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RESUMO

Esta pesquisa busca compreender as memórias e representações sobre a Infância na Colônia
José Teodoro, zona rural da cidade de São João del-Rei, Minas Gerais, nas décadas de 19601970. A pesquisa é documentalmente embasada em fotografias de um fotógrafo amador, o Sr.
João da Costa (1923-2012) e em relatos de memórias de infância de familiares e amigos do
mesmo, pela abordagem da História Oral. O arquivo é composto por 210 fotografias, das quais
143 são de autoria do fotógrafo supracitado (registros realizados com sua câmera), nas quais
maioritariamente registrou a infância dos filhos, sobrinhos e crianças da Colônia. De forma
particular, alguns objetos da cultura infantil, como brinquedos e livros, emergiram no
transcorrer das entrevistas e foram agregados como documentos para a análise. Dentre os
aspectos mais evidenciados nas fotografias, estão a presença de brinquedos, sobretudo os
industrializados, a celebração da festa da Primeira Comunhão e os aspectos do cotidiano das
famílias, também levados em consideração por integrarem o contexto da infância pesquisada.
A infância na Colônia José Teodoro pôde ser evidenciada como um tempo cercado por práticas
familiares e educacionais pautadas sobretudo em princípios morais e da religiosidade católica.
A pesquisa revelou aspectos da escolarização dessa infância, permeada pelas dificuldades de
acesso e permanência na escola e a uma forte tensão com o trabalho na idade infantil. As
questões de gênero foram fortemente observadas na separação dos brinquedos de meninas e
meninos, na preferência das famílias em investir na escolarização dos filhos, em detrimento das
filhas e nos costumes de preservação das meninas em ambientes domésticos, em referência à
atuação delas como futuras mães e donas de casa.
Palavras-chave: Infância; Fotografias, Memórias.

ABSTRACT

This research aims to understand the memories and representations of a Childhood in the José
Teodoro Colony, a rural area of the city of São João del-Rei, Minas Gerais, in the 1960s-1970s.
The research is documentary based on photographs by an amateur photographer, Mr. João da
Costa (1923-2012) and on reports of childhood memories of family and friends, through the
approach of Oral History. The archive is composed of 210 photographs, of which 143 are by
the aforementioned photographer (records made with his own camera), in which he recorded
mostly the childhood of his children, nephews and children of the Colony. Innovatively, some
objects of children's culture, such as toys and books, emerged during the interviews and were
added as documents for analysis. Among the most evident aspects in the photographs are the
presence of toys, especially the industrialized ones, the celebration of the First Communion
party and the daily aspects of families, also taken into account as they are part of the researched
childhood context. The childhood in the José Teodoro Colony could be seen as a time
surrounded by family and educational practices based mainly on moral principles and Catholic
religiosity. The research revealed aspects of schooling in this childhood, permeated by
difficulties in accessing and staying at school and a strong tension with work in childhood.
Gender issues were strongly observed in the separation of toys for girls and boys, in the
preference of families to invest in the education of their sons, to the detriment of their daughters
and in the customs of preserving girls in domestic environments, in reference to their
performance as future mothers and housewives.

Keywords: Childhood; Photographs, Memories.
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INTRODUÇÃO

Ao apresentar essa pesquisa que tem como tema principal a Infância, considero
importante descrever, mesmo que rapidamente, a minha época de menina, distante no tempo,
mas tão presente em minha memória que ainda alimenta e faz viver a menina de pés no chão
que um dia fui.
Nascida e criada na cidade de São João del-Rei (SJDR), Minas Gerais, no ano de 1985,
sou descendente de imigrantes italianos e, por isso, sempre cercada da família numerosa, cheia
de crianças, tanto em família materna como paterna, uma mistura da Colônia do Giarola com a
Colônia José Teodoro (CJT). E foi desta última que guardo as melhores lembranças de minha
infância.
Meus avós maternos João da Costa e Nivalda Ferreira da Costa foram moradores da CJT
onde possuíam residência. Essa casa pertence hoje à minha mãe, Maria Aparecida. Oficialmente
chamado Sítio do Papagaio, mas popular e carinhosamente conhecido por 1101. Minha infância
e de minhas irmãs foi regada pela doçura de Dona Nivalda e pela presença séria de nosso avô.
Mas lembro que, apesar de seus muitos trabalhos na roça, sempre encontrava um jeito de estar
próximo. Tudo o que cultivava repartia justamente entre os filhos, privilegiando com maior
quantidade a casa com mais crianças, que por mais tempo foi a minha. Tinha especial carinho
por suas plantinhas e pelos passarinhos. Lembro que quando as laranjeiras já estavam com seus
frutos no fim, não podíamos mais colher aquelas laranjas, porque elas eram para alimentar os
passarinhos, que desde sempre, livremente, habitam nosso pomar.
Foi no 110, principalmente com os seus ensinamentos de respeito ao próximo e à
natureza que crescemos, nos fins de semana, feriados e férias escolares. Aprendemos o valor
daquele lugar por vê-lo trabalhar e ainda hoje, as “regras da casa” são as regras de João da
Costa. Nossa proximidade foi aumentando conforme ele foi envelhecendo e precisando de
nossos cuidados e então percebemos que sua braveza era feita de brandura e que a única dureza
que ele carregava era a dos calos em suas mãos.

1

A região ficou conhecida pelos pontos de parada da estrada de ferro que ali passava. À altura da residência do
Sr. João da Costa ficava o quilômetro 110 da ferrovia. Por causa disso o hábito ainda permanece de identificar
os pontos pelo número correspondente ao quilômetro da ferrovia. A CJT será descrita com melhor propriedade
no item Paisagens Cotidianas deste texto.
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Quero dizer agora a ele e, aos caros leitores, que a menina de pés descalços, que corria
por entre aqueles matos continua a correr nos caminhos que ele construiu e que tentei, por meio
desta pesquisa, edificar no tempo, na memória e na História, o seu legado. Por causa desse meu
lugar, pelo fato de pesquisar a história da minha família, esse trabalho exigiu um grande esforço
metodológico de distanciamento e vigilância epistemológica, sobre os quais me deterei em
momento posterior desse texto.
Mas para começar, sobre minha infância na CJT, sobre sua bravura de brandura, sobre
minhas doces memórias, sobre a escrita dessa dissertação, apresento a fotografia abaixo que
expressa um dos momentos em que João da Costa não era o agricultor, o fotógrafo ou o “italiano
bravo”, era apenas o avô carregando as netas num carrinho de mão.

Fotografia 1: Sr. João da Costa carregando as netas no carrinho de mão. 1992.

Foto do acervo da autora (de camiseta azul).
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São João del-Rei, 05 de novembro de 2020.
(Editada em 17/05/2021)
Meu querido Vô,
Quem aqui escreve é a Vergina, sua neta. Espero que o senhor esteja bem.
Depois da sua morte em 16 de fevereiro de 2012, o mundo ficou mais cinza, mais frio,
mais vazio. De todas as maneiras tentamos nos agarrar a tudo que nos ensinou, mas nosso maior
alento foi saber que fizemos tudo que podia ser feito, mesmo que esse tudo não pudesse vencer
sua doença e consequente morte. Valeu a pena cada noite em claro, cada palavrão italiano, cada
esforço, cada carinho trocado. Obrigada por se despedir de mim naquela manhã da sua morte.
Seus filhos se fortaleceram diante e por causa da mãe deles. A minha vó, ao te ver
partindo, pediu que não a deixasse sozinha, mas fique tranquilo, ela nunca ficou! Ela foi nossa
maior inspiração e fonte de união, todo nosso carinho e amor a ela. Depois da sua partida ela
também foi morrendo aos pouquinhos, resistindo, porém, bravamente. A doença dela também
foi pra todos nós um purgatório, mas um tempo de ensinamento e aproximação que jamais
vivemos. Feliz foi o senhor vô, que depois de quatro anos pode encontrá-la novamente no dia
19 de fevereiro de 2016. Mas o fevereiro nunca mais foi pra nós um mês de carnaval.
Vô, seus netos cresceram tanto! São homens e mulheres de bem! A gente tá sempre
junto, na medida do possível, lá no 110. E tenho novidades! Boas novidades! Agora o senhor
tem duas bisnetas: A Maria Luiza e a Giovanna! A Renata se casou com o Josimar e eu me
casei com aquele grandão, o Douglas, que se parece com seu amigo de 2,02 metros que morava
lá no Penedo, cuja história nos contou tantas vezes.
A Maria Luiza é minha filha. O nome dela é em obediência ao que me ensinou certa
vez: “toda casa deveria ter uma menina chamada Maria, para homenagear Nossa Senhora”. Ela
nasceu no dia 12 de dezembro do ano em que minha vó partiu. Ela foi um bálsamo aliviando
tamanho sofrimento pela perda da vó. E onze meses depois a Renata deu à luz a Giovanna,
outra imensa alegria e conforto para nossa família. As duas meninas são lindas e boas amigas.
O 110 é o lugar preferido delas brincarem, assim como era (e ainda é) o nosso lugar preferido
no mundo. Coloquei uma foto para o senhor conhecê-las! O brinquedo delas não é mais o nosso
velocípede, mas os caminhos que percorrem, uma empurrando a outra, são os mesmos que fiz
outrora em minha infância e, minha mãe, em sua vez. Lembra-se quantas fotografias fez neste
mesmo lugar? Não é à toa que minha mãe também quis registrar a brincadeira das meninas ali,
21

mas de um ângulo diferente, percebe? Suas meninas constantemente eram fotografadas pelo
senhor de frente, exibindo seus brinquedos, ora preparadas, bem vestidas para a fotografia, ora
descalças como a minha Maria. Mas, estas, foram convidadas a olhar para trás, a também fazer
pose com seu brinquedo (auxiliado por uma vassoura devido à falta de bateria), mas olhando
para trás, como quem reconhece na sua história motivos para (re)viver as alegrias dessa
brincadeira.
No ano em que o senhor partiu, 2012, eu ingressei no curso de Formação Pedagógica
para Enfermeiros no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, aqui
em São João del-Rei. Nesse curso percebi que minha “vocação” era mais para professora do
que para enfermeira e decidi tentar o vestibular para Pedagogia na Universidade Federal de São
João del-Rei, no ano seguinte e tive a felicidade de ser aprovada.
Os quatro anos de estudo e trabalho não foram fáceis. Conciliar casamento, casa,
trabalho e no meio do curso a Maria Luiza! E ainda a doença e perda da vó. Foi um tempo de
muito aprendizado, sofrido, mas conquistado.
Nesse curso eu conheci uma professora chamada Christianni. Vô, ela era tão brava que
todo mundo tinha medo dela, até eu tive algumas vezes. Mas eu tive maior coragem! Foi por
ela que eu descobri o tesouro que o senhor nos deixou. Na disciplina de História da Educação
ela solicitou que levássemos fotografias antigas de nosso tempo de criança, para atividade em
sala de aula. Eu levei algumas da minha infância, mas comentei com ela sobre aquelas que o
senhor tinha tirado da mãe e dos meus tios lá na roça. Ela então se encantou com suas fotografias
e me abriu um mundo de possibilidades por elas.
Algumas das suas fotos foram exemplares de uma exposição promovida pela professora
Christianni no Museu Regional de São João del-Rei no ano de 2015, chamada Memórias de
Infância. Foi lindo, um sucesso! Minha mãe ficou igual uma artista de cinema contando sobre
suas fotos para os visitantes. Também alguns dos brinquedos que minha mãe ainda guarda
foram expostos. Vou contar aqui só para o senhor vô, que essa minha professora brava, na
verdade é uma das melhores pessoas que já conheci na vida e ela tem uma coisa bem parecida
com o senhor, ela adora uma própolis! Tudo pra ela é própolis! Ela é quase uma abelha! Acho
as vezes que por isso as pessoas pensam que ela é brava.
Hoje vô, ela é minha professora orientadora. Hoje estou escrevendo minha dissertação
de mestrado. Sim vô, eu serei mestra! Mestra em Educação pelo Programa de Pós-graduação
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em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei. E a minha pesquisa carrega a sua
história, carrega seu nome, seu legado, suas fotografias. Essa pesquisa é hoje minha alegria e
responsabilidade. Como eu queria tê-lo aqui pra te perguntar, te consultar, te mostrar tudo que
tenho feito. Como saberei se o que escrevo é aquilo que seu olhar quis registrar? E é por isso
que, nos meus pensamentos e no meu coração, ainda conversamos. Um pouco dessas conversas
se transformaram em Foto-grafias, a forma como encontrei de fazer ouvir sua voz em minhas
palavras. Preciso te contar vô que, algumas coisas que aqui precisei escrever, talvez, não faça
sentido para o senhor, talvez, nunca tenha pensado nisso quando simplesmente batia seus
retratos. São coisas que a academia exigiu de mim. Mas são coisas que fizeram o agricultor
João da Costa, ser tratado como fotógrafo da infância.
Mas saiba vô, que toda vez que me sentei em frente ao computador para escrever, antes
disso, pensei no senhor, pensei no que o senhor me diria, no que o senhor queria. Fiz com o
senhor e pelo senhor. Fiz por tudo que me ensinou, por todo amor que me deu, por toda a
verdade que representa em minha vida. Que dificuldade vô, foi escrever essa história trilhando
os caminhos do amor e da Ciência, que responsabilidade transformar suas fotografias em
documentos históricos. Espero ter conseguido, espero não as ter diminuído em simples
parábolas, ao mesmo tempo espero, não as ter enrijecido à uma ciência dura, insensível tão
diferente do avô fotógrafo que eu não conheci, mas que encontrei nos caminhos dessa pesquisa.
Agora me despeço para iniciar essa jornada, com a bagagem pesada de uma saudade
que ainda dói, mas que aprendi a ressignificar. Com a sua bênção vô,
(Vergina) Virginia Ambrosio
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Fotografia 2: Maria Luiza e Giovanna. Colônia José Teodoro, 2020.

Foto do Acervo da autora.
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História da Infância: onde estão as fotografias?
Esta pesquisa, cujo tema central é a infância, foi construída tendo como documentos
iniciais as fotografias realizadas por um fotógrafo amador que residiu na zona rural de SJDR.
Falecido em 2012, deixou o legado de 143 fotos, realizadas com sua máquina fotográfica, à sua
família: o Sr. João da Costa (meu avô). O arquivo fotográfico familiar em questão é composto,
no entanto, de fotografias não realizadas pelo supracitado fotógrafo, sendo constituído em sua
totalidade por 210 fotografias. Este arquivo, após a morte do Sr. João da Costa, ficou sob a
posse de sua filha primogênita, Maria Aparecida (minha mãe), que o disponibilizou de forma
integral para uso exclusivo dessa pesquisa, conforme explicitado na declaração, exigida pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFSJ, assinada pela mesma (Anexo 1).
Um dos principais pesquisadores da Infância e um dos pioneiros a se debruçar sobre sua
história foi o historiador francês Philippe Ariès, com seu célebre livro História Social da
Criança e da Família, cuja primeira edição data de 1963 (nesta pesquisa utilizei a edição
brasileira de 1981). O trabalho de Ariès se refere à infância no contexto francês, tendo como
documentos a iconografia, vestimentas, lápides, fontes manuscritas etc. Segundo este
historiador, na Idade Média, a infância era desvalida de cuidados e proteção, uma vez que o
sentimento de apego às crianças inexistia, o que teria relação com as altas taxas de natalidade e
mortalidade daquele contexto. Embora não houvesse maus tratos, as crianças eram consideradas
adultos em miniatura. Ariès (1981) aponta essas características em pinturas, onde as crianças
eram retratadas com vestimentas e musculatura de adultos. Ainda na era medieval, as crianças
eram consideradas seres assexuados, assemelhando-se aos anjos, passando a expressar a
inocência de uma idade da vida que logo passaria, não sendo importante em sua formação como
ser humano. Por esse motivo, as “brincadeiras sexuais” eram tão comuns e permitidas à época,
uma vez que se pensava que a criança não sofreria nenhuma consequência desses atos, já que a
infância era só uma idade passageira da vida. Somente no século XVII é que a infância começou
a ser vista como uma preparação para a vida adulta, necessitando, pois, de educação, sobretudo
moral. Segundo Ariès (1981), os sentimentos de cuidado e apego às crianças passaram então a
existir principalmente dentro das famílias. A “paparicação”, a preocupação com a moralidade
e o cuidado com a saúde colocaram as crianças num lugar central dentro da família.
O estudo de Ariès colaborou sobremaneira para novos olhares e pesquisas da História
da Infância. No entanto, alguns apontamentos sobre sua obra merecem destaque. Moisés
Kuhlmann Jr. (1998) ressalta que a visão linear do sentimento da infância defendida por Ariès
“teria se desenvolvido inicialmente nas camadas superiores da sociedade: o sentimento da
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infância iria do nobre para o pobre” (KUHLMANN, 1998, p. 19), o que desconsidera as
relações entre as diferentes camadas sociais e perpetua a ação dominante das elites sobre as
classes subalternas. Nas palavras do historiador brasileiro:
Embora reconhecendo o papel preponderante que os setores dominantes exercem
sobre a vida social, as fontes disponíveis – como, por exemplo, o diário de Luís XIII,
utilizado por Ariès – geralmente favorecem a interpretação de que essas camadas
sociais teriam monopolizado a condução do processo de promoção do respeito à
criança (KUHLMANN, 1998, p. 24).

Além disso, quando consideramos contextos históricos diferentes do francês, devemos
ter o cuidado de não cair na “arbitrariedade de que há um caminho pronto para se trilhar na
História” (KUHLMANN, 1998, p. 22), desprezando as inúmeras realidades contemporâneas ao
período por ele pesquisado. No cenário brasileiro, por exemplo, já no século XVI, Kuhlmann
(1998) destaca que o sentimento da infância pode ser observado na ação educacional jesuíta às
crianças indígenas e, ainda, na vinda de crianças órfãs de Portugal para a América Portuguesa
para mediar a relação com os pequenos nativos.
No que se refere aos estudos sobre infância em nosso país, Mary Del Priore, no livro
História das crianças no Brasil (2018), revela que é importante investigar a historicidade da
infância e suas especificidades, uma vez que “a história da criança fez-se à sombra daquela dos
adultos. Entre pais, mestres e senhores ou patrões, os pequenos corpos dobravam-se tanto à
violência, à força e às humilhações, quanto foram amparados pela ternura e os sentimentos
maternos” (DEL PRIORE, 2018, p. 14). De maneira geral, pode-se afirmar que a História da
Infância tem se baseado em registros realizados por médicos, professores, padres, legisladores
e educadores. A partir dos relatos desses profissionais, temos notícias históricas sobre essa fase
da vida, uma vez que os relatos das próprias crianças são fontes raras em arquivos públicos e
particulares.
No campo da História da Educação, apesar de um número crescente de pesquisas, ainda
são escassos os trabalhos que evidenciam a criança e a infância como objetos de estudo. Dentre
estes poucos, as fontes mais utilizadas são aquelas que referenciam a assistência infantil e a
vida escolar das crianças, diante principalmente de documentos textuais e/ou fotografias que
revelam a rotina e as práticas educacionais dentro da escola ou de outras instituições, como
orfanatos.
Em sua dissertação de mestrado, Bruna Nogueira de Frias (2017) realizou extenso
levantamento sobre os temas mais recorrentes com relação à infância para o campo da História
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da Educação. Frias (2017) observa que é crescente a produção de trabalhos sobre a infância,
embora sejam ainda escassos comparados a outros temas, sobretudo pela dificuldade em
encontrar fontes. Pontuo que entre os temas recorrentes sobre a infância encontrados por Frias,
há uma grande maioria de trabalhos concentrados na assistência à infância e sua escolarização.
Como documentos de pesquisa principais utilizados pelos historiadores, a autora indica relatos,
memórias, documentos textuais, mas não descreve nenhum trabalho relacionado a fotografias
da infância.
Tendo em vista essa ausência e com base no levantamento de Frias (2017)2 realizei uma
ampliação de sua pesquisa. Entre os descritores pesquisados por ela estão “Infância”, “Infância
e Educação” e “Infância e Assistência”. Utilizei dos dados encontrados pela citada
pesquisadora, atualizando os números referentes aos descritores “Infância” e “Infância e
Educação” e, retirando o descritor “Infância e Assistência”, uma vez que este não é tema de
interesse direto do presente estudo. No caso dessa pesquisa, um novo descritor foi acrescentado
nas buscas: “Infância e Fotografia”. No entanto, este último descritor não se encontra
referenciado na tabela abaixo, pelo motivo de não haver sequer uma referência nas revistas
pesquisadas. Tal ausência indica, portanto, uma lacuna no campo de estudo. Para uma visão
mais atual, completei os dados, a partir do ano de 2016, até o mês de Maio de 2021. Os
descritores supracitados também foram pesquisados no Banco de Dados Scielo e no Banco de
Teses e Dissertações da CAPES, correlacionando os dados encontrados com aqueles
encontrados por Frias (2017) em sua dissertação. A Tabela 1 refere-se à pesquisa nas revistas
supracitadas em relação à Infância:

2

A autora criou tabelas para referenciar quantitativamente os trabalhos pesquisados em revistas e congressos
referentes à História da Educação no período de 1997 a 2016. As revistas consultadas por Frias foram Revista
Brasileira de História da Educação (RBHE), Revista Brasileira de História (RBH) e Revista Brasileira de Educação
(RBE).
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Tabela 1: Levantamento quantitativo dos trabalhos relacionados à Infância na RBE3, RBHE4 e RBH5
(1997-2021).
Total de Artigos
Infância
Infância e Educação
Anos RBE RBHE RBH
RBE
RBHE
RBH
RBE
RBHE
RBH
das
Nº
Nº
Nº Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Edições
%
%
%
%
%
%
publ publ publ publ
publ
publ
publ
publ
publ
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

16
26
27
30
33
30
34
31
34
30
32
29
29
42
45
43
43
71
97
55
54
24
855

14
11
12
13
10
12
12
16
21
18
14
24
21
20
20
43
43
47
41
42
33
487

10
31
23
10
34
21
22
24
19
22
26
22
15
23
27
33
28
26
25
27
25
38
31
38
7
607

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
14

3,33
3,03
2,94
2,94
6,25
6,89
2,22
2,32
2,32
1,4
2,27
1,85
1,637

2
1
1
1
3
2
1
1
12

15,38
10
8,33
4,16
14,28
10
5
2,32
2,464

3
1
1
1
6

13,04
10
2,94
4,76
0,89

1
3
2
2
1
1
1
11

6,25
11,53
7,4
6,66
2,94
1,4
1,8
3,08

1
1

3,12
0,28

-

-

Fonte: Dados coligidos por Frias (2017, p. 23) e atualização posterior realizada por Ambrosio (2021). In: Revista
Brasileira de Educação (RBE), Revista Brasileira de História da Educação (RBHE) e Revista Brasileira de História
(RBH).

