, na vida de todos, sem a qual não seria possível o convívio. Nesse mesmo

sentido, Bobbio afirma que política é termo:

(...) derivado do adjetivo de polis (politikós), significa tudo aquilo que se refere à cidade,
e, portanto ao cidadão, civil, público e também sociável e social; o termo “política” foi
transmitido por influência da grande obra de Aristóteles, intitulada Política, que deve ser
considerada o primeiro tratado sobre a natureza, as funções, as divisões do Estado, e
sobre as várias formas de governo, predominantemente no significado de arte ou ciência
do governo, isto é, de reflexão. Não importa se com intenções meramente descritivas ou
também prescritivas (mas os dois aspectos são de difícil distinção), sobre as coisas da
cidade. (...) Durante séculos, o temo “política” foi empregado predominantemente para
indicar obras dedicadas ao estudo daquela esfera de atividade humana que de algum
modo faz referência às coisas do Estado (2000, p. 159).

Dessa forma, percebemos que a política se torna uma necessidade imprescindível para

a vida humana. E, na verdade, tanto para a vida do indivíduo quanto para a sociedade. Brabo,

2008, interpretando Minogue, diz-nos que “... a política está tão ligada à “nossa humanidade,

que uma transformação do Estado afeta a religião, a cultura, a moralidade”” (p. 26). O

objetivo e tarefa da política são, de certa forma, a garantia da vida, no seu sentido mais amplo.

Sabemos que não é simples discutir a questão da política, nos dias de hoje. Estamos

prenhas de desconfianças, em relação aos homens do poder. Mas sabemos também, que

somos, essencialmente, seres políticos. Assim, Brabo acrescenta,
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... que todos estão envolvidos na política, seja diretamente nos acontecimento ou
indiretamente nas suas consequências. Este envolvimento ocorre porque todo ato
humano em sociedade é um ato político, envolve exercício de poder. Até a omissão ou
a neutralidade é um ato político. (2008, p. 26)

De acordo com a autora, todas as nossas ações são políticas e motivadas por decisões

ideológicas. Tudo que fazemos, na vida, tem consequências, e somos responsáveis por nossas

ações. A omissão, em qualquer aspecto da vida, significa deixar que os outros escolham por

nós, ou seja, é um ato político negado a nós mesmas(os).

2.4.1. SEBASTIÃO LÔBO

Sebastião Lôbo foi prefeito de Bela Vista, governou por dois períodos intercalados. O

primeiro foi de 1938-1947 e o segundo de 1955-1965. Durante suas duas gestões foram

realizadas muitas obras. Essas, de um modo geral, delinearam a atual cidade de Bela Vista.

Dentre tantas obras realizadas, uma de grande relevância tanto religiosa, quanto social,

cultural e política foi à construção de um obelisco, em 1939, na Praça Getúlio Vargas.

Tal obra teve como objetivo homenagear a Igreja de São Sebastião, em torno da qual a

cidade se organizou, cresceu e se desenvolveu. Houve a tentativa de resgatar a antiga igreja.

Lôbo explica que, no entanto esta fora “... deixada em abandono, pela dificuldade da

manutenção de dois templos em bom estado, numa cidade relativamente pequena, foi destruída

em 1936. Com ela desapareceu a melhor relíquia histórica de Bela Vista” (1939, p. 27).

Na imagem abaixo, identificaremos no canto direito, em destaque o obelisco. É o

monumento que foi edificado para homenagear também, os doadores das terras em 1852 e

dona Josepha Teles, responsável pela fundação da primeira capela. O obelisco recebeu o

nome de São Sebastião, devido ser este o nome da Igreja que havia sido derrubada naquele

local. E, também porque o altar da antiga igreja era dedicado a São Sebastião.

IMAGEM 34: Foto Faria – 1941 – Evento de devoção religiosa missionária com os padres redentorista.



149

Na imagem de número 34, observamos em volta do obelisco homens, mulheres e

crianças, atentos ao evento que estava sendo realizado para “abençoar” o monumento que

havia sido construído em 1939, pelo prefeito da época Sebastião Lôbo. Brito diz que este

momento, também, fora de “devoção religiosa missionária com os padres redentorista...”

(2006/2007, p. 37) que estiveram presentes em Bela Vista.

Neste sentido, entendemos que o acontecimento não se tratou somente de um

momento religioso, mas também político. Assim, Arendt afirma que:

Toda construção e toda inauguração de uma nova morada equivalem, de certo modo, a
um novo começo, a uma nova forma de consagrá-lo, de torná-lo seu. A vida humana,
à medida que se empenha ativamente em fazer algo, tem raízes permanentes em um
mundo de homens e mulheres ou de coisas criadas por eles (1995, p. 34)

Podemos visualizar na imagem de número 34 que, em volta da escultura, há homens

bem trajados. As “... festas religiosas são encontros da plenitude da dimensão sagrada da vida.

Periodicamente, as pessoas sentem a necessidade de mergulhar no tempo sagrado: tempo

ontológico por excelência, que mantém sempre igual a si mesmo e que dá alimento à vida...”

(BRITO, 2006/2007, p. 39, Apud ELIADE, (s.d.), p. 76). A ocasião era motivo para as

pessoas sair de casa bem apresentadas.

Do lado direito da mesma foto, percebemos uma maior acomodação de homens.

Podemos observar o aglomerado de mulheres e crianças, do lado esquerdo. Podemos

identificar a imagem de São Sebastião, na fotografia 34, imagem com os braços abertos,

lembrando a imagem de cristo, no ponto mais alto do obelisco. Representa mais do que um

adorno “... simboliza a lembrança da morte de Cristo e inspira sentimentos de respeito diante

dos mortos. São o ambiente, o clima, a presença e a sombra do sagrado que invadem o

espírito e fazem pensar...” (BRITO, 2006/2007, p. 40).

E mais, podemos observar que a solenidade acontecia em pleno dia. Estavam em local

aberto, na Praça Getúlio Vargas. A claridade transparente vem logo do sol. Porém, o respeito

“... com que os homens se curvam ao tirarem seus chapéus e na solenidade dos gestos das

mulheres e das crianças, em introspecção” (BRITO, 2006/2007, p. 40) é um fato marcante.

Ao redimensionar nosso olhar para ler a imagem, notamos a grande importância do

trabalho de Antônio Faria, tanto para a realização deste trabalho quanto para reconstrução de

fatos históricos que marcaram a história da cidade e da sociedade. Mauad considera a “...

fotografia como índice, como marca de uma materialidade passada, na qual objetos, pessoas,

lugares nos informam sobre determinados aspectos desse passado – condições de vida, moda,

infraestrutura urbana ou rural, condições de trabalho etc.” (2008, p.37).
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IMAGEM 35: Foto Faria – 1940 – Praça Getúlio Vargas.

Nesta imagem observamos a simplicidade e a tranquilidade de uma cidade interiorana,

tendo a praça como lugar de encontros passageiros e conversas descontraídas. Podemos ver,

ainda, a praça aos cuidados do jardineiro, com o carrinho.

As casas aparecem bem estruturadas, com janelas em vidro e muro delimitando o

espaço de cada uma. Os ornamentados postes de luz dão um charme e delicadeza à praça.

Isso vem demonstrar que na cidade já havia luz elétrica. De fato existia, a energia elétrica fora

inaugurada, na cidade, em 1929. A iniciativa foi do senhor Joaquim Faleiro da Silva41. A Lei

nº 38 de 18.01.1927, sancionada pelo Major Antenor de Amorim Nascimento concedeu “... o

privilégio ao sr. Joaquim Faleiro da Silva para instalação do serviço de fôrça e luz... A luz foi

inaugurada debaixo da maior satisfação popular dia 01.09.1929, na administração do cel. João

Camilo de Oliveira” (LÔBO, 1939, p. 26).

Isso significou mais um dos grandes avanços para Bela Vista. A energia era algo

espetacular e ao mesmo tempo estranho para as pessoas, que estavam acostumadas com a

escuridão da cidade. Podiam vê-la agora, iluminada, esta luz podia chegar até o interior das

casas. Lôbo afirma que:

Os benefícios da luz incandescente hoje se manifestam em todas as surpreendentes
realizações do século. Bella Vista não possue mais á noite a fisionomia treistonha da
outrora, mas apresenta uma visão magnífica, com a sua luz a embelezar ruas e praças,
escorraçando as trevas. (1939, p. 26)

41 De acordo com Arantes (2007), Joaquim Faleiro da Silva era filho de Maria Rufina Faleiro e Jerônimo Faleiro
da Silva, um abastado fazendeiro da época, que mandou seu filho estudar odontologia no Rio de Janeiro.
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Assim que Joaquim Faleiro terminou os estudos no Rio de Janeiro e voltou para Bela

Vista montou um consultório odontológio de alta qualidade. Segundo Arantes, 2007, Faleiro

era o melhor dentista da cidade.

Viera da cidade do Rio de Janeiro, lugar que havia sofrido a Revolta da Vacina42

(1904) em prol de saneamento, progresso e desenvolvimento. Lá tivera uma vida com

qualidade diferenciada daquela que enfrentaria, na pequena cidade de origem. Vendo que em

Bela Vista, ainda, não tinha energia elétrica, não suportou a escuridão e o “ar” tristonho da

cidade. Tratou logo de solucionar tal problema. Formou, então, uma sociedade com pessoas

de sua família e da sociedade belavistense para:

Avaliar com quanto cada um deveria contribuir em dinheiro, convidaram pessoas
competentes para fazer o orçamento da costrução da barragem e da aquisição das
máquinas. A barragem “Santa Bárbara” foi feita no Rio Piracajuba. Joaquim Faleiro
enfrentava o trabalho duro junto com os empregados e o povo entusiamando, ofericia-
lhe dinheiro emprestado para a continuação da obra. No dia em que se festejava Santa
Bárbara, os operários estavam preparando a pólvora para quebrar a pedreira quando,
ao fazer a mistura, a garrafa explodiu. Foi um desastre horrível. Os cacos penetraram
todo o seu corpo. Seu rosto foi perfurado. Ele teve um olho penetrado por um caco de
vidro. Perdeu a vista e quase perde a vida. Fui visitá-lo. Eu o vi. Ele estava todo
enfaixado. (ARANTES, 2007, p.222)

Faleiro era homem de pulso, de coragem e empreendedor. Não mediu esforços para

trazer para a cidade um pouco mais de melhorias. Lutava, com suas próprias mãos, em prol

daquilo que acreditava. Porém, mesmo sendo dotado de conhecimentos e muito inteligente,

não tinha informações suficientes para lidar com tal empreitada. Depois do acidente, ficou

muito debilitado, e endividado. Não podendo trabalhar, o serviço fora interrompido. As

dívidas aumentaram cada vez mais. O “... povo com medo do prejuízo, não refletiu que era

preciso terminar o trabalho, que o empreendimento ainda precisava de muito dinheiro, que

depois da inauguração o dinheiro retornaria aos pouco”. (ARANTES, 2007, p. 222).

Os credores não esperaram e recorreram ao prejuizo levando Joaquim Faleiro a

falência. Arantes conta que tanto ele “... como a esposa tinham um gosto apurado e haviam

construído uma casa muito boa onde é hoje o Fórum. Indo a leilão... Perdeu tudo o que tinha,

perdeu uma vista que, para ele como dentista fazia muita falta. Perdeu sua bela casa e veio

morar numa casinha velha” (2007, p. 223).

42 Segundo Sevcenko (2001), no ano de 1904, estourou um movimento na cidade do Rio de Janeiro. Pelo fim da
campanha de vacinação obrigatória, imposta pelo governo federal, contra a varíola. A situação do Rio de
Janeiro, no início do século XX, era precária. A população sofria com a falta de um sistema eficiente de
saneamento básico. Com o objetivo de resolver tal problema, o então presidente Rodrigues Alves colocou em
prática um projeto de saneamento básico e reurbanização do centro da cidade. No final do ano de 1904, o
presidente revoga a lei da vacinação obrigatória, colocando nas ruas a polícia para acabar com os tumultos.
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No entanto, mesmo depois de ter se decepcionado e frustrado com sua idealização,

Joaquim Faleiro que não era homem de desistir de suas aspirações, mesmo com dificuldade

em todos os sentidos, tanto em aspectos físicos quanto financeiros, aos poucos foi se

restabelecendo. “... terminou a usina e fez a inauguração da luz no dia primeiro de setembro

de 1929”. (ARANTES, 2007, p. 223).

Segundo a autora, os postes de luz não foram colocados todos de um só vez. No dia da

inauguração, somente a Praça Getúlio Vargas e algumas ruas e casas próximas dela ficaram

iluminadas. Nessa mesma Praça aconteceu a festa, “...Toda a praça ficou tomada de gente.

Houve muitos discursos. E o povo gritava: Viva a luz! Viva a luz! E naquele momento, as

lâmpadas acenderam-se, nas casas e em alguns postes, que já haviam sido colocados. O povo

estava emocionado”. (2007, p. 224). Nessa empolgação e admiração o povo ainda não tinha

noção do “... potencial extraordinário que os novos recursos comportavam e a profundidade

com que podiam alterar as feições e rotinas cotidianas de tudo, de todos e de cada um”.

(SEVCENKO, 1998, p. 548).

Na imagem de número 35, do lado direito do obelisco podemos ver o Hotel Arantes,

que pertenceu ao Senhor Domingos e Dona Margarida. Era uma construção com arquitetura

simples. Com bastante janelas, era um lugar bem arejado, com claridade invejável. O hotel

“... continuava o mesmo em suas modestas instalações e tratamento acolhedor de seus

proprietários ... em cuja companhia passei alguns anos, como hóspede da casa”. (TAVEIRA,

1981, p.03).

Segundo Esther43 (2012), o hotel era grande. E, por ser um dos poucos que existia, na

cidade, oferecia asseio e hospitalidade aos viajantes, mascates, compradores de fumo e outros

visitantes que, rumo a São Paulo passavam por Bela Vista. Muitos desses viajantes

hospedavam-se, ali, por muitos dias. Arantes44 nos relata que:

Hotel era um nome pomposo para a construção simples do Hotel Arantes. No interior
a primeira impressão mudava-se. A sala de jantar era grnade e arejada. Na parede,
havia um relógio alemão, de pêndulo, com um som muito bonito. Num canto, um
Filtro Fiel, muito limpo, com uma capa de crochê. Ao lado, uma bandja de copos
limpíssimos, cuidados pela Tunica. As mesas eram grandes, cobertas de toalhas de
tecido xadrez durante o dia e branco à hora das refeições. (2007, p. 277)

A mesma autora, ainda, nos informa que o hotel “... era comprido, com quartos de

cada lado do corredor e uma fileira de bacias de rosto e jarros bem limpinhos com água, para

43 Esther era filha de Maria Adélia Mendonça Arantes e Ovídio Baptista Arantes. O senhor Domingos e Dona
Margarida eram seus avôs paternos.

44 Maria Adélia Mendonça Arantes era nora do senhor Domingos e Dona Margarida e deixou relatos importantes
sobre o Hotel Arantes em seu livro: “Terra branca, terra vermelha”, 2007
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lavar as mãos. Naquele tempo não havia água encanada. O hotel era famoso pela comida

muito boa”. (2007, p. 278) Na fotografia de número 35, percebemos que era uma residência

que possuía dimensões consideráveis para abrigar grande quantidade de hóspedes. Viajantes

que apareciam naquele período. Bela Vista estava na direção para São Paulo. Então, todos os

carros, caminhões ou transportes passavam pela cidade. Devido a isso o hotel mantinha-se

com uma clientela rotineira e notável.