3

RBE Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-2478&lng=en&nrm=iso
Acesso em: 18/05/2021.
4
RBHE Disponível em: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/issue/archive Acesso em:18/05/2021.
5
RBH Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-0188&lng=en&nrm=iso
Acesso em: 18/05/2021.
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A partir da Tabela 1, é possível perceber uma inconstância nas produções sobre os
descritores “Infância” e “Infância e Educação”. Na RBE, no período de tempo pesquisado (2000
a 2021), foram publicados 855 trabalhos, mas somente 25 artigos contemplaram os descritores
“Infância” e “Infância e Educação”, um percentual de 2,15% do total. O menor índice foi de
1,8% no ano de 2019 e o maior no ano de 2001, com 11,53%. Ainda sobre a RBE, destaca-se a
ausência de trabalhos com o descritor “Infância” no período de 1997 a 2002, e sobre “Infância
e Educação” a ausência se deu entre os anos de 2007 a 2016.
Na RBHE, o total de publicações foi de 487 (entre os anos de 2001 e 2021), sendo que
somente 13 trabalhos (2,66% do total) referenciaram os descritores pesquisados. O menor
índice foi de 2,32% em 2017 e o maior de 15,38% em 2004. No período de 1997 a 2003, não
houve nenhuma publicação com o descritor “Infância” e sobre “Infância e Educação” somente
um trabalho foi publicado em 2018 (0,28% do total), um número surpreendente, visto que a
revista trata especificamente sobre a História da Educação. Não há na história dessa Revista
nenhum dossiê sobre a Infância publicado, até o mês de maio de 2021.
Na RBH, essa inconstância também pode ser percebida. Das 607 publicações editadas
no período de tempo pesquisado (1997 a 2021), somente 6 artigos abordaram os descritores
“Infância” e “Infância e Educação” (0,98% do total). O menor índice foi de 2,94% em 2001 e
o maior foi de 13,04% em 1999. Desde o ano de 2003, não há publicações com o descritor
“Infância” e o descritor “Infância e Educação” nunca foi referenciado no intervalo de tempo
pesquisado para esta revista.
Os mesmos descritores pesquisados na base de dados Scielo apontaram uma pesquisa
relevante frente aos dados apresentados na Tabela 1. Para o descritor “Infância” foram
localizados 3.331 resultados; para o descritor “Infância e Educação” foram 697 resultados e
para “Infância e Fotografia” oito resultados. Entretanto, há que se ressaltar que a base de dados
Scielo6 abriga publicações internacionais e de diversas áreas do conhecimento.
Dos trabalhos relacionados à “Infância e Fotografia” encontrados, destaco o artigo O
Camponês e a Fotografia (2006), de Pierre e Marie-Claire Bourdieu, por tratarem a fotografia
como um sociograma um documento de “registro visual das relações e papéis sociais
existentes”. A pesquisa se refere aos registros fotográficos da vida dos camponeses de uma
aldeia do Sudoeste Francês chamada Lesquire, no Béarn, onde Bourdieu passou sua infância

6

Scielo Disponível em: http://www.scielo.br Acesso em: 18/05/2021.
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no início da década de 1960. Bourdieu investiga sobretudo as fotografias que registram as
solenidades vividas pelos camponeses e destaca as fotografias de casamento como as mais
representativas dos papéis sociais. Em contrapartida, ressalta que as fotografias de crianças são
raras
As grandes festas e cerimônias da aldeia eram sobretudo eventos para os adultos, e foi
apenas a partir de 1945 que as celebrações destinadas às crianças (por exemplo, o
Natal e a Primeira Comunhão) se tornaram importantes. À medida que a sociedade
dedica mais atenção às crianças e, dessa forma, às mulheres enquanto mães, o hábito
de tirar fotografias de crianças aumenta (BOURDIEU; BOURDIEU, 2006, p.33).

Os autores ainda afirmam que nas antigas sociedades camponesas, as crianças nunca
eram o centro das atenções, diferentemente de como acontece em dias atuais. Para o contexto
brasileiro, tem-se o artigo de Olga Brites (2000), intitulado Crianças de Revistas (1930-1950).
A autora analisa as fotografias de crianças em duas revistas brasileiras “Fon-Fon!” e “Vida
Doméstica”, no período entre 1930 a 1959 e a caracterização das crianças na sociedade
brasileira pelos periódicos indicados. Brites ressalta que ambas as revistas eram dedicadas
majoritariamente a um público feminino e de classe média alta e centrada em crianças brancas
e de estrutura familiar burguesa (pai e mãe) e social privilegiadas. As fotografias, portanto,
eram usadas como demonstração de uma infância saudável, bonita e inteligente, tomadas como
exemplos possíveis para qualquer criança. A autora destaca ainda os eventos sociais destinados
à criança como a Primeira Comunhão e o Natal quando “a felicidade absoluta das pessoas (e,
mais ainda, das crianças) residia na fé cristã, que devia se fazer presente em todos os lares”
(BRITES, 2000, p.167). E conclui que
nessas fotografias de crianças, a pobreza não costumava aparecer, inexistindo espaço
para o registro do trabalho infantil, da sujeira, da carência, exceto sob o signo da
assistência. A luz que revelava essas crianças fazia parte de um mundo da bela
aparência, que indicava saúde e felicidade (BRITES, 2000, p. 166).

Ao contrário das crianças exibidas como exemplos de boa saúde e aparência,
caracterizando o que seria uma “infância perfeita”, são as fotografias de crianças mortas que se
destacam no artigo As fotografias de “anjos” no Brasil do século XIX, de Luiz Lima Vailati
(2006). O artigo analisa as fotografias de crianças mortas que fazem parte do acervo
iconográfico do Museu Paulista da USP, produzidas nas décadas de 1860 e 1880 na cidade de
São Paulo e a prática da representação dessas crianças como “anjos”. Vailati retrata a exposição
das crianças mortas como um costume sagrado para aqueles que têm a oportunidade de ver um
“anjo”, uma vez que, para o cristianismo, uma criança não possui pecado. Desta forma, o corpo
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deveria ser preparado com vestimentas e ornamentos dignos de um anjo a adentrar o paraíso.
Quanto a utilização da fotografia neste momento
aparece, por conseguinte, como um desdobramento bastante natural e um uso
compreensivelmente oportuno de um recurso novo e vantajoso (no sentido de perene)
em prol de um costume já há muito apreciado, qual seja, o de contemplar e de dar a
ver o defunto (VAILATI, 2006, p. 57).

No Banco de Teses e Dissertações da CAPES7, a busca pelos descritores aconteceu
seguindo os seguintes critérios de filtro, para publicações do tipo Periódicos: Tópico Educação;
Periódicos revisados por pares; Tipo de recurso Artigo e Idioma Português. A data de
publicação variou de acordo com a disponibilidade da plataforma em cada descritor. Deste
modo, para o descritor Infância, no período de tempo de 1997 a 2021 (considerando maio de
2021 como data final de busca), foram localizados 129 artigos; para o descritor Infância e
Educação, entre 1999 a 2020, foram localizados 125 artigos e, para o descritor Infância e
Fotografia, entre 2000 a 2020, nove artigos. Cabe ressaltar que, embora o número de artigos
encontrados tenha sido superior àqueles localizados nas revistas supracitadas, em média, de 5
a 6 artigos foram publicados por ano, nas duas décadas pesquisadas, em todo o território
brasileiro, no que diz respeito à Infância. Todavia, no que se refere ao estudo da Infância por
documentos fotográficos, na grande área da Educação, esta média não chega a um artigo por
ano.
Com relação às publicações de pesquisas do tipo Teses e Dissertações, a busca no banco
de dados8 se deu da seguinte maneira: Tipo de publicação - Teses e Dissertações; Grande área
de conhecimento - Ciências Humanas; Área de conhecimento, avaliação e concentração –
Educação. Para o descritor Infância foram encontrados 1.586 resultados, entre 1996 a 2021;
para o descritor Infância e Educação 19.518, entre 1987 a 2016 e, para o descritor Infância e
Fotografia, 17.111 publicações entre 2013 a 2021. Ressalta-se que as diferentes publicações
abrangem temáticas afins da Infância, todavia relacionadas a temas como alfabetização,
políticas públicas, desenvolvimento infantil, entre outros.
Considerando os números apresentados sobre os estudos sobre História da Infância no
Brasil, sobretudo aqueles em que a fotografia seja usada como documento, a presente pesquisa
7

Disponível em: https://www-periodicos-capes-govbr.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aHR0c
HM6Ly9ybnAtcHJpbW8uaG9zdGVkLmV4bGlicmlzZ3JvdXAuY29tL3ByaW1vX2xpYnJhcnkvbGlid2ViL2Fjd
Glvbi9zZWFyY2guZG8/dmlkPUNBUEVTX1Yx&Itemid=124 Acesso em: 18/05/2021.
8
Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ Acesso em: 24/11/2021.
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se mostra relevante por trazer à luz imagens fotográficas de crianças em seu cotidiano. Apesar
de essas imagens terem sido produzidas por um adulto, o material e o tema de estudo dessa
pesquisa têm sido pouco explorados por nossa historiografia. Assim, a partir de fonte inéditas,
o objetivo central dessa pesquisa foi o de compreender as representações sobre a Infância na
CJT nas décadas de 1960 e 1970 através de uma leitura das fotografias de crianças produzidas
pelo Sr. João da Costa, assim como as memórias dos sujeitos retratados, numa perspectiva
historiográfica. Dessa maneira essa dissertação foi escrita e dividida em cinco capítulos. No
primeiro “Caminhos percorridos”, há uma descrição do arquivo fotográfico, do processo de
elaboração da pesquisa e da escrita da dissertação, aspectos metodológicos da leitura das
imagens e da realização e transcrição das entrevistas. Também nesse capítulo inicial há uma
breve contextualização da história do fotógrafo amador João da Costa e de sua família. No
segundo capítulo, “Cotidiano, paisagens e infância”, há uma contextualização histórica acerca
da origem da CJT bem como das décadas pesquisadas (1960-1970). Neste capítulo, a parcela
de fotografias analisada do arquivo é a que diz respeito ao cotidiano que permeava a infância
na CJT e suas paisagens, o trabalho rural e a criação de animais. O terceiro capítulo, sob o título
“Religiosidade e infância”, mostra a relação das famílias com a religião, predominantemente o
catolicismo e suas festas, sobretudo a Primeira Comunhão. No quarto capítulo, “Brinquedos,
brincadeiras e infância”, as fotografias revelam as crianças e seus brinquedos, maioritariamente
industrializados. Todavia, as memórias dos entrevistados e alguns brinquedos guardados por
estes, revelaram uma infância também repleta de brinquedos manufaturados, com matériasprimas locais e brincadeiras típicas da infância daquela época. Por fim, sem a presença de
fotografias afins no arquivo pesquisado, o último capítulo, “Escola, trabalho e infância”,
principalmente a partir das fontes da História Oral e de alguns objetos da cultura material
escolar revelados durante as entrevistas, traz diferentes contextos da escolarização na CJT, bem
como as dificuldades ao acesso à educação e, também, um grande esforço paternal para a
educação dos filhos.
Dessa forma, além das fotografias, as entrevistas dos contemporâneos do Sr. João da
Costa e as pessoas por ele fotografadas evidenciaram aspectos da vida e do contexto histórico,
trazendo contribuições na tentativa de compreender as práticas socioeducativas que permeavam
a infância na CJT nas décadas de 1960-1970. Espero, portanto, com essa dissertação de
mestrado contribuir para o campo da História da Educação, no qual há poucos trabalhos que
evidenciam a infância e suas imagens.
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Capítulo I: Caminhos percorridos

Essa pesquisa é embasada, documentalmente, em fotografias que foram realizadas por
meu avô, o Sr. João da Costa, de maneira amadora, em sua maioria na zona rural de SJDR (MG)
nas décadas de 1960-1970, sempre povoaram minha vida familiar. Na minha infância, essas
fotografias eram guardadas por minha avó, Dona Nivalda, em uma caixa de sapatos, no fundo
de seu guarda-roupas. Vez ou outra ela retirava aquela caixa e espalhava seu conteúdo em cima
da cama, para que pudéssemos ver. Lembro que achava estranho olhar aquela menina brincando
de boneca e aceitar que fosse minha mãe. Afinal, como poderia, uma criança entender que sua
mãe também foi criança um dia?
A primeira vez que olhei para essas fotos com intenção de pesquisa, foi ao cursar a
disciplina História da Educação II, no curso de Pedagogia, quando realizamos atividades com
documentos variados9. Assim, essa pesquisa leva em conta que “as imagens fotográficas,
entretanto, não se esgotam em si mesmas, pelo contrário, elas são apenas o ponto de partida, a
pista para tentarmos desvendar o passado” (KOSSOY, 2020, p. 23). Na reconstrução do projeto
inicial, fez-se necessário recorrer à História Oral como “acesso a ‘histórias dentro da História’
e, dessa forma, ampliar as possibilidades de interpretação do passado” (ALBERTI, 2005, p.
155). Para surpresa e enriquecimento da pesquisa, no decorrer das entrevistas, emergiram outros
documentos da cultura infantil, como livros e brinquedos, importantes para a História da
Infância, os quais foram também analisados.
Levando em conta a particularidade do material fotográfico legado pelo Sr. João da
Costa que chegou aos dias atuais e considerando o levantamento bibliográfico realizado, que
mostra a relevância da História da Infância como tema de pesquisa para o campo da História da
Educação, é que nasceu a ideia dessa pesquisa, inicialmente como um Trabalho de Conclusão
de Curso10. Visto a grande quantidade de fotos do acervo familiar e as fotografias que
privilegiavam a infância, além de objetos da cultura material e informações colhidas referentes

9

Ministrada pela Profa. Christianni Cardoso Morais, a pesquisa com nossa turma visou a levantar material para
pensar historicamente a infância e também contribuir para projeto de pesquisa em interface com a extensão
coordenado pela referida professora. Fotografias de infância de nossa turma fizeram parte da Exposição Memórias
de Infância, coordenada pela professora em parceria com o Museu Regional, no ano de 2015.
10
Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia apresentado em Dezembro de 2018, em forma de artigo, sob
orientação da Profa. Dra. Christianni Cardoso Morais e banca avaliadora da Profa. Dra. Paula David Guimarães.
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à época estudada nas fotografias, surgiu a ideia de explorar e aprofundar a pesquisa na pósgraduação.
O acervo fotográfico da família Costa que, atualmente, encontra-se digitalizado, possui
210 fotografias, identificadas e inseridas em um banco de dados. Faz-se importante esclarecer
que nem todas as fotografias estão disponibilizadas em papel. Durante as entrevistas realizadas
ao longo da pesquisa, algumas fotos foram encontradas com os respectivos colaboradores que,
gentilmente, cederam suas fotografias para que pudessem ser digitalizadas e agregadas ao
acervo familiar inicial, ampliando-o em número e qualidade.
Todavia, antes de adentrar nos aspectos relacionados ao arquivo fotográfico, julgo
pertinente detalhar um pouco da história de seu autor, o fotógrafo João da Costa. É sobre ele a
Foto-grafia a seguir:
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Foto-grafia: Quem é este João?
Quem é este João?

Quem é este João?

João da Costa

Fotógrafo amador

O primogênito do Seu Berto

Mas não é ele um roceiro, pai do Geraldo?

O Italiano Berto Costa

Acaso também pode ser ele Professor?
E para a História ser hoje um respaldo?

Quem é este João?
João da Dona Nivalda

Quem é este João?

Não é este pai de família e trabalhador?

Homem de nome honrado

Não é este homem do campo, produtor?

De amigos sinceros, verdadeiros

Como poderia ser ele um doutor?

Acaso pode deixar de ser lembrado?
Nem pelo tempo, nem por seus herdeiros

Quem é este João?
O Sr. João que faz enxerto

Quem é este João? De fascinante história!

Trabalhador da Fazenda do Pombal

É o avô da autora desses versos

E neste serviço não passa aperto

De onde encontra-o vivo, em sua memória

Pois como ele não tem igual

Em corpo, alma e espírito imersos

Quem é este João?

Quem é este João? É meu bravo avô João

Sr. João que tira retrato

De cuja bravura não vem de sua descendência

Mas não é este o agricultor, pai da Maria?

Mas da bravura do amor, do homem do sertão

Não é este quem capina, por todo este mato?

Que vê no seu legado um achado da Ciência.

Quem é este João? João da fotografia

Quem é este João? Metido a retratista!
Mas não é este pescador, pai da Vanda?
Acaso também pode ele ser artista
Por essa roça, nessas bandas?
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Nascido em 18 de janeiro de 1923, em domicílio, na CJT, zona rural da cidade de SJDR,
Minas Gerais, João da Costa foi o primogênito de onze irmãos. Criado com os pais Gisberto
Fiorelli Gedeone da Costa e Maria Amélia Faccion e, os avós paternos italianos, aprendeu cedo
a língua estrangeira e, por esse motivo, ganhou a fama de ser também italiano. Conforme
memórias de uma das entrevistadas, sobrinha e afilhada de João da Costa: “a gente tinha
respeito dele, ainda mais que era um italiano e, italiano é pessoa sistemática, né?! Tinha até
fama de ser assim franco, pessoa franca” (Trindade). Mas apesar da fama de bravo, todos os
entrevistados o lembraram por sua honestidade e bondade. “Ele era meu amigo, mas amigo
mesmo de verdade. O João era pau pra toda obra, homem mais honesto eu nunca vi” (Sr.
Sebastião, amigo do fotógrafo).
Seus conhecimentos da lida da roça renderam-lhe um trabalho em 1950 na Fazenda do
Pombal11, que ficava próxima à sua residência. “Ele plantava a semente do limão, depois ia
com a mudinha já grande e plantava lá no espaço de plantar os pezinhos de laranja, e, quando
crescia um pouquinho, ele ia lá fazer os enxertos” (Dona Zainha, amiga de João da Costa). Tal
técnica rendeu-lhe título de “doutor em fazer enxerto, dos que ele fazia não falhava um!” (Sr.
Sebastião). Também manuseava o maquinário de limpar arroz e moer milho para fazer fubá.
Nesta época, conheceu o Sr. Waldemar, morador da CJT, trabalhador da rede ferroviária
que ali passava. Sr. Waldemar era casado com a Sra. Emiliana, irmã de Nivalda, que viria mais
tarde a ser a esposa de João. Através das visitas de Nivalda à irmã, os dois se conheceram. O
noivado durou dois anos e o casamento se realizou no dia 28 de julho de 1956 (Fotografia 3),
em SJDR, na Igreja de Dom Bosco. João tinha 31 anos e Nivalda 29, fato curioso para a época
em que os jovens se casavam mais cedo. O casal passou a ter casa própria também na CJT, em
terreno herdado. Dona Nivalda, prendada, como se esperava que fossem as mulheres daquela
época, ajudava nas despesas da casa com a venda de ovos caipiras.

11

A Fazenda do Pombal está inserida atualmente na Floresta Nacional de Ritápolis, desde 1999. As ruínas
remanescentes da Fazenda foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
(em 1937) e são objeto de visitação por parte de turistas e estudiosos, uma vez que se trata do lugar onde,
supostamente, em 1746 nasceu Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.
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Fotografia 3: Casamento de Nivalda e João, 1956. Fotografia 4: Maria Aparecida e Dona Nivalda,
1957.

Fotos do Acervo da Família Costa.

Aos 19 dias do mês de abril de 1957, nasceu Maria Aparecida da Costa, a primogênita
do casal, minha mãe (fotografia 4). Em 10 de abril de 1961, nasceu Vanda Geralda da Costa, a
segunda filha do casal. Na fotografia 5, Vanda aparece sentada em degraus, indicando sua
incapacidade de andar ou ficar de pé sozinha, enquanto ao lado, sua irmã Maria Aparecida, de
pé, posa para o retrato. O filho caçula do casal, Geraldo Magela da Costa, nasceu em 10 de
Junho de 1967. Na Fotografia 6, Geraldo é o bebê ao centro, percebe-se nessa fotografia que,
suas irmãs estão vestidas com trajes de passeio, calçadas e com os cabelos arrumados,
evidenciando que foram preparadas para ser fotografadas com o irmão caçula. Esta fotografia,
dos três irmãos, foi realizada pelo pai, o Sr. João da Costa.
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Fotografia 5: Maria Aparecida e Vanda, 1961. Fotografia 6: Vanda, Geraldo e Maria Aparecida, 1967.

Fotos Acervo da Família Costa.

No início de 1980, Sr. João descobriu que estava com um tumor cerebral, necessitando
de intervenção cirúrgica imediata. Como sequela da cirurgia, Sr. João perdeu os movimentos
do lado direito do rosto, também a visão e audição deste mesmo lado. Em 28 de Julho de 2006
o casal completou 50 anos de casados. A Bodas de Ouro foram celebradas com festa pela família
e amigos na casa do casal na CJT (Fotografia 7).
Sr. João faleceu em casa, na cidade de SJDR, ao lado de esposa e filhos, em decorrência
da doença de Alzheimer, no dia 16 de fevereiro de 2012, aos 89 anos de idade. Em 19 de
fevereiro de 2016, faleceu Dona Nivalda, hospitalizada, ao lado dos filhos, depois de lutar
contra um câncer no intestino, com 91 anos de idade.
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Fotografia 7: Bodas de Ouro de João e Nivalda. 28 de Julho de 2006.

Foto do Acervo da Família Costa.

A atuação de João da Costa como fotógrafo amador só foi possível por ter sido
contemplado, aproximadamente no ano de 1964, no sorteio de uma Câmera fotográfica.
Tratava-se do modelo Bieka MF-M20, fabricado entre as décadas de 1950 e 1960 pela empresa
DF Vasconcelos, no Brasil. À essa altura, João da Costa, já casado com Dona Nivalda, era pai
de Maria Aparecida e Vanda e contava 41 anos de idade quando iniciou sua atuação como
fotógrafo amador. À época, obter um equipamento deste era pouco provável para as famílias de
baixa renda, principalmente provenientes de zona rural. E a chegada da câmera foi novidade
em toda a comunidade, uma vez que Sr. João estendeu seu “olhar fotográfico” para além dos
registros familiares. Recentemente, durante a pesquisa, descobri a existência de fotografias
antigas da família do Sr. João da Costa, em quantidade desconhecida, sob posse de um familiar
que, infelizmente, não permitiu meu acesso. Algumas, porém, foram fotografadas para que eu
pudesse visualizá-las. Esses exemplares me fizeram perceber a relação antiga da família com a
fotografia. Neles, há a presença de algumas crianças e, ainda, retratos produzidos em estúdios
fotográficos com predominância de adereços de gênero, fundos personalizados e postura
vertical típica dos corpos. Alguns desses retratos carregam a assinatura de André Bello (detalhes
sobre este fotógrafo serão indicados mais adiante), importante fotógrafo atuante em SJDR no
início do século XX, fato que nos leva também a pensar no lugar importante dado à fotografia
pela família em questão, cuja renda era proveniente do trabalho na lavoura.
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Ao ter acesso, mesmo que de forma limitada e a um pequeno número dessas fotografias,
e, ao analisar aquelas realizadas posteriormente por João da Costa e, ainda, ao confrontá-las
com as memórias dos participantes, evidencia-se uma relação histórica da fotografia enquanto
documento de perpetuação da memória histórica e familiar, sobretudo. Ademais, pressupõe-se
que, o “saber fazer”, a habilidade, competência e conhecimento para fazer os retratos de João
da Costa, tenham origem no modo como ele percebia a fotografia e a vivenciava em família.
Para a pesquisadora Lucia Santaella:
Para se compreender como e por que uma linguagem é capaz de significar, devemos
levar em consideração, antes de tudo, a maneira como ela é produzida, com ênfase no
agente dessa produção e nos meios que lhe estão disponíveis para isso. A seguir, é
preciso analisar de que modo a linguagem em questão é capaz de representar algo que
está fora dela, isto é, seu objeto ou referente, comumente chamado de “conteúdo”
(SANTAELLA, 2012, p. 70).

Historicamente, João da Costa aprendeu a fazer fotografia a partir dos modos de
percebê-la no meio em que vivia usando como base as fotografias de sua família. Ademais,
como “conteúdo” principal de suas fotografias, escolheu destacar as crianças, também já
evidenciadas. Santaella ainda contribui dizendo que “aquilo ou aquele que é fotografado é o
alvo, o referente da fotografia, (...) a referência real é a ordem fundadora da fotografia”
(SANTAELLA, 2012, p. 73). Deste modo, considero que, evidenciar a infância nas fotografias
significava salientar o que consideravam como mais precioso, suas próprias crianças. Como
traços da realidade da CJT, as fotografias de João da Costa são carregadas de “valores
temporais” (infância) e “opções espaciais” (o cotidiano da localidade), o que destaca seu poder
de testemunho: “não se pode negar que o objeto fotografado esteve lá – diante da câmera -, a
fotografia dá testemunho de sua presença naquele dado tempo e espaço. Vem daí seu poder
documental” (SANTAELLA, 2012, p. 73).
A câmera original do Sr. João se perdeu ao longo do tempo. Os filhos não sabem se foi
jogada fora, ou levada pela enchente do Rio das Mortes, que assola a região da CJT de tempos
em tempos. O que se sabe, de fato, é que os últimos registros com essa câmera aconteceram no
final da década de 1970, quando registrou a filha Maria Aparecida e seu noivo Geraldo na porta
da casa em que morariam depois do casamento. Neste dia, a câmera caiu de uma janela e não
mais funcionou.
Durante a escrita dessa dissertação, minha mãe expressou-me o desejo de possuir um
exemplar da câmera de seu pai. Para presentear-lhe, adquiri um exemplar da mesma câmera,
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comprada de um colecionador, infelizmente sem a funcionalidade de fotografar, mas com a
responsabilidade de evocar boas lembranças. O exemplar adquirido e oferecido como presente
está retratado na Fotografia 8.
Fotografia 8: Exemplar de Câmera Bieka MF-M20, idêntico ao do Sr. João.

Fotografia da autora em Abril de 2019.