Além da qualidade e conforto do hotel, a gentileza dos proprietários era a marca

registrada. Seu Domingos tratava os hóspedes “... como pessoas de casa. Havia naquele tempo

muitos sírios, compradores de fumo, vindos principalmente de Ribeirão Preto, que se

hospedavam por longo tempo no hotel, fazendo sua base em Bela Vista” (ARANTES, 2007,

p. 278). Estes eram clientes certeiros e se tornavam amigos da família. Eles “... tinham

pedidos especiais e Dona Margarida atendia seus desejos. Havia sempre um saquinho de

coalhada síria escorrendo na cozinha”. (ARANTES, 2007, p. 278).

Segundo Arantes, Dona Margarida conseguia manter o hotel com boa alimentação e

fartura. Tinha “... pessoas conhecidas que lhe forneciam queijos, ovos, polvilho, farinha de

primeira, frangos, guariroba. Eram fornecedores certos que deixavam de vender para outras

pessoas, para servi-la”. (2007, p. 278). Enquanto Dona Margarida era a chefe de cozinha, seu

Domingos administrava o fluxo de hóspedes e o

... serviço das refeições. Ele tinha até um escritório, que era famoso na família. Numa
mesa quadrada havia papéis, lápis, remédio. Havia sempre uma garrafa de vinho bom,
uma lata de mamelada, um maço de fósforos, blocos e envelopes. Num canto, uma
vitrolinha e muitos discos bons. A maior parte, música caipira, mas discos bem
escolhidos. Toda noite, os filhos iam tomar a bênção de seu Domingos e Dona
Margarida e levavam os netos, que ficavam brincando na pracinha em frente o hotel.
(ARANTES, 2007, p. 279)

A Praça Getúlio Vargas sofreu descaracterizações impressionantes. Hoje, quase nada

do que fora construído, antigamente, existe mais. Os bancos e o calçamento foram trocados

por motivo de desgaste. O jardim original também sofreu diversas modificações. Novas

árvores foram plantadas e o obelisco passou por inúmeros retoques de pintura. É nesse sentido

que são as imagens fotográficas que nos ajudam a recuperar na memória, a estrutura original,

não só da praça, mas também, de grande parte da história da cidade. Podemos, através do foco

de Antônio Faria, resgatar a memória de Bela Vista de Goiás.

As imagens encontradas nas fotografias possibilitam-nos chegar não só a conhecer,

mas a ter a possibilidade de visualizar uma determinada época. Além disso, permitem

desvendarmos e compreendermos as práticas sociais e culturais realizadas na cidade. De outro
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modo nunca teríamos como visualizar e compreender o que foi a cidade. Hoje, nenhuma das

formas se constitui as mesmas. O tempo, o espaço e as pessoas foram mudando.

A fotografia permite a reavaliação da realidade, pela recuperação dos significados

perdidos, na invisibilidade do cotidiano, em que homens e mulheres estavam inseridos. O

olhar do fotógrafo na historicidade do tempo e lugar são a memória. Halbwachs coloca que:

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

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

práticas, histórias de vida. Elas se confundem com a própria memória, evitando o

esquecimento, garantindo a sua duração no tempo. É bem verdade que muitas vezes não nos

recordamos dos fatos, mas o uso das imagens ligadas a eles e/ou a outras situações nos

remetem às recordações que correspondem a lembranças de tais acontecimentos distantes.

Em relação às obras realizadas pelo prefeito Sebastião Lôbo, podemos identificar mais

uma de grande importância para a cidade e sociedade. É a construção da Praça José Lôbo, em

1940. Construída em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, esta passou a

concentrar as atividades sociais, políticas e culturais da cidade.

O Prefeito Sebastião Lôbo construiu em 1940 um jardim no local do antigo largo. Para
isso foram contratados o Engenheiro alemão Richard Bloch e o mestre de obras, Elifas
de Melo Brito. O Largo da Matriz passou a chamar-se Praça Getúlio Vargas. Em 07
de janeiro de 1949, o vereador Pedro Alves Ferreira, proprietário da casa que fora de
José Lôbo, por requerimento, sugeriu que a praça recebesse o nome do seu antigo
ilustre morador, que faleceu em 19 de outubro de 1948. Na gestão de Dr. Francisco
Taveira a Praça passou a denominar-se Praça José Lobo. (ARQUIVO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BELA VISTA. Livro de Atas das sessões, 1949).

A praça era conhecida por muitos como um jardim, assim relata Benedita Faria: “... A

praça era linda. Era um verdadeiro jardim. Em volta dos bancos tinha umas plantas

enfeitando, ficava lindo para tirar fotos...” (30.08.2012). Por haver sofrido inúmeras reformas,

desde a construção, teve descaracterizada sua construção original. Nora, no livro “Entre

memória e história” A problemática dos lugares, 1993, afirma que: a memória precisa ganhar

formas para se manter viva. Todavia, não basta simplesmente dar formas, é necessário dar

significados às formas constituídas. Um lugar, para ser tratado como “lugar de memória” deve

ser reconhecido como tal. Isso, pode ocorrer seja por um indivíduo, seja por um grupo social

ou até, por toda uma sociedade. Como diria Nora, “é preciso ter vontade de memória”.
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IMAGEM 36: Foto Faria – Década de 1940 – Construção da Praça José Lôbo

De acordo com Borges apud Pereira 2004, a atual Praça José Lôbo, já não possui

nenhum fragmento da original.

Da antiga praça não existe mais nada. A antiga praça, em art-noveau, possuía duas
fontes luminosas, uma em cada lada da praça, um coreto em mármore, que ostentava o
brasão do Império ao meio. Os passeios eram todos em barro branco batido e os postes
em ferro fundido. Eram postes franceses, todos pequenos. Os bancos eram feitos em
mármore, com encosto. As plantas do jardim eram muito bem cuidadas. No canto
direito da praça (em frente a um dos prédios mais importantes de Bela Vista, o prédio
de Câmara e Cadeia, que infelizmente, já não existe mais) existia um jacarandá, uma
árvore muito rara, que foi plantada aqui por um viajante. Havia árvores tão grandes
que, quando foram contadas, já estavam ultrapassando a altura da torre da Igreja. As
raízes eram tão profundas que os tratores que as retiravam entravam num buraco tão
grande que as máquinas chegavam a ficar totalmente escondidos lá dentro. (p. 41)

De acordo com a imagem de número 36, podemos entender que os únicos registros

visuais que restaram dos aspectos das construções originais, e de grande parte da cidade de

Bela Vista de Goiás, devem-se às fotografias, e ao trabalho de Antônio Faria. Ele, foi quem,

por muitos anos atuou como fotógrafo pioneiro da cidade.

A praça se localiza, na parte central da cidade, e é ponto principal de referência desde

sua construção. À sua frente, está a Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade. E, logo atrás,

encontra-se o Prédio da Câmara e Cadeia, podemos identificá-lo devido sua altura e

arquitetura. É um casarão em estilo colonial com quatro janelas grandes. A porta principal se

localiza ao lado. Era um sobrado e na parte térrea se encontrava a cadeia. A cadeia era um

lugar frio, pouco arejado e claro.

Como a cidade, ainda, era bem pequena, podemos, analisar, através da imagem de

número 36, que a construção da Praça José Lobo, respeita certa simetria de traçado em rede. É
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o resultado da superposição das malhas ortogonais de largas ruas e uma avenida central. É,

pela localização e distribuição dos equipamentos públicos e órgãos do governo, conjunto

arquitetônico feito para abrigar a sede do poder belavistense. É composto pelos poderes

executivo, judiciário, legislativo. Também faz parte o edifício que abriga a Igreja Matriz, além

de ser um local de reunião popular. Esta contava, ainda, com um coreto e uma fonte.

Tendo em vista a diversidade de atividades e de espaços relacionados ao lazer que

eram realizados naquela época, destaca-se o uso público desse espaço, que se constitui como

importante fator de organização urbana. Lugar marcado por relações humanas de força e de

poder. Local onde eram realizados eventos religiosos, políticos e culturais. Assim, podemos

visualizar, na imagem a seguir, uma provável apresentação do coral de crianças da igreja.

Estão homens, mulheres e crianças com expressões de pessoas atentas ao evento. Assim,

contribuiu Brito,

São momentos significativos e vividos no tempo presente em que o grupo parece
trazer de volta o passado num tempo que não é o mesmo. As lembranças fluem nas
mentes daqueles que, movidos pela força da imaginação do eterno retorno da infância
e da juventude, pensam trazer para o presente, as experiências vividas tal qual no
passado. (2006/2007, p. 48)

IMAGEM 37: Foto Faria – Década de 1950 – Praça José Lôbo
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Esses momentos são significativos e foram vivenciados e registrados na imagem de

número 37, . É certo, que com essas imagens podemos, pelo menos, recriá-los. E, o faremos, a

partir das memórias dos que participaram da construção social, cultural da cidade, e das lentes

de Antônio Faria. Somos movidos a fazer isso, pela força da imaginação desde o retorno da

infância, da juventude até esse momento “... não porque a cultura em si tenha o poder de

mudar os dados, mas porque a memória histórica afeta decisivamente a vontade coletiva e

política para mudar. E, de fato, ela é o seu único sustento” (BUCK-MORSS, 2002, p. 21).

É verdade que, momentos assim são vividos por muitos indivíduos, porém, cada um

deixará registrado em sua memória àquilo que mais lhe marcar. Não só o evento, mas os

elementos que participaram da ação são fatores fundamentais e contribuem para trazer à tona

o momento que desejamos lembrar. É nesse sentido, que destacamos detalhes significativos

da Praça José Lobo. Estes só podem ser vistos através de imagens.

Uma particularidade imprescindível, nesta imagem de número 37, é o jardim “... de

estilo clássico, com passeios originalmente cobertos de barro branco...” (CARNEIRO, 1985,

p. 42). Deste, os belavistenses puderam usufruir. Segundo Brito ele “... era grande, bonito,

com canteiros bem traçados e, no centro dele, ficava o coreto, orgulho da cidade”.

(2008/2009, p. 224). Segundo Dona Benedita Faria:

... tinha um senhor de idade, chamado Penha que cuidava da praça e principalmente do
jardim, e o povo respeitava ele, ninguém desobedecia, não jogava lixo no chão. Era
até engraçado, quando um menino via o Penha se tivesse pisando na grama, saia
mesmo, porque ele vinha e chamava a atenção mesmo. O abajur dos postes da praça
era a coisa mais linda, no encosto dos bancos tinha plantas, era bonito demais e era
gostoso ir à praça. (30.08.2012)

De acordo com a narrativa acima, e como podemos ver na imagem de número 37, as

pessoas não pisavam no jardim. Elas respeitavam e cuidavam dele. Eram atenciosas com ele.

Era aquele tempo, “o tempo”, uma época de romantismo, em que os casais davam
voltas pelo maravilhoso jardim da Praça José Lobo, passeando os homens que
estavam desacompanhados no sentido “horário” e as mulheres desacompanhadas no
sentido “anti-horário”. Era o tempo das imensas figueiras, do romântico CORETO, tão
impensadamente tombado. Tombado um marco histórico que se perdeu nas páginas
dos anais de nossa terra. (LEMES, 1980, p. 4)

Em meio ao jardim e bem ao centro está o coreto “... com suas colunas, insinuando

estilo grego...” (CARNEIRO, 1985, p. 42). Também, os alto falantes são da mesma época.

Foram instalados com uma finalidade específica, a de emitir informações, além de músicas,

diariamente tocadas para alegrar as pessoas que estavam ali. Podemos identificar os alto

falantes, na parte de cima do coreto.
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Nessa época, o senhor José Corrêa implantou um serviço de alto falante na Prefeitura,
sendo ele o locutor, cujos programas eram inspirados no da Rádio Nacional do Rio de
Janeiro. Essa amplificadora funcionava, diariamente, das 18 às 22 horas e aos
domingos era ligada, também, no período da manhã, após a missa. A prefeitura se
encarregava de comprar os discos de músicas populares e clássicas. Quando de
aniversários, o alto falante prestava-se para a transmissão de mensagens e
oferecimento de música. Era um tempo animado. O jardim, na atual Praça José Lôbo,
tornou-se o local de passeios de crianças, jovens e adultos, de namorados e de
promessas de casamentos, de comícios; o coreto era um cartão de visitas, foi moldura
para fotos de professores e alunos, de párocos e fiéis e de tantos mais. (BRITO,
2008/2009, p. 224)

Ainda sobre o coreto Arantes relata “... havia quatro bocais de madeira, pintados de

cinza claro, dispostos conforme os pontos cardeais. O som saía forte nas quatro direções. O

alto-falante era muito possante”. (2007, p. 343). José Correia era o responsável pelo som.

Começou a realizar durante certo tempo um “... programa infantil, aos domingos e

entusiasmava as crianças para irem cantar ao microfone”. (ARANTES, 2007, p. 343). Essas

informações estão documentadas na fotografia de número 37, realizada por Antônio Faria.

Não há só um registro dessa história, mas também a memória do que nesse tempo existiu.

Podemos reconstruí-lo graças à dedicação de seu trabalho.

Como afirma a autora, o jardim da praça presenciou e testemunhou muitos

acontecimentos. Estes podem ser lembrados por aqueles que vivenciaram ou pelas imagens

que conseguiram captar e preservar “... a memória visual de inúmeros fragmentos do mundo,

dos seus cenários e personagens, dos seus eventos contínuos, de suas transformações

ininterruptas” (KOSSOY, 2001, p. 27). Podemos presentificá-los ainda mais fortes através da

prosa e verso de Sebastião Santiago:

O CORETO

No centro da nossa praça
praça quase bosque,
um coreto edificado
em colunas meio grossas.

Coreto que brinquei,
coretinho que te chamei!
Saudades que carrego
dos momentos que passei.

Tuas colunas relevadas,
o teu piso já descorado,
ainda sinto-te pertinho,
dos banquinhos dos namorados!

Coretinho meu e teu,
grande abrigo de carinho,
de coluna em coluna,
quanta gente á correu!
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Do teu centro aos degraus,
sob a luz do teu globinho,
quantas crianças pularam,
brincando de sapinho!

Meu coreto, meu coretinho!
Quantas mãos sujas te pegaram,
tantos rastos te deixaram
as brincadeiras de cantinho!

Do espaço que ocupava,
bem no centro do jardim,
não te esqueço, coretinho,
como o pássaro o seu ninho!

Da turma que em ti brincou,
quanta criança te adorou,
e, dos momentos tão felizes
muita saudade só restou!

Dos meninos que em ti brincaram,
duas mãos te dominaram,
mãos que te destruíram,
nesmas mãos que te levaram!

Se a ti hoje recorro, meu coreto,
na praça que já não te acho,
só percebo a tua lembrança
na saudade do meu abraço!

Bela Vista de Goiás, 15 de outubro de 1986. (2006/2007, p. 123)

Dessa forma, vejamos a importância da memória individual e coletiva. Em relação à

memória individual Halbwachs, 2006, entende que, somente pelo fato de um indivíduo

lembrar-se de algo requer a existência de um acontecimento e de um ator. Isto, por si só, já se

trata de memória. Dessa forma, temos a noção individual de memória, na medida em que é

necessário haver uma pessoa que tenha participado do fato, seja como ouvinte ou como ator.

Alguém que possa se lembrar daquele acontecimento e que tenha condições de relatá-lo e,

consequentemente, guardá-lo. Assim, podemos entender, memória como requisito de

armazenamento de informações ou conhecimentos, e dessa forma, defini-la como memória

individual.

Nesse sentido, segundo o mesmo autor, é preciso que haja um testemunho para que

um acontecimento se perpetue e se torne memória para um grupo. A esse testemunho

recorremos para “... reforçar ou enfraquecer e também completar o que sabemos de um

evento sobre o qual já tivemos alguma informação...” (HALBWACHS, 2006, p. 29). Ainda,

de acordo com o mesmo autor, “o primeiro testemunho a que podemos recorrer será sempre

o nosso” (2006, p. 29).

Podemos então, entender que deve haver uma relação harmoniosa entre o testemunho

do “eu” e o testemunho do “outro”. Isso por que “... cada memória individual é um ponto de
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vista sobre a memória coletiva, [...] esse ponto de vista muda segundo o lugar que nele ocupo

e que, por sua vez, esse lugar muda segundo as relações que mantenho” (RICOEUR, 2007, p.

133). Nesse sentido, ambos devemos nos entender como fazendo parte de um mesmo grupo e

do fato vivido. Assim, o recordado deve ser comum aos membros desse grupo.

Detendo nosso olhar para o evento da imagem de número 37, percebermos que mesmo

que tenhamos nos envolvido num mesmo acontecimento, cada um de nós terá a própria

interpretação dele. Acabaremos tendo, no geral, o mesmo testemunho. Halbwachs menciona:

Para que nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes nos
apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de
concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e
outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser reconstruída sobre
uma base comum. Não basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um
acontecimento passado para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstrução
funcione a partir de dados ou de noções comuns... (2006, p. 39)

De acordo com o autor acima, mesmo que, aparentemente, particular ou individual, a

memória está ligada a um grupo. A memória se remete a questão social. Não existe memória

individual sem memória coletiva ou vice-versa. Para ele, o indivíduo carrega em si a

lembrança, mas está impregnado a uma relação mútua na sociedade. Isso, por que “nossas

lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de

eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos”

(HALBWACHS, 2006, p. 30).

Dessa forma, a memória individual não deixa de existir, mas está enraizada em diferentes

contextos, momentos e acontecimentos. E mais, está arraigado com a presença de diferentes

participantes, “... ela não está inteiramente isolada e fechada...” (HALBWACHS, 2006, p. 72).

Isso permite que ocorra uma transferência da memória de sua natureza particular para se

converter, num conjunto de acontecimentos partilhados por um determinado grupo. Desta feita,

podemos definir a transposição de uma memória individual para uma memória coletiva.

É nesse sentido, que o evento analisado, na imagem de número 37, tem uma relação

intrínseca entre a memória individual e a memória coletiva. Não será possível ao indivíduo

recordar de lembranças de um grupo com o qual suas lembranças não se identificam. Somente

aqueles indivíduos, por mais distintos que sejam, forem capazes de recordar de tal

acontecimento podem “... evocar seu próprio passado”. E, “em geral a pessoa precisa recorrer

às lembranças de outras, e se transportar a pontos de referência que existem fora de si,

determinados pela sociedade. Mais do que isso, o funcionamento da memória individual não é

possível sem esses instrumentos...” (HALBWACHS, 2006, p. 72).
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Não conseguimos identificar na imagem 37, nenhum chafariz. Mas, se olharmos com

cuidado, na imagem de número 36, do lado esquerdo do coreto poderemos ver um deles, em

processo de construção. Durante a administração do prefeito Sebastião Lôbo ele construiu

dois chafariz. Um de cada lado do coreto, em homenagem ao primeiro que existia, no largo da

Igreja de São Sebastião, hoje Praça Getúlio Vargas.

Em relação ao primeiro chafariz, ele foi construído em 1875, do lado direito da Igreja

de Nossa Senhora da Piedade (Igreja de São Sebastião), padroeira da antiga Freguesia, depois

nomeada cidade de Bela Vista de Goiás. Em 1906, os chafarizes foram demolidos, tendo com

eles desaparecido, lamentavelmente, uma das melhores relíquias ligadas aos fatos históricos

da terra dos buritizais sussurrantes. Assim explica Lôbo:

Luiz José de Siqueira, natural de São João del Rei, Estado de Minas Gerais, casado
com Dona Ana Gomes Gerais, nascida em Bonfim, foi ele quem começou a dar os
primeiros passos pelo desenvolvimento da povoação, tendo mandado construir ás suas
expensas, em 1875, um Chafariz na praça Senador Silva Canedo, ao lado direito da
Igreja de N. S. da Piedade, padroeira da freguezia. O ato inaugural do chafariz consta
da correspondência seguinte, publicada no “Correio Official” de 29 de janeiro de
1876, n.º 7: Honra ao mérito. No dia 30 de setembro ultimo este Arraial vestio-se de
galas para festejar a cerimônia da benção do lindo chafariz, que o honrado negociante
Sr. Luiz José de Siqueira, ás suas expensas, mandou construir em proveito publico. Na
parte mais elevada da obra está colocada a Coroa Imperial; na parte direita, gravada
em pedra, esta inscrição: - Oferecido ao Sr. Comendador Francisco José da Silva; do
lado esquerdo esta outra – Dedico ao zelo do bem publico, e, finalmente, no centro lê-
se a éra: 1875. Além do exposto, o Chafariz contém duas elevadas columnas nos
centros, três elegantes e pyramides e mais duas bicas de ferro dás quaes a água jorra
com abundância e velocidade sobre um tanque de pedra. (LÔBO, 1939, p. 6 e 7)

De acordo com o autor acima, o chafariz foi construído por iniciativa e às custas do

senhor Luiz José de Siqueira. Significou avanço para o povoado de Sussuapara. “... o

belavistense tinha “muita iniciativa particular”, não esperava “do poder público o progresso

local” e procurava “por si satisfazer as suas necessidade”” (SILVA, 2006/2007 p. 26). De

acordo com o ano, o chafariz foi construído durante o período imperial. Devido a isso, na

parte superior da obra, foi colocado a Coroa Imperial, símbolo de respeito e homenagem ao

governo da época. Outra forma de apreço foi dedicar à construção ao senhor Comendador

Francisco José da Silva. E, por fim, por se tratar de uma obra que, além de servir a população,

significava um adereço belíssimo que o povoado acabava de receber.

A obra foi abençoada em cerimônia religiosa pelo padre João Francisco de Azevedo.

Houve “... um lauto jantar, onde reinou a mais perfeita harmonia, levantando-se diversos

brindes que foram enthusiasticamente, correspondidos” (LÔBO, 1939, p. 7). Os habitantes

desse povoado jamais esquecerão “... o phylantropico serviço que acaba de prestar- lhe o

benemérito Sr. Luiz José de Siqueira o qual pôr ato tão meritório mais ainda conquistou a
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imorredoura gratidão dos seus amigos, que incessantemente fazem sinceros votos pela sua

prosperidade” (LÔBO, 1939, p. 7).

É atribuído a ele, “(...) também, a construção do primeiro cemitério local” (SILVA,

2006/2007 p. 20). Como se observa nas afirmativas dos autores acima, é que provavelmente o

Senhor Luiz José de Siqueira era um homem que demonstrava boas condições financeiras.

Elevada a categoria de freguesia, Bela Vista passou a contar, também com um

cemitério. Foi edificado de forma muito simples, “... na praça onde está situada a nova Matriz,

por iniciativa do Sr. Luiz José de Siqueira, subscrição popular. Da nossa infância guardamos

viva lembrança do perímetro do cemitério, cercado de muros, com toscas sepulturas de grade

de madeira.” (LÔBO, 1939, p. 28).

No entanto, o cemitério construído pelo senhor Luiz José de Siqueira, já não era mais

suficiente para comportar os mortos. Estava sendo um “empecilho”, pois estando bem no

centro, dificultava a emancipação da freguesia. Assim, explica Ribeiro “... O cemitério antigo

teria sido doado por Luiz José de Siqueira, um mineiro, comerciante pioneiro do lugar.

Protegido por uma cerca de madeira já apodrecida, era pequeno e precário”. (2011, p. 39).

Dessa forma, a mesma autora relata:

Ali perto, numa colina, Antônio Cândido construiu, praticamente às suas expensas, o
cemitério local definitivo. O campo santo de agora era amplo e cercado de muros,
construído ao custo de (1) conto oitocentos e trinta e cinco mil réis. Para uma
comunidade que buscava a autonomia política e administrativa, o cemitério, além do
óbvio benefício para as famílias da rua e da roça, era mais um passo que somava
pontos a favor daquele sonho dos habitantes. Agora, além da Igreja Matriz, da escola,
da casa do foro em planejamento, o arraial tinha cemitério. Por ser construída em
terras do patrimônio da Igreja a esta pertencia oficialmente com o título de “cemitério
paroquial”, ficaria sob a administração do poder episcopal com regulamento próprio e
dependeria do poder civil apenas quanto à polícia (segurança) e higiene. (2011, p. 39)

Com mais esse bem adquirido, a freguesia dava sinais de progresso e organização

administrativa, mesmo sendo um costume, era um fator que demonstrava organização. Esse

detalhe pode ser visto na constituição do próprio corpo do cemitério, que foi “... dividido em

quadras para adultos e menores e com lugar reservado para crianças pagãs, acatólicos e

suicidas” (RIBEIRO, 2011, p. 39).

Além dessa característica, havia também uma diferença de custo das sepulturas.

Enquanto que, para os adultos que tinham condição financeira era um valor mais elevado,

para os pobres era de graça. O dinheiro pago pelas sepulturas era utilizado para oferecer

vinho e velas para a paróquia. Sobre o novo cemitério, Lôbo completa afirmando que “É um

cemitério bem construído, onde dorme o sono eterno de grandes vultos cujos nomes estão

honrosamente ligados à história de Bela Vista”. (1939, p. 28)
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Depois de pronto, todos ficaram à espreita imaginando quem iria inaugurar o cemitério

novo. Por infelicidade do destino e do próprio “... Antônio Cândido da Costa Moraes que

construiu o cemitério, plantou umas palmeiras em volta e ficou todos na expectativa de quem

seria a primeira pessoa a ser enterrada no cemitério. Essa pessoa acabou sendo a própria

filha”. (BORGES, 2004, p. 39). Sua filha única filha, Ana Cândida de Morais (1883-1893),

morreu aos dez anos de idade, vítima de febre tifo. Um triste acontecimento que corroeu na

vida do homem que:

... Praticamente, dera o cemitério àquela comunidade, inaugurou-o repousando na
primeira campa aberta o corpo da única filha. Profundamente abalado, daí em diante,
passou a olhar contemplativo, de uma das janelas de sua casa, para a colina onde sua
filha Ana dormia ao som do vento que farfalhava nas palmeiras que ele plantara.
(RIBEIRO, 2011, p. 39 e 40)

É nesse sentido que existem os chamados “lugares de memória”. Quando falamos de

memória, temos a nítida impressão de que para mantê-la viva, é preciso dar a ela uma forma.

Neste caso o cemitério continua presente nesta cidade, assim como o túmulo de Ana Cândida

de Morais.

Ao retratarmos os mais diversos aspectos e detalhes da imagem de número 37,

estamos também dando forma, não concretamente, mas através de fotografias e das fontes.

Podemos, pois, dar vida a esses lugares de memória. E eles ganham forma na medida em que

se ancoram, nesses lugares, as mais diversas lembranças. O coreto, os chafarizes, o prédio da

Cadeia, da Câmara, o cemitério e tantos outros que só existem nas fotografias, que segundo

Nora (1993), essas também são lugares de memória, ou em pequenos vestígios. Ou em

acontecimentos que não fazem parte do “nosso tempo”. Ricoeur coloca que:

Para evocar o passado sob a forma de imagens, é preciso poder abstrair-se da ação
presente, é preciso atribuir valor ao inútil, é preciso poder sonhar. Talvez o homem
seja o único ser capaz de um esforço desse tipo. Ademais, o passado, ao qual assim
remontamos, é lábil, sempre a ponto de nos escapar, como se aquela memória
regressiva fosse contrariada pela outra memória, mais natural, cujo movimento para a
frente nos leva a agir e a viver. (2007, p. 67)

São muitos os exemplos, porém, o que mais importa é saber que esses “lugares de

memória” vão se constituindo e estabelecendo relações com os novos que vão surgindo. E, até

mesmo com as futuras gerações, através dos registros e do fato de historicizar tais fatos

ocorridos. De acordo com o historiador francês Pierre Nora, os lugares da memória

conseguem: “... parar o tempo... bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um estado de

coisas, imortalizar a morte, materializar o imaterial para... prender o máximo de sentido num

mínimo de sinais” (1993, p. 22).
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Essa afirmação indica que, mesmo os lugares que não estão mais presentes

materialmente, podem estar vivos em registros fotográficos. Estes podem ser algum resquício

presente na memória das pessoas que conseguem, dessa forma, estabelecer vínculos entre o

tempo passado e tempo presente. Por isso, podem ser chamados de “lugares de memória”.

Paul Ricoeur diz que:

Esses lugares de memória funcionam principalmente à maneira (...), dos indícios de
recordação, ao oferecerem alternadamente um apoio à memória que falha, uma luta na
luta contra o esquecimento, até mesmo uma suplementação tácita da memória morta.
Os lugares “permanecem” como inscrições, monumentos, potencialmente como
documentos, enquanto as lembranças transmitidas unicamente pela voz voam, como
voam as palavras. (2007, p. 58)

A imagem de número 37 retrata de uma forma ampla, grande parte da Praça José

Lôbo. Provavelmente, a intenção de Faria seria essa mesma. O registro que ele fez, conseguiu

preservar “... a memória visual de inúmeros fragmentos..., dos seus cenários e personagens,

dos seus eventos contínuos, de suas transformações ininterruptas” (KOSSOY, 2001, p. 27).

Mas ao mesmo tempo, ele moldou, através de suas lentes, a criação de uma imagem, a partir

de sua própria interpretação, pois:

o ser humano é por natureza um ser criativo, no ato de perceber, ele tenta interpretar e,
nesse interpretar, já começa a criar. Não existe um momento de compreensão que não
seja ao mesmo tempo criação. Isto se traduz na linguagem artística de uma maneira
extraordinariamente simples, embora os conteúdos sejam complexos. (OSTROWER,
1988, p. 167)

O criador/fotógrafo é um intérprete do mundo, mais do que isso, é um agente

transformador. É, através das imagens fixadas que teremos lembranças, recordações ou noção

de como foi aquele momento. Isso se concretiza a partir da observação individual do mundo,

que, sendo particular, originará novas formas.

Assim, a concretização da obra/fotografia, será capaz de criar nas pessoas um novo

olhar, uma nova interpretação. Por isso, torna-se essencial, que o fotógrafo esteja atento. Deve

se tornar sensível aos estímulos, no momento de captar qualquer que seja a imagem. Dessa

forma, ele será capaz de registrar elementos dessa realidade a partir de sua subjetividade,

dando-lhes uma nova configuração. “... É a competência de quem olha que fornece

significados à imagem. Essa compreensão se dá a partir de regras culturais, que fornecem a

garantia de que a leitura da imagem não se limita a um sujeito individual, mas que acima de

tudo seja coletiva” (MAUAD, 2008 p. 39).

Podemos então, entender que a criatividade emerge, a partir da sensibilidade do artista.

Isso ocorre com relação ao meio em que ele está inserido. Configura um fluxo entre o que ele
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capta do meio cultural como o fotógrafo e o que age sobre ele. E, ainda, como, por fim, seu

trabalho será interpretado por outras pessoas.