Retomando a descrição do acervo fotográfico, dentre as 210 fotografias, 67 (o que
equivale a 31,9%) não são de autoria do Sr. João da Costa. Essas fotos são, em sua maioria,
retratos recebidos como lembranças de amigos, familiares e afilhados. Há também fotografias
realizadas em estúdios fotográficos e em excursões religiosas, todas com a intenção de
recordação e lembrança, de construção de uma memória familiar. A Tabela 2, abaixo, apresenta
essa parcela do acervo organizada a partir de categorias de análise conforme o “objeto”
fotografado.
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Tabela 2: Fotografias do acervo familiar realizadas por outros fotógrafos
Categorias

Quantidade

Mulheres

14

Homens

24

Primeira Comunhão

02

Casamento

04

Famílias

05

Excursão religiosa – Aparecida do Norte

10

Crianças

08

Total

67

Fonte: Tabela elaborada por AMBROSIO (2020), a partir do acervo fotográfico da família Costa.

Ainda nesta parcela, encontra-se a fotografia mais antiga do acervo, datada de 1914.
Trata-se da fotografia do Sr. João Ferreira (meu bisavô), pai de Dona Nivalda (minha avó e
esposa do Sr. João da Costa), e outras pessoas e crianças à frente da estação ferroviária da
cidade de Ibituruna (Minas Gerais), onde o Sr. João Ferreira trabalhava (fotografia 9).

Fotografia 9: Homens e meninos em frente à Estação de Ibituruna. 1914.

Foto do Acervo da Família Costa.
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Os detalhes dessa fotografia inspiram algumas reflexões: os três homens sentados
dispõem de jornais e um violão, objetos que indicariam que soubessem ler e ter acesso às artes,
pela música. Seus trajes também se diferenciam dos demais, os três homens sentados possuem
gravata, enquanto os outros não. O fato também de estarem sentados e “fazendo pose” indica
que procuraram se diferenciar dos demais, que, simplesmente, foram enfileirados para compor
a fotografia. Os meninos menores estão vestidos com calças curtas, comuns para a época e
descalços. E há ainda três personagens à margem nessa fotografia: o homem, na margem
esquerda da fotografia, teria sido colocado lá estrategicamente ou não teria sido convidado a
compor os enfileirados? A mulher na janela, como quem estivesse olhando o “evento” da
fotografia, mas impedida de ser fotografada e, ainda, uma criança, de maneira mais escondida,
de modo que apenas sua cabeça é visível ao lado dos pés do menino de roupas e chapéu branco.
Seria essa criança uma menina, também impedida de compor a fotografia, majoritariamente
masculina? Também a arquitetura da estação ferroviária chama a atenção, tendo sido o prédio
totalmente contemplado na fotografia.
Mas essa fotografia merece especial atenção não somente por ser a mais antiga do acervo
e por apresentar tão ricos detalhes, mas por ter despertado em mim um olhar mais apurado pela
fotografia na pesquisa histórica. Ao realizar levantamento bibliográfico em outros trabalhos que
se dedicaram às fotografias, encontrei na dissertação de Rúbia Soraya Lelis Ribeiro (2006),
intitulada As Fotografias de André Bello (1879-1941): Imagens da Modernidade em São João
del Rei, um retrato com a seguinte descrição da historiadora: “O homem (desconhecido) que
aparece no retrato revelado traz nos óculos um reflexo que nos faz pensar: Vejo os olhos que
viram André Bello” (RIBEIRO, 2006, p.11). Trata-se de uma paráfrase da famosa frase de
Roland Barthes em seu clássico A Câmara Clara: “Eu me disse então, com um espanto que
jamais pude reduzir: Vejo os olhos que viram o Imperador” (BARTHES, 1984, p. 11).
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Fotografia 10: João Ferreira

Foto: André Bello, S/D. Cópia contato a partir de negativo de vidro. In: RIBEIRO (2006, p. 12).

A semelhança com a fotografia de meu bisavô (que aparece em pé, vestido de uniforme
de ferroviário na fotografia 9), era tamanha e tão intrigante... Ambas as fotografias apresentam
um senhor com o mesmo porte físico, a mesma cor de pele, o mesmo uniforme, a proximidade
das datas (André Bello já havia se instalado em SJDR desde 1906). Recorri então à única pessoa
ainda viva que conheceu meu bisavô. Trata-se da Senhora Lourdes, afilhada de meu bisavô,
hoje com 78 anos. Lourdes foi entregue ainda criança aos meus bisavós, João Ferreira e Maria
Eugênia, pais de minha avó Nivalda, quando sua mãe ficou impossibilitada de cuidar dela e de
seus irmãos A mãe de Lourdes entregou cada filho a seus padrinhos, ficando apenas com o
caçula, que ainda amamentava ao peito. Lourdes viveu com os pais adotivos até o dia de seu
casamento. No momento em que lhe mostrei a referida fotografia publicada por Ribeiro (2006)
e perguntei à Lourdes simplesmente se ela sabia quem era o homem da foto, ela não hesitou em
exclamar seguramente “É o meu padrinho João!”. A partir desse momento, o rosto sem nome e
os olhos que viram o fotógrafo André Bello passaram a ter identidade. E essa relação entre
imagens fotográficas, memórias e relatos de alguém que conheceu os fotografados ou que
esteve na cena fotografada fez mais sentido como caminho metodológico a ser trilhado para a
execução dessa pesquisa.
De volta ao acervo fotográfico como um todo, dentre as 210 fotografias, como disse, 67
foram realizadas por fotógrafos diversos, não identificados, muitas delas realizadas em estúdios
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e com cenários de fundo. Ao analisar as fotografias de André Bello, Ribeiro (2006) observou
que a composição do cenário dessas fotografias realizadas em seu “salão de pose” representa
“o universo que convém a cada um”, com objetos que remetem à posição social ocupada e
esperada para cada fotografado. Como exemplo, as crianças eram fotografas em cenários
pintados imitando jardins, espaço próprio ao lazer e com brinquedos. Já as mulheres eram
fotografadas em ambientes que lembram o interior de suas residências, com cortinas e objetos
decorativos, o espaço por excelência da mulher (RIBEIRO, 2006, p. 126). Da mesma forma
percebemos essa construção nas fotografias realizadas por João da Costa, onde as mulheres são
fotografas em ambientes domésticos (remetendo à mulher a vida do lar) e com seus filhos,
enquanto estes posam com seus brinquedos e acessórios da infância.
Dentre os demais 143 registros fotográficos, 135 são atribuídas ao Sr. João (94,4%). Nas
oito imagens restantes, o Sr. João também fora fotografado, não podendo, portanto, ter sido o
fotógrafo (5,8%). Essas oito imagens, segundo a filha Maria Aparecida, foram atribuídas a
Dona Nivalda e a ela mesma, que era a filha mais velha do casal. No entanto, é importante
registrar que as 143 fotografias do acervo familiar foram realizadas com a com a câmera do Sr.
João. Dessas 143 fotografias, um único negativo se salvou, fazendo parte também deste acervo.
A grande maioria das fotografias foi revelada em tamanho 6 por 9 cm, por ser, à época, um
tamanho mais barato para revelação, conforme informação da filha do Sr. João, Maria
Aparecida, em entrevista. Cabe destacar que todas as fotografias são em preto e branco, fato
que, de maneira nenhuma diminui a qualidade dos registros. Ademais, as cores vieram à tona
algumas vezes nas lembranças dos entrevistados que, ao olharem as fotografias, imediatamente
se recordavam das cores dos objetos, roupas e brinquedos, corroborando com a ideia de que “as
imagens fotográficas em preto-e-branco também nos despertam as mais diversas sensações, que
vão desde a evidência da estrutura ou do ‘esqueleto’ das imagens, até a liberdade de cromatizálas através da imaginação” (SILVEIRA, 2005, p. 153).
Quanto às 143 imagens registradas pela câmera do Sr. João, como disse, destacam-se,
sobretudo, as crianças: em 101 fotografias cuidou de registrar a infância dos filhos, sobrinhos
e crianças da CJT (70,6%). No acervo em questão, das 210 fotografias, 143 (68%) foram
realizadas com a câmera fotográfica do Sr. João da Costa, entre os anos de 1964 a 1979. A
tabela 3, a seguir, mostra mais detalhes sobre essa fração de 143 fotos do acervo:
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Tabela 3: Fotografias retiradas com a câmera do Sr. João da Costa
Categorias de Análise

Quantidade

Infância em geral

61

Primeira Comunhão

17

Crianças com brinquedos

23

Cotidiano e paisagens

42

Total

143
Fonte: Tabela elaborada por AMBROSIO (2020), a partir do acervo fotográfico da família Costa.

Como pode ser visualizado na Tabela 3, as fotografias registradas com a câmera do Sr.
João foram coligidas na elaboração dessa dissertação em quatro categorias de destaque. Na
primeira, composta por 61 fotografias (42,6% do total de 143), encontram-se registros da
infância dos filhos e de outras crianças. A grande maioria dos registros foi realizada em
ambientes domésticos e familiares. A exceção para este tipo de ambiente se dá com 13
fotografias em que Sr. João fotografou seu filho caçula Geraldo em passeios com o menino pela
CJT, onde pôde registrar aspectos do cotidiano e paisagens. Ainda nessa parcela sobre a infância
em geral, 18 fotografias não aconteceram na CJT: 13 fotografias foram registradas no bairro de
Matosinhos, já na década de 1970, quando a família residia na zona urbana da cidade de SJDR.
As cinco restantes ocorreram na comunidade do Bichinho (nome carinhoso pelo qual é
conhecido Vitoriano Veloso, distrito de Prados, MG), na casa de Dona Maria Eugênia, mãe de
Dona Nivalda, portanto, sogra do Sr. João.
A categoria Primeira Comunhão, com 17 fotografias (11,8% do total de 143) foi
destacada no somatório da classificação geral da Infância por trazer registros de um momento
tão privilegiado pelas famílias registradas e, historicamente, por ser uma celebração da vida
infantil para os católicos. As fotografias com brinquedos também foram destacadas pela
importância dada ao brinquedo e sua raridade para a época, totalizando 23 registros (16% do
total de 143).
Por fim, a categoria Cotidiano e Paisagens, com 42 registros (29,3% do total de 143). A
Tabela 4 foi criada para melhor compreensão desta categoria.
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Tabela 4: Cotidiano e Paisagens
Objeto registrado

Quantidade

Contexto doméstico

13

Paisagens

12

Casamentos e suas festas

08

Construção da ponte

09

Total

42
Fonte: Tabela elaborada por AMBROSIO (2020), a partir do acervo fotográfico da família Costa.

As fotografias que compõem a categoria Cotidiano e Paisagens foram principalmente
consideradas por apresentarem aspectos importantes da vida das famílias na CJT, a geografia
do lugar, a estética das casas e seus quintais, plantações e criações de animais, costumes e
trabalho, todo um cotidiano que cercava as famílias que ali viviam com suas crianças.
Uma observação sobre o conjunto de fotografias do acervo atribuído a João da Costa
deve ainda ser colocada. Ao longo do tempo, esse corpus fotográfico sofreu intervenções e
perdas inestimáveis. Era de seu costume presentear seus fotografados com sua fotografia.
Assim, por ser chamado a fotografar nas redondezas da CJT, há a possibilidade de ainda existir
registros de João da Costa que, porventura, não foram localizados até o momento. Além disso,
ocasiões sofridas pela família como enchentes e a própria mudança da família para a cidade de
SJDR, pode ter provocado perdas de exemplares. Por causa disso, a afirmação de que a temática
“infância” é prevalente nos registros de João da Costa, se deve à parcela de fotografias
conhecidas e que chegou aos dias atuais.
Todo esse material fotográfico inicialmente organizado e descrito, foi analisado à luz de
trabalhos que versam sobre a leitura das imagens fotográficas, a História da Fotografia e a
História da Infância, buscando compreender as imagens a partir do contexto histórico no qual
foram produzidas.
A fotografia aparece como elemento rico de informações e conhecimento quando
pensamos sua imagem não como espelho do real, mas considerando todo um contexto de tempo
e espaço em que ela foi registrada, construída. Corroborando essas ideias, Borges (2011, p. 16)
aponta que “os cuidados necessários para a correta compreensão das particularidades da
linguagem fotográfica são, frequentemente, desconsiderados”, favorecendo a permanência da
fotografia como documento subalterno, visto que as imagens fotográficas passaram a compor
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o quadro de documentos utilizados pelos pesquisadores somente após a “revolução dos
Annales”12 empreendida na historiografia ocidental.
A pesquisadora Ana Maria Mauad em Fotografia e História – possibilidades de análise
(2004) apresenta três premissas para a análise de imagens fotográficas: a noção de série ou
coleção, a intertextualidade e o trabalho transdisciplinar. Sobre a noção de série ou coleção a
autora aponta que, para um trabalho crítico das imagens, não pode haver limitação a um simples
exemplar. A ideia de coleção tornou a noção de série complexa, rompendo com a
homogeneidade e exigindo do pesquisador uma metodologia que considere o circuito social de
produção, circulação e consumo das imagens. Sobre o princípio da intertextualidade, Mauad
(2004) afirma que a interpretação textual de uma fotografia necessita do “conhecimento de
outros textos que a precedam ou que com ela concorrem para a produção da textualidade de
uma época” (MAUAD, 2004, p. 20) e, por isso, obriga os historiadores a proceder ao
levantamento da cultura histórica. No que se refere ao terceiro princípio, o trabalho
transdisciplinar, a autora afirma que, a partir da revolução documental dos anos 1960, quando
a fotografia foi compreendida como “mensagem significativa que se processa através do
tempo”, passou a ser importante, para os historiadores, criar “novos questionamentos e
procedimentos em perfeita coordenação com outros saberes” (MAUAD, 2004, p. 20).
Importante destacar que os esforços na construção dessa dissertação foram ao encontro
dos princípios de análise defendidos por Ana Maria Mauad, indicados acima. A percepção da
importância da contextualização histórica do documento fotográfico foi evidenciada nas
principais referências consultadas para a escrita e realização dessa dissertação. Para Ralf
Bohnsack (2013), na interpretação de imagens segundo o método documentário, a produção
das imagens deve ser considerada. Para isso, os dois lados na construção delas (fotógrafo e
fotografado), quando são parte de um mesmo “espaço de experiências”, contribuem para a
diminuição da complexidade no momento de sua análise, por que, “metodologicamente, tornase muito mais complexo quando o habitus do produtor de imagem representado não está em
correspondência ou congruente com o produtor de imagem representante, como o fotógrafo ou
pintor (BOHNSACK, 2013, p. 119).
Sobre a categorização das fotografias, pude contar com importante colaboração de
Maria Aparecida, minha mãe, que como herdeira e guardiã do acervo fotográfico de seu pai Sr.
12

A Revista Annales (Anais da História Econômica e Social) foi fundada por Febvre e Bloch, em 1929. Sua
proposta de pesquisa historiográfica influenciou outros espaços mundiais, sendo apropriada e disseminada no
Brasil a partir da década de 1980 (VAINFAS, 1997).
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João, ajudou na identificação e datação das fotografias e, ademais, contribuiu com importantes
informações sobre a história da família. Colaboração importante de alguém que tem na memória
muitos momentos nos quais foi fotografada por seu pai. Portanto, minha mãe sabe falar da época
em que as fotos foram realizadas e ouvir seus relatos foi de suma importância para compreender
as imagens criadas pelo Sr. João com sua câmera. Assim como adotado por Maria Ciavatta
(2003), esse procedimento metodológico foi importante para a presente pesquisa. Segundo essa
historiadora,
o resultado falado ou escrito do trabalho de pesquisa é restrito se comparado à riqueza
de ver a imagem e vê-la desvelada, mesmo em pequenos aspectos, por alguém que
‘fala de dentro’ da imagem, de sua vivência naquela cena, daquele espaço, de um
tempo enfeitado pelas cores do passado (CIAVATTA, 2003, p. 329).

Considerando que todas as imagens falam de um tempo e produzem sentidos, essas
fotografias são e ao mesmo tempo não são de minha família, melhor dizendo, não apenas de
minha família. Para essa investigação, parti do pressuposto de que “nossas fotografias mais
comuns e pessoais se inscrevem num plano maior, coletivo e ideológico, dialogando com
outras, anteriores, fazendo-nos parte de uma discursividade de natureza imagética que constrói
nossa subjetividade e a forma como registramos, guardamos e significamos as imagens
(BARROS, 2003, p. 288).
Pensando nesse contexto dito “conhecido” pela pesquisadora, por se tratar de uma
pesquisa em âmbito familiar, alguns cuidados especiais foram tomados. Partindo do princípio
de que é impossível ser imparcial, busquei realizar, dentro do possível, o “estranhamento do
familiar em exótico”, proposto por Gilberto Velho:
Quando elegi a minha própria sociedade como objeto de pesquisa, assumi, desde o
início, que fatalmente a minha subjetividade deveria ser, permanentemente, não só
levada em consideração, mas incorporada ao processo de conhecimento
desencadeado. Ou seja, deveria tentar não escamotear sua “interferência”, mas
aprender a lidar com ela. Assim permaneci comprometido com a obtenção de um
conhecimento mais objetivo, sem que isso significasse uma estéril tentativa de
anulação ou neutralização de meus sentimentos, emoções, crenças (VELHO, 1986, p.
17).

Sobre meus sentimentos que surgiam de maneira incontrolável durante todo o tempo da
realização da pesquisa e escrita da dissertação e que, por muitas vezes, renderam adjetivos
tipicamente românticos e de exaltação ao sujeito “avô-fotógrafo”, decidi “não escamotear sua
‘interferência’, mas aprender a lidar com ela”, como bem disse Gilberto Velho na citação acima.
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A maneira encontrada para dar vazão a estes sentimentos foi por meio da poesia com minhas
Foto-grafias, onde criei diálogos com meu avô, numa tentativa de criar a oportunidade de falar
sobre os sentimentos relacionados a suas fotografias, dentro do que imagino que seriam suas
intenções, afinal, como nos lembra Mário Quintana, “quem entra num poema não morre nunca”.
Ainda sobre os dilemas da familiaridade, Gilberto Velho (2008) pondera que, embora
possamos estar imersos e acostumados a um contexto social, as relações que ali se estabelecem
estão inseridas num sistema de interações cultural e historicamente definido e, portanto, podem
não ser assimiladas ou compreendidas. “Embora aceite a ideia de que os repertórios humanos
são limitados, suas combinações são suficientemente variadas para criar surpresas e abismos,
por mais familiares que indivíduos e situações possam parecer (VELHO, 2008, p. 129).
Muitos “estranhamentos” foram despertados em mim no transcorrer das entrevistas. No
princípio, imaginei que seria muito fácil realizá-las, dada a minha relação familiar e de amizade
estabelecidas. Todavia, minha postura como pesquisadora, tão exigida academicamente, acabou
por ser um intimidador de relações e, por isso, ouvi muitos “não tenho nada pra falar” antes do
café com “dedo de prosa” que já estava habituada. O fato de identificar-me como pesquisadora
e chamar meu avô de “Sr. João da Costa” criou uma barreira invisível, mas sensível, que não
partia de mim, mas daqueles que, por toda a vida, me viram chamá-lo de “meu vô”. Percebi
essa barreira ao notar o esforço das pessoas em, por exemplo, falar corretamente e por repetir
por diversas vezes um “eu não sei mais nada” ou “não tenho mais nada pra falar” ou ainda “eu
não sei falar direito”. Precisei, por isso, transformar minha entrevista no costumeiro “dedo de
prosa familiar” de sempre. Como princípios de um bom entrevistador, Thompson (1992) nos
ensina que as perguntas devem ser simples e diretas, numa linguagem comum e que, em seu
entender “nenhum historiador oral tem defendido o estilo de entrevista com questionário
rigidamente inflexível” (THOMPSON, 1992, p. 258). Ouvir individualmente os entrevistados,
respeitando seus tempos, possibilitou-me percebê-los como partes integrantes desse todo a
pesquisar. Muitos desses “fragmentos” se revelaram então inéditos pra mim.

O conhecimento prévio do todo, da cultura ou de seu aspecto estudado, não pode ser
negligenciado. Longe de ser um resultado de abstrações, a partir da imagem concreta,
é a proposta que permite a leitura dos casos individuais. Estes, muitas vezes, são
reflexos capilares do todo, que se exprimem em seus fragmentos (LEITE, 1993, p.
44).

Segundo Verena Alberti (2005), o entrevistador deve ser sensível para reconhecer os
fatores que influenciam o andamento da entrevista, bem como levá-los em consideração quando
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de sua análise. Ainda aponta que em uma relação de entrevista, “o que se diz depende sempre
de a quem se diz. Qual a percepção que o entrevistado tem de seu interlocutor e como isso
determina sua fala? Fazer uma entrevista é avaliá-la e analisá-la constantemente – enquanto é
gravada e, mais tarde, quando é objeto de análise” (ALBERTI, 2005, p. 178).
Importante observação feita por Zaia Brandão (2000) quando lança a questão:
“Conversa ou Entrevista?”. Para a autora, no que se refere a entrevistas não estruturadas (que
não é o caso dessa pesquisa) a flexibilidade muito reclamada para as entrevistas, não tem nada
a ver com uma conversa. A pesquisadora afirma que “a entrevista é trabalho, reclamando uma
atenção permanente do pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente
à escuta do que é dito, a refletir sobre a forma e conteúdo da fala do entrevistado, os
encadeamentos, as indecisões, as contradições, as expressões e gestos...” (BRANDÃO, 2000,
p. 181).
Seguindo as orientações desses experientes pesquisadores, elaborei dois roteiros de
entrevistas. Originalmente, o projeto enviado ao CEP da UFSJ e aprovado em 08 de Junho de
2020, indicava a realização de 12 entrevistas, divididas em duas gerações de pessoas que
conviveram com o Sr. João da Costa, seguindo os roteiros que podem ser vistos nos anexos 2 e
3 deste trabalho. Mas essa quantidade de entrevistados não foi definida de forma rígida no
projeto e, com o andamento da pesquisa, a amostragem inicial tomou a forma de pesquisa “bola
de neve”. Isto se deu pelo fato de que, no transcorrer das entrevistas, a “notícia” da pesquisa se
espalhou pela família e amigos do Sr. João da Costa e algumas pessoas não cogitadas
inicialmente para as entrevistas se ofereceram para participar. As pessoas consideradas
inicialmente fizeram papel das “sementes” indicando novos participantes e divulgando a
pesquisa entre seus pares. Segundo Vinuto (2014):
As sementes ajudam o pesquisador a iniciar seus contatos e a tatear o grupo a ser
pesquisado. Em seguida, solicita-se que as pessoas indicadas pelas sementes indiquem
novos contatos com as características desejadas, a partir de sua própria rede pessoal,
e assim sucessivamente e, dessa forma, o quadro de amostragem pode crescer a cada
entrevista, caso seja do interesse do pesquisador. Eventualmente o quadro de
amostragem torna-se saturado, ou seja, não há novos nomes oferecidos ou os nomes
encontrados não trazem informações novas ao quadro de análise (VINUTO, 2014, p.
203).

No que se refere às transcrições das entrevistas, um alerta importante e que foi seguido,
vem de Whitaker et al (1995). Esse alerta se refere ao cuidado em não transformar em
caricaturas as falas dos entrevistados, principalmente quando esses sujeitos pertencem a grupos
considerados socialmente menos eruditos. Deste modo, seguindo as orientações dos autores
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citados, a transcrição dos trechos das entrevistas nessa pesquisa foi cuidadosa para não
descaracterizar ou descontextualizar as falas dos sujeitos. Foi tomado extremo cuidado nas
transcrições, buscando sempre “respeitar os entrevistados [o que] implica, portanto, [em]
reproduzir os ‘erros’ de sintaxe, isto é, as formas peculiares de articulação do discurso.
[Todavia,] escrever corretamente o léxico (sem erros ortográficos) nos parece fundamental para
reforçar esse respeito” (WHITAKER et al, 1995, p. 66).
Dada a amizade com a família e, principalmente, a potencialidade das entrevistas para
a pesquisa, algumas dessas pessoas que se ofereceram, também foram incluídas. Com a
ocorrência da pandemia do Coronavirus (COVID-19), as entrevistas tiveram que ser suspensas
e, por isso, algumas entrevistas previamente idealizadas, não puderam ser realizadas. A seguir,
apresento o Quadro 1, no qual coligi os nomes das pessoas entrevistadas, suas datas de
nascimento e relação com o Sr. João da Costa, para que os leitores possam ter uma visão geral
desses sujeitos.