Nesse sentido, ao retratar a imagem de número 37, Antônio Faria conseguiu abarcar

lugares importantes e que se tornaram históricos para Bela Vista. Hoje, grande parte deles, só

pode ser vistos através de suas fotografias. Não existem mais. Exemplo disso, é o Prédio de

Câmara e Cadeia, situado ao sul da Praça José Lôbo.

No mesmo ano da emancipação do município, em 1896, foram tomadas as primeiras

medidas para a acomodação da administração pública. Dois anos depois, deixaria de pertencer

a Bonfim para ser “... transferida para Bela Vista por força da Lei n. 164, de 11 de junho de

1898, sancionada pelo Presidente do Estado Bernardo Antônio de Faria Albernaz”. (SILVA,

2006/2007, p. 27).

A pedido, Felicíssimo Domingues e esposa Antônia Exolinda de Souza, cederam
(16.12.1896) à municipalidade um prédio, no largo da Matriz, para nele funcionar a
cadeia, “a casa pública das audiências” e as sessões do Conselho Municipal até que se
concluísse “o edifício para esse fim destinado”. (SILVA, 2006/2007, p. 27)

Em relação ao poder executivo, o primeiro Intendente Municipal eleito foi o

farmacêutico Drº João Araújo Leite (1865-1897), que faleceu no Rio de Janeiro, antes da

posse. Assumiu então, o Vice-Intendente Bonifácio da Silva Rocha, “... que se revelou pelo

dinamismo. Com a ajuda do povo, tratou de construir o edifício para a instalação da Cadeia

Pública, Conselho Municipal e Fórum”. (SILVA, 2006/2007, p. 27).

Nas imagens dos números 36 e 37, podemos visualizar o prédio provisório da Câmara

e Cadeia, edifícios que não existem mais. Só restaram lembranças dos locais, pois, a

construção foi demolida e transformada em outros estabelecimentos.

Este, no entanto, é mais um lugar que podemos considerar como sendo “lugar de

memória”, em Bela Vista. Há controvérsias das quais precisamos nos desprender. Quando se

fala em “lugares da memória”, muitos logo entendem que a ideia de lugar está arremetida

somente no sentido arquitetônico. Logo, tornou-se comum afirmar que os edifícios antigos,

monumentos públicos, museus, arquivos, entre outros espaços edificados, são lugares da

memória.

São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e funcional,
simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo um lugar de aparência
puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar de memória se a
imaginação o investe de uma aura simbólica. (NORA, 1993, p. 21)

Entretanto, para além da concretude e da funcionalidade, os “lugares de memória” são

igualmente compostos de significados. “... compreende-se as razões que levam a tratar as
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práticas ou as obras enquanto fatos simbólicos que é preciso decifrar... (BOURDIEU, 1992,

p. 3). Isso quer dizer, que as datas comemorativas, as homenagens póstumas, um minuto de

silêncio, entre outras coisas, podem então ser classificados como “lugares de memória”.

Nesse sentido, as imagens a seguir compõem todos os aspectos discutidos, desde o que

podemos caracterizar, de memória individual, coletiva ou até, mesmo, significar um “lugar de

memória”.

IMAGEM 39: Foto Faria – 1961 - Visita do Presidente
Juscelino kubitschek – Av. Pedro Ludovico Teixeira

No que se refere à memória, os fatos políticos em Bela Vista sempre expressaram

momentos de grandes feitos memoráveis. Sobre a política belavistense, Gomes retrata:

Política! Antiga e bendita política. Bairrismo, paixão pelo poder, revanchismo e até
mesmo amor de verdade por uma terra. Dinastia dos Lobos, oposição dos Camilos,
visão renovadora e liberal do Gumercindo, juventude e populismo do José Francisco,
construção e trabalho na era Vanderlan, senso administrativo e cooperativista do José
Amorim. Era assim o mundo político. Mas tudo isso somou para o crescimento de
Bela Vista de Goiás. Sentimos orgulho de ter pegado o bastão destes apaixonados pela
terra dos buritizais verde e tremulantes, que balançam suas folhas de um lado para o
outro anunciando que nossa geração não pode parar no tempo. (2006/2007, p. 95-96)

A visita do presidente Juscelino Kubistschek a Bela Vista foi um presente para a

cidade e para a população que o esperava com todo fervor. Apoiando ou não o PSD, partido

de Juscelino, a comunidade, em peso, foi recebê-lo, no trevo da cidade. Acompanhou-o pelas

ruas principais da cidade. Seu Orismundo relata:

Quando o Sebastião Lôbo estava na política ele trouxe o Juscelino aqui. O Pedro
Ludovico era muito ligado com o Sebastião Lôbo. Então, ele pediu o Pedro Ludovico
pra trazer ele aqui e ele trouxe. As mulheres quase acabou com ele, quase tirou até as
roupas dele. Abraçou ele demais, todo mundo queria chegar perto dele. O Juscelino
tinha uns lenços no bolso, as mulheres tomou. Tomou os lenços dele tudo. Ele tava
fazendo a campanha política para Senador de Goiás, aí ele veio aqui. Ele desfilou pela
avenida, foi na praça e na casa do Sebastião Lôbo. A recepção foi lá na casa dele,
naquela casa que tem até hoje. É lá a onde é o comitê do Eliezer, tá do mesmo jeitinho
a casa. (25.08.2012)

IMAGEM 38: Foto Faria – 1961 - Visita do Presidente
Juscelino kubitschek – Praça José Lôbo
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Na imagem de número 39, identificamos o prefeito da cidade, Sebastião Lôbo

dirigindo o carro em que conduzia Jk e outros prováveis políticos pelas ruas da cidade.

Segundo o senhor Mikhael Chahoud Chahoud45, “... dentro de Bela Vista só tinha quatro

carros naquela época. Carro do Geraldo Felipe, do Sebastião Lôbo, do doutor José Camilo...”.

Diante disso, acreditamos que o jipe da imagem era de propriedade do prefeito Sebastião

Lôbo.

Na imagem de número 38, o prefeito Sebastião Lôbo é o primeiro da direita pra

esquerda e está de terno claro e gravata preta. Ele era muito amigo de Pedro Ludovico, que

acompanhava JK em sua campanha para Senador do Estado em 1961. A pedido do prefeito de

Bela Vista, Pedro Ludovico trouxe-o até a cidade. Esta imagem captada por Antônio Faria

não foi encomendada, segundo ele mesmo: “Eu mesmo que fiz por conta própria. Tirei no

jardim, na Praça do jardim” (BORGES, 2004, p. 60). Diante dessa narrativa, percebemos que

Faria tinha iniciativa própria, não fazia fotografias só por encomendas.

Não foi diferente em nenhum aspecto. Faria conseguiu, através do seu olhar, nos

presentear com a gradativa mudança e crescimento da cidade e também, em relação a todo

processo econômico, político, social e cultural. Vimos, que nesse processo, tanto os homens

quanto as mulheres tiveram parcelas significativas de contribuição. “em um passado não tão

distante, a vida se fazia com muita criatividade, os bens úteis à manutenção diária eram

produzidos com dificuldade e de acordo com a necessidade do usuário” (PINHEIRO, 2010, P.

15). A autora expõe que: “tudo que eles precisavam para sobreviver era produzido de forma

artesanal, nesse espaço”. (2010, p. 15)

2.4.2. GUMERCINDO MANOEL DO NASCIMENTO

Gumercindo Manoel do Nascimento nasceu em Bela Vista no dia 26 de agosto de

1923 e faleceu na mesma cidade, no ano de 2004. Filho de Antônio Moreira da Silva e de

45 Mikhael Chahoud Chahoud nasceu no dia 04.01.1926 na cidade Beightas – Libâno. Veio para Bela Vista com
28 anos por motivos econômicos. Ao chegar aqui se casou com Nazira Felipe Chahoud, filha de um dos mais
antigos comerciantes da cidade. Herdou do sogro a loja de tecidos que existe até os dias de hoje. Seu Mikhael
está com 86 anos e está muito lúcido. Vive aos cuidados dos dois filhos, Ricardo e Maria Cristina. Seu
Mikhael desenvolveu um costume que se tornou conhecido e respeitado na cidade, Ricardo Skaf nos explica:
“Meu pai sempre foi muito católico e quando veio pra cá, essa devoção foi se aprimorando cada vez mais. Ele
desenvolveu algumas paixões que é a missa, o futebol e acompanhar todos os velórios da cidade, não se sabe
por que, nem ele sabe o porquê. O futebol não perdia nem um, quando deixou de ir nos estádios passou a
assistir pela TV. E o velório ele ainda vai a igreja, vai onde tá a pessoa, mas ele, já não acompanha muito o
velório porque ele gostava muito era de segurar na alça do caixão e como ele não pode por causa do peso
então, só visita. Ah! Sempre que vai em um velório, usa palito”. Ricardo e Mikhael concederam-nos entrevista
no mesmo dia (11.09.2012).
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dona Maria Benedita Catarina, é o primeiro filho dos sete que o casal teve. Gumercindo

cresceu e viveu toda sua vida em Bela Vista de Goiás. Com 10 de idade, a vida lhe dá uma

rasteira. Com a morte de seu pai, assumiu juntamente com a mãe as responsabilidades de

casa, de criar e de educar seus irmãos. Sua infância “... foi marcada pela falta de condições

financeiras. Não teve tempo para brincar, fazer as travessuras irresponsáveis de criança, e,

muito menos, desfrutar do que estava feito” (GOMES, 2008/2009, p. 118).

Durante sua infância, ajudava sua mãe na plantação, colheita e depois vendia os

produtos pelas ruas da cidade. Produtos como a carne, a banana e pão eram apreciados pelo

belavistense. Tudo era trazido pelas mãos de Gumercindo.

Na juventude, não foi diferente, trabalhou como “(...) pedreiro, lavador, ferrador de

cavalo, empalhador de fumo e trabalhador braçal da Prefeitura” (GOMES, 2008/2009, p.

119). Gumercindo “cursou somente até a quarta série no antigo Grupo Escolar Antônio

Carlos, atual Dr. Belém” (2008/2009, p. 119).

Na década de 1940, Gumercindo conheceu Rosa Martins do Nascimento e não

demorou muito para se casarem, tendo logo depois do casamento dois filhos, Vilmon Martins

do Nascimento e Rogumercy Terezinha do Nascimento. Com o apoio constante da esposa e

dos filhos, Gumercindo continuou a trabalhar, agora em prol de sua família. Segundo Gomes,

2008/2009, esta família começou a destacar na vida,

(...) pública e no mundo maçônico. Além daquelas atividades iniciais da infância, ele
foi encanador, proprietário do primeiro cinema da cidade e presidente da União
Atlética Sussuaparense, timaço inesquecível; seus torcedores têm, até hoje, a
escalação de cor. Gumercindo foi tabelião do Cartório de 2º. Ofício, e depois
transferido para o Cartório do 1º Ofício (Registro de Imóveis), aposentando-se nesta
função aos 70 anos de idade. Não parou de trabalhar, continuou exercendo a atividade
de agropecuarista, com dedicação. Motivado pela aspiração de um povo que sofria
pelo aperto dos laços de uma ditadura silenciosa, fria e dolorosa, liderou a chegada de
um tempo novo. (p. 119)

Mesmo com pouca instrução Gumercindo sempre foi muito ativo e inteligente. Bela

Vista passava por duas realidades extremamente opostas. De um lado muita pobreza em

relação a bens materiais e distribuição de renda. E, por outro, um período de rica cultura, com

teatro, coral e banda de música. Gumercindo, em 1950 comprou o cinema que já existia na

cidade, desde 1942. Este, era situado na atual Rua Egerineu Teixeira, onde hoje é o prédio da

Telegoiás. É o que veremos na imagem a seguir.
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IMAGEM 40: Foto Faria – 1960 - Rua Egerineu Teixeira –“Rua do Cinema”

Nesta imagem, Faria ampliou o foco de sua visão, registrando desde uma pontinha da

Praça Getúlio Vargas até a Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Nesta rua, podemos ver “o

bar Pérola do Sul à direita, à esquerda a farmácia do Sr. Geraldo Carneiro. Podemos ver a

praça de baixo, onde existe o obelisco, em homenagem à primeira capela erguida por dona

Josefa Teles” (BRITO, 2006/2007, p. 43). O Cinema Cine Bela Vista se localizava no

segundo prédio, acima do bar “Pérola do Sul”. Podemos observar, também, que nas ruas não

havia calçamentos. O asfalto realizado em Bela Vista foi feito também, na administração do

prefeito Gumercindo. A Avenida Pedro Ludovico Teixeira e algumas ruas do centro da cidade

foram calçadas com bloquetes.

Este cinema foi de relativa importância e influência cultural para a cidade. Ele

transmitia informações através dos filmes, pois nesse período existiam apenas duas escolas na

cidade. Havia o Grupo Escolar Antônio Carlos que oferecia ensino até o aluno fazer o teste de

admissão, ou seja, um teste de conhecimento e, assim poder ingressar no Colégio Cônego

Trindade para realizar o ginásio. Não eram muitos os que conseguiam chegar a estudar, neste

colégio. Em relação a essa questão, Arantes era professora, no Grupo Escolar, desde 1925, e

nos explica:

Chegou dezembro. Como era de praxe, naquele tempo, o Diretor fazia o exame oral de
cada turma. Eu tinha mais meninos do que meninas. Os rapazes eram bons em
matemática. Na hora do exame, José Lobo ditou os problemas e, graças a Deus, eles
fizeram direitinho. Passaram vinte alunos. Esta classe marcou-me toda a minha vida.
Uns eram adiantados, outros deram-me um pouco de trabalho. Como eram rapazes e
moças, tinham interesse em estudar para passar... ( 2007, p. 180).
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No entanto, em termos de instrução e economia, Bela Vista ainda era relativamente

pobre. O povo belavistense carregava, na alma um espírito cultural muito forte.

Principalmente, pela influência de Normanda, Leoneta e Dona Menina que transmitiam de

forma habilidosa e tênue toda uma cultura que não poderia ser abafada. Suas informações

eram bem aceitas e distribuídas àqueles que tinham sede de aprender. Foi, a partir dessa

dinâmica, que o cinema também fez parte desse período. Os filmes influenciavam a todos que

a eles assistiam. As sessões eram lotadas. Dona Menina era cliente assídua deste

estabelecimento. Segundo ela o cinema era,

bem frequentado. As moças e os rapazes ficavam passeando no jardim até a hora de
começar o filme. Nessa hora, apagavam-se as luzes do jardim, porque a energia da
usina não era suficiente para sustentar dois locais. Eu adorava ir ao cinema. No
domingo havia matiné para as crianças com muitos filmes de Tarzan e seriados. As
meninas chegavam a vender vidros na farmácia para completar a entrada da matiné.
Muitas vezes jogaram fora parte do meu remédio para desocupar o vidro depressa.
(ARANTES, 2007, p. 364)

O palco do cinema sediou por várias vezes as apresentações teatrais. Podemos dizer

que era impossível o belavistense não adentrar ou ser contagiado com essa gama de cultura de

grandes vultos da nossa história. Os filmes que eram retratados, no cinema, eram de uma

variação impressionante. Segundo Arantes “assisti a alguns filmes bons como Sangue e Areia,

Os Irmãos Corsos, A máscara de ferro” (2007, p. 364). Assistia-se também, o Manto Sagrado,

O Gladiador, Zorro, Nyoka - A Rainha da Selva, O gordo e o magro, Mazaropi e filmes de

faroeste. Segundo Vilmon46, os filmes “... eram encomendados por uma distribuidora de

Piracanjuba que os conseguia de Ribeirão Preto”.

Como podemos ver, os filmes transmitiam informações e conhecimentos. Não era,

apenas, um meio de entretenimento. De uma forma ou de outra, acabavam por exercer

influência naqueles que assistiam às películas. Isso, mesmo se tratando de uma sociedade que,

ainda, se encontrava em meio a muita resistência. Nesse sentido, Hobsbawm esclarece que “A

história não consiste de uma única etapa. As sociedades “tradicionais” não são estáticas e

imutáveis, imunes à mudança e à evolução históricas, nem existe um único modelo de

“modernização” que determine sua transformação”. (1998, p. 216).

Dessa forma, percebemos que algumas pessoas conseguiram apreender e trabalhar

essas influências, de forma a entender que as mudanças começam dentro de si. Janet Pinto

explica que “... os filmes mostravam muitas coisas diferentes que a gente não conhecia e

também muitas mulheres corajosas, então isso tudo mexe com a gente” (11.09.12).

46 Vilmon Martins do Nascimento era filho do proprietário e acompanhou toda essa trajetória ao lado do pai.
Este concedeu-nos entrevista dia 27 de setembro de 2012.
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Bela Vista podia contar, nesse período, com alternativas culturais que, atualmente,

não existem mais. Exemplos disso eram os filmes do cinema, com as peças teatrais, com as

vozes do coral e com a banda de música. Não se restringia a uma parcela da população, esses

eventos artísticos poderiam ser vistos e ouvidos por todos aqueles que tivessem interesse.

Assim, o cinema poderia ser frequentado por toda a população. Segundo Paulo Antônio “o

ingresso do cinema era acessível a todos, não era caro” (11.10.2012). Dona Menina conta que

suas filhas vendiam vidros, na farmácia para completar o dinheiro do ingresso do cinema. Em

1964, o cinema foi fechado. Genizon Carvalho disse:

Eu era presidente do Grêmio, naquela época era grêmio no colégio e os estudantes
tinham direito de 50% de desconto, a “meia”, e o Gumercindo era o dono do cinema.
Naquele tempo à subversão47 tava começando a entrar no meio dos estudantes, aí eu
achei injusto aquela situação. Uai, todo lugar tinha direito de 50%, por que Bela Vista
não dá 50% de desconto pro estudante? Aí, fizemos uma manifestação lá na porta do
cinema, tinha muitas mulheres, então nós fomos pra frente do cinema e encheu aquela
rua lá. Nós não deixamos ninguém entrar e aí ficou aquele negócio. No outro dia o
Sebastião Lôbo me chamou lá na casa dele, e como ele era adversário do Gumercindo,
ele falou: “Se vocês precisarem de dinheiro pra ir pra Goiânia, eu arrumo”. E aí você
sabe, estudante não tem dinheiro, ele deu dinheiro pra nós pagar passagem, aí nós
fomos pra UGES, o presidente da UGES era o Santa Cruz, ele havia sido preso, era
um subversivo na época. Ele deu todo apoio pra nós, ele mandava aqueles caras junto
vir junto com a gente e tal, mas acabou fechando o cinema. O Gumercindo não dava
os 50% e nós não aceitamos. Nós fomos até o governador, ele deu apoio e mandou
fechar. Nessa época, o Gumercindo ainda não era prefeito. Mas depois eu e o
Gumercindo ficamos muito amigos e passamos a ser irmãos de maçonaria. (17.09.12)

Como Genizon, muitos outros estudantes participaram. As mulheres participaram

desta manifestação em prol de ideais e direitos, nos quais os jovens daquela época

acreditavam e lutavam. De certa forma, não podemos dizer que, em Bela Vista tenha ocorrido

outras manifestações com movimentações, como essa. Acreditamos que esta tenha sido a

única. No entanto, o cinema foi fechado. A cidade perdeu um dos bens culturais que possuía.

Isso, não somente pelos filmes ou pela distração, mas também por que era local de

dramatizações teatrais. Com o seu fechamento, tínhamos a menos um local para realização

dos frequentes espetáculos. Sem dúvida, a população ficou assustada, pois essa manifestação

não teve ideias somente dos jovens idealistas de Bela Vista.

47 O entrevistado usa a palavra “subversão”, para retratar o momento em que o Brasil foi “... marcado por
manifestações estudantis em todas as grandes cidades do país, as quais haviam se articulado setores
expressivos da intelectualidade e das classes médias. (...) a ditadura pareceu tolerar, ou negligenciar, a cultura
de Protesto (música, cinema, literatura, artes plásticas), elaborada por artistas e intelectuais que, através de sua
arte, e de seu humor, criticavam a censura e o regime... (FILHO, ROLLEMBERG, 2009, p. 01). Houve
manifestações populares em todo país, esta que ocorreu em Bela Vista não se tratou de um caso isolado, fez
parte das movimentações “... culturais outras, extraordinariamente populares, que não tiveram senão
problemas secundários com a ditadura e seus censores” (FILHO, ROLLEMBERG, 2009, p. 0)



172

Nós recebíamos influência da UGES, fomos manipulados por ela. O Santa Cruz Serra
Dourada, por exemplo, era o chefão, ele já tinha ido pra Cuba, era comunista. Nós
quase fomos presos, quando nós nos reunimos em uma casa lá perto, de onde hoje, é a
Clínica Pax em Goiânia, para organizar mais uma manifestação, mas desta vez não
seria em Bela Vista. A Polícia Federal descobriu e foi prender o Santa Cruz, mas
saímos de lá correndo. Isso foi na época da revolução48 por volta de 1965. Era muito
bom, defendíamos os ideais que acreditávamos. (GENIZON, 17.09.12)

Percebemos, então, a partir da narrativa acima, que a influência veio inicialmente da

capital, depois dos comunistas. É válido pensar que mesmo sendo orientados, esses jovens,

tanto mulheres quanto homens, eram pessoas que defendiam aquilo que acreditavam. Tinham

coragem e provocaram o olhar e a indagação de outras pessoas.

Segundo Vilmon (2012), seu pai ficou indignado. Não quis negociar nem atender a

proposta dos estudantes. Ele já havia concedido um desconto de 30% e não tinha condições de

aumentar esse valor. Dessa forma, só podemos conhecer a história do Cinema Cine Bela

Vista, ou melhor, da própria cidade, se recorrermos aos registros fotográficos e depoimentos

de quem vivenciou aquele tempo. Na foto de número 40, feita por Faria só nos deparamos

com a rua do cinema.

É certo que não conheceremos esta história por inteiro, porque nenhuma pessoa irá se

lembrar de todos os fatos, filmes ou acontecimentos daquela época. Nossa memória é seletiva,

e, nós só lembramos os momentos que marcaram nossa vida. Halbwachs afirma que “... o

passado permanece inteiro em nossa memória, exatamente como foi para nós; mas certos

obstáculos, em especial o comportamento de nosso cérebro, impedem que evoquemos todas

as suas partes”. (2006, p.97).

Sendo assim, as lembranças podem ter ficado como ferida para muitos que criticaram

o movimento pelo fechamento do cinema. Ou como frustração do proprietário, que de certo

modo, também defendera seu ponto de vista. Por fim, uma situação decepcionante para a

população que não esperava o fim do cinema. Depois do fechamento do cinema por parte do

Gumercindo, houve até quem ousasse reabri-lo, mas não deu certo. Na verdade, as marcas

ficaram profundas tanto no próprio Gumercindo que transformou o prédio do cinema em

depósito de arroz, quanto em quem contribuiu para o seu fechamento. O certo é que a vida aos

poucos foi se desfacelando juntamente com os próprios acontecimentos da cidade.

As várias produções artísticas presentes, na cidade, por volta de quase sete décadas,

mantiveram-se em seu mais alto escalão de qualidade. Assim foram: o teatro, cinema, banda

48 O entrevistado usa a palavra “revolução” para retratar o momento em que o Brasil, segundo Filho e
Rollemberg (2009), havia passado pelo golpe militar em 1964.
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de música, coral e eventos religiosos que agraciavam toda a população. É, de suma

importância, entender que a arte é a manifestação de tudo que sentimos, ouvimos, vemos e

vivemos. É impossível qualquer sociedade interagir no mundo sem conviver com algum tipo

de representação artística ou cultural. Nossa cidade agarrou essa oportunidade.

Dona Menina, Normanda e Leoneta faziam das peças teatrais e dos filmes do cinema

não apenas um entretimento. Estes eram mais uma forma de manifestar a cultura, de despertar

o gosto pela arte, de aguçar e desenvolver as capacidades artísticas daqueles que, as

manifestavam, naturalmente.

Faziam também, dos eventos da igreja, não somente uma obrigação religiosa, vista

pelos fieis, como uma forma de sermão dos padres, mas como uma oportunidade de conhecer

um mundo do qual ninguém poderia visitar. Com os olhos do coração e da imaginação as

missas e outras realizações se tornavam um compromisso prazeroso, senão uma viagem na fé.

Com elas não havia preconceito e discriminação. Elas foram nossas relíquias e continuaram

vivas entre nós.

Gumercindo foi prefeito de Bela Vista de Goiás por dois mandatos. O primeiro foi de

1966 a 1969 e o segundo foi de 1973 a 1976. Sua administração significou um avanço e

prosperidade para a cidade. Quando Gumercindo assumiu a prefeitura,

... ele tinha uma visão melhor, mais aberta da política e coincidiu que Bela Vista veio
a melhorar um pouquinho mais. As pessoas já queriam um pouco mais de conforto,
uma energia melhor que não apagasse toda ora, uma água melhor, mais telefone, não a
igual aos que tinha na época do seu Sebastião Lôbo que era a troca de cabos. Tinha
uma pessoa que fazia esse serviço que servia toda a cidade. Então uma coisa foi
coincidindo com outra, claro com os anseios da população. Tinha muito pouco
recurso, não tinha indústria e ficar preso a arrecadação de impostos era muito pouco.
Então não tinha muito o que fazer, tinha era mais boa vontade. Tinha muito
engajamento da população pra fazer as coisas se não, não fazia. (Ricardo Skaf,
11.09.12)

Gumercindo soube aproveitar as poucas possibilidades financeiras e os incentivos

recebidos do Estado. Tinha sede de progresso. Não perdeu tempo e foi mais um dos homens

que deixou sua história registrada, nas inúmeras realizações. É valorizado pelos seus feitos de

natureza política e nos mais variados aspectos histórico, econômico, social e cultural.

Podemos identificar alguns instantes de seu trabalho registrados por Antônio Faria. A imagem

a seguir é um desses momentos.
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IMAGEM 41: Foto Faria – 1966 - Inauguração do Estádio Geraldo Felipe

A imagem de número 41 foi um registro realizado por Faria, por ocasião da

inauguração do Estádio Geraldo Felipe, durante a administração do prefeito Gumercindo em

1966. Naquele instante, a imagem congela o evento de grande importância para a cidade.

Assim, poderemos visualizá-lo e, nesse encontro iconográfico, elaboramos significados cada

vez mais abrangentes da vida de Bela Vista de Goiás. O estádio é guardado na foto. Ali está

registrada a importância do trabalho em conjunto: fotógrafo, pessoas e cidade.

Observamos o quanto essa obra foi significativa. Há, na foto, a presença não somente

do prefeito Gumercindo Manoel do Nascimento (da esquerda para direita, ele é o 5º), da

primeira-dama dona Rosa do Nascimento, vestindo uma estampa florida, do vice-prefeito o

Senhor Orismundo Peixoto dos Santos, da direita para esquerda (ele é o segundo). É

conhecido por Seu Fiinho que em 1970, seria o próximo prefeito da cidade. Nesta foto, está

também à figura, Dona Benedita Alves dos Santos, esposa de Orismundo e, ainda, a

participação de outros políticos e, da população, em geral.

Podemos ver nesta mesma imagem uma relação de poder a partir de uma hierarquia.

Em primeiro plano e bem próximo, visualizamos o grupo de políticos. Logo atrás, a

população que mantém o respeito e sua posição de lugar. Observamos como a vestimenta se

torna uma distinção entre os dois grupos. Havia preocupação com o “... traje adequado para a

hora certa denota a existência de um código do bem vestir pautado na utilização de objetos

pessoais tanto para a caracterização da situação que se está vivenciando quanto como

elemento de distinção social” (MAUAD, 2005, p. 163).
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Na imagem de número 41, há uma grande quantidade de mulheres. “... a imagem

feminina estava associada à frivolidade e aos papéis de espectadora e modelo exemplar, e a

masculina à ação, inteligência e ao poder” (MAUAD, 2005, p. 164). Neste caso, as mulheres

que estão ao lado dos homens estão sendo “... retratadas como o público elegante, destacando-

se a sua indumentária bem cuidada e o seu estilo elegante” (MAUAD, 2005, p. 164). Estes

são elementos de destaque das mulheres de ordem pública. Ou seja, das que estão no primeiro

plano, na fotografia.

De acordo com Oliveira (2006), essas mulheres demonstram certa formalidade, que

seria na verdade, uma forma de “... transmitir a ideia de serenidade” (OLIVEIRA, 2006, p.

52), diante da posição social que ocupam e do evento solene que, provavelmente, estariam

participando. Enquanto que as demais, não se nota grandes ornamentos. Segundo Mauad:

... o espaço feminino para as classes populares é um espaço periférico, que acaba por
confundir-se ao coletivo, não recebendo com isso a mesma valorização das mulheres
da classe dominante, que surgiam na imagem sempre com boa aparência, em lugares
exclusivos e protagonizando situações de lazer ou de romance. (2005, p. 164).

Mesmo com as diferenças sociais, econômicas e culturais, as mulheres em Bela Vista

foram, aos poucos, conquistando e assumindo seu lugar de destaque. Isso se deu obviamente.

Bourdieu, (1992), escreve em o habitus que, à medida que o local vai sofrendo mutações, o

conjunto de ideias que direcionava o processo de transmissão do legado cultural, via

educação, vai se reestruturando. E, assim, a família, os indivíduos e os elementos que estão

“em torno” desta dinâmica, vão construindo uma nova relação sociocultural. Isso possibilita,

assim, o florescimento de novas formas de pensar, agir e sentir. Bourdieu afirma que,

... o habitus seria um conjunto de esquemas implantados desde a primeira educação
familiar, e constantemente repostos e reatualizados ao longo da trajetória social
restante, que demarcam os limites à consciência possível de ser mobilizada pelos
grupos e/ou classes, sendo assim responsáveis, em última instância, pelo campo de
sentido em que operam as relações de força. (1992, p. 36)

Nesse sentido, entendemos que as sociabilidades humanas ocorrem das necessidades

efetivas impostas pelas circunstâncias da vida cotidiana. É, a partir da experiência sensível de

nossos corpos com aquilo que denominamos como cultura, que surgem os modos relacionais

de sermos e estarmos no mundo. Desse modo, podemos compreender essa questão a partir das

relações de gênero. Côrtes, ao citar Higonnet (1993) afirma que: “... para criar novas imagens

de si próprias às mulheres tiveram de aprender a adotar e a cultivar novas atitudes para

consigo próprias, para com seus corpos e para com o seu lugar na sociedade". (2006, p. 3).
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Pontua que, “... nunca na história mudaram de forma tão radical e tão rápida as imagens de

mulheres e feitas por mulheres” (2006, p. 3).