Quadro 1: Lista de Entrevistados
Entrevistado

Idade

Geração

Parentesco/relação
com João da Costa

Maria Aparecida da Costa Ambrosio

63

2ª

Filha

Geraldo Magela da Costa

52

2ª

Filho

Trindade Maria dos Santos

64

2ª

Sobrinha e afilhada

Maria Aparecida Ventura (Cida)

59

2ª

Amiga

Maristela dos Santos (Telinha)

62

2ª

Amiga

Léia Mercês de Ávila

59

2ª

Amiga

Elisabete Aparecida Brezolinni (Bete)

59

2ª

Amiga

Geni Maria Calsavara

77

1ª

Irmã

Vitória da Costa

92

1ª

Irmã

Sebastião Geraldo de Resende

96

1ª

Amigo

Maria do Rosário de Resende

80

1ª

Amiga

Efigênia Costa Ferreira

90

1ª

Irmã

Adelina Maria Calsavara

76

1ª

Irmã e afilhada

Fonte: Dados coligidos por Ambrosio (2020).
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Para a construção e análise dos dados das entrevistas, utilizei a abordagem metodológica
da História Oral, principalmente as contribuições de Paul Thompson. Considerando os
participantes da pesquisa e a História Oral como abordagem, esse importante historiador
argumenta que os entrevistados, dessa maneira, passam de “objetos de estudos” a “sujeitos”,
contribuindo para uma história mais viva.
Interessante questão é apontada por Alberti (2005), ao lembrar que o reconhecimento
da História Oral como metodologia só foi possível depois de um movimento de transformação
das Ciências Humanas. A autora ressalta que o testemunho oral não deve ser entendido como
revelação do real “como se fosse um trabalho legítimo e final da pesquisa (...). O equívoco está
em considerar que a entrevista publicada já é História” (ALBERTI, 2005, p. 158). Da mesma
forma, considero o uso da fotografia na pesquisa histórica, como documento passível de
interpretações e, não como “espelho do real”.
De volta à realização das entrevistas, a primeira geração é composta por seis sujeitos.
Trata-se dos irmãos do Sr. João da Costa e de antigos moradores da CJT (amigos do Sr. João),
como sendo aqueles que, a partir da História Oral, mais podem fornecer informações sobre sua
vida e práticas sociais, como a fotografia. A busca por essas pessoas da geração do Sr. João da
Costa foi inspirada também em Thompson, para quem:
O traço mais surpreendente de todos, porém, talvez seja o impacto transformador da
história oral sobre a história da família. Sem a evidência oral, o historiador pode, de
fato, descobrir muito pouca coisa, quer sobre os contatos comuns da família com os
vizinhos e parentes, quer sobre suas relações internas (THOMPSON, 1992, p. 27).

A segunda geração entrevistada, também composta por seis sujeitos, foi a das crianças
(hoje adultos) fotografadas pelo Sr. João da Costa, numa tentativa de retomada, de
reinterpretação das memórias sobre a infância fotografada. Nesta geração se encontram os
filhos, sobrinhos e crianças que foram moradoras da CJT. Ambos os grupos de entrevistados
são importantes colaboradores para o entendimento das imagens criadas pelo Sr. João da Costa
com sua câmera e para a construção da narrativa dessa história.
Durante a realização das entrevistas, alguns objetos relacionados à vida infantil dos
entrevistados foram surgindo, à medida em que os temas foram sendo tratados nas perguntas
do roteiro. Como exemplos relevantes e, destacados nos próximos capítulos, estão alguns livros,
brinquedos e um véu de Primeira Comunhão e outras fotografias, como mencionado. Esses
objetos fizeram parte da infância pesquisada e, assim como as fotografias, colaboraram na
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evocação de importantes memórias, sendo por isso, incorporados ao quadro de documentos de
análise dessa pesquisa. Alguns desses brinquedos são de minha mãe, Maria Aparecida, e, por
isso, fizeram parte também de minha infância, também foram “meus” brinquedos. Acredito que
por isso foi tão difícil “estranhá-los” como possíveis documentos para a pesquisa. Isso só
aconteceu no decorrer da escrita do texto quando pude, de fato, reconhecê-los e tratá-los como
documentos/monumentos da infância pesquisada, retomando aqui as ideias de Le Goff (1990).
Retomo a potencialidade da fotografia como documento/monumento que pode evocar o
passado, perpetuando a recordação, trazendo à tona evidências científicas. Para o historiador
Jacques Le Goff 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” (LE GOFF, 1990, p. 466). Como poderia ser lembrada,
comemorada, conhecida e registrada na trama da História da Educação, a infância dos homens
do campo da CJT? Historicamente o lugar social dos homens do campo é o do “não-lugar”, da
periferia, dos não selecionados como dignos de serem lembrados. Como complementa Lucini

Nessa não seleção, o rural, ou melhor, as narrativas dos povos do campo, ressoam nos
cantos dos poetas populares, figurando no imaginário social, muitas vezes, como
“folclore”. Isso nos impele a dizer e a reafirmar que o rural continua sendo tratado
como lugar do atraso, do folclórico, do menos desenvolvido. É necessário que se
compreenda que, apesar dos avanços na área da enunciação de políticas específicas
para o rural e para o campo, continua-se a olhar para o rural de forma depreciativa,
menos valorizada (LUCINI, 2015, p. 321).

As fotografias do Sr. João da Costa permitiram aos homens, mulheres e crianças do
campo da CJT, até então pouco conhecidos, o “deslocamento” do lugar do esquecimento para
o de sujeitos históricos. As relações entre memórias e fotografias, especialmente os retratos de
família, são tratadas por Leite (1993), a qual diz que essas fotografias permitiram que “quase
toda gente – não só os mais abastados – pudesse se transformar num objeto-imagem, ou numa
série sucessiva de imagens que mantém presentes momentos sucessivos da vida, ou ter presente
a memória” (LEITE, 1993, p.75).
Nesta tentativa de fazer viva a memória, Pierre Bourdieu ao se referir ao contexto
francês de sua aldeia nativa, em sua infância, no início dos anos 1960, diz que cada família fez,
na pessoa de seu chefe, o seu retratista e que
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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, que é equivalente, porque retém do seu passado as confirmações
da sua unidade presente (BOURDIEU, 1965, apud LE GOFF, 1990, p.466).

Desta forma, considerando a fotografia um fenômeno mnemônico e importante
documento/monumento histórico, a historiadora Maria Ciavatta (2002) reitera que as
fotografias
São como monumentos que traduzem valores, ideias, tradições e comportamentos que
contribuem para a identidade familiar e orientam formas de ser e de agir. Enquanto
objeto de memória, a fotografia atua como elemento de legitimação da memória
familiar (CIAVATTA, 2002, p. 30).

Para Angela de Castro Gomes (2004) a prática fotográfica, com ou sem intenção de
criação de uma coleção, pode ser considerada como uma “produção de si”. Deste modo, este
“ato biográfico” do Sr. João da Costa, ao fotografar sua família e sua comunidade, deu
significado às vidas e histórias dos moradores da CJT e à própria história. Gomes ainda afirma
que “através desses tipos de práticas culturais, o indivíduo moderno está constituindo uma
identidade para si através de seus documentos, cujo sentido passa a ser alargado” (GOMES,
2004, p. 11). Nessa discussão do conceito “alargado” dos documentos históricos e da construção
da própria memória como documento para a História, Gomes ainda contribui ao dizer que:

Os registros de memória dos indivíduos modernos são, de forma geral e por definição,
subjetivos, fragmentados e ordinários como suas vidas. Seu valor, especialmente
como documento histórico, é identificado justamente nessas características, e também
em uma qualidade decorrente de uma nova concepção de verdade, própria às
sociedades individualistas. Sociedades que separam o espaço público do privado, a
vida laica da religiosa, mas que, em todos os casos, afirmam o triunfo do indivíduo
como um sujeito voltado para si, para sua razão e seus sentimentos. Uma sociedade
em cuja cultura importa aos indivíduos sobreviver na memória dos outros, pois a vida
individual tem valor e autonomia em relação ao todo. É dos indivíduos que nasce a
organização social e não o inverso (GOMES, 2004, p. 13).

Nesta nova concepção de “verdade”, de valoração individual dos sujeitos e suas
histórias, as fotografias da CJT, realizadas pelo Sr. João da Costa, colocam-se, então, como
documentos/monumentos de perpetuação das memórias dos sujeitos fotografados, que “não
trata de ‘dizer o que houve’, mas de dizer o que o autor diz que viu, sentiu e experimentou,
retrospectivamente, em relação a um acontecimento” (GOMES, 2004, p. 15). A partir dessas
concepções de documento, da “escrita de si, escrita da história”, é que essa dissertação com
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fotografias, memórias e outros objetos foi ganhando forma. E minha própria história familiar
ganhando novos significados.
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Capítulo II: Cotidiano, Paisagens e Infância

Deste os primeiros indícios do fim da escravidão no Brasil, na segunda metade do século
XIX, com o fim do tráfico de escravos e as legislações afins, como a Lei do Ventre Livre em
1871, o Brasil passou a considerar a mão de obra estrangeira em substituição à escrava.
Entretanto, tal fenômeno não “pode ser explicado tendo como base um único motivo. Na
verdade, houve uma confluência de fatores que levou a elite política brasileira a optar pela mãode-obra europeia nas décadas que precederam a abolição” (TEIXEIRA, 2011, p. 23).
Ainda de acordo com Teixeira, a justificativa para a intensa imigração europeia foi a
necessidade urgente em encontrar substituição adequada para os trabalhos braçais antes
desempenhados pelos escravos, no entanto, teve como “pano de fundo os preconceitos raciais
fundamentados pela ciência racista do século XIX” (TEIXEIRA, 2011, p. 26). Dado o alto
índice de miscigenação em que se encontrava a população brasileira, acreditava-se que a vinda
dos imigrantes brancos europeus, ditos “civilizados”, provocaria o “branqueamento” da
população brasileira e, portanto, traria a civilização.
A cidade de SJDR, inserida nesse contexto mais amplo, também foi cenário de recepção
da imigração italiana no final do século XIX. No ano de 1888, foi então designado um espaço
ou colônia para a recepção dos imigrantes. Entre inúmeros contratempos, os primeiros italianos
que para cá vieram se instalaram em dois principais núcleos: a Colônia do Marçal e a Colônia
José Teodoro. A principal atividade exercida pelos italianos que se estabeleceram nas colônias
era o cultivo de cereais, frutas e hortaliças.
O historiador Dauro José Buzatti (2007), em Raízes Italianas em São João del-Rei, ao
narrar os primeiros passos das famílias italianas pioneiras em SJDR, conta que “era um bloco
de homens robustos e de mulheres de faces coradas, de mãos dadas com suas crianças e
acompanhados pelos mais velhos, que ante a admiração geral andavam lentamente, suspirando
extasiados os ares de uma nova vida” (BUZATTI, 2007). Segundo o mesmo historiador, no dia
3 de dezembro de 1888, chegaram 22 famílias italianas, num total de 102 colonos.
Aparentemente pequeno, esse número representou um aumento significativo na população
local.
Na dissertação de Mestrado de Mariana Eliane Teixeira (2011), intitulada Ser Italiano
em São João del-Rei (1888-1914), a autora afirma que, nos anos que se seguiram à instalação
do núcleo colonial, as famílias que se dedicaram ao cultivo de hortaliças podiam vender seus
produtos no Mercado Municipal, construído em 1893, para essa finalidade. Naqueles idos, “os
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imigrantes e seus descendentes saíam pela madrugada, carregados de cestas, rumo ao mercado
municipal, para venderem os frutos de sua produção” (TEIXEIRA, 2011, p. 58). Cabe destacar
que o atual prédio do Mercado Municipal da cidade de SJDR foi construído na década de 1960.
O Jornal Diário do Comércio, da cidade de SJDR, na data de 07 de Maio de 1938, assim noticia
a demolição das antigas instalações do Mercado Municipal:
A Prefeitura Municipal está construindo no local denominado “Tanque”, sob a direção
do Sr. Luiz Bacarini, chefe do Departamento de Obras Públicas, um amplo barracão,
medindo 30 metros de cumprimento por 12 de largura, para onde serão transferidos
todos os serviços atualmente localizados no antigo Mercado Municipal, que está
sendo demolido. No novo prédio, a ser brevemente inaugurado, serão localizadas as
oficinas de marcenaria, carpintaria e ferraria da Prefeitura, além de garage e depósito
público. No terreno onde se encontra o antigo Mercado Municipal, que está sendo
demolido, seria conveniente a construção do edifício do Fórum de São João del-Rei
(Diário do Comércio, n. 53, 7/Maio/1938, p. 1).

A fotografia a seguir mostra o barracão construído em outro local depois da demolição
do prédio original do Mercado Municipal, onde é possível perceber uma estrutura arcaica da
atual disposição das bancas do mercado.
Fotografia 11: Barracão do Mercado Municipal. 1952.

Foto do Arquivo do Museu Regional de São João del-Rei. Disponível em:
https://www.facebook.com/ammasdelrei2019/photos/a.1810883095679205/2894713850629452/
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Ainda conforme Teixeira (2011), as famílias possuíam grandes hortas que abasteciam a
cidade com hortaliças frescas e sadias. Esses imigrantes tinham suas vidas praticamente
vigiadas pela municipalidade, tendo em vista as noções higienistas que permeavam o período.
De acordo com as exigências da época, na Fotografia 12, a seguir, podemos observar o
documento nomeado Carteira Sanitária de Catharina Guzzo, a mencionada avó italiana do
fotógrafo João da Costa. Este documento com direito a fotografia 3X4, além de dar-lhe direito
ao trabalho de quitandeira, também lhe atestava boa saúde física e mental, incluindo os dados
da vacinação na Itália e da revacinação realizada contra varíola em 1928, um dos grandes males
daquele período. Sua última inspeção de saúde data de 28 de janeiro de 1930.
Fotografia 12: Carteira Sanitária de Catharina Guzzo.

Foto da autora em Novembro de 2019.

Observa-se, já nos tempos de infância de João da Costa, uma prevalência do trabalho
familiar agrícola como sustento das famílias. João da Costa e, posteriormente, os irmãos, foram
aproveitados como mão de obra nos trabalhos da lavoura desenvolvidos pela família desde a
infância. Mas as relações entre trabalho e infância serão analisadas mais detidamente no último
capítulo dessa dissertação.
Já nas décadas de 1960 e 1970, evidenciadas nessa pesquisa, faz-se importante, mesmo
que brevemente, explanar sobre o contexto político-educacional brasileiro. Com a ditadura
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militar instaurada no Brasil em 1964 e a importante inversão da relação campo-cidade, o
tradicional eixo econômico do país, baseado no campo, deslocou-se para as cidades, com o
intenso êxodo rural, intensificando a população das grandes metrópoles, como São Paulo e Rio
de Janeiro. Tais mudanças trouxeram o aumento da violência e condições precárias de
subsistência (SILVA, 1990, p. 78). Em um cenário predominantemente urbano, a escola do
Estado se tornou a escola de massas “com a pecha de ser uma instituição ‘mais adequada’ aos
pobres, amaldiçoada pelas camadas médias que dela querem manter uma distância que as
distinga em relação aos ‘de baixo’ e também em relação aos próprios pares” (FREITAS;
BICCAS, 2009, p. 14).
Os camponeses, inseridos no mundo capitalista, deixaram de ser vistos como marginais
em uma sociedade em desenvolvimento para serem considerados como importantes na
economia do país. Entretanto, sua recente “organização” nas cidades deu aos camponeses o
lugar do subúrbio, um “sertão interno” que definia o “lugar do pobre como lugar donde advém
o perigo” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 15).
Os partidos políticos começam então a se preocupar com os novos eleitores
trabalhadores do campo que migraram para a cidade, uma vez que já não se podia contar com
o “curral de votos” (SILVA, 1990, p. 354). As reformas de base eram defendidas por grupos
políticos de esquerda e nacionalistas. “Do programa de reformas faziam parte também políticas
nacionalistas, como o controle sobre o capital estrangeiro e o monopólio de setores estratégicos
da economia. Entre todas estas bandeiras, a reforma agrária era a mais contundente” (BRASIL,
2013, p. 12).
Na década de 1960, o apoio a essas reformas e o empenho do Presidente João Goulart,
junto ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em, de fato, tornar seu governo um “governo para
o povo”, já em 1964, fez com que as forças de direita, contrárias ao populismo, concretizassem
o Golpe Militar. Temendo um “banho de sangue”, João Goulart preferiu não reagir e seu cargo
foi declarado vago pelo Congresso Nacional que, por si próprio, “rasgava a Constituição de
1946 que, pretensamente, defendia contra o reformismo do governo, ao declarar o afastamento
de Goulart, abrindo, assim, um período de mais de 20 anos de arbitrariedade” (SILVA, 1990,
p. 367).
Os anos que se seguiram sob o julgo militar no Brasil foram marcados pela repressão,
violência e abusos de poder, principalmente sobre aqueles que foram a favor das reformas de
base, considerados perigosos perante a ótica do novo “governo” que passou a editar Atos
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Institucionais para criar “condições excepcionais de funcionamento ‘legal’ para atos ilegais e
arbitrários” (BRASIL, 2013, p. 19). Entre suas ações destacam-se as cassações de mandatos de
parlamentares, suspenção de direitos políticos aos considerados contra o militarismo,
dissolução de partidos políticos e o fechamento do Congresso Nacional por tempo
indeterminado. “Os sindicatos trabalhistas, a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a
Universidade, bem como jornais e rádios, tiveram suas sedes ocupadas e destruídas, em
evidente desrespeito à Constituição e aos direitos e garantias individuais” (SILVA, 1990, p.
368).
Durante a Ditadura Militar, a educação passou por mudança significativa com a
implantação da Lei nº 5.692, de 11 de janeiro de 1971, que trouxe três principais modificações:
a primeira foi a extensão do ensino obrigatório de quatro para oito anos; a segunda era a
centralidade na profissionalização do ensino e, por fim, o funcionamento do ensino nos moldes
de escola integrada. Mas “a mudança nos níveis de escolaridade da população acabou por elevar
a seletividade dos critérios de admissão por parte das empresas” (FREITAS, BICCAS, 2009, p.
281). Desta forma, as exigências mínimas antes preconizadas para determinado trabalho foram
elevadas fazendo com que “os empregos que tinham por exigência mínima de escolaridade o
1º grau passassem a exigir o 2º grau e, seguindo esse “escalonamento”, os postos que
demandavam a escolaridade de 2º grau passaram a exigir o curso superior (FREITAS, BICCAS,
2009, p. 281).
Muitos movimentos sociais emergiram, vinculados aos sindicatos, pela educação
pública e pela anistia. Os chamados “anos de chumbo” fizeram com que muitos militantes
fossem exilados ou vivessem forçadamente na clandestinidade.
Os desaparecimentos de oponentes políticos sucedem-se com extrema frequência:
entre 1964 e 1981 são 341 pessoas que desaparecem nos porões dos órgãos de
repressão. Alguns casos abalam a consciência nacional, obrigando todos a refletirem
sobre a miséria moral a que o país chegara (SILVA, 1990, p. 371).

Na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1968, a historiadora Ana Maria Mauad, com
seus oito anos de idade, foi registrada com a família em cenas filmadas por um amigo, em
cenários e atitudes muito distantes daquelas vividas por aqueles que eram perseguidos pelos
militares. As “imagens que faltam” são aquelas que, segundo a autora, se contrapõem às
“imagens que sobram pela ausência de outras, as figurações do passado transmutam fotografias
de família em avatares de desaparecidos” (MAUAD, 2017, p. 398). Em seu artigo intitulado
“Imagens que faltam, imagens que sobram: práticas visuais e cotidiano em regimes de exceção
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1960-1980”, Ana Maria Mauad diz que exemplos de registros familiares, fotográficos ou
fílmicos, como os de sua família, constituem uma “memória enclausurada” das “imagens que
sobram” de crianças confinadas, protegidas do perigo político.
Enquanto isso, as outras imagens que faltam a esse registro familiar instituem a
memória pública dos processos de reação e de resistência aos regimes de exceção. O
reverso da imagem privada são as fotografias públicas, sobretudo da imprensa, que
definem o espaço público visual. Publicadas, essas fotografias atuam como a reserva
de memória da ação política e abrem caminho para se escrever a história com imagens
(MAUAD, 2017, p. 398).

De volta à CJT, caminho semelhante é possível fazer quando penso que, enquanto a
Ditadura Militar se instaurava no Brasil de maneira opressora, Sr. João voltava sua lente aos
eventos de caráter religioso, infantil e familiar como quem quisesse “dar as costas” à repressão,
ou talvez, pelas “imagens que faltam” também ao cotidiano da CJT.
Neste intervalo de tempo, em que Sr. João atuou como fotógrafo amador, teve a
possibilidade de fotografar a infância dos filhos e de outras crianças da CJT, assim como
características da vida bucólica daquela comunidade, muito diferente e, aparentemente distante,
das manifestações coléricas promovidas pela Ditadura Militar, iniciada naquele mesmo ano de
1964. Nas narrativas dos entrevistados, não houve nenhuma menção ao período da Ditadura
Militar ou a qualquer característica de suas horrendas práticas. Nas palavras de Mauad (2017),
as fotografias são tomadas como experiências históricas, considerando seus circuitos sociais
nos diferentes tipos de práticas fotográficas. Nas práticas familiares de ambos os casos, tanto
na família de Mauad quanto na do Sr. João, as lembranças parecem flutuar “como bolhas de
sabão alienadas do seu entorno” (MAUAD, 2017, p. 404).
Atualmente, são poucos os moradores que ainda vivem na CJT, embora não sobrevivam
mais do trabalho da lavoura. As casas, em sua maioria, são destinadas ao lazer e descanso das
famílias proprietárias. Em SJDR, as lavouras ainda são fonte de renda entre as famílias
descendentes da Colônia do Marçal. Como exemplo disso temos o Projeto Colônia Viva13. O
projeto teve início em 2013 quando um grupo de produtores rurais se reuniram com a Secretaria
de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer de SJDR com o intuito de promover o turismo na região.
As famílias descendentes de italianos fazem, desde então, um roteiro turístico em suas

13

O roteiro completo de visitação está disponível no site http://bit.ly/2sSCjxP.

62

propriedades, valorizando aspectos da agricultura e culinária, entre outros relacionados à
tradição italiana na cidade.
As atividades agrícolas e de criação de animais, cotidianas da CJT, foram também
registradas em fotografias pelo Sr. João da Costa. A criação de porcos e galinhas é em sua
propriedade (Fotografia 13) e, além dos animais que conviviam, a fotografia nos mostra a
rusticidade do paiol feito de tijolos de adobe, localizado ao lado da casa do fotógrafo. Em sua
parede, pendurado, ainda percebemos um balaio feito de bambu, chamado covo, utilizado como
armadilha para captura de peixes. A fotografia 14, mostra a atividade de apicultura, simples,
mas eficaz, realizada por um amigo, devidamente paramentado, também na propriedade de João
da Costa.

Fotografia 13: Criação de porcos e galinhas. 1966.

Fotografia 14: Extração de mel. 1966.

Fotos João da Costa. Acervo da Família Costa.

Na fotografia 15 vê-se o trabalho doméstico de uma amiga da família chamada Ângela,
na cozinha da casa do Sr. João da Costa, em plano posterior visualiza-se a passagem do Rio das
Mortes nos fundos de sua propriedade. No registro de Ângela é perceptível a espontaneidade
do momento em que ela lavava roupas no tanque da casa, algo raro nas fotografias de João da
Costa, onde a maioria das fotos registra poses montadas. Na fotografia 16, a plantação de milho,
também do Sr. João da Costa. Uma curiosidade sobre essa fotografia foi contada por Maria
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Aparecida em entrevista. Percebe-se no quadrante superior esquerdo dessa imagem, dois
pequenos pontos brancos. São Maria Aparecida e Vanda que, neste dia, acompanharam o pai
na verificação da plantação, momento também relevante visto que, após o nascimento do filho
Geraldo em 1967, esse costume parece ter sido dedicado somente ao filho homem. Dada a
distância e os recursos da câmera, Sr. João da Costa não conseguiu retratar as filhas com nitidez
nesta fotografia, mas deixou gravada a lembrança nas suas memórias.

Fotografia 15: Ângela. 1965.

Fotografia 16: Plantação de milho. 1964

Fotos João da Costa. Acervo da Família Costa.