Partindo dessa premissa, na foto de número 41, podemos visualizar a presença de

muitas mulheres e homens no evento de inauguração. Nesse instante, o fotógrafo captou um

fragmento do acontecimento que nos leva a perceber certa “... distribuição equilibrada entre o

espaço feminino e masculino...” (MAUAD, 2005 p. 159). É “... constante a incidência da

figura masculina...”, mas, nessa foto a figura: “... feminina..., revelando-se aí uma maior

valorização da imagem feminina..., associada a uma mudança em termos de representações

culturais...” (MAUAD, 2005 p. 159). Podemos notar a presença forte e imponente de algumas

mulheres em primeira posição da fotografia, ao lado dos maridos.

Assim, percebemos que o olhar do fotógrafo sobre tal composição nos possibilita ler

atitudes ambíguas. A escolha propõe significados fortes. É importante lembrar, que esta

escolha não está isenta da carga subjetiva. O enquadramento da fotografia de número 41

resulta de um processo seletivo de espaço e tempo pré-determinados por Faria. Seu ponto de

vista, maneira de olhar. Isso, segundo Peres, “... implica uma relação entre elementos

materiais e imateriais, presentes e ausentes na própria representação” (2005, p. 85).

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

número 41, nas pessoas. A aproximação do foco não destaca o ambiente em que estão.

Remete-nos à observação em segundo plano para as pessoas que estão participando do evento.

Neste caso, seu objetivo não foi apenas captar aquele instante, mas testemunhar e pontuar o

acontecimento. Ao congelar aquele momento, causa um forte efeito de lembrança e

estranhamento entre outros sentimentos. Esse fato opõe à ideia de tempo como duração. Ao

mirar a imagem, temos a nítida impressão de que aquele tempo não é o de agora, o que

estamos vivenciando. É por meio dessa fotografia, que podemos sentir essas emoções, em

relação à cidade e às pessoas. Gente que um dia pertencera à cidade.

A fotografia de número 41 foi um trabalho realizado durante um dia de sol. Do

“fundo claro e iluminado ressaltam os detalhes do perfil, dos cabelos e da roupa”

(OLIVEIRA, 2006, p. 67). Algumas pessoas homens e mulheres estão utilizando alguns

acessórios para se protegerem do sol. Estão a usar óculos de sol, sombrinha e lenço na

cabeça. As mulheres estão usando tiara de cabelo, brincos, relógio de pulso, bolsa de mão

que podem estar representando sua própria condição econômica. Além disso, são acessórios

que se adequam ao o momento do evento. Segundo Mauad, estes objetos “... são atributos

da mensagem fotográfica que fornecem a dimensão dos lugares retratados e dos seus

eventos” (2005 p. 163).
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O bojo da imagem de número 41, nos revela uma espécie de texto imagético e,

consequentemente, nos instiga à leitura e compreensão de como homens e mulheres

desejavam ser representados, dentro do seu espaço social. No que tange à utilização do

conceito de representação, nas pesquisas relativas a grupos sociais, Chartier contribui

mencionando que:

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

Neste caso, a fotografia naturaliza a condição social e econômica dos retratados. O

lenço na cabeça de duas mulheres do lado direito da imagem de número 40, além de protegê-

las do sol, “... lembra uma mulher que executa trabalhos domésticos” (OLIVEIRA, 2006, p.

67). Era, habitualmente utilizado pelas mulheres que exerciam trabalhos domésticos, nas

casas de outrem. Mauad considera que “... o objeto investe a imagem de determinados

significados próprios do espaço e tempo da representação” (2005 p. 163). Acerca dessa

questão, a mesma autora diz que:

Os objetos pessoais estão associados à representação do indivíduo: seu estilo de vida e
sua posição na hierarquia social. Os objetos interiores caracterizam o tipo de paisagem
que se está retratando: privada ou pública; muitas vezes, como no caso das cenas de
filmes, a transposição de objetos interiores para espaços públicos, como estúdios de
cinema, visam a criar, justamente, uma ambiência privada. O terceiro tipo é formado
pelos objetos exteriores, que caracterizam o meio retratado, podendo também, quando
associados às pessoas, indicar o estilo de vida e o padrão social no qual elas se
enquadram. (2005, p. 163)

Há, ainda, outros elementos simbólicos na imagem de número 41, previamente

escolhidos, para expressar o imaginário social. Podemos notar a presença de muitas crianças

no evento, duas delas estão nos braços dos pais. Naquele período, as famílias, senão neste

caso, os representantes políticos, se faziam acompanhados de esposa e filhos. Essa atitude

demonstrava ao seu eleitorado um gesto de “... reforçar a integração do grupo familiar,

reafirmando o sentimento que tem de si e de sua unidade (...)” (LEITE, 2000, p. 87).

Segundo Mauad, “(...) o universo infantil é um simulacro do adulto, no qual todas as

potencialidades necessárias para formar um cidadão realizado são apresentadas como

condição natural e inerente ao grupo social do qual provém” (2005 p. 165).
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Nesse sentido, podemos perceber que a análise de fotografias é sempre um grande

desafio. Diante disso indagamos como poderemos chegar àquilo que não foi revelado pelo

olhar fotográfico? Para respondermos, recorremos a Mauad para quem “... a fotografia, que

nasce do desejo de retratar fielmente a realidade, é, por sua vez, mais uma interpretação desta

mesma realidade...” (2008, p. 95).

Partindo desse aporte, a fotografia fala à subjetividade das pessoas, desde um simples

olhar, gesto ou pose. Reforça valores presente na cultura da sociedade em que se está inserido.

Dessa forma, para analisar uma imagem “... existe a necessidade de saber dominar a

linguagem para compor uma interpretação adequada daquilo que se vê ou que se quer

mostrar” (MAUAD, 2008, p. 95). Nesse sentido, não podemos perder de vista a função social

da fotografia, que produz silenciosos discursos com a capacidade de fixar sentido no

imaginário social. É dessa forma, que segundo Kossoy,

A fotografia estabelece em nossa memória um arquivo de referências insubstituível
para o conhecimento do mundo. Essas imagens, entretanto, uma vez assimiladas em
nossas mentes, deixam de ser estáticas; tornam-se dinâmicas e fluidas e mesclam-se
ao que somos, pensamos e fazemos. Nosso imaginário reage diante das imagens
visuais de acordo com nossas concepções de vida, situação sócio-econômica,
ideologia, conceitos e pré-conceitos. (2002, p. 45)

Feitas essas considerações, podemos entender que, a imagem de número 41, nos insere

nesse universo de sentidos e significados. Quando nos referimos à fotografia como uma forma

viva da memória, percebemos que a fotografia não apenas consegue dar forma, mas atribui

significado às formas que a constitui. A memória fotográfica materializa a administração do

prefeito Gumercindo Manoel do Nascimento e de sua esposa Rosa do Nascimento. Essa

relevante gestão foi documentada, também por fotografias.

Sendo assim, não se pode passar desatento ao visualizarmos os registros fotográficos

realizados por Antônio Faria. Ele esteve diante de muitos acontecimentos históricos em Bela

Vista, e os documentou. Guardou para a posteridade, a representatividade dessa

administração. De outras também. Nada passou descuidado aos seus olhos. Por conta própria

congelava os momentos que eram significativos para a cidade.

Dentre tantas realizações durante as gestões do prefeito Gumercindo, destacamos um

período considerado consagrado pela sociedade belavistense. Foi a época em que algumas

freiras da Congregação Escravas do Divino Coração do Brasil, estiveram na direção do

Colégio Pedro Vieira Januário, nos anos de 1967 a 1973. Para rememorar este tempo tão

importante, é necessário entender como se deu a construção desta instituição.
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IMAGEM 42: Foto Faria – 1954 – Colégio Estadual Pedro Vieira Januário

A imagem de número 42 retrata a construção do antigo “Colégio Estadual Cônego

Trindade”, que foi construído no ano de 1954, com a colaboração da população. Faria focou

toda a extensão do colégio. Para a época foi uma construção de grande porte e uma difícil

empreitada. O olhar do fotografo deixou registrada essa admiração. Podemos visualizar que

para ele conseguir essa imagem ele focou parte do céu azul, afastando-se do foco, para

conseguir abarcar aquilo que seu olhar queria registrar e deixar para os nossos olhos.

Percebemos, nessa mesma fotografia, que de um canto a outro podemos ver homens

trabalhando. A união e a colaboração foram à marca dessa obra. Arantes diz: “sempre admirei

em Bela Vista o espírito de caridade, de união. O povo reúne e dá apoio, conforta e consola”

(2007, p. 216).

Formou-se uma comissão que liderou a busca de apoio para a construção do novo

colégio da cidade. Entre eles estavam: o Senhor Anicésio Machado, Dr José Rodrigues de

Morais, Pedro Vieira Januário, Lino Batista de Carvalho, José Arantes, Roberto Arantes, José

Caetano Nogueira, João Crisóstomo e Sebastião Bueno Teles. São considerados homens de

prestigio, na cidade, e com visão empreendedora.

Perceberam a dificuldade, senão um problema dos pais e jovens daquela época. Por

falta de opção e mesmo de condições financeiras, não tinham como mandar os filhos para

estudar fora da cidade. Essa dificuldade, por gerar gastos excessivos, e poucos tinham esse

privilégio, corroborou para que grande parte dos jovens ficasse sem estudar. Faltava na cidade

um colégio. Estudavam, fora da cidade, somente os filhos das pessoas que tinham uma

situação financeira capaz de suportar tais despesas.
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Diante de tal situação, tais representantes idealizaram, e conseguiram, com ajuda da

população, construir um colégio que oferecia o ginásio, o normal e o científico para aqueles

que desejassem continuar estudando. Então em 1958 o colégio foi autorizado a funcionar com

o seguinte nome “Fundação Ginásio Bela Vista de Goiás”. Mas, somente em 1970, o

Conselho Estadual de Educação autorizou seu funcionamento com a denominação de

“Colégio Estadual Cônego Trindade”49. O Colégio está localizado na Avenida 31 de março,

sem número, em Bela Vista de Goiás. Atualmente, essa Avenida, recebe o nome de Senador

Pedro Ludovico Teixeira.

Em 1978 por meio da Lei nº 287, a instituição passou a se denominar “Colégio Pedro

Vieira Januário”, essa foi uma homenagem a um de seus idealizadores, que doou o terreno

para a construção do Colégio. Pedro Vieira sabia que, com aquela ação, estaria não somente,

contribuindo para a construção de um prédio, mas para a formação de futuras gerações.

Nesses vários anos, inúmeras crianças, jovens e sonhadores passaram por este colégio.

Aprenderam a amá-lo, respeitá-lo e, ali, passaram a viver seus sonhos. Sonhos tais quais, os

dos idealizadores do Colégio. Homens com coragem e força inabalável em busca de material

para a construção, autorização e para o funcionamento da unidade escolar.

Odette Machado (2012), filha de Anicésio Machado explica-nos que foi uma imensa

dificuldade tornar o colégio estadual. Ela relata-nos o empenho de seu pai em conseguir tal

autorização. “Papai estava no aeroporto e ia pra São Paulo e a Almerinda estava lá, ela era

deputada. Quando ela viu o papai ela disse que o governador ia entrar de licença e quem

ficasse no lugar dele iria assinar a autorização para o colégio deixar de ser municipal pra se

tornar estadual”. (29.08.12). Seu Orismundo também relata sua contribuição na época:

Eu ajudei a fazer o Colégio Pedro Vieira Januário. O Pedro Vieira Januário deu o
terreno e eu doei 30 mil tijolos e um cavalo pra trabalhar lá na olaria pra fazer o
ginásio. Nessa época eu nem pensava em entrar na política. A olaria era lá perto da
granja onde fez os tijolos pra construir o colégio. Naquele tempo era tocada a animal
pra moer barro. Nesse tempo meus meninos eram pequenos e ia com o Pedro Imidio
para carrear tijolo para fazer o colégio, então ele chamava a meninada da cidade pra ir
com ele pra pôr tijolo no caminhão. (25.08.12)

De acordo com o relato acima, foram inúmeras pessoas que contribuíram para a

realização e consolidação do Colégio. Irmã Ivanise afirma que o prefeito Gumercindo “... deu

total suporte para as freiras durante a direção do colégio, deixava sempre uma caminhonete à

nossa disposição para irmos fazer compras em Goiânia, pois precisávamos ir até lá com

frequência e o transporte naquela época era muito difícil”. (17.11.2012).

49 O colégio recebeu este nome na época, devido o apoio e a direção do mesmo estar nas mãos do Padre Cônego
Trindade.
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Nesse sentido, podemos perceber que em relação à atuação política nem Gumercindo e

nem Rosa foram omissos. Pelo contrário, sempre assumiram decisão de peso, tanto na vida

pessoal, quanto pública, principalmente nos mandatos que assumiu o poder executivo em Bela

Vista. Nas duas gestões muitas obras foram realizadas. Entre elas Gomes faz referência:

A construção do mercado municipal; casa das Irmãs, que assumiram a direção do
Colégio Pedro Vieira Januário; a construção do Fórum; Hospital Cristo Redentor;
término da remodelação da Praça José Lobo; construção da fábrica de bloquete;
pavimentação de toda área central de Bela Vista; Centro Telefônico Municipal;
reservatório de água da cidade a primeira rede distribuição; construção do Grupo
Escolar Dona Hormezinda Carneiro; ponte principal da entrada da cidade e abertura
do acesso até o trevo para Goiânia. Na sua gestão, o governo estadual fez a
terraplanagem da rodovia que hoje liga Bela Vista a Goiânia. Ainda, criou o Serviço
Municipal de Estrada de Rodagem, adquirindo as primeiras máquinas de
terraplanagem que possibilitaram a abertura das estradas mestras do município.
Construiu seis escolas padrão na zona rural e aumentou de vinte para quarenta e três
as escolas nas fazendas. Construiu inúmeras pontes e bueiros na zona rural. Conseguiu
a primeira patente bancária para Bela Vista de Goiás (BEG). (2008/2009, p. 121)

Marcas deste trabalho estão registradas, na memória das pessoas que viveram aqueles

momentos. A memória encontra-se nas fotografias de Faria. Ele não deixava escapar os

detalhes. Muitas de suas fotografias ainda estão presentes entre nós, espalhadas pela cidade,

sem serem lidas. Representam, assim, que política significa muito mais agir do que omitir,

fazer do que desistir.

2.4.3. ORISMUNDO PEIXOTO DOS SANTOS.

Entre os dois mandatos do prefeito Gumercindo, o senhor Orismundo Peixoto dos

Santos assumiu o chamado mandato “tampão”. Foi um período de apenas três anos, assim foi

estabelecido pelo governo estadual para que as próximas eleições para prefeito coincidissem

com as de governador. Sendo assim, seu mandato situou-se no período da ditadura militar no

Brasil, foi de 1970 a 1972.

Orismundo nasceu dia 09 de julho de 1920, no município de Bela Vista. Está com 92

anos de idade, muito lúcido e com uma excelente memória. Orismundo casou-se com

Benedita Alves dos Santos, em 1945. Tiveram três filhos. Benedita sempre esteve ao lado do

marido. Teve excelente atuação como primeira-dama, no período em que foram gestores da

cidade de Bela Vista de Goiás.

Podemos destacar a relevância do trabalho da equipe de Orismundo ao se dedicar à

administração da cidade. Eram épocas de difícil aquisição de verbas por parte do Estado, e em
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tão curto espaço de tempo. Mesmo assim, Orismundo priorizou metas para o seu mandato,

independentemente de quantos anos fossem seu governo. Ele conta: “... quando eu entrei na

prefeitura, priorizei três coisas: saúde, educação e progresso pra Bela Vista, isso foi prioridade

que eu dei, que eu queria fazer” (25.08.12).