Na Fazenda Mato Dentro, onde Léia, aproximadamente aos 8 anos de idade, morava
com a família, também o cotidiano do trabalho foi registrado. A fotografias 17, a seguir,
também acompanhada de sua Foto-grafia, foi realizada nessa fazenda e mostra a criação de
gado de seu pai, o Sr. Zé Carvalho. Penso na importância de se registrar os animais da fazenda,
estes, quando são bem cuidados, desempenham melhor seu trabalho, sendo também
responsáveis pelo bom cuidado de sua família.
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Fotografia 17: Criação de gado, Fazenda Mato Dentro. 1966.

Pra que isso João?
Pra que gastar filme com boi?
Pra quem vê sabê
Que era assim que a gente trabalhava.
Que o sol podia tá quente
Mas, pra proteger, o chapéu nóis
botava.
Que roupa de trabalhar é rasgada e
remendada.
E que até a criação precisa de cuidado,
Ser bem tratada.
Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

Sobre as fotografias da família de Léia e Dona Zainha, sua mãe, torna-se importante um
breve esclarecimento. As fotografias da família de Léia somam um total de 10 registros. Nelas
se destacam características da fazenda, do trabalho lá executado e de sua família. Léia e seus
irmãos foram registrados em seu cotidiano e com seus brinquedos, também a ocasião da
Primeira Comunhão de Léia e sua irmã Ângela foi registrada. Entretanto, Léia não tinha
conhecimento das fotografias até o momento do meu contato solicitando a entrevista. Dona
Zainha, em sua entrevista, relatou que pagou ao Sr. João da Costa pelas fotos de Primeira
Comunhão das filhas e, ainda, mostrou-me o exemplar adquirido. Ao ser questionada se não
sabia da existência das demais fotografias, Dona Zainha disse que não. Para Léia, a mãe negou
saber das fotografias pelo fato de, após a separação do marido, ter desfeito de todas as
lembranças dele no tempo em que foram casados. Léia recebeu com muita alegria as fotografias
de sua família, de seu “tempo de menina”, uma vez que não possuía uma fotografia sequer do
tempo em que viveu com os pais e irmãos na Fazenda Mato Dentro. A próxima fotografia é de
seu pai e sua cadela.

65

Fotografia 18: Sr. Zé Carvalho, pai de Léia, e sua cadela. 1966.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

Foto-grafia: amigo fiel
Pra que isso João?

Todo cercado como se vê

Pra que gastar filme com cachorro?

Daqui até onde o sol se encerra

Pra quem não sabe sabê

Bem lá no alto daquela colina

Que também o cachorro é companhia

Tenha sol ou tenha neblina

Seja noite ou seja dia

Este cão vai nos protegê

Na lida ou na pescaria

Por isso tiro esse retrato

É fácil percebê

Meu amigo e seu cão

O tamanho da sua alegria

Pra registrar esse contrato

Quando vem nos recebê

De amor e proteção.

Pra quem não sabe sabê
Que neste pedaço de terra

Os registros desses momentos revelam a importância que os moradores da CJT davam
ao trabalho, às pessoas e, também a relação com o entorno e o senso de respeito àquele lugar
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de uma forma geral. Desta forma, o cotidiano se mostra com muita força nessas fotografias.
Segundo Michel de Certeau (1998), as práticas cotidianas são as “maneiras de fazer” que
proporcionam uma compreensão da construção histórica dos sujeitos. Considerando essa
construção histórica como um conjunto de situações da vida humana, Deusdedith Alves Rocha
Junior (2004) percebe o cotidiano como “território” onde “configura -se assim um ‘lugar’:
espaço e tempo construídos” (ROCHA JUNIOR, 2004, p. 18).
Esse dia a dia da CJT, elevado a monumento nas fotografias de João da Costa, deve aqui
ser considerado por ser o cotidiano no qual a infância pesquisada foi vivida, como sendo todas
construções deste “território” da CJT. Como afirma Agnes Heller, “a vida cotidiana não está
‘fora’ da história, mas no ‘centro’ do acontecer histórico: é a verdadeira ‘essência’ da substância
social” (HELLER, 2014, p. 34).
Pensando nesse “acontecer histórico”, as fotografias de João da Costa revelam também
parte do progresso da CJT e consequente modificação de suas paisagens. Acredito que tais
mudanças eram dignas de ser registradas por representar o “progresso” alcançando também o
meio rural. Nas fotografias de João da Costa não foi evidenciada a estrada de ferro que passava
pela CJT, embora tenha sido o principal meio de transporte para aquelas famílias. A fotografia
19, a seguir, mostra a chegada do trem às “casas de turma”, destinadas à moradia dos
trabalhadores ferroviários, como citado no caso de Emiliana, irmã de Nivalda.
Fotografia 19: Trem na Parada 110, Colônia José Teodoro, 1976.

Foto de Benito Mussolini G. de Lélis. Disponível em:
http://www.patriamineira.com.br/index.php?secao=ver_noticia&id_noticia=2012&id=3
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Dentre as paisagens da CJT, o Rio das Mortes teve suas águas, ainda límpidas,
registradas pela lente de João da Costa. Minha sensibilidade para a paisagem foi especialmente
aguçada quando cursei a disciplina optativa no Mestrado, ministrada pela Prof. Dra. Giovana
Scareli, denominada Tópicos Especiais em Educação, Imagem e Filosofia14, no segundo
semestre de 2019.
O filme A Terceira Margem do Rio, sob a direção de Nelson Pereira dos Santos de 1994,
(uma adaptação da obra literária “Primeiras Estórias” de Guimarães Rosa), trouxe à minha
memória a semelhança com o Rio das Mortes que corta a CJT na altura do terreno do Sr. João
da Costa (fotografia 20), onde construí minha relação de pertencimento com essa natureza. A
cena do filme citada pode ser observada na fotografia 21, a seguir:

Fotografia 20: Rio das Mortes. 1966.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

Fotografia 21: Cena de filme.

Fonte: Filme A Terceira Margem do Rio, 3’53 s.

Nessa etapa de minha inserção no PPEDU, a necessidade de pensar minha autobiografia
nesse cotidiano rural tornou-se imprescindível. Por despertar minhas memórias infantis e

14

Nessa disciplina fomos convidados a pensar os enlaces de Educação, Imagem e Filosofia a partir de produções
imagéticas e textuais de diferentes linguagens. A temática Sertão, para muito além de suas características físicogeográficas, nos foi apresentado como o de “dentro da gente” de Guimarães Rosa, possibilitando-nos enxergar o
algo mais em cada texto, imagem e reflexão dialogados.
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aguçar meu sentimento de pertencimento a este lugar, mais uma vez recorri à Foto-grafia como
recurso para dar vazão a estes sentimentos, mas também para “deixar falar” a natureza do lugar
que trago guardada em mim.

Foto-grafia: Da beira do rio
Pra que isso João?

Levam também um pedaço da gente

Pra que gastar filme com rio?

Mostram sua força exuberante

Essas águas que aqui hoje passam

Nas tristes águas da enchente

Carregam histórias interessantes

Quando o pomar alcança

Traçam linhas entre as matas

Nosso olhar se volta pro morro

E entre as folhagens verdejantes

Vem do Alto nossa esperança

Tem uns que aqui pescam

Depois da tempestade vem a bonança

Outros são só navegantes

Pra Deus nóis pede socorro

Sem falar nas lavadeiras

Quando banha nossos pés

Que deixam as águas espumantes

É como se levasse uma semente

Daquelas casas dá pra ouvir

Pra brotar em outros igarapés

O barulho das corredeiras

Um pedacinho da história da gente.

As águas do rio hão de convir

O Rio das Mortes foi registrado também em um dia de lazer da família de João da Costa.
Na fotografia 22, a seguir, pode-se observar a presença de algumas crianças e adultos, irmãos
e sobrinhos do fotógrafo. As pedras, à mostra entre as águas do rio, revelam que era época da
vazante e que o calor e suas águas, convidaram ao banho no rio. Dentre os fotografados
percebemos alguns em pose, talvez seguindo as instruções do fotógrafo e outros aproveitando
o refresco das águas.
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Fotografia 22: Banho no Rio das Mortes. 1970.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

A atual situação das águas do Rio das Mortes não é mais condizente com as alegrias
vivenciadas e registradas pelo Sr. João da Costa, como na fotografia acima. A poluição evidente
impede àqueles que, como eu, não puderam desfrutar das águas ainda límpidas. Assim, por essa
fotografia e por tantas memórias compartilhadas, as palavras fluem em poesia, como as águas
do Rio das Mortes, que um dia já foi um Rio vivo.

Foto-grafia: Um Rio de Vida
Pra que isso João? Pra que gastar filme com
banho no rio?

Pra que isso João? Isso é coisa comum do dia
a dia

Essas crianças, um dia, adultas serão

Neste tempo de rio farto e águas claras

E neste rio, talvez, nunca mais os pés
molharão

Quando o calor ao banho nos convida

Mas ao olhar pra ele, de brincadeiras vazio

Neste tempo que o Rio das Mortes é o rio da
vida

Na lembrança da infância deste retrato

Fomos todos privilegiados

Sentirão novamente as águas deste rio

No futuro quando formos ausentes

E por essa alegria serão gratos

Nossa lembrança será presente
Nesse retrato patrimoniado.
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Além das paisagens naturais da CJT, Sr. João da Costa também registrou aquilo que,
para a comunidade, fazia parte da sua história, seu progresso e desenvolvimento. A paisagem
rural passava então a ser modificada e a comunidade deixava de ter ponte de madeira, tendo
sido construída uma ponte de concreto. O trem que transportava gente, virou trem de carga. No
entanto, a criança, que crescia como a comunidade, também precisava ser registrada. Geraldo
foi um grande privilegiado nos registros fotográficos do pai, no que diz respeito à exploração
dos espaços geográficos da CJT, tendo sido fotografado em ambiente externo às dependências
de sua propriedade em 12 registros. Na época em que essas fotos foram realizadas, o menino
tinha aproximadamente seis anos de idade e seu pai uma década de atuação como fotógrafo
amador. Nesses registros, encontramos mudanças importantes para a localidade, como a
construção da ponte que ligaria a comunidade à Fazenda do Pombal, que fica localizada na
outra margem do Rio das Mortes (fotografia 20) e a construção do túnel para passagem do trem
(Fotografia 23). Seria o filho, pois, o companheiro de aventuras do Sr. João da Costa? Por que
as filhas não faziam parte desses registros fotográficos? Levantar essas questões faz pensar em
questões de gênero no cotidiano e naquele contexto histórico, assim como na construção das
fotografias.

Fotografia 23: Geraldo e o túnel do trem. 1975.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.
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Monumentalizar o filho em frente à pedra onde o túnel seria construído me faz pensar
que, sendo a estrada de ferro uma representação do progresso, colocar o menino à sua frente e
olhando para ela, seria como apontar-lhe o caminho, uma direção segura, que mesmo longe
dali, seria um bom futuro.

Foto-grafia: Túnel do Tempo
Pra que isso João?

Se nesta pedra o homem fizer um furo

Pra que gastar filme com pedra?

Por modo de um caminho traçar

Pra quem vê sabê que

Pode ser capaz de no futuro

Esta pedra abrigada nesse morro

Aqui neste retrato nos alcançar

Hoje é a pedra no caminho do progresso

Pra que isso João?

Amanhã será um túnel de socorro

Essa fotografia é muito simplória!

Para um trem de cargas de sucesso

Disso tenho certeza, não faço por minha glória

Pra que isso João?

Mas posso com elas plantar memórias

Pra que levar o menino pra ver pedra?

E lá neste mesmo futuro, fazer parte da

Pra ele vê e sabê que

história.

Uma contribuição importante que auxilia a pensar em respostas plausíveis para as
perguntas acima vem de Eliane Mimesse (2013). Ao pesquisar o cotidiano das crianças na
também colônia italiana de São Caetano, interior do estado de São Paulo, a autora identificou
que os homens tinham o costume de caminhar para “fazer a digestão” e levavam consigo os
filhos meninos. A autora evidenciou essa prática em algumas entrevistas que colheu entre a
população masculina, uma vez que, entre as mulheres não percebeu nenhum comentário a
respeito. Essa pode ser uma forte hipótese para o fato de Geraldo ter sido fotografado em
ambientes externos ao seu lar, enquanto suas irmãs sempre foram fotografadas em ambiente
doméstico. A esse respeito, Geraldo também contribuiu com suas memórias, contando que seu
pai
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Andava comigo pro meio do mato, tem muita foto aí, ele gostava de passear comigo
de bicicleta, ou a pé, e marcava esses momentos, né?! Eu gostava, criança sempre
gosta! (...) Punha uma roupinha melhorzinha na gente, falava que ia bater a foto que
era pra ir lá. “Vamos bater uma foto aqui!” Era perto de ponte, ou onde ia furar o
túnel, aí punha eu lá e batia! (Geraldo).

As lembranças de Geraldo chamam a atenção pela parceria e companheirismo entre o
menino e o pai e pelo fato da preparação da fotografia, ao revelar que o pai “punha uma roupinha
melhorzinha na gente”, ou seja, se preparava para realizar a foto e indicava onde o menino
deveria posar para ser fotografado.
Como quem quer seguir em frente, o menino foi posicionado de costas para a ponte
velha, ao mesmo tempo em que se mostra pequeno diante da ação da natureza.

Foto-grafia: Ponte grande, ponte bela, ponte-pinguela.
Fotografia 24: Geraldo e a destruição da ponte. 1975.
Pra que isso João?
Pra que gastar filme com
pinguela?
Pra quem vê sabê
Que neste lugar que hoje é dela
Havia uma ponte bem formosa
Mas foi da natureza esta querela
De mandar enchente estrondosa

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

Novamente o menino foi posicionado olhando a construção da ponte, como quem olha
paro o progresso e para o próprio futuro, enquanto os três trabalhadores dão uma pausa no
trabalho da construção para serem monumentalizados nessa fotografia.
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Fotografia 25: Geraldo e a construção da ponte. 1975.
Pra que isso João?
Pra que gastar filme com construção?
Pra quem vê sabê que foi assim que foi
feito.
Porque antes, o trem que aqui passava
Só gente carregava.
Agora carrega o progresso
No meio dessa gente brava.
Mas pra que isso João? Isso tudo é só
concreto!
Pra que esse menino guarde como
lembrança
O que hoje é, ainda, só cimento
Mas que já tenho como esperança
Que será conhecimento!
Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

Ao pensar o contexto histórico mais geral dos idos de 1960-1970 a partir do trabalho de
outros historiadores buscando analisar as fotografias que classifiquei como paisagens e vida
cotidiana, várias reflexões foram realizadas. Primeiramente pude me entender como parte
interna e externa desse sertão e perceber que meus sentimentos enquanto sertaneja deste lugar
foram mais aflorados ao descobrir tantas histórias vividas no mesmo lugar onde vivi tantas
outras diferentes e semelhantes. Tal movimento permitiu que eu pudesse me afastar um pouco
do que, antes de realizar a pesquisa, considerava tão familiar, mas não necessariamente
conhecido, para lembrar os ensinamentos de Gilberto Velho (1986). Enquanto parte externa,
descobrir-me como pesquisadora foi o maior desafio. Exercitar o “estranhamento” possível,
ainda conforme Gilberto Velho (1986). Penso que, por isso, tenha construído um caminho
alternativo, encontrando tamanha “liberdade” em dialogar com a ciência pela poesia, nas Fotografias, que teimam em mesclar a pesquisadora e a sertaneja, uma só pessoa, mas sempre em
eterna construção.
Cabe, ademais, uma observação: embora os registros de paisagens sejam tangenciais ao
objeto central dessa dissertação, através deles ainda podemos destacar as fotografias das
crianças. Presumidamente podemos pensar que Sr. João quisesse apenas registrar as paisagens,
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aqui e ali, de diferentes modos. Todavia, mesmo nesses momentos não deixou de fora as
crianças. Embora provavelmente quisesse registrar as construções, como pontos de progresso
na zona rural, ainda assim procurou dar lugar às crianças. Mais uma vez, Geraldo contribuiu
com sua entrevista, ao lembrar dos momentos em que foi fotografado pelo pai, dizendo que ele
fez questão de colocá-lo diante a marcação da pedra onde seria construído o túnel, “pra eu
participar também daquele momento, né?! Uma coisa que seria modificada, a gente ficava na
frente, e ele registrava tanto a minha presença como a da marcação do que ia acontecer”
(Geraldo). Assim, o fotógrafo amador perpetuava cenas para o futuro, permitindo que aqueles
momentos não caíssem no esquecimento, transformando as mudanças fotografadas em
monumentos para a posteridade.
Embora quase a totalidade das fotografias de João da Costa sobre o cotidiano da infância
na CJT tenham indícios de terem sido “montadas” em suas cenas e em diálogo com poses
reproduzidas por fotografias realizadas por fotógrafos profissionais desde o século XIX, há de
se considerar que aquela não era somente a visão e percepção do fotógrafo, como autor das
imagens. As famílias da CJT podem sim ser tomadas como co-autoras das imagens, na medida
em que aceitavam aquela maneira de se representar a infância para a posteridade, uma vez que
permitiram que suas crianças fossem fotografadas daquelas maneiras e não de forma
espontânea.
Penso que, ao fotografar o seu sertão, Sr. João da Costa procurava expressar nos seus
registros seu sentimento de pertencimento e identidade com a comunidade onde morava e, de
certa forma, com a fotografia, estender esse sentimento aos e pelos fotografados que muito nos
revelam com seu contexto de vida. O cotidiano da CJT, ligado à paisagem e sua transformação
e aos modos de fazer e ser demonstra-se intimamente ligado à história social e cultural de seu
povo. Na História da Infância da CJT, o cotidiano e suas paisagens são parte essencial em sua
construção, de modo que
Haverá sempre uma lembrança, mesmo que inconsciente, a produzir sentidos novos,
como uma raiz de onde parte o caule, e deste, os galhos; mas não se tratam das mesmas
coisas, não é mais o mesmo tempo nem o mesmo espaço. O cotidiano na história não
é o palco inerte, imóvel, como já o negamos anteriormente, senão espaço e tempo
preenchidos de significados em pleno processo de contínua transformação. Território,
portanto; definido por marcas identitárias e vivido por todos (ROCHA JÚNIOR, p.
28).

Nas lembranças deste “território” da CJT, a religiosidade é uma marca identitária das
famílias da localidade, uma vivência de grande significado e de forte expressão no seu
cotidiano, como veremos no capítulo a seguir.
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Capítulo III: Religiosidade e Infância
Na história do Brasil, a relação Igreja/Estado sempre foi evidenciada, mesmo após a
Proclamação da República em 1889. Para os católicos, a implantação do regime republicano
foi uma separação imposta e forçada de Estado e Igreja, prejudicial a ambos os poderes
(MATOS, 2003, p. 27). O catolicismo, como religião oficial brasileira até então, passou a
“disputar”, na laicidade do novo regime, com as religiões africanas e indígenas, já existentes
no território brasileiro e as oriundas da miscigenação popular, religiões antes proibidas pela
oficialidade da igreja católica pela monarquia.
Com o fenômeno da imigração europeia como mão de obra após a abolição da
escravatura, a chegada em larga escala de imigrantes que professavam a fé católica intensificou
preconceitos quanto às demais religiões e etnias. Desta forma, os imigrantes recém-chegados
“se consideravam como trabalhadores mais laboriosos e de maior qualificação profissional que
os brasileiros, como também julgavam a sua prática da fé católica como mais autêntica do que
a dos nativos” (PEREIRA; VASCONCELLOS; BEHR, 2019, p. 124).
Entre todas as famílias moradoras da CJT, que foram entrevistadas, a religião Católica
foi predominante, o que era muito comum em colônias italianas, e fora observado também por
Elaine Cátia Falcade Maschio (2013) ao pesquisar as colônias italianas de Curitiba. Segundo a
autora, a partir dos relatos colhidos, “a disciplina e o rigor eram aspectos intimamente ligados
ao compromisso com a prática da fé, e faziam parte do complexo conjunto de ações que
concorriam para moralizar e afeiçoar a criança pelas atitudes irrepreensíveis, especialmente a
subordinação aos adultos” (MASCHIO, 2013, p. 70). Na CJT, as práticas religiosas
consideradas como práticas educativas, também foram percebidas nas entrevistas realizadas,
sobretudo pelo ensinamento do Catecismo pelos pais para a preparação para a Primeira
Comunhão e na busca pela perpetuação da moral católica entre as diversas gerações das
famílias. Nas fotografias de João da Costa, a cerimônia da Primeira Eucaristia ganhou destaque,
totalizando 17 exemplares entre as 143 (o que representa 11,8% do acervo). Também, de forma
significativa, a presença das famílias nas tradicionais excursões religiosas ao Santuário de
Aparecida do Norte. Sobre essas fotografias, são parte da parcela de imagens não realizadas por
João da Costa. No acervo, essas fotografias, somam 10 exemplares (o que significa 14,92% das
67 fotografias não realizadas por João da Costa). A celebração de dois casamentos na CJT
também foi registrada por João da Costa.
Na família de João da Costa, a prática religiosa sempre foi presente, “sempre me ensinou
(o pai) que a gente tinha que ter uma fé em Deus primeiramente, né?! A gente ia à missa uma
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vez por mês na igreja do Coração de Jesus, ensinou o caminho de Deus desde pequena” (Maria
Aparecida, filha de João da Costa). Apesar da distância da igreja de sua residência, cerca de
quatro quilômetros, a família sempre participava de novenas e mantinha presença constante em
festas católicas e excursões a lugares religiosos, como ao Santuário de Aparecida do Norte –
SP. Sobre essas excursões alguns tradicionais exemplares de fotografias dessas romarias são
encontrados no acervo fotográfico da família Costa, todas com função de representar a fé
católica da família. Para a antropóloga Lygia Segala (2000), a fotografia no Santuário de
Aparecida “é o registro primeiro de presença do fiel e uma qualificação precisa do uso da
imagem como voto. No retrato, o olhar do fotógrafo local sobre o romeiro e deste para a câmera
já prenuncia, no sentido comum, o olhar de acolhimento da Virgem” (SEGALA, 2000, p. 193).
Segundo Maria Aparecida, as viagens de sua família ao Santuário de Aparecida não eram para
pagamento de promessas, como habitualmente acontece, mas por devoção Mariana.

Fotografia 26: Viagem à Aparecida do Norte. D. Nivalda, Sr. João e a filha Maria Aparecida. 1957.

Foto do Acervo da Família Costa.
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A fotografia acima retrata D. Nivalda e Sr. João com Maria Aparecida em foto clássica
em frente à Basílica “velha” de Aparecida, no ano de 1957. Dois detalhes chamam a atenção
nessa fotografia. O casal exibe, além dos elegantes trajes de passeio, as mãos entrelaçadas de
uma maneira não muito relaxada e a filha primogênita. Seria uma pose instruída pelo fotógrafo?
Talvez, mas quero pontuar a leve expressão de um sorriso no rosto de D. Nivalda, enquanto a
firmeza no rosto de João da Costa ao segurar a filha (atitude esperada e dedicada às mães
naquela época) e as mãos da esposa, evidenciam a alegria da família em ser fotografada em
ocasião e lugar tão importantes.
Sobre essa viagem e a seguinte, no ano de 1958, segundo Maria Aparecida, a família
viajava de trem por cinco dias. A viagem se estendia por cidades dos estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo. Baseando-se nas memórias dos relatos de Dona Nivalda, a filha
Maria Aparecida conta que os romeiros que possuíam melhores condições financeiras, ficavam
em pousadas nas cidades em que o trem parava durante a noite, caso contrário, dormiam dentro
do próprio trem. Maria Aparecida não sabe indicar o valor gasto pelos pais em cada viagem.
As próximas fotografias são de Maria Aparecida e seus pais no ano de 1958, também
em excursão à Aparecida do Norte. Na fotografia número 27, a menina se encontra sentada em
uma cadeira numa calçada, em frente a uma loja, traz à boca uma chupeta e, no rosto, a
expressão de choro pela testa franzida, por querer, talvez, o colo dos pais. O vestido rodado, os
pés calçados com sandálias e meias. O capricho de uma pulseira no braço esquerdo enquanto
as mãos que seguram uma boneca, reproduzem o gesto de quem segura um bebê. Segundo
memórias de Maria Aparecida, a boneca foi comprada pelos pais nessa viagem, como presente,
mas diz não ter lembranças deste brinquedo. Na mesma ocasião, na fotografia de número 28, a
menina foi colocada de pé na cadeira, porém acompanhada dos pais, fato que, parece tê-la
acalmado, e não mais apresentou a expressão de choro. Também nessa fotografia fica mais
evidente a sua boneca, de chupeta como a menina e com pequeno chapéu e o delicado gesto de
Maria Aparecida de segurar sua boneca pelas mãos. A imagem da filha primogênita
monumentalizada nas únicas fotografias realizadas na viagem, também é evidência do valor
dado à criança pela família.
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Fotografia 27: Viagem à Aparecida do Norte. Maria Aparecida com sua boneca. 1958.
Fotografia 28: Viagem à Aparecida do Norte. D. Nivalda, Maria Aparecida com a boneca e Sr. João.
1958.

Foto do Acervo da Família Costa.

Ainda sobre essas viagens, a fotografia a seguir, pertencente ao arquivo da família Costa,
mostra uma dessas excursões. A fotografia foi dada à Dona Nivalda pela irmã Emiliana e seu
cunhado Waldemar (segundo casal da esquerda para a direita), como lembrança. Nela percebese a presença de indicativos da fé católica: no centro da fotografia encontra-se o padre, como
a autoridade maior da igreja e, como sinal de respeito à sua presença, os homens sem chapéu,
além disso, o padre é o único “merecedor” de uma cadeira para se sentar, enquanto seus fiéis
permanecem de pé ao seu lado; no fundo a frente da antiga Basílica de Aparecida, como a
provar a presença dos fiéis no lugar de devoção. Destacam-se, ainda, a presença de cinco
crianças, sendo duas de colo, o que nos leva a pensar que, mesmo diante das dificuldades e
necessidades próprias às crianças dessa idade, as famílias consideravam importante se fazerem
presentes e levar seus filhos nessas viagens. A menina de roupa escura e sapatos brancos, que
se encontrava em pé do lado esquerdo do padre, é Trindade, sobrinha e afilhada de João da
Costa, entrevistada dessa pesquisa.
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Fotografia 29: Excursão à Aparecida do Norte. S/D.

Foto do Acervo da Família Costa.

De forma mais significativa, as fotografias de João da Costa, quanto à religiosidade,
destacaram a celebração da Primeira Comunhão. Como dito anteriormente, a parcela de fotos
que privilegia esse momento é de 17 exemplares. Para a comunidade católica, a participação
nesses eventos denota grande valor, um ato de muita fé. A entronização das crianças nos ritos
católicos é, além de dever e obediência, um motivo de orgulho e alegria familiar. E para as
crianças dia de grande celebração.
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Foto-grafia: Primeira Comunhão

Pra que isso João?

Pode ser que passe longe

Pra que fotografar a Primeira Comunhão?

De um endurecido coração

Pode ser que essa menina não seja sabida

Mas jamais deixa esquecido

De compreender a Santíssima Trindade

Este véu e este vestido

Pode ser que pra nóis também falte um

De menina em adoração!

tanto
Pra entender Pai, Filho e Espírito Santo
Numa só pessoa reunida
Mas pode ser que fique registrado
Nessa simples festividade
Que nossa fé vai além desse retrato

Mas muito está enganado
O homem que não enxerga Deus
Ele pode ser fotografado
Em qualquer um dos filhos Seus
Nessa terra que nóis vive, nesse pequeno lar
Damos graças a um Deus, feito gente e feito

E alcança a divindade

pão

Pra que isso João? Quanta tolice!

Que, sendo gente se fez pobre e sendo pão

Deus não pode ser fotografado!
Pode ser que Deus esteja distante

se fez comida
Pra gente como a nossa alimentar.

Da poeira ardida desse chão
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Nas fotografias referentes à celebração da Primeira Eucaristia, percebe-se que as
crianças são devidamente preparadas com os trajes típicos e objetos de devoção. As fotografias
nem sempre aconteciam no dia exato da celebração, como no caso da Primeira Comunhão de
Vanda, segunda filha de João da Costa, aproximadamente com 8 anos, na fotografia a seguir.
No entanto, as crianças eram preparadas para a fotografia, tal qual para a cerimônia.

Fotografia 30: Primeira Comunhão de Vanda. 1969.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

As memórias de Trindade, sobre a Primeira Comunhão, revelam a importância desse
evento para as crianças daquele tempo. Perceber-se criança e, ainda impotente de receber a
comunhão, provocava-lhe uma ansiedade em comemorar tal dia e fazer parte efetivamente da
comunidade católica.

Pra gente era muito importante, né? Porque a gente via os mais velhos comungar e
ficava doida para querer comungar. Toda criança, eu acho, que ainda pensa a mesma
coisa. A primeira comunhão pra gente é tudo! Aí foi um dia melhor para nós, um dia
de criança, o dia melhor que teve foi o dia da primeira comunhão! (Trindade, sobrinha
e afilhada de João da Costa, em entrevista a autora em julho de 2020).
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A Primeira Comunhão era, de acordo com Philippe Ariès (1981, p. 153), “a grande festa
religiosa da infância”. De acordo como esse historiador, no século XVIII, na França, a primeira
comunhão era organizada nos conventos e colégios. Ao longo do tempo, tornou-se cada vez
mais solene, ganhando tanto destaque no século XIX, que passou a ser realizada com um traje
especial (ARIÈS, 1981, p. 154-155). O historiador Ariès (1981) se debruça sobre o sentimento
da infância quando enfatiza que, entre o século XVII e o fim do século XIX, a cerimônia da
Primeira Comunhão “celebrava ao mesmo tempo seus dois aspectos contraditórios, a inocência
da infância e sua apreciação racional dos mistérios sagrados” (ARIÈS, 1981, p.155).
A comemoração da grande festa da infância para os moradores da CJT também possuía
indícios dessa contradição apontada por Ariès. Na fala da entrevistada Léia, quando relata sua
preparação para o grande evento, deixa evidente essa “confusão” infantil, “o que eu lembro é
que a minha mãe mesmo é que preparava a gente, ela fazia as orações e falava de Deus, que
existia um Deus em três pessoas, mas a gente não entendia: por que existia um Deus em três
pessoas? Uai, como que explicava isso? Ou é um ou é três” (Léia). Em outro momento as
lembranças de Léia fazem referência ao comportamento infantil na preparação para a
solenidade:
E foi uma coisa assim inexplicável porque a gente, na hora que recebesse a hóstia, a
gente não podia encostar no dente que era pecado, não podia engolir inteiro, não podia
tomar café, nem comer nada, tempo antes e tempo depois. Aí, depois, tinha que ficar
aquele dia mais quase que parada, não podia ficar conversando, não podia xingar, não
podia brigar porque a gente tinha recebido Jesus. Isso tudo eu lembro das cobranças
lá e de falar. E os pecados eram: xinguei meu pai e minha mãe, briguei com meu irmão
(Léia, amiga de João da Costa, em entrevista a autora em julho de 2020).

No contexto oitocentista brasileiro, descrito por Ana Maria Mauad (2018) sobre as
crianças de elite e os costumes das famílias mais abastadas, a historiadora aponta que
A disciplina doméstica ficava por conta do temor a Deus, obtido por uma educação
pia e pela rotina diária de orações. Antes de se levantar e antes de dormir... “Com
Deus me deito, com Deus me levanto...” Além de disciplinar o cotidiano, a
religiosidade estabelecia os ritos da vida familiar que indicavam a entrada da criança
num mundo de novas atribuições (MAUAD, 2018, p. 166).

Essa rotina de orações familiares pode ser evidenciada também no contexto mais
singular da CJT, observada na fala de Maria Aparecida, filha de João da Costa, quando conta
sobre a educação recebida pelo pai:
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E depois do horário do serviço, ele sempre assentava à noite comigo me ensinando o
catecismo, que era a doutrina Cristã, o catecismo antigo e me tomava a tabuada, que
era uma cartilha da infância. Portanto, eu sabia da tabuada e das coisas desse
catecismo. Eu sabia que cor, de trás para frente, como diz o ditado! E sem saber ler
ainda, eu tinha 6 anos (Maria Aparecida, em entrevista a autora em julho de 2020).

A presença da família na educação religiosa dos filhos pôde ser evidenciada em muitas
memórias dos entrevistados. Percebe-se que era hábito comum naquele contexto, uma vez que
os eventuais encontros de catequese, em preparação à Primeira Comunhão, não ocorriam
naquele contexto rural, assim como no urbano. Uma exceção à essa prática aconteceu com a
família de Elisabete, amiga de João da Costa que, morando nas proximidades da Capela do
Sagrado Coração de Jesus, na CJT, pode desfrutar dos encontros dominicais de catequese, após
as missas, “a minha catequista era a Marlene e a gente cantava muito. Tem uma música, aquela
assim “Vitória! Tú reinarás! Ó Cruz, tú nos salvará!” Todo dia quando ia terminar, ela cantava
essa música. Eu ia completar 6 anos quando fiz a primeira eucaristia” (Elisabete).
Em publicações das décadas de 1930 a 1950, a pesquisadora Olga Brites (2000) analisou
fotografias de crianças em duas revistas da elite brasileira, Fon-Fon e Vida Doméstica, ambas
destinadas especialmente às mulheres, nos cuidados com os filhos. Em sua análise Brites
identifica que
A felicidade absoluta das pessoas (e, mais ainda, das crianças) residia na fé cristã, que
devia se fazer presente em todos os lares. A imagem de inocência da criança foi
associada a essa dimensão de religiosidade, a ser preservada. Tal espiritualidade
pressupunha identificar uma filiação, demonstrando não se tratar de uma criança
qualquer (BRITES, 2000, p. 167).

Desta análise percebe-se a presença da família sob outro viés: as crianças catecúmenas,
devidamente amparadas por seus familiares, eram exibidas como pequenos troféus em honra à
celebração da Primeira Comunhão e o registro fotográfico deste momento enaltecia a fé dessas
famílias e sua posição como bons fiéis, bem como o evento religioso.
No trabalho de Marcelo Araújo (2013) sobre ritos de comunhão e sociabilidade, na
sociedade carioca, nas décadas de 1930 a 1950, o autor considera que as fotografias “publicizam
o evento religioso, entrelaçando imagens que posicionam a infância como o momento inaugural
da sensibilidade religiosa católica” (ARAÚJO, 2013, p. 266). Ainda segundo o mesmo autor, o
rito da Primeira Comunhão era como uma marca de identificação e pertencimento à
comunidade católica e que
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A força da ideia está na sobreposição desses dois temas: a Religião Católica é
personificada em uma infância saudável, espiritualizada e alegre, e a Educação
materializa-se na articulação e na relevância ao mesmo tempo local, regional e
nacional (ARAÚJO, 2013, p. 268).

Nas análises acima apontadas, apesar de os pesquisadores se referirem a contextos
históricos e geográficos diversos, percebemos uma permanência na longa duração: a celebração
da Primeira Comunhão como um evento marcante e importante na vida das crianças e de suas
famílias. Para aquelas famílias moradoras da CJT, apesar da simplicidade revelada nas
fotografias do Sr. João da Costa, a comemoração também se fazia presente, com o respeito e
honra dignos da celebração. A mesma reverência com relação à festividade da Primeira
Comunhão fora observada por Bassi e Morais (2017, p. 16-17), no artigo “Vestir de anjo”:
moralidade e práticas educativas em São João del-Rei (1930-1946). Embora se trate de um
contexto escolar urbano, as autoras evidenciaram a educação religiosa como norteadora de uma
moral exemplar e que
a aproximação entre práticas pedagógicas e ritos religiosos transformava eventos
escolares em difusores da moralidade católica. Nessas ocasiões, estavam envolvidos
os alunos, seus pais, professores, autoridades e o clero local. O caráter festivo dessas
celebrações tornava as práticas moralizadoras ainda mais atrativas, criando maior
integração entre a escola e a população da cidade (BASSI; MORAIS, 2017, p. 17).

A fotografia abaixo foi publicada no artigo de Bassi e Morais, supracitado. Os irmãos
sanjoanenes fazem a devida reverência à cerimônia, tanto na postura de seus corpos ajoelhados,
como na vestimenta própria para a ocasião.
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Fotografia 31: Primeira Comunhão de Beatriz Maria de Resende – Vestir de Anjo.

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010246982017000100134&script=sci_abstract&tlng=pt

A presença da escola no rito da Primeira Comunhão foi evidenciada por Telinha, amiga
de João da Costa, em sua entrevista. Sua família, já moradora da cidade de SJDR, no ano de
1966, ofereceu aos filhos uma catequese na igreja, diferente do contexto rural da CJT. No
entanto, uma educação religiosa permeada pela escola:
Nós fizemos aqui em São João, quando eu tava estudando no Garcia de Lima [este é
o nome da escola], aí a gente preparou para fazer primeira comunhão, nós fizemos lá
no Dom Bosco, até o dia que nós fizemos foi de uniforme (...) teve um catecismo,
tinha a catequista e ela dava o catecismo pra gente. Aí tinha o dia de catecismo, a
gente preparou e aí foi de uniforme, blusa branca, saia preta, sapato preto e meia
branca. Era o uniforme do colégio Garcia de Lima (Telinha, em entrevista a autora
em julho de 2020).

As memórias de Telinha chamam a atenção para a relação entre escola pública e igreja
católica estabelecida na zona urbana de SJDR, mesmo em tempos em que a educação religiosa
em instituições públicas de ensino era facultativa, segundo a legislação levantada por Bassi e
Morais (2017). Tais dados revelam o quanto a sociedade sanjoanense era ligada ao Catolicismo
e tal característica se inseria em um contexto histórico mais amplo – conforme identificaram as
mesmas autoras.
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Uma observação, dada como “sugestão de interpretação”, pelo pesquisador Araújo
(2013) é que há uma ideia de comunhão em mais de um sentido:
comunhão enquanto liturgia convencional, peça de um ritual católico milenar, e
comunhão enquanto associação simbiótica, para exacerbar o termo, onde, talvez de
forma inconsciente, as imagens nos apresentam a existência de um par temático,
infância e devoção, permeando de forma ímpar o conjunto retratado (ARAÚJO, 2013,
p. 268).

Ainda em diálogo com o mesmo autor, a presença de uma infância sadia, bem vestida e
ordenada, através de corpos e almas conectados à igreja e à escola, evidenciam uma intenção
de se criar uma nacionalidade embasada em princípios cristãos. No período estudado por Araújo
(1930-1950), bem como no contexto investigado por Bassi e Morais (1930-1946) e nas décadas
estudadas nesta pesquisa, o par escola-religião se fazia presente.
As fotos de Primeira Comunhão totalizam 17 imagens no acervo desta pesquisa (dos
registros realizados pelo Sr. João da Costa). Ao longo da construção do conceito de infância
na história, essa solenidade foi se tornando referência em muitas infâncias vividas. Saber o
catecismo de cor, vestir trajes especialmente produzidos para a ocasião, a postura adequada, a
religiosidade e o respeito saltam aos olhos nessas fotografias, “lembranças” registradas pelo Sr.
João da Costa.
Eu lembro (do vestido), mas com a minha irmã, na primeira comunhão da minha irmã.
Era uma coisa de outro mundo de bonito, cumprido, bordado. Minha mãe que fez,
então eu lembro da minha irmã com ele, eu não. Lembro do véu, que parece que eu
ainda tenho o véu, deve tá assim no fundo do meu guarda-roupa, mas eu acho que
ainda tenho ele sim. Branco com uns fiozinhos prateados (Léia, amiga de João da
Costa, em entrevista a autora em julho de 2020).

As memórias de Léia revelam aspectos sobre o vestido de Primeira Comunhão
confeccionado pela mãe para as filhas. A mãe ainda complementa que “eu ainda não sabia
costurar direito mas eu fiz com uma empolgação, Nossa Senhora!” (Dona Zainha, mãe de Léia,
ambas amigas de João da Costa), evidenciando a importância dada à celebração para a família.
Quanto ao véu, mencionado por Léia, foi encontrado por ela, “no fundo do seu guarda-roupas”,
mas enaltecido agora pela força e beleza e ressignificado pela proprietária: “agora não vou
consumir ele de jeito nenhum!” (Léia). A Fotografia 32 registra o véu de Primeira Comunhão
encontrado por Léia após ter concedido a entrevista para essa pesquisa.
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Fotografia 32: Véu da 1ª Comunhão de Ângela e Léia.

Foto de Léia. Outubro de 2020.

Sobre as fotos de Primeira Comunhão das filhas, Dona Zainha afirma o seguinte:
Virginia: E a senhora pediu para o Sr. João tirar retrato das meninas, por quê?
Dona Zainha: Lembrança, né? Eu até nem sei quanto que eu paguei ele para tirar essas
fotos.
Virginia: Então a senhora pagou ele?
Dona Zainha: Paguei não sei quanto não, mas deve que foi baratinho. Acho que era
uns 2 contos.

Os registros fotográficos de Léia e sua irmã Ângela foram então realizados pelo Sr. João
da Costa (fotografias 33 e 34), ambas usando o mesmo vestido, feito pela mãe, repetindo o
mesmo gesto de devoção, no mesmo lugar na fazenda Mato Dentro onde moravam, embora
com a diferença temporal de um ano, evidenciado pela altura do comprimento do vestido nas
meninas.
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Fotografia 33: 1ª Comunhão Ângela. 1966.

Fotografia 34: 1ª Comunhão Léia. 1967.

Fotos João da Costa. Acervo da Família Costa.

As meninas foram fotografadas com o objeto de devoção nas mãos (terço), o vestido
branco acompanhado do véu e uma coroa, como pequenas noivas, simbolizando a pureza da
infância no momento. O mesmo foi vivido em outros tempos e outros lugares, conforme a
citação:
Fotografias de primeira comunhão incluíam trajes pomposos, semelhantes a roupas
nupciais – vestido longo, terno ou mesmo fraque –, remetendo o mundo infantil ao
universo adulto. Em várias ocasiões, crianças mais crescidas, de ambos os sexos,
surgiram carregando adereços da vida escolar – livros, por exemplo (BRITES, 2000,
p. 168).

De forma semelhante, Elisabete, amiga de João da Costa, também foi fotografada em
sua residência. Ela afirma que a fotografia aconteceu em um dia qualquer, depois da celebração
de sua primeira comunhão. Neste dia o fotógrafo amador, que era compadre de seu pai, foi
chamado por ele para fotografar a família e, sua mãe, aproveitando a ocasião, quis registrar a
filha com o vestido de primeira comunhão. Elisabete nos conta que “não lembro muito do dia
da primeira comunhão não. Mas dessa foto eu lembro! Lembro que a mamãe mandou fazer o
vestido pra mim, todo de babado” (Elisabete).
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Fotografia 35: Elisabete com seu vestido de Primeira Comunhão. 1967.

Foto João da Costa

A próxima fotografia é o registro da primeira comunhão de Elisabete no dia da
celebração, na porta da Capela do Sagrado Coração de Jesus, com as demais meninas
catecúmenas e seus catequistas. As dez meninas que receberam a primeira comunhão posam
enfileiradas com seus vestidos e véus brancos, guardadas por seus catequistas, algumas
segurando a lembrança da celebração, muito comuns na tradição católica como recordação
desse dia. Essa fotografia não foi realizada pelo Sr. João da Costa, mas evidencia muito bem a
tradição da comunidade quanto à celebração. Na fotografia, Elisabete é a segunda menina da
direita para a esquerda, da fileira do meio, segurando sua lembrança de primeira comunhão.
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Fotografia 36: Primeira comunhão de Elisabete, 1967.

Fotógrafo desconhecido

As próximas fotografias são da Primeira Comunhão de Maria Aparecida e Trindade,
primas, filhas de Dona Nivalda e Dona Emiliana, respectivamente, essas irmãs. Este dia era 19
de Abril de 1964, o aniversário de sete anos de Maria Aparecida. Pela duplicidade dos
acontecimentos, a menina ganhou, além do bolo, devidamente decorado com enfeites
representativos do Cálice e a Óstia Santa, a pequena bonequinha, que será analisada mais
detidamente em momento posterior dessa dissertação, no capítulo sobre os brinquedos.
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Fotografia 37: Maria Aparecida com os objetos de devoção, 1964.
Fotografia 38: Maria Aparecida e Trindade com o bolo de Primeira Comunhão, 1964.

Fotos João da Costa. Acervo da Família Costa.

Na Fotografia 37, Maria Aparecida segura uma vela, um terço e um pequeno livro de
lições de catecismo no qual aprendeu a ler com os ensinamentos diários de seu pai. Também
este livro foi guardado até hoje por ela, será mencionado também em outro capítulo dessa
dissertação, sobre a escola. Ao perguntar-lhe as lições descritas no livro, responde até hoje de
cor, com prontidão. Já na fotografia 38, as meninas posam junto ao bolo de Primeira Comunhão.
No relato de Trindade, também ficou evidente a alegria infantil do bolo de Primeira
Comunhão: “Aí as duas (as mães das meninas), cada uma ajudou lá e fez o bolo para nós duas,
entendeu? Aí foi aonde eu fui para lá, para casa dela. Aí foi lá na frente da casa, pôs a mesinha,
pôs o bolo e nós tirou foto. E depois a gente foi comer” (Trindade).
À vez da Primeira Comunhão de Vanda, nas imagens que se seguem, os mesmos objetos
de devoção de Maria Aparecida, sua irmã mais velha, foram utilizados, bem como o mesmo
vestuário, local e tentativa de reprodução das memórias já registradas na vez da primogênita.
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Fotografia 39: 1ª Comunhão de Vanda, com a mãe e os irmãos. 1969.
Fotografia 40: 1ª Comunhão de Vanda com o pai e os irmãos. 1969.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

Foto Dona Nivalda. Acervo da Família Costa.

Destaca-se que a fotografia 39 fora realizada pelo Sr. João da Costa, enquanto a
fotografia 40, por Dona Nivalda, um dos poucos registros em que seu marido aparece. Neste
caso pontuo a solenidade da ocasião que por tão grande importância mereceu o registro de toda
a família.
De volta às festas de Primeira Comunhão, na vez de Geraldo, também são encontrados,
nas fotografias, os objetos de devoção e a presença da família. Nessa ocasião, o menino estava
também acompanhado dos padrinhos de batismo Waldemar e Emiliana. A comemoração da
solenidade também ficou marcada pelo bolo decorado apropriadamente. No entanto, há
diferenças na composição das fotografias de Primeira Comunhão dos três irmãos.
Os registros fotográficos da Primeira Comunhão de Maria Aparecida e Vanda
aconteceram na casa da família na CJT. Todavia, a celebração de Vanda aconteceu na Igreja do
Sr. Bom Jesus de Matozinhos, em SJDR, como também a de seu irmão Geraldo, na sua vez.
Segundo as memórias de Maria Aparecida, a mãe, Dona Nivalda, quis que Vanda
também tivesse seu momento registrado, assim como na vez da filha mais velha. Embora não
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tivesse um bolo, nota-se que a fotografia foi realizada no mesmo local, em frente à casa e com
os mesmos objetos devocionais com os quais Maria Aparecida foi registrada. Também é
perceptível que na ocasião de Vanda, a família não estava trajando “vestes de domingo” (as
melhores roupas vestidas em ocasiões especiais e em dias de domingo para ir à missa), mas
sim, vestes comuns do dia a dia.

Fotografia 41: Primeira comunhão de Geraldo, com os pais e padrinhos. 1976.
Fotografia 42: Bolo da Primeira Comunhão de Geraldo. 1976.

Foto Maria Aparecida. Acervo Família Costa.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

Na Primeira Comunhão de Geraldo, a solenidade foi registrada na casa da família na
cidade de SJDR. E por ser uma casa sem tantas “paisagens” como a casa da zona rural,
provavelmente com o intuito de que a fotografia pudesse ser registrada de maneira mais bonita,
um lençol foi esticado ao fundo, como a compor um cenário mais adequado para o registro
solene e lembrando as antigas fotos de estúdios do século XIX. Outro aspecto que diferencia as
fotografias da Primeira Comunhão de Geraldo das irmãs é o tamanho da fotografia. A revelação
das fotos deste foi em tamanho maior do que as das meninas, em formato 9 x 12 cm.
Uma imagem (fotografia 43) se destaca na solenidade da Primeira Comunhão de
Geraldo pelo fundo de cenário. Era comum que nas ocasiões os “retratistas” se encarregassem
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de fotografar as crianças num cenário previamente preparado para a ocasião. Neste caso, Sr.
João se aproveitou do cenário na igreja para fotografar o filho. No entanto, não se valeu da
pintura que retratava Jesus segurando o cálice e ofertando a Hóstia Sagrada. O menino Geraldo
faz pose segurando os objetos de devoção, porém, cobrindo a cena. Se por falta de treinamento,
falta de atenção, ou mesmo pouco tempo disponível para realização da foto, nunca saberemos
ao certo. Também essa fotografia se destaca das outras pelo seu tamanho, 12 x 18 cm. A
fotografia 47 é o registro da Primeira Comunhão de Cristiana, minha irmã mais velha. Na
ocasião, a menina foi fotografada com suas avós, D. Manuela e D. Nivalda, evidenciando, mais
uma vez, a tradição da presença da família nessas celebrações. O registro foi realizado pela
mãe, Maria Aparecida, no ano de 1992. Observa-se o cenário ao fundo devidamente
contemplado, sendo possível visualizar com nitidez a pintura de Jesus ofertando a Hóstia Santa
à menina. Curioso caso, no entanto, é a cor rosa do vestido de Cristiana, não condizente com as
vestes brancas, tradicionalmente usadas na celebração.