Homem munido de coragem e destemido, Orismundo conseguiu construir inúmeras

escolas, no município. Comprou uma máquina de fazer bloquetes. Diz: “... eu montei uma

fábrica de bloquetes lá perto da saneago e comecei a fazer os blocos. Então, comecei a calçar

a avenida de lá pra cá, aí eu só calcei uns 300 metros e entreguei para prefeitura aí o

Gumercindo continuou fazendo” (25.09.12). Além de haver construído várias pontes, ter

mantido a patente dos bancos do Beg e do Brasil, reivindicou também, o asfalto de Bela Vista

a Goiânia.

Esse foi um período marcante em todo o território brasileiro, segundo Benevides, a

ditadura no Brasil teria como objetivos, entre outros, “... consolidar o crescimento econômico

num modelo de capitalismo tardio, dependente, com alto grau de concentração industrial

integrado ao sistema bancário e promover o desenvolvimento de interesses multinacionais...”

(2003, p. 256). Esta questão remete à discussão sobre a natureza do Estado em construção,

assim, em Bela Vista e nessa gestão não foi diferente.

Segundo Orismundo, o governador Leolino não conseguiu fazer o asfalto em seu

mandato. Estava perto de entregar o Estado a outro governo. Mas, prometeu “... fazer as

pontes, levantar a estrada e pôr o trânsito em cima, aí quando vier o outro governador faz o

asfalto, aí entrou o Arapuã e não quis fazer o asfalto, quando ele saiu do governo e entrou o

Ari Valadão aí é que o asfalto foi ser feito” (25.08.12).

Entre tantas obras realizadas nessa gestão, uma de grande destaque e importância para

a cidade foi à construção do hospital municipal, situado em frente à Praça Getúlio Vargas.

Hospital que, mesmo com tempo escasso, foi oficializado. O apoio da primeira-dama foi

fundamental nessa empreitada.

É nesse sentido, que percebemos que tanto homens quanto mulheres estiveram

presentes e ativos, nos períodos analisados. As mulheres belavistenses, nunca foram alheias

aos inúmeros acontecimentos e realizações. Participaram dos mais variados aspectos da vida

social, cultural, econômica e política da cidade. De uma forma ou de outra, sempre

participaram contribuindo para que a cidade crescesse e se desenvolvesse, de forma peculiar.

Na administração de Orismundo, Bela Vista passou por um período de grande seca.

Isso dificultava o abastecimento de água no hospital. Ele nos relata o fato acontecido,

explicando que “naquele tempo, veio uma seca braba e faltou água na cidade, eu carriava água
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da minha fazenda pra abastecer o hospital e levava o Dr. João e o Dr. Evaristo pra tomar

banho lá na fazenda” (25.08.12).

Bela Vista viveu tempos de progresso e desenvolvimento, nas mãos de homens e

mulheres. Ambos souberam e viveram seu tempo, de acordo com as ofertas que lhes eram

destinadas. Durante o mandato de Orismundo poucas verbas apareciam e o tempo de

mandato, com ele não colaborava. Na verdade, era por força e incentivo do povo que a cidade

foi se fortificando e se solidificando. Faria deixou sua marca registrada através do seu olhar

minucioso e curioso, que desperta em nós, o ato da análise, frente a sua imensidão de

interpretação do que hoje está ausente. No entanto, a fotografia os presentifica aos nossos

olhares. Após terminar o mandato de Orismundo o senhor José Francisco Teles assume a

prefeitura. Apresentaremos uma breve análise de sua administração.

2.4.4. JOSÉ FRANCISCO TELES

José Francisco Teles50 nasceu no ano de 1944, na fazenda Cará, próximo à cidade de

Bela Vista de Goiás. Ele é um dos 15 filhos do casal, vem de uma geração tradicional e

descendente dos doadores das primeiras glebas originárias do município. Era homem com um

espírito promissor, teve um futuro cheio de complicações. Enfrentou vários tipos de doença,

até os 15 anos de idade. Teve desacreditada a sua sobrevivência, mas superou as dificuldades

com muita fé e vontade de viver. Boa parte de sua infância e juventude dedicou-se ao trabalho

duro na roça, ao lado de seu pai e irmãos.

Em 1974 casou-se com Maria Lina Magalhães Teles e tiveram quatro filhos. Ao seu

lado Maria Lina sempre foi seu braço direito, principalmente, à frente da prefeitura, como

primeira-dama. Participou do cargo mais do que ele poderia lhe oferecer, colocando a mão na

“massa” e trabalhando com garra sempre que fosse necessário.

A imagem a seguir, retrata a inauguração de 42 quilômetros de asfalto na GO – 020,

que liga Bela Vista de Goiás a Goiânia, com o apoio do governador da época Ary Valadão. A

obra a muito tempo desejada foi realizada, durante a administração do prefeito José Francisco.

Podemos identificá-lo na imagem ao centro, está vestido com uma camisa branca, usa bigode.

Por dois mandatos intercalados, esteve à frente da prefeitura da cidade. Seu primeiro mandato

foi de 1977 a 1983, e o segundo foi de 1989 a 1992.

50 José Francisco Teles é irmão de Benedita Alves dos Santos, ex-primeira–dama e esposa de Orismundo
Peixoto.
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A mesma imagem representa um momento de realização, tanto para o prefeito que

também é um cidadão que angariou pedidos, apoios e recursos para a concretização do

asfalto, quanto para toda a população belavistanse. A população há muitos anos reivindicava

tal empreitada. Isso significava, de certa forma, uma nova era de progresso e modernidade

para a cidade, pois facilitaria e agilizaria a ida até a capital.

IMAGEM 43: Foto Faria – Década de 1980 – Prefeito José Francisco e primeira-dama
Maria Lina na inauguração do asfalto Bela Vista-Goiânia.

Podemos perceber que a imagem de número 43 não foi programada. Nota disso é o

fato de nenhum dos retratados estarem olhando para a câmera. Além do mais, as pessoas que

aparecem no fundo da imagem estão mais interessadas no evento que estava acontecendo.

Observamos que mesmo distante, podemos identificar uma faixa, possivelmente em

agradecimento, aos promotores de verbas para a solidificação do asfalto.

Esta mesma foto, mostra duas dimensões de leitura possíveis. Ao aproximar o foco

identificamos as autoridades, ao fundo notamos parte do asfalto e uma mata sem

possibilidades de perceber sua extensão. O porte esbelto do próprio prefeito que usa “...

bigodes aparados e o relógio de pulso também contribuíram para um novo padrão estético

entre os homens” (SCHAPOCHINIK, 1998, p.493), daquela época. O traje bem composto

das mulheres e as joias discretas aparecem como um requinte feminino. A bolsa na mão

direita da primeira-dama, os cabelos bem arrumados demonstravam adereços necessários para

tal evento.
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Percebemos o sinal do sol na imagem de número 43, a partir da expressão dos olhos

acanhados dos retratados e nas sombras provocadas pelas mãos e rostos. Podemos afirmar que

essa e tantas outras fotos “nos fornecem testemunho. Algo de que ouvimos falar, mas de que

duvidamos, parece comprovado quando nos mostram uma foto” (SONTAG, 2004, p. 16).

Além do asfalto, outra realização que marca a administração do prefeito José

Francisco é o fato de ele querer mudar o aspecto sombrio da cidade. Muitas pessoas que

vinham de outras cidades destacavam Bela Vista como uma cidade escura. Arantes conta: “...

minha primeira impressão não foi boa. A cidade era escura. Ao contrário de Pirenópolis, cuja

terra é branca, a terra aqui é vermelha. As ruas eram estragadas, marcadas pelas rodas de

carroças e pelos carros de bois...” (2007, p. 160).

José Francisco não só quis como conseguiu mudar o aspecto escuro, e aos poucos ia

cobrindo a terra vermelha da cidade, com calçamento. As árvores deram uma aparência alegre

e fresca. A cidade é arborizada, sustenta um ar mais saudável com menos poluentes. Arborizar

já era uma das suas preocupações que tinha para com a cidade. A população tinha receio de

que isso pudesse ser um problema das futuras gerações se não fossem tomadas providências,

no sentido de arborizar a cidade.

IMAGEM 44: Foto Faria – Década de 1980 – Avenida Pedro Ludovico Teixeira

Nesse sentindo, o próprio ex-prefeito51 disse-nos: “... a marca da minha administração

foi justamente “mudar a cara” da cidade, acho que consegui o que eu imaginava, por exemplo,

51 José Francisco Teles, ex-prefeito da cidade de Bela Vista concedeu-nos entrevista dia 06 de outubro de 2012.
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a construção da avenida, eu tinha uma vontade de mudar a cara dela. Eu achava horrível

àquela ala de guerobeira no meio” (06.10.12). Segundo ele “hoje ela não está tão bonita como

antigamente” (06.10.12).

Na imagem de número 44, podemos comprovar a afirmação de José Francisco. As

árvores foram plantadas, com o intuito de que crescessem, paralelamente, de forma similar.

Isso se confirma, quando observamos a homogeneidade das inúmeras árvores que sobem e

descem a avenida. As pessoas com variados meios de transportes sobem-na e descem-na

tranquilamente. Sevcenko ao citar Lima Barreto diz que “de uma hora para outra, a antiga

cidade desaparece e outra surgiu como se fosse obtida por uma mutação de teatro” (1998, p.

545).

E foi assim que, o aspecto escuro também se transformou em luz. Ao observarmos a

imagem de número 44, notamos que dos altos postes, resplandece a luz que clareia toda a

avenida. Ocupam lugares em quase todos os bairros da cidade. A avenida se tornou um dos

pontos de referência da cidade. Sua nova característica inspira alegria, conforto e comodidade.

Visivelmente, notamos tal aspecto ao focalizarmos o olhar para a largura das ruas, na mesma

imagem. Ali, não se vê sujeira. E, nem a terra vermelha espalhada por todos os lados. Há

tranquilidade. Os carros estão estacionados, obedecendo às leis de trânsito. Todos estão

parados do lado correto.

Olhando em meio às árvores na imagem de número 44, notamos um pedestre andando

confortavelmente e de forma sossegada. Seu espaço também foi respeitado. Além das árvores,

em toda extensão entre as ruas da avenida, há lugar reservado para o jardim. Possivelmente há

de florir, na primavera. Nele, podemos ver bancos. Os acentos tornam-se um convite para o

descanso, ali, a qualquer hora do dia. De acordo com Sevcenko a “... avenida, como se vê,

opera como o principal índice simbólico da cidade, irradiando... os modernos globos elétricos

da iluminação pública, os faróis dos carros e as mudanças profundas na estrutura da sociedade

e cultura. (1998, p. 545)

Foram dez anos de administração e realizações consideráveis. Nessas duas gestões

Antônio Faria foi um dos fotógrafos oficiais da prefeitura. No entanto, os dois últimos

mandatos analisados, nessa pesquisa ele, já com quase 80 anos de idade, não mais retratava a

cidade como antes. Outros fotógrafos foram aparecendo, as máquinas pessoais foram

invadindo as casas e, aos poucos, ele foi deixando de ser tão requisitado como antes.

Conseguimos duas fotografias da administração do prefeito Vandelan. Podem ter sido seus

últimos trabalhos, feitos publicamente. Daí então, ele se restringiu a tirar fotografias de quem

o procurasse, no seu ateliê.
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2.4.5. VANDERLAN CELSO E SILVA

Homem de origem simples, Vanderlan52 nasceu em 1952, na cidade de Bela Vista. Sua

mãe o teve assistida por uma parteira. Naquela época, essa prática era muito comum. É o

primogênito dos cinco filhos do senhor Absalon Lemes da Silva e Darcina Gonçalves da

Silva. Era acostumado a trabalhar. Desde cedo, seus pais sempre o incentivara a lutar por

aquilo que acreditava. Não se recusava a fazer qualquer atividade que fosse. Dizia: “... meus

pais me ensinaram a trabalhar, assim como a minha mãe me ensinou tudo na cozinha, o meu

pai me ensinou tudo de trabalho pesado. Então, além de conhecedor de cozinha, da lida de

casa, eu sei fazer de tudo na fazenda, já trabalhei com machado, enxada...” (02.10.12).

Viveu parte de sua infância na fazenda Matinha, município de Bela Vista. Aos oito

anos de idade, sua família mudou-se para a cidade, para que ele e seus irmãos estudassem.

Seu pai continuou indo para a fazenda fazer o trabalho duro da roça, e com isso, ele também o

acompanhou. Ao terminar a aula no Grupo Escolar Antônio Carlos retornava todos os dias de

bicicleta para fazenda, para ajudar seu pai no trabalho. Com exemplos dentro de casa e

incentivo por parte da família, estudou e trabalhou para conseguir realizar seus sonhos. Em

1975 casou-se com Juliana Catarina Guimarães e Silva e dessa união, nasceram seus três

filhos.

Ao lado da esposa e com seu apoio incondicional, foi requisitado por amigos,

companheiros a se candidatar à prefeitura de Bela Vista. Tinha sede de progresso e, foi

prefeito por dois mandatos intercalados. O primeiro foi de 1983 a 1988 e o segundo foi de

1993 a 1996.

Vanderlan assumiu a prefeitura em um período de transição política no Brasil. A crise

da ditadura militar dava início ao período democrático no país. Segundo Jelin, “a transição

para a democracia envolve a reconstrução das instituições do Estado e a transformação das

instituições da sociedade civil” (1994, p. 55). Assim, sobre a transição democrática a mesma

autora ainda coloca:

Implica o desmantelamento de formas anti-democráticas de exercício do poder
(autoritárias, corporativas e/ou baseadas na pura força). É também uma mudança nas
regras que governam a distribuição do poder, o reconhecimento e a vigência dos
direitos e da legitimidade dos atores sociais. O desafio da transição atual reside na
capacidade de combinar as mudanças institucionais formais com a criação e expansão
de práticas democráticas e de uma cultura da cidadania (1994, p. 55).

52 Vanderlan Celso e Silva atualmente é secretario Municipal de Administração e Governo da Prefeitura de Bela
Vista de Goiás. Concedeu-nos entrevista concedida dia 02 de outubro de 2012.
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De acordo com Jelin (1994), houve a necessidade dos gestores administrativos, em

todos os seguimentos políticos do Brasil, ter a responsabilidade de promoverem essas

mudanças. Acompanhar a transição democrática no país não era algo isolado para Bela Vista,

identificamos essas modificações durante a análise dos dois mandatos que o prefeito

Vanderlan Celso e Silva esteve à frente na prefeitura da cidade.

IMAGEM 45: Foto Faria – Década de 1980 – Prefeito Vanderlan
Celso e Silva e primeira-dama Juliana Catarina Guimarães e Silva

Possivelmente, na imagem acima, o prefeito e a primeira-dama foram retratados no

interior de uma residência. Nota-se isso quando observamos uma parede atrás deles. Nela há

uma pequena janela e, provavelmente, uma cadeira atrás dos mesmos.

O fotografo, no seu mais íntimo olhar focou, na figura do prefeito e da primeira-dama.

Usavam traje social. Ela se adorna com joias, tanto no pescoço quanto nos dedos. O cabelo

está bem penteado, composto para um evento social, pressupõe-se. Tudo indica a ocorrência

de um fato importante.

Para percebermos tal expressão é necessário que existam indivíduos que,

concretamente, percebam essa unidade temporal. Neste caso, foi o papel do fotografo que nos

permitiu fazer as inferências, das leituras esboçadas. Um minuto de silêncio possui também

um aspecto funcional porque proporciona a transmissão de uma lembrança sobre alguém. Este

é o caso da fotografia de número 45. Nela registra-se um determinado acontecimento que se

quer celebrar.
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Dentre as várias realizações, na administração de Vanderlan podemos considerar como

destaque a infraestrutura da cidade. Segundo o próprio ex-prefeito: “... eu posso te dizer que

eu priorizei tudo, eu não digo assim, que teve uma coisa mais trabalhada do que a outra. Tá

certo que o que apresentou mais foi à parte de infraestrutura, pois foi quando eu fiz asfalto em

muitos bairros da cidade”. (02.10.12)

IMAGEM 46: Foto Faria – Década de 1990 – Rua Normanda Teixeira

Mesmo sabendo das limitações que iria enfrentar, principalmente, financeiras ele não

desistiu ao defrontar com as imensas dificuldades. Acreditou tanto no seu trabalho quanto na

confiança do povo que o havia colocado naquele cargo. Lutou e buscou apoio em todos os

sentidos e a diversos lugares. Assim, ele relata “... em 1983 eu fiz o maior mutirão que a

cidade já tinha visto, aqui ainda não tinha calçada era mato. Eu trouxe mais de mil enxadeiros

do município pra gente limpar a cidade em um dia e o povo colaborou...” (02.10.12). Segundo

Jelin (1994), a existência de mutirão nas cidades brasileiras durante a transição democrática

no país era comum.

A imagem acima retrata a realização do asfalto na Rua Normanda Teixeira. Esta é uma

das ruas que se localiza no centro da cidade. Percebemos que o foco da fotografia nos

possibilita a visão de parte da rua já calçada. Também podemos visualizar, na fotografia de

número 46, a outra parte da rua, ainda em processo de realização do asfalto. “após o fim do

evento, a foto ainda existirá, conferindo ao evento uma espécie de imortalidade (e de

importância) que de outro modo ele jamais desfrutaria” (SONTAG, 2004, p. 22).
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E, é assim, que é a finalidade das imagens fotográficas, a de imortalizar os momentos

vividos ou aqueles que queremos lembrar. Tudo torna-se material para memória. Este é o caso

da construção dessa obra. Anos após a realização desse asfalto, as pessoas nem se lembravam

mais de como a rua era feia, suja. Nossa memória é seletiva, e na maioria das vezes o que é

bom é gravado com mais rapidez. Com o registro desse momento, o próprio prefeito será

lembrado eternamente por seu trabalho realizado.

Para a população, a chegada do asfalto, nas ruas da cidade, era um símbolo de

progresso, organização e limpeza. Arantes que tudo acompanhava e tivera como aluno o

prefeito da época, Vanderlan, acreditava no seu trabalho e estava feliz com o que estava

vendo. Explica que:

...todas as ruas que descem para o córrego e rio, onde descem as enxurradas, estão
sendo canalizadas. Depois de tudo pronto é que virá o asfalto. Há uma verba para isto.
Aqui na porta já forma colocadas às manilhas e agora estão colocando nesta Rua do
Camilo até o córrego. Para o lado da Dona Emerenciana já está quase tudo pronto. Até
que enfim vamos ficar sem as enxurradas enormes. (2007, p. 407)

Na imagem de número 46, podemos visualizar como o asfalto tornava a cidade mais

bonita e limpa. Assim, como relatou a autora acima, foi necessário inicialmente fazer toda a

canalização das enxurradas, porque senão o próprio asfalto não resistiria. No período das

chuvas, o fluxo das águas era maior. Mas, o trabalho foi bem realizado e, até hoje se tem

herança desse asfalto, pois foram trabalhos de boa qualidade.

Notamos ainda na mesma fotografia que a arborização continua presente, destacando-

se como uma das características da cidade. A cidade tem preocupação com a preservação do

meio ambiente. Na rua retratada na imagem de número 46, nota-se a presença de energia

elétrica, devido os postes existentes na calçada do lado direito. Segundo o próprio ex-prefeito,

nesse período, ainda, havia bairros sem energia.

Um fator notável que se percebe na imagem de número 46, é a máquina de grande

porte, fazendo o trabalho do calçamento. Também, o pouco que ali se visualiza, é a presença

de homens trabalhando. Talvez essa fosse à intenção do fotografo ou de quem havia

encomendado a imagem. Retratar a opulência da máquina, pois “... o ato de fotografar é mais

do que uma observação passiva” (SONTAG, 2004, p. 22).

É nesse sentido, que ao observarmos a placa no meio da construção, percebemos que a

fotografia foi programada e o foco organizado de uma forma que a mensagem fosse

visualizada e lida com clareza. Segundo Sontag “imagens fotografadas não parecem

manifestações a respeito do mundo, mas sim pedaços dele, miniaturas da realidade que

qualquer um pode fazer ou adquirir” (2004, p. 14 e 15).
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Foram memoráveis as obras realizadas na administração de Vanderlan. Entre elas

podemos exemplificar: a construção de várias escolas, tanto no meio rural, quanto urbano,

inúmeras pontes, conjuntos habitacionais, Centro Clínico Francisco Taveira, compra de

máquinas e veículos de pequeno e grande porte para servir o município, construção do prédio

do BEG, sanitários públicos entre outras obras de grande valor.

Foi uma década de administração e significativas ações realizadas. Naquele período,

ele muito contribuiu para a construção e desenvolvimento de Bela Vista de Goiás.

Atualmente, esta cidade exibe interessantes residências em estilo colonial e estilo moderno.

Muitos prédios públicos, ruas, avenidas e praças calçadas e arborizadas. São muitas as obras

idealizadas e concretizadas, através do trabalho e esforço deste e de tantos outros homens e

mulheres, em Bela Vista de Goiás que foram congelados no foco de Faria.
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CONCLUSÃO
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As fotografias de Antônio Faria fazem parte do cotidiano dos habitantes da cidade de

Bela Vista de Goiás, desde o ano de 1930. Açambarcam os mais variados momentos, desde

eventos políticos, econômicos, religiosos, culturais até reuniões de família em que álbuns ou

algumas poucas imagens sempre são folheados. Auxiliam a memória daqueles que contam as

histórias. São relatos em campanhas educacionais e exposições. Atividades que, nos últimos

anos, têm-se tornado, ainda mais perceptíveis. Talvez isso tenha ocorrido pela necessidade de

se recuperarem valores e sentimentos há muito extraviados. Também por hábitos, costumes

marcados por certa nostalgia inerente aos tempos modernos e às cidades pacatas que, ainda,

têm tempo para recordar antigas histórias.

Sabemos que os textos imagéticos guardam flashes da vida “real”, registram

memórias, comportamentos, práticas sociais e representações relativas a uma determinada

época e cultura. Através da análise fotográfica podemos compreender os códigos culturais de

diferentes sociedades em contextos e tempos diversos.

Porém, mais do que folhear álbuns ou ser tomados pela tristeza ou pela saudade,

lançamo-nos a essa instigante aventura, da qual já apresentamos na introdução dessa pesquisa.

Estávamos dispostos a estimular o olhar sobre as já tão familiares imagens fotográficas. De

início, pensamos que essa atividade nos permitiria elaborar uma metodologia capaz de fazer

“... falar os traços (das imagens) que, por si próprios, muitas vezes não são absolutamente

verbais, ou dizem em silêncio outra coisa...” (LE GOFF, 1996, p. 546) e levamos tempo para

decifrar.

Vimo-nos lançadas em um terreno que exige não só conhecimento, estudo e

dedicação, mas um olhar e uma sensibilidade aguçada. A pesquisa de imagens fotográficas

constituiu-se, por conseguinte, numa fonte adequada para localizarmos indicadores sociais,

culturais e produções discursivas, engendradas em determinado contexto histórico. Segundo

Kossoy (2001), a fotografia "faz pensar" as diferentes realidades que nos subjetivam. Assim, é

fonte valiosa de informações, dissolve a rigidez do passado gerando a plasticidade, pois é

permeável e leva ao surgimento de novos sentidos e interpretações.

O entrelaçamento das informações adquiridas por meio de várias fontes produziu um

conhecimento mais profundo e especifico não só das histórias individuais, mas da história da

cidade. E as fontes fotográficas, especialmente, neste estudo, as de Antônio Faria constituíram

documentos com informações insubstituíveis e descobertas incomparáveis para o que

propusemos estudar. Houve, de nossa parte, registros para que cada vez mais se efetive a

“(...) luta pela proteção do patrimônio fotográfico que é uma questão cultural que afeta a todos

aqueles que têm um mínimo de preocupação com a segurança das informações históricas e
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contemporâneas que se acham gravadas nos documentos” (KOSSOY, 2002, p. 127). Nosso

esforço foi um exercício fascinante de preservar a memória da cidade, concordamos com

Kossoy ao afirmar:

Exercício fascinante é o de resgatar os nomes, hábitos e o dia-a-dia dos moradores que
habitaram determinada casa que vemos nas antigas fotos das cidades; detalhes sobre a
arquitetura das edificações, o traçado das ruas, a vegetação ornamental;
particularidades acerca das atividades do comércio através das placas nas fachadas; os
cartazes promocionais anunciando algum produto medicinal ou alguma apresentação
teatral; o tipo de transporte urbano; a calma de certas ruas e o burburinho de outras, a
moda, o gesto, um certo ritmo no andar, a malícia no olhar..., o comum e o suspeito, o
explícito e o implícito. (...) Para que possamos preservar a lembranças de certos
momentos e das pessoas que nos são caras; para que nossa imagem não se apague;
para que não percamos as referências do nosso passado, dos nossos valores, da nossa
história, dos nossos sonhos (...) (20002, p. 128-129)

Nesse sentido, reconhecemos as fotografias de Antônio Faria. São resultantes de um

espaço e tempo específicos, documentos de uma cultura imagética. A cidade que estava se

consolidando. Bela Vista de Goiás objeto de estudo, cidade congelada por Faria, habitante

nascido no município. As pessoas já o conheciam desde menino, em outra profissão. No

entanto, quando resolveu se dedicar ao ato fotográfico, tornou-se, com o tempo, pioneiro na

arte de fotografar. A população tratava a fotografia como um requisito importante para

eternizar momentos especiais.

Ao montar um ateliê possibilitou-lhe uma maior comodidade para o exercício da

fotografia. Pode atender um número maior de habitantes. Teve acesso à cultura fotográfica,

estudou fotografia. Dedicou-se a fotografar motivos particulares e públicos. Faria saia muito

de Bela Vista. Fotografava outros lugares, sua arte contemplava outras cidades e municípios.

Como vimos, Faria fotografou durante as sete décadas do século XX. Destacam-se as

imagens da construção e desenvolvimento da cidade de Bela Vista de Goiás. Registrou a vida

da cidade e dos habitantes, que ali viviam. Fotografou a céu aberto e em seu ateliê. A arte de

fotografar de Faria revelou,

o espetáculo da cidade, identificável pela aparência gravada na imagem fotográfica:
precioso documento, que preserva a memória histórica. Trata-se, contudo, de um
espetáculo misterioso em sua trama, em seus códigos, sem seus símbolos, naquilo que
esconde intra-muros, nos seus segredos não revelados (KOSSOY, 2002, p. 130).

Neste sentido, salientamos a importância das mulheres no processo histórico da

cidade, mulheres que foram fotografadas ou não. Elas sempre estiveram presentes na

construção da cidade. Atuaram como esposas, donas de casa, profissionais autônomas nos

diferentes setores públicos ou privados da cidade. Contribuições pessoais, sociais e culturais.
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Vimos que, atualmente, o perfil das mulheres belavistenses é muito diferente que o do

século XIX. Hoje, além de trabalhar e ocupar cargos de responsabilidade fora de casa, assim

como os homens, muitas, ainda, realizam as tarefas tradicionais de ser mãe, esposa e dona de

casa. Com o objetivo de conhecer algumas dessas relações é que se considerou relevante a

discussão sobre gênero. Abordamos questões que nos possibilitaram analisar o caráter

sociocultural e histórico das relações entre homens e mulheres.

Mas como já foi exposto, neste estudo consideramos, não as experiências como

evidências naturalizadas e corretas, mas sim, as que historicizam as contribuições das

mulheres, que denunciam as diferenças entre os sexos, na construção e desenvolvimento desta

cidade.

Para tanto, coube aqui, acentuar e analisar a atuação de mulheres e homens que

souberam lutar por um futuro melhor tanto para si, quanto para a cidade em que viveram e

vivem. Os resultados de tudo que fora realizado estão presentes em nós e entre nós de forma

direta ou indireta. Usaram o conhecimento e a instrução que tinham na época. Valeram-se da

arte, economia, política. Demonstraram ousadia e capacidade de trabalho. Agiram.

Ampliaram as experiências de vida. Aprenderam e ensinaram.

Reafirmamos: as imagens nos possibilitaram a identificação da participação de

homens e mulheres na construção e desenvolvimento da cidade de Bela Vista de Goiás.

Focamos os anos de 1930 a 1996. Percebemos, durante a análise não só das imagens, mas de

todo o aporte teórico e empírico dessa pesquisa quão rica foi à participação de homens e

mulheres na construção de Bela Vista. A contribuição material, a formação de opinião da

população, tantas outras contribuições, tudo construído em parceria e em meio aos diversos

aspectos socioculturais. As experiências apresentadas neste estudo de homens e mulheres da

cidade de Bela Vista foram práticas e representações de gênero. Estas ocorreram, em meio, às

condições históricas, sociais e culturais especificas daquela sociedade, e de qualquer outra do

interior do Estado de Goiás, no período analisado. Tratamos, pois, de experiências inseridas,

em normas pré-estabelecidas como sendo a verdade da sociedade, na época.

A realização desta pesquisa mostrou-nos através das imagens selecionadas

representações de gênero que presidiram durante boa parte do século XX. Grande parte do

espaço, no qual a sociedade estava inserida, foram revelados nos filmes e olhar que Antônio

Faria filtrou. Antônio Faria era parte daquele contexto. O ambiente estava, portanto, guiado

pela lógica de gênero, produzido como espaço produtor/reprodutor de corpos masculinos e

femininos.
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Pudemos ver que, os resultados finais de uma pesquisa como esta, não podem ser

considerados conclusivos sobre o assunto em discussão. Nenhum conhecimento encontra-se

sujeito à verdade ou acabado por definitivo, está em processo de permanente construção e

com novas interpretações.

Sendo assim, a pesquisa nos possibilitou uma forma de pensar reflexivo, acerca dos

aspectos a que nos propusemos realizar. O trabalho do pesquisador é esse: pensar, analisar e

criticar. Não exaurimos o tema proposto, ao utilizarmos as fotografias de Antônio Faria, como

fonte e objeto dessa pesquisa, para identificarmos e analisarmos a participação de homens e

mulheres, no processo de construção da cidade. Este estudo é, por conseguinte, apenas um

olhar e uma leitura específica, dentre as várias outras possibilidades que o tema oferece.

Finalmente, queremos esclarecer que, ante a impossibilidade de responder a todas as

questões relativas à análise das imagens contidas nas fotografias e do tema proposto, foi-nos

possível compreender parte das indagações feitas. Alegra e conforta-nos saber que serão

sempre relativas às leituras e interpretações do que realizamos do passado, da experiência que

já aconteceu e, que nos chegou sob forma de registros/fontes.

Assim, nosso esforço de leitura resultou em uma nova forma interpretativa e não em

uma verdade conclusiva. Mesmo com os diversos impasses e inúmeras dificuldades em

realizar o presente trabalho, nosso consolo e alívio é a consciência de nossa incompletude em

construir uma “verdade única” do tema. Este é constituído por textos e discursos do passado,

documentos de extrema complexidade, diversidade e pluralidade.
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