Fotografia 43: Primeira Comunhão de Geraldo, frente ao cenário. 1976.
Fotografia 44: Primeira Comunhão de Cristiana, frente ao cenário. 1992.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

Foto Maria Aparecida. Cedida por Cristiana.
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Como dito anteriormente, outro aspecto importante a ressaltar é a presença da família
na cerimônia, não só pela importância dada à solenidade da Primeira Comunhão, mas também
pelo orgulho que os católicos sentiam em ter um filho direcionado no “bom caminho” da Igreja
Católica. A presença dos padrinhos de Geraldo (fotografia 41), agregando valores à presença
das famílias nessas ocasiões, foi privilegiada pelo fato da proximidade das residências dos
mesmos, que nessa altura também moravam na cidade de SJDR.
Mesmo com toda a simplicidade do registro do momento da Primeira Comunhão, as
fotografias de Sr. João conseguem expressar a importância e o respeito a essa festa solene da
infância. A sua intencionalidade em eternizar esses momentos através dos seus registros vai
para além de uma simples lembrança, “documentar a primeira comunhão remetia, ainda, a uma
dimensão de religiosidade a ser preservada” (BRITES, 2000, p.167).
A fotografia 45 é parte do arquivo fotográfico da família Costa, mas não foi registrada
pelo Sr. João da Costa. Foi também considerada por pertencer ao mesmo contexto pesquisado,
embora em localidades e tempos distintos, é perceptível a mesma reverência à cerimônia e a
grande celebração de uma festa da infância. Ela também se destaca pela montagem do cenário,
a menina devidamente trajada de pé no genuflexório exclusivo para a ocasião e o menino ao
lado também respeitosamente trajado e ambos segurando os objetos de devoção. Este menino,
chamado Mauro, era afilhado do Sr. João da Costa, sendo a fotografia uma lembrança de sua
Primeira Comunhão ao seu padrinho.
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Fotografia 45: Primeira Comunhão de Vicentina e Mauro. 1959.

Foto Acervo da Família Costa.

As fotografias 46 e 47 não pertencem ao Acervo da Família Costa. Foram cedidas por
Isabel Ambrosio, minha tia paterna. As fotografias são da Primeira Comunhão de meu pai
Geraldo Ambrosio e da menina Maria do Carmo. A ocasião foi celebrada na Colônia do Giarola
(outra colônia italiana de SJDR), na Igreja de Nossa Senhora das Mercês daquela localidade,
no ano de 1969. Dada a importância da celebração, duas fotografias foram tiradas. Na primeira,
observamos a presença das catequistas ao lado das crianças; na segunda, as crianças e o padre
Jacinto. Em ambas se percebe os mesmos trajes especiais para a ocasião. Outra importante
observação é a presença de inúmeras crianças no lugar, evidenciando a grande festa da infância,
já relatada por Ariès (1981).
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Fotografia 46: Primeira Comunhão de Geraldo Ambrosio e Maria do Carmo, com as catequistas. 1969.
Fotografia 47: Primeira Comunhão de Geraldo Ambrosio e Maria do Carmo, com o padre. 1969.

Fotografias cedidas por Isabel Ambrosio.

Para Mauad, as fotografias das celebrações religiosas são “uma forma de expressão das
sensibilidades religiosas, a fotografia tanto apresenta como representa as formas segundo as
quais cada sociedade e cada grupo social vivenciou os ritos de passagem da vida religiosa”
(MAUAD, 1995, p. 141). Como pode-se perceber, os modos de viver as celebrações da Primeira
Comunhão na CJT puderam ser monumentalizados nas fotografias de João da Costa. Ademais,
as memórias e narrativas de tais momentos contribuíram de forma singular na compreensão da
importância dessa celebração para aquelas famílias católicas, sobretudo como componente
primordial na formação educacional e moral das crianças, em práticas educativas de formação
das crianças que extrapolam as salas de aula.
Ainda sobre os eventos religiosos ocorridos na CJT, alguns casamentos lá acontecidos
foram registrados por João da Costa. O primeiro foi o casamento de Geni, sua irmã, com o Sr.
Tarcilo Calsavara, em 1965. Na fotografia 48, a noiva aparece acompanhada dos padrinhos
Jovino (seu irmão) e sua esposa Joana. Sobre este dia, Geni contou também uma curiosidade.
O véu e grinalda que adornaram sua cabeça, compondo a vestimenta pura e virginal esperada
para a época, foram os mesmos usados um ano antes, na celebração de Primeira Comunhão de
Maria Aparecida, primogênita de João da Costa e sobrinha de Geni. A família, sem condições
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de adquirir os adereços novos para a noiva, tomou emprestados os da menina. Mas, esse fato
não diminuiu a sua elegância naquele dia de festa, como ela mesma rememorou:

Quando eu casei, na base da simplicidade, foi com a grinalda da primeira comunhão
da Maria Aparecida. Mas eu fiquei bonita, sabe! Ela era pequena, redondinha em
cima, mas a nossa fisionomia, minha e dele, ficou muito bonita. Agora da Adelina,
ela arrumou emprestado, o dela foi mais elegante. Mas meu retrato ficou muito bonito.
E não existia colorido, né?! (Geni, em entrevista a autora em julho de 2020).

Fotografia 48: Casamento de Geni. 1965.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

Outra celebração de casamento registrada pelo Sr. João da Costa foi de um casal
morador da CJT. Sobre essa família, não foi possível encontrar nenhum de seus integrantes para
entrevistar. Os últimos relatos foram que se mudaram para o estado de São Paulo. A fotografia
49 mostra os músicos que alegraram a festa e, a fotografia 50, a celebração da família.
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Fotografia 49: Músicos. 1966.

Fotografia 50: Família em festa de casamento. 1966.

Fotos João da Costa. Acervo da Família Costa.

Observamos nas fotografias 49 e 50, acima, mais uma vez a presença de crianças,
colocadas a participar do momento de festividade, merecendo presença também no registro
fotográfico, mas para além disso, participantes dos momentos religiosos importantes para
aquelas famílias.
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Capítulo IV: Brinquedos, Brincadeiras e Infância

Então a emoção foi grande porque, quando ela chegou com presente, que a gente nem sabia
que aquilo na época era presente, era uma coisa normal que ela chegou e entregou. Mas era
um brinquedo que a gente jamais imaginava que existia e que ia ter, né?! Porque a gente nem
conhecia boneca (Léia, amiga de João da Costa, em entrevista a autora em julho de 2020).

A infância na CJT, registrada pela câmera do Sr. João da Costa (nas fotografias em que
a criança é o tema central), aponta para os brinquedos, sendo que os industrializados mereceram
especial destaque na composição, talvez numa tentativa de valorizar aquilo que era tão raro no
meio rural naquele contexto histórico.

Fotografia 51: Léia e seus irmãos. 1966.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

A emoção relatada por Léia (menina da esquerda no degrau de cima) na citação que
inaugura este capítulo, evidencia uma infância com escassez de brinquedos industrializados,
que desconhecia o prazer e a alegria de receber brinquedos de presentes, algo tão comum em
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dias atuais. Todavia, aponta para uma infância poupada de apelos midiáticos, sem manipulações
de brinquedos “mercadorias”.
Sobre receber presentes, algo muito equiparado a ganhar brinquedos em dias atuais,
Elisabete nos conta sobre uma sombrinha que ganhou do pai, que mesmo não sendo um
brinquedo, fez a alegria da menina:
Brinquedo eu não tinha nenhum, mas eu lembro de uma vez que meu pai me deu uma
sombrinha. Eu sempre pedia pra ele uma sombrinha e ele me dizia que, pro moço fazer
a sombrinha, ele precisava de taquaras de bambu. Então eu ia lá na moita de bambu e
cortava um feixe de varetas e entregava pra ele. Mas ele dizia que ainda não tinha
dado, que precisava de mais. Então eu ia lá e cortava mais e entregava pra ele. Até o
dia que ele chegou com uma sombrinha azul pra mim. E eu fiquei com ela muitos
anos. Não era brinquedo, mas é o presente que eu lembro de ter ganhado quando era
criança (Elisabete, amiga de João da Costa, em entrevista a autora em outubro de
2020).

A fotografia 51, comentada por Léia, é um bom exemplo da valorização da criança com
seu brinquedo. Na varanda da casa, as crianças foram posicionadas por tamanho, os maiores
atrás e os menores à frente, todos segurando seus devidos brinquedos e acessórios. Tais objetos
foram trazidos pelos pais de presente em uma viagem realizada em excursão à Aparecida do
Norte. Foi a primeira vez que Léia e seus irmãos experimentaram a alegria de receber
brinquedos como presentes (no entanto, a fotografia não revela o sorriso esperado de crianças
que mostram seus brinquedos), e que conheceram, conforme as palavras da entrevistada,
“brinquedos de verdade”. Os que possuíam, até então, eram produzidos por eles mesmos com
materiais comuns da roça e, por serem parte do cotidiano, acabavam sendo banalizados. Mas
de acordo com João Amado, esses brinquedos populares, que fizeram parte da vida cotidiana
de muitas crianças e fazem parte das memórias de muitos adultos, guardam “a marca de um
longo percurso de séculos, ou até mesmo de milénios, constituindo-se como aspectos
riquíssimos da memória coletiva da humanidade, admiravelmente conservados e fielmente
transmitidos por gerações e gerações de crianças e jovens!” (AMADO, 2002, p. 11). De acordo
com Michel de Certeau, na vida cotidiana são criadas “as mil práticas pelas quais usuários se
apropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural” (1998, p. 41). Os
brinquedos populares aos quais os entrevistados dessa pesquisa e a citação de João Amado se
referem são aqui tomados como artefatos produzidos de forma inventiva nessa “produção
sociocultural”. Artefatos classificados pelas “pessoas comuns” como banais, cotidianos e que,
portanto, não são dignos de se tornar monumentos. E, provavelmente por fazerem parte do
102

cotidiano, da vida vivida, não mereceram destaque nas fotografias de João da Costa, visto que
o fotógrafo não registrou os brinquedos confeccionados pelos entrevistados, tampouco seus
momentos de brincadeira, os quais foram rememorados nas entrevistas. Também por este
motivo, talvez, não foram classificados por Léia, em sua concepção adulta, como “brinquedos
de verdade”.
Os brinquedos eram os únicos. Eram só esses mesmos que estão na nossa mão. E o
que a gente brincava era com sabugo de milho (...) enfiava um ferrinho dum lado e do
outro, punha dois atravessados, depois punha o caroço de abacate pra fazer as rodinhas
[para fazer um carrinho], perna de pau (...). Ficava no terreiro brincando. Então as
brincadeiras nossas eram isso, juntar coco no curral, disputar quem tinha mais. Depois
quebrava e minha mãe fazia doce daqueles cocos que a vaca chupava. As brincadeiras
eram brincadeiras inocentes e sadias (Léia, amiga de João da Costa, em entrevista a
autora em julho de 2020).

A confecção dos brinquedos com matérias-primas disponíveis no cotidiano pelas
próprias crianças foi um relato comum entre os entrevistados, bem como as tradicionais
brincadeiras de roda, de pega-pega e esconde-esconde, favorecidas até pelas características
geográficas da zona rural. “Nossa infância foi muito boa, pegava pena das galinhas pra fazer
peteca, pegava uva e fazia de bolinha de gude, a gente brincava de escorregar no barranco, a
gente amarrava uma corda pra fazer de gangorra, subia nas árvores, eu gostava muito de subir
nas árvores” (Cida, amiga de João da Costa).
No acervo legado pelo Sr. João da Costa, existe apenas um registro fotográfico da
família de Cida e Telinha. Cida é a menina da esquerda na fotografia 52. Seus pais se mudaram
para a cidade em decorrência da necessidade de escola para que os filhos pudessem estudar.
Em seus relatos, as irmãs rememoram os fins de semana e férias escolares que a família passava
na casa de seus avós, que moravam no interior da Fazenda do Pombal. O avô de Cida era o Sr.
Oswaldo, o sanfoneiro sem chapéu (fotografia 30) na festa de casamento descrita no capítulo
“Religiosidade e Infância”. Sr. Oswaldo era trabalhador da Fazenda do Pombal e, por isso,
morador da CJT.

103

Fotografia 52: Família de Cida e Telinha. 1965.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

As irmãs Cida e Telinha, desconheciam a existência dessa fotografia de sua família,
retirada nas dependências da Fazenda do Pombal, onde residiam seus avós. Igualmente à Léia,
ambas ficaram felizes ao receber cópias da fotografia da família durante as entrevistas.
Importante destacar que Telinha não foi fotografada com os irmãos e pais neste retrato por
motivo desconhecido. Mas contribuiu sobremaneira na construção dessa pesquisa, a partir de
suas memórias, o que mais uma vez nos leva a destacar a importância da História Oral e da
entrevista como fonte dessa pesquisa. O que se destaca nesta fotografia é a postura dos corpos:
as meninas mantêm os braços ao longo do corpo como a mãe, com um semblante sério,
sobrancelhas apertadas, enquanto o menino, com as mãos nos bolsos como o pai, é o único a
ousar um sorriso.
A pesquisadora Raquel Zumbano Altman, em Brincando na História (2018) mostra-nos
que os objetos derivados da natureza foram os primeiros instrumentos transformados em
brinquedos pelas tribos indígenas brasileiras, desde penas de pássaros, ao barro moldado e
transformado em bonecas adornadas com colares de sementes de árvores. A proximidade com
a natureza permitia a essas crianças uma maior percepção e transformação desses objetosbrinquedos em brinquedos significativos e efetivos em sua função de brincar. Ainda sobre a
fabricação dos brinquedos, Altman acrescenta o comportamento semelhante dos costumes
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infantis indígenas, “com um pedaço de espiga de milho espetam num dos extremos duas ou três
penas longas de aves e atiram-no para o alto a fim de que caia verticalmente, num movimento
rotatório” (ALTMAN, 2018, p. 237). Do mesmo modo, Levindo Diniz Carvalho, ao analisar o
repertório de brinquedos e brincadeiras de crianças indígenas Pataxós em Minas Gerais e de
crianças de um bairro de periferia da capital mineira, observou que “brinquedos são construídos
em certos lugares, tanto pelos materiais disponíveis quanto pelo universo adulto com o qual
crianças dialogam” (CARVALHO, 2007, p. 72).
Para as crianças da CJT, a construção dos seus próprios brinquedos, como já dito, era
algo comum entre as crianças, tão comum que esses brinquedos acabavam caindo no
esquecimento e nem eram classificados como “brinquedos de verdade”. A ajuda dos pais na
fabricação desse tipo de artefato foi lembrada por Trindade, com bastante saudosismo:
Brincadeira era brincar de roda, de pique, passar anel, ai que bom! Brincava de
casinha! Aí naquela época os brinquedos da gente não eram igual de agora, tudo
bonito. Aí os pais que faziam lá as prateleirinhas de madeira, caminha, era assim.
Então boneca, era as bonecas de pano, boneca de papelão (Trindade, sobrinha e
afilhada de João da Costa, em entrevista a autora em julho de 2020).

Num contexto particular também da CJT, Elisabete lembrou sobre suas brincadeiras em
épocas de cheia do Rio das Mortes, que atravessa a comunidade:
À tarde a gente reunia lá nas linhas do trem. A gente brincava de colocar pedrinhas
nos trilhos. E quando dava enchente, não tinha como passar na linha, então as pessoas
tinham que passar na nossa casa pra poder seguir caminho, pela estrada velha. E nessa
época as brincadeiras nossas eram de pegar folha de bananeira, a gente subia nelas pra
fazer barquinho na água da enchente. Mas eu tinha medo! (Elisabete, amiga de João
da Costa em entrevista a autora em outubro de 2020).

Brincadeira semelhante foi relata por Eliane Mimesse (2013) nas cheias do Rio
Tamanduateí com os descendentes de imigrantes italianos na cidade de São Caetano do Sul,
SP. Neste relato, meninos e meninas podiam se divertir juntos nas águas da enchente, o que a
autora denomina de “brincadeiras coletivas”.
Nas memórias dos entrevistados, fica perceptível uma separação de gêneros nas
brincadeiras e brinquedos construídos. “Os meninos faziam carrinho de laranja, pegava as
laranjas e fazia o carrinho de laranja, enfiava os pauzinhos assim, pegava 4 laranjas, enfiava os
pauzinhos e rodava. A laranja era a roda” (Cida, amiga de João da Costa). As memórias de
Geraldo fazem menção aos diferentes tipos de carrinhos construídos pelos meninos, com
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materiais diferentes dos citados por Cida: “Tinha de argolinha, que a gente jogava a argolinha
e ia empurrando com um pedaço de ferro, tinha um carrinho de rolimã que era até muito difícil
a gente conseguir, mas a gente tinha o carrinho de rolimã, bola, eram os brinquedos que a gente
tinha” (Geraldo, filho caçula de João da Costa).
Nas fotografias do Sr. João da Costa, a posse dos brinquedos pelas crianças se encontra
bem destacada. A Fotografia 51, que abre este capítulo, é bem sugestiva neste sentido; enquanto
as meninas posam para a foto com suas bonecas e bolsas, o único menino mostra sua bola. Essa
separação de brinquedos, conforme o gênero, também aparece na fotografia a seguir:

Fotografia 53: Geraldo, Vanda e Maria Aparecida com seu afilhado. 1975.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

A fotografia 53 foi cuidadosamente elaborada: realizada com um pano no fundo, roupas
de domingo, brinquedinhos bem dispostos para aparecerem bem. O menino, afilhado de Maria
Aparecida, aparece na frente, com seus “brinquedos de menino”, carrinhos e bola. No entanto,
nas imagens da infância produzidas pelo Sr. João da Costa, as meninas foram as privilegiadas
no que se refere à exibição de seus brinquedos. Na maior parte das vezes, foram fotografadas
com suas bonecas, como será mais detalhado adiante.
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O sociólogo Gilles Brougère, em sua obra Brinquedo e Cultura (2010), realizou extensa
análise sobre cultura e brinquedo. Considera o brinquedo como “produto de uma sociedade
dotada de traços culturais específicos” (BROUGÈRE, 2010, p. 7), sendo por isso um objeto
portador de significados que podem variar de uma sociedade para outra. Sobre a separação de
gênero e os brinquedos, o autor ressalta que
A diferença sexual é, aqui, essencial da valorização das imagens. O universo feminino
parece ficar junto da família e do cotidiano, enquanto o do menino, que começa, sem
dúvida, com a miniatura do automóvel, traduz a vocação para a descoberta dos
espaços longínquos, escapando do peso do cotidiano. Qualquer que seja, o brinquedo
vai propor à criança uma imagem que exalta o adulto, cujos traços e atividades o
transformam num personagem que merece interesse (BROUGÈRE, 2010, p. 21).

Essa separação entre os gêneros observada por Brougère é bastante perceptível também
nas imagens construídas pelo Sr. João da Costa. As fotografias de meninos revelam-nos uma
exploração maior do universo externo ao lar, como acontecem na fotografia 54 e nas muitas
que fotografou seu filho-homem, Geraldo (exemplo da fotografia 55), quando explorou os
espaços e paisagens, bem como os eventos ocorridos na CJT, como evidenciado no capítulo 2,
sobre Cotidiano e Infância.

Fotografia 54: Menino em seu cavalo. 1966.

Fotografia 55: Geraldo na Fazenda do Pombal. 1975.

Fotos João da Costa. Acervo da Família Costa.
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O menino fotografado montado a cavalo evidencia uma preparação do mesmo para as
atividades laborais voltadas ao universo masculino naquele contexto rural. Enquanto no
universo feminino, o lar se mostra mais adequado e destinado às meninas, em cujas fotografias,
majoritariamente, aparecem tendo como exemplo tornarem-se mulheres maternais.
Ao fotografar sua esposa, Dona Nivalda e os filhos em frente à sua casa (Fotografia 56),
Sr. João remete-nos à essa ideia da mulher-mãe e dona de casa que reproduzia de forma
naturalizada, nas filhas, o comportamento desejado para as mulheres naqueles tempos. Cabe
aqui apontar que, nas memórias de Dona Nivalda, sobre seu tempo de infância15, a mesma
lembrava das bonecas de pano com vestidinhos que cada uma fazia para si, além das
brincadeiras de roda e “chicotinho queimado”, bem semelhantes às de suas filhas, outrora.
Ao fotografar a família de Elisabete (fotografia 57) também observamos essa
construção. Embora os meninos também apareçam nas fotografias, a postura das mulheres
parece ser desdobrada nas meninas que, em ambiente doméstico, reproduzem essa postura
feminina de mulher-mãe, evidenciado também na postura dos corpos, como na fotografia da
família das irmãs Cida e Telinha (fotografia 52), onde as meninas, como a mãe, mantem os
braços alinhados ao corpo, como os vestidos alinhados em seus corpos, enquanto os meninos
reproduzem a postura dos homens, com as mãos nos bolsos.

15

As informações sobre a infância de Dona Nivalda descritas nessa pesquisa, foram colhidas em uma entrevista
realizada com a mesma pela Profa. Dra. Christianni Cardoso Morais no dia 27/10/2015, em momento anterior ao
meu ingresso no Mestrado.
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Fotografia 56: Dona Nivalda e filhos. 1967.

Fotografia 57: Elisabete, sua mãe, tia e irmãos. 1967.

Fotos João da Costa. Acervo das Famílias Costa e Brezolini, respectivamente.

No caso da fotografia 57, intui-se que, o irmão mais velho de Elisabete, Álvaro, tenha
sido instruído pelo fotógrafo a permanecer nesta postura, já que o pequeno menino, Amauri,
ainda precisava ser amparado por não saber andar. Outra importante observação é sobre os
trajes utilizados no momento da fotografia, evidenciada no relato de Elisabete:

Eu lembro da mamãe falar: “o seu pai chamou o compadre João Costa e ele vem hoje
tirar os retratos”. Então a gente tinha que tomar banho, porque os banhos eram de
bacia, era a nossa realidade da época. Então a gente tomou banho e ficou bonitinho,
colocou roupa bonita. E na hora de tirar a foto a mamãe ficava assim: “sorria, sorria”,
mas a gente ficava igual estátua, o sorriso não saía de jeito nenhum. E eu lembro que
a câmera era igual um caixotinho. E ele ficava agachado com um joelho só pra tirar
a foto (Elisabete, amiga de João da Costa, em entrevista a autora em outubro de 2020).

O acervo da Família Costa conta ainda com exemplares de alguns brinquedos da
infância dos filhos de Sr. João e Dona Nivalda. Cabe ressaltar a importância dos brinquedos
enquanto fontes de pesquisa da infância. Para Maria Cristina Soares de Gouvea “os brinquedos,
especialmente, constituem fonte privilegiada para a compreensão da produção histórica de uma
cultura material infantil” (GOUVEA, 2009, p. 113, apud MASCHIO, 2013, p.81). Maria
Aparecida possui guardados dois desses brinquedos. O primeiro é um fogãozinho de lata
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(Fotografia 58) de dimensões 15 cm de largura por 11 cm de altura, fabricado pela extinta
Indústria Neusa de brinquedos. O fogão é acompanhado de seu pequeno botijão de marca
Neugás. No blog da colecionadora Ana Caldatto16, há diversas fotografias de exemplares de
fogões e brinquedos variados da mesma marca e época do fogãozinho de Maria Aparecida.
Também pesquisei e encontrei referências a algumas revistas de propagandas desses
brinquedos. Em uma delas, há o preço de custo do pequeno fogão (Imagem 1) em Cruzeiros,
moeda da época. O valor do brinquedo chamou a atenção para o custo do mesmo para a família.
Na carteira de trabalho do Sr. João da Costa, há um único registro do valor de seu salário, que
data de 1950, ano em que ingressou na Fazenda do Pombal como trabalhador rural. Seu salário
foi registrado com o valor de vinte Cruzeiros por dia, perfazendo um total de 600 Cruzeiros
mensais. Segundo sua filha Maria Aparecida, o fogãozinho lhe foi dado de presente no ano de
1962. A mesma também acredita que, nesta época o salário do pai tenha tido pequeno aumento,
todavia, percebe a generosidade do pai em presentear-lhe com tal brinquedo, que custava 247
Cruzeiros conforme a propaganda.

Fotografia 58: Fogãozinho de lata. Ano de 1962.

Fotografia da autora em Outubro de 2020.

16

https://anacaldatto.blogspot.com/
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Imagem1: Propaganda de brinquedos com preços sugestivos.

Disponível em: https://anacaldatto.blogspot.com/2011/08/fogaosinho-gaz.html

O segundo brinquedo guardado por Maria Aparecida é uma pequena boneca de plástico
resistente (Fotografia 9), de apenas 7 cm. Como dito no capítulo sobre religiosidade, a boneca
foi recebida de presente no dia de sua Primeira Comunhão, que, ocasionalmente, também era
seu aniversário de sete anos.

Fotografia 59: Pequena boneca. Ano de 1964.

Fotografia 60: Boneco Amaral. Década de 1960.

Fotografias da autora em Outubro de 2020.
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O brinquedo de Geraldo, também guardado até hoje, era um boneco de plástico chamado
Gigante Amaral (Fotografia 60). O boneco é representativo de uma personagem de circo,
extremamente forte, capaz de segurar uma casa e um carro nas mãos. O boneco “gigante” possui
23 cm de altura e fazia parte de uma cesta de Natal das indústrias Amaral. As famílias pagavam
prestações ao longo do ano para receber no Natal uma cesta de alimentos. Para a alegria das
crianças, o boneco vinha como brinde. A imagem 2 traz a propaganda das cestas e expõe o
resultado de sorteios diários.

Imagem 2: Propaganda das Cestas de Natal Amaral. Década de 1960.

Disponível em: https://muzambinho.com.br/2019/11/30/ah-minha-cesta-de-natal-do-gigante-amaral/

Tomando os brinquedos preservados no Acervo da Família Costa também como
documentos, evidenciamos a separação de gêneros. A delicadeza e fragilidade da pequena
boneca de Maria Aparecida contrasta com a masculinidade do boneco gigante. Também o
pequeno fogão denota a educação das meninas voltada para os afazeres domésticos e à vida
familiar.
Também nos tempos de infância do Sr. João da Costa, já encontrávamos
comportamentos semelhantes. Ao contar suas lembranças de criança na CJT, Dona Geni, irmã
do fotógrafo, recorda a existência de duas bonecas:
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Então eram duas, a minha (...) tinha a fita azul no cabelo, aí nós colocamos o nome de
Zinha. E a da Adelina tinha fita vermelha e aí colocou o nome de Zélia. Aí a gente
brincava no meio das bananeiras. (...) a gente punha uns paninhos no chão pra deitar
as bonecas, arrumava uns pedacinhos de sabugo e punha pertinho pra falar que era o
neném delas. Elas eram de pano, muito bem feitas. E aqui, assim, no rostinho, tinha
um rouge. Era muito bonita (Geni, em entrevista a autora em julho de 2020).

Na sequência, Dona Geni continuou a descrever as bonecas Zinha e Zélia: “o meu pai
arrematou na igreja duas bonecas, e elas eram muito bem feitas, elas tinham saias por baixo.
Tinha o vestidinho, tinha o lacinho, um era cor de rosa e o outro era o vermelho. Tinha um
pezinho e a espécie duma meia, mas era muito bem feita” (Geni).
Apesar da confusão com a cor dos laços, na segunda citação, Dona Geni consegue
rememorar as bonecas de infância com precisão. Para Brougère (2010), o brinquedo boneca
pode ser considerado um espelho da infância. Entretanto, enfatiza que, como tal, um espelho
reflete inúmeras imagens, a boneca representa diversos espelhos. O que deveria refletir uma
boneca de pano na década de 1940 em contexto rural? Mesmo sem a percepção científica do
autor, Dona Geni fez parte do que Gilles Brougère chama de miragem da infância eterna: “A
miragem que é essa infância idealizada mistura os outros reflexos, transformando-os,
modificando a imagem da sociedade em função da nossa imagem da criança, apagando os traços
do sistema industrial para se adaptar à situação da criança” (BROUGÈRE, 2010, p. 39).
A imagem social desejada pelo contexto histórico no qual Dona Geni viveu sua infância,
refletindo as semelhanças de sua boneca pode ser evidenciada em outro momento de sua fala,
quando conta sobre um retrato tirado quando criança (Fotografia 61). Na ocasião, as duas irmãs
foram fotografadas, Geni e Adelina, no mesmo local. Entretanto, a foto de uma delas queimou
(termo de época que indicava que a revelação fora impossibilitada) e por causa da semelhança
entre as irmãs, na foto sobrevivente, não é possível identificar de qual das duas meninas se
tratava. Mas quero atentar para a descrição dada por Dona Geni das meninas no momento da
fotografia:
Quando eu e a Adelina, a gente era assim menina (...) mas nós parecia tanto uma com
a outra, e a Vitória fala até hoje, que amarrou um laço de fita, mas acho que amarrou
do mesmo lado (...) Foi perto da igreja numa árvore de canela. Amarrou o cabelinho
assim com uma fita e fazia os vestidos tudo igual, franzido igual, fazia as roupas tudo
igual. E parece que eu tô meio assim tortinha (Geni, irmã de João da Costa, em
entrevista a autora em julho de 2020).
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Fotografia 61: Geni ou Adelina? Década de 1940.

Foto do Acervo da Família Costa.

Importante também contar que, essa fotografia rememorada por Dona Geni (fotografia
61), foi mostrada por ela no momento da entrevista e disponibilizada pela mesma para esta
pesquisa. Segundo Dona Geni, é sua (ou de Adelina?) única fotografia de infância.
A miragem de uma infância cujas meninas fossem bem vestidas, com laços nos cabelos,
faz parte de uma sociedade patriarcal, em que as mulheres precisam reproduzir os bons
costumes conforme aquele contexto. Deste modo, as bonecas e brincadeiras da época
evidenciam que as meninas deveriam reproduzir comportamentos de maternagem, como
lembrado por Dona Geni. Referenciando ainda Brougère, a boneca reflete nossas próprias
representações da infância, seja direta ou indiretamente, “a boneca torna-se espelho do mundo
para a criança, apoia-se naquilo que pode ser contemplado ou admirado por ela: tudo se torna,
então, função das representações que o adulto faz da criança” (BROUGÈRE, 2015, p. 37).
Na análise do poema “A boneca” de Olavo Bilac, Marcia Cristina Silva (2017) nos diz
que a boneca foi um brinquedo inventado por adultos para “inserir a criança na sociedade, e
que, durante uma brincadeira de bonecas, as meninas fingem ser mães, enquanto o brinquedo
assume a identidade infantil. Assim, mais uma vez, a infância parece em posição submissa”
(SILVA, 2017, p. 64). As bonecas, dessa maneira, se tornam também um objeto de “educação
moral” das meninas, uma representação de como se deve ser.
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Como a boneca é uma criação já pronta, tanto ela quanto as crianças refletem a visão
externa do adulto, que espera se tornar vencedor, evitando desde o início o contato
com o incerto. Portanto, é mais seguro educar as crianças para se inserir dentro do
conhecido, do que reconhecer na infância a possibilidade de transgressão dos limites.
Desse modo, os adultos têm a certeza de um futuro livre de ameaças, enquanto a
infância mais uma vez acabará derrotada (SILVA, 2017, p. 64).

Mas para além das bonecas de pano, uma importante boneca povoava a vida e as
memórias das filhas do Sr. João da Costa. A história da boneca que aparece na fotografia 62, a
seguir, merece destaque entre os brinquedos daquele contexto, seja por sua grande notoriedade
nas fotografias, seja pelas importantes lembranças infantis que evoca. A menina mais velha, no
meio das outras, faz pose como “mãe” que segura a boneca-bebê no colo, enquanto ampara as
outras duas, seja pela mão no ombro, seja pela mão da outra segurando também o bebê. No
pátio de casa, as três meninas brincam e ensaiam de ser mães, filhas, donas de casa.

Fotografia 62: Vanda, Maria Aparecida (com a boneca) e Zilma. 1964.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

Talvez por se tratar de uma boneca tão especial, com origem na sorte de Sr. João, ou por
despertar um imaginário de superstições e lendas ciganas, tão distantes do cenário católico em
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que vivam as meninas-donas da boneca, mas, permitido no brincar, o cuidado e a exibição da
mesma nas fotografias eram tão peculiares.

Foto-grafia: A Boneca Cigana

Pra que isso João?

Também pode ser dividida

Pra que gastar filme com criança?

Por essas inocentes

Pra quem vê sabê

Crianças de pé no chão

Que nesta terra de labuta

Uma cigana de verdade

Há também motivos pra sorrir

Daquelas lá da cidade

Que no meio da lida bruta

Jamais poderia saber

É a criança que faz florir

Que uma boneca de imitação

Nessa roça, nesse ranchão

Daria tanta emoção

Esta boneca bem vestida

Para as três meninas viver.

Que faz pose como gente

A história desta boneca, fotografada junto às três meninas (Fotografia 62) teve início
com a câmera fotográfica do Sr. João da Costa, tendo sido prêmio da mesma rifa, no ano de
1964. Em ausência dessa sorte, suas filhas não teriam acesso a tão elegante brinquedo. A boneca
tinha trajes representativos de uma cigana, sua cabeça, braços e pernas eram de porcelana e o
corpo de pano. Os cuidados e recomendações do pai com o brinquedo tão querido foram
rememorados por Maria Aparecida, em entrevista:

Ela veio numa caixa grande que a minha irmã não dava conta de segurar, de tão grande
que ela era. E a gente sempre conservou aquela caixa durante muitos anos para guardar
a boneca, pra proteger, porque ele (o pai) sempre ensinava para a gente que tinha que
ter cuidado com as coisas, cuidar, conservar para não deixar que aquilo acabasse e a
gente ficasse sem um brinquedo (Maria Aparecida, em entrevista a autora em julho de
2020).

O tamanho da boneca também foi destacado na fala de Trindade, prima de Maria
Aparecida, em tom de exclamação: “Ela era bonitinha, de louça, grande, desse tamanho assim!
De vestidinho rodadinho. E tinha um negócio assim, tipo um lenço amarrado aqui assim, (na
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cabeça) sei lá, tipo essas baianas. Ah! mas eu era doida com essa boneca!” (Trindade). Segundo
Maria Aparecida, o vestido da boneca era bem rodado e estampado de roxo. Na Fotografia 63,
enquanto Maria Aparecida segura a boneca, Vanda valoriza a saia de seu vestido, abrindo-a
para exibi-la. O discreto sorriso das irmãs evidencia a alegria da exibição de importante
brinquedo.

Fotografia 63: Maria Aparecida (com a boneca) e Vanda. 1964.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

As Fotografias 64 e 65 são de Vanda, com a mesma boneca. Em 1964, a menina tinha
três anos e mal conseguia segurar o brinquedo, como relatou Maria Aparecida quando
mencionou o tamanho da caixa da boneca. Dois anos depois, em 1966, Vanda foi fotografada
com a mesma boneca, embora com roupinha diferente, ainda em bom estado de conservação.
A conservação da boneca, bem como de sua caixa podem ter relação com os cuidados e
recomendações dos adultos, bem como o fato de que esse brinquedo, por ser excepcional à
época, ter sido manuseado somente em algumas ocasiões, não ficando à disposição das meninas
para brincar a qualquer momento. Nessas fotografias também podemos pressupor que Vanda,
com seus três anos, encontra-se descalça, com roupas do dia a dia, o que pode indicar que foi
fotografada enquanto brincava. Já na fotografia 65, Vanda está calçada, com meias e roupas de
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domingo, o que nos leva a pensar que, na ocasião, a boneca foi incorporada à fotografia, como
um acessório infantil, para tornar a composição mais bonita.
Trindade também lembrou que a prima Maria Aparecida tinha muito zelo pelo
brinquedo, necessitando muitas vezes da intervenção da mãe, para que as meninas pudessem
brincar juntas com a boneca:
Então eu ia lá e falava com a Maria: “deixa eu pegar a boneca um mucadinho!” E ela
falava: “não deixo não, você vai me quebrar essa boneca, você vai atrapalhar a
boneca!” Aí eu ficava doidinha! Mas a madrinha falava pra ela deixar eu pegar um
cadinho, aí que eu pegava. Nossa, mas eu ficava numa alegria com aquela boneca e,
quando vê, ela me tomava. Ela tinha um ciúme daquela boneca! Mas tinha que ter
né?! Naquele tempo foi a primeira boneca bonita que a gente viu! (Trindade, em
entrevista a autora em julho de 2020).

Fotografia 64: Vanda e a boneca, (3 anos). 1964.

Fotografia 65: Vanda e a boneca, (5 anos). 1966.

Fotos João da Costa. Acervo da Família Costa.

Outras bonecas passaram pela lente da câmera do Sr. João da Costa. Apesar de não
serem tão vistosas como a boneca cigana, estas também mereceram destaque em seus registros.
A grande maioria das bonecas era de pano, fabricadas pelas próprias meninas e suas mães ou
de papelão, cujo custo era bem menor, acessível às famílias.
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Era boneca de pano né, mas não era como essas compradas hoje, era umas que parecia
bruxa! E a gente brincava com essas bonecas! (...) os bracinhos de pano, as perninhas
de pano, era a mesma coisa duma bruxinha! (...) mas a gente botava a boneca pra
sentar e a boneca não sentava, tinha que escorar a boneca na parede, eu não esqueço
disso. Era só dessas de pano, porque dessas outras a gente não teve não (Telinha,
amiga de João da Costa, em entrevista a autora em julho de 2020).

Bonecas de pano semelhantes às rememoradas por Telinha, foram registradas no
Documentário Memórias de Infância17 em sua edição do ano de 2016. Neste documentário, a
senhora Maria Antônia da Silva, 81 anos, em entrevista, mostra sua coleção de bonecas, feitas
por sua avó (fotografia 66). A pequenez das bonecas não diminuiu sua riqueza em detalhes, nas
roupas, nos cabelos, nos rostos, nos sapatos.

Fotografia 66: Bonequinhas de pano de Maria Antônio Silva (81 anos).

Fonte Documentário Memórias da Infância, 2016. 9,10s

Também a próxima fotografia retrata uma boneca de pano semelhante. O exemplar foi
feito na cidade de Jeceaba, Minas Gerais, na década de 1980 pela senhora Ponina e tem 27 cm
de altura.

17

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YkU0Q6HcGeM Concepção da Profa. Dra. Christianni
Cardoso Morais, Laboratório de Memória e História da Educação da UFSJ.
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Fotografia 67: Bonequinha de Ponina. Jeceaba, década de 1980.

Foto do acervo de Christianni Cardoso Morais.

As características rudimentares da boneca descritas por Telinha e os exemplares das
fotos 66 e 67 evidenciam o quão artesanal era a confecção das mesmas, embora não fizesse,
aparentemente, diferença na qualidade da brincadeira. No entanto, parecem ter sido excluídas
dos brinquedos dignos de serem fotografados, visto que, tais bonecas, que existiam no cotidiano
das crianças da CJT, não foram registradas pelo fotógrafo João da Costa. Já as famosas bonecas
chamadas “bonecas de papelão”, industrializadas, marcaram a infância das meninas da CJT e
também foram fotografadas, ao contrário das “bruxinhas” confeccionadas em casa. Eram
bonecas mais baratas que as de porcelana, feitas de papel machè e muito populares antes da
disseminação das bonecas de plástico. O grande problema é que não podiam ser molhadas, pois
se desmanchavam. Na fotografia 68, Vanda aparece segurando um pequeno exemplar, junto
aos irmãos. Enquanto a mais velha ampara o irmão pequeno, como em atitude maternal, o
mesmo segura a flor de Antúrio, muito comum na região, como que em referência à profissão
do pai. Já na Fotografia 69, uma menina, não identificada, moradora da Colônia, segura sua
boneca, não se sabe se de vinil ou de plástico. Também nesta fotografia, um balanço rudimentar
feito de cordas, ao fundo uma cerca de bambu, demonstrando ser um ambiente doméstico.
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Fotografia 68: Geraldo, Maria Aparecida e Vanda com a boneca, 1970.
Fotografia 69: Menina e sua boneca. 1964.

Fotos João da Costa. Acervo da Família Costa.

A Fotografia 70 mostra Vanda e Maria Aparecida com a mesma boneca cigana, segundo
Maria Aparecida, em seus trajes originais. No pátio de entrada da casa das meninas, decorado
pelas flores plantadas por Dona Nivalda, a fotografia registra também outro brinquedo, um
velocípede, que atravessou gerações na Família Costa e se mostra como um brinquedo “sem
gênero”, permitido a meninos e meninas.
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Fotografia 70: Vanda (no velocípede) e Maria Aparecida (com a boneca). 1966.

Foto João da Costa. Acervo da Família Costa.

O brinquedo velocípede também foi presente do Sr. João da Costa para as filhas,

aproximadamente no ano de 1963. Era um pequeno triciclo com suporte para uma criança
sentada e outra em pé, na parte traseira. Era de ferro e tinha a cor predominantemente vermelha.
Quando as meninas ganharam este brinquedo, segundo Maria Aparecida, “não era nenhuma
ocasião especial, tipo Natal ou aniversário. Quando o pai (Sr. João da Costa) queria dar um
presente pra gente fazia surpresa e isso deixava a gente mais feliz!” (Maria Aparecida).
A sequência de fotos abaixo, mostra os filhos do Sr. João da Costa com o brinquedo
velocípede. Percebe-se uma “predileção” do fotógrafo em registrar o entorno de sua casa,
favorecendo a vegetação e o pátio de entrada e principal da casa, bem como o jardim. A grande
maioria das fotografias de sua família foi realizada neste local. Não se sabe exatamente o motivo
principal da escolha do fotógrafo por este lugar, talvez por perceber que era ali onde encontrava
melhor ângulo, luz e enquadramento para seus registros. E, por “compatibilidade” com o modo
de brincar com o velocípede, seus registros também foram feitos neste lugar. Há ainda, uma
rara fotografia do acervo da família Costa em que o seu patriarca foi fotografado. O registro
(Fotografia 72) é atribuído à Dona Nivalda.
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Fotografia 71: Maria Aparecida e Vanda no velocípede, 1965. Fotografia 72: Vanda (no velocípede),
Maria Aparecida e Sr. João, 1965. Fotografia 73: Vanda e Geraldo no velocípede, 1969.

Fotos Acervo da Família Costa.

As lembranças sobre o velocípede não faltaram nos relatos dos entrevistados. Geraldo
lembrou que “os brinquedos a gente tinha poucos, às vezes passava de um para o outro, como
no caso do velocípede que apresenta na foto, veio duma irmã para outra, da outra pra mim”
(Geraldo). Sua prima, Trindade, conta que ela e Maria Aparecida “brincava com os velocípedes,
né? Ela tinha e eu também tinha o meu. A gente ficava andando lá na horta com os velocípedes”
(Trindade).
O velocípede de Trindade não foi registrado por seu padrinho João da Costa, mas um
terceiro velocípede foi fotografado por ele. O brinquedo era dos irmãos de Elisabete que diz
não se lembrar de outro brinquedo além desse “mas também não lembro de andar nele não. Eu
não sei se na época só podia andar menino e menina eles não deixavam, não sei. Só sei que
nunca lembro de ter andado nesse velocípede” (Elisabete). As fotografias abaixo foram
realizadas pelo Sr. João da Costa, mas foram cedidas por Elisabete, visto que não existiam
cópias dessas fotografias no acervo da família Costa.
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Fotografia 74: Álvaro, irmão de Elisabete. 1967

Fotografia 75: Mauri, irmão de Elisabete. 1967.

Fotos de João da Costa, cedidas pela família Brezolini.

Segundo o relato de Elisabete, a mesma afirma não ter lembranças de brincar com o
velocípede. De fato, as fotografias realizadas por Sr. João da Costa de sua família, não
contradizem as lembranças de Elisabete. Somente seus irmãos foram fotografados no
brinquedo. Álvaro, o mais velho, consegue tocar perfeitamente os pedais, de modo que é
perceptível que seus joelhos alcançam o guidão do brinquedo onde suas mãos estão
devidamente posicionadas. Enquanto Mauri, o mais novo, com os pés suspensos, indica que
ainda não tinha condições de pedalar o brinquedo sozinho, nem segurar com as mãos no lugar
adequado do guidão. Deste modo, pode ter sido colocado no brinquedo somente para a
realização da fotografia, mostrando o velocípede como brinquedo de menino, como afirmou
Elisabete.
Como dito anteriormente, na família do Sr. João da Costa, o brinquedo velocípede foi
dado pelo mesmo às filhas, antes do nascimento do menino Geraldo. Esse fato contradiz a
classificação de gênero estabelecida na família de Elisabete, onde só os meninos poderiam
brincar com o velocípede. Embora o velocípede tenha sido dado de presente às irmãs Maria
Aparecida e Vanda no ano de 1963, o brinquedo possui semelhanças com um fabricado pela
Brinquedos Bandeirantes, uma década antes. O velocípede é chamado de Balila (imagem 3) e,
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segundo informações do site da empresa, “era fabricado em quatro tamanhos diferentes, para
crianças entre 2 e 7 anos. O selim era regulável fabricado em metal e os pneus em borracha de
1 polegada”.

Imagem 3: Velocípede Balila. Fabricado por Brinquedos Bandeirantes em 1953.

Disponível em: http://www.brinquedosbandeirante.com.br/fms360/museu-do-brinquedo-decada-de50/#7

Os filhos e netos do Sr. João da Costa que tiveram acesso ao velocípede não se recordam
da marca do mesmo. Porém, os modelos fabricados na década de 1960, nas pesquisas realizadas,
não se assemelham ao brinquedo fotografado. Na pesquisa de Rita Marisa Ribes Pereira (2009)
sobre a história cultural dos brinquedos, os velocípedes são também analisados. A autora
destaca três modelos18: o primeiro, chamado triciclo Candango, fazia referência imediata aos
trabalhadores da construção de Brasília, apelidados por Candangos devido à marca dos tratores
nos quais trabalhavam. O impresso de venda do brinquedo prometia um “trator ao alcance de
todas as crianças”. A indústria do brinquedo pretendeu homenagear o desenvolvimento do

18

As imagens dos modelos citados pela autora estão disponíveis em:
http://www.brinquedosbandeirante.com.br/fms360/museu-do-brinquedo-decada-de-60/#4
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Brasil através da construção de Brasília, lançando um brinquedo com “o nome” daqueles que
promoveram tal feito. No entanto, a autora lança um questionamento: “Será que os filhos dos
candangos tiveram acesso a tais brinquedos?” A resposta ela mesma apresenta:
Ironicamente, essa cidade cuja construção apresentou-se como terra prometida a
operários advindos principalmente das regiões norte e nordeste, não reservava em seus
arrojados projetos espaço para os seus construtores: aos candangos restaram as
cidades satélites (PEREIRA, 2009, p. 8).

O segundo e terceiro triciclos analisados pela autora são Apolo (1960) e Sputinik II
(1965). Ambos
estendem para as brincadeiras infantis a corrida espacial que na década de 60 acirrou
a guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética. Essa tensão, que em parte pode
ser interpretada pela dualidade capitalismo X comunismo, ganha proporções
particulares no contexto brasileiro com a instauração da ditadura militar, ainda nessa
mesma década (PEREIRA, 2009, p. 8).

As relações entre brinquedo e o desenvolvimento da sociedade também foram
delimitadas ao pesquisar a formação da coleção de brinquedos do Museu Histórico Nacional.
A pesquisadora Angela Cardoso Guedes (2010) afirma que os brinquedos “são elos entre
gerações, encantam, evocam lembranças, possibilitam a transmissão de informações sobre sua
época, técnicas, materiais, vida em sociedade, modos de brincar” (GUEDES, 2010, p. 112).
O modo de brincar com o velocípede dos filhos do Sr. João da Costa foi uma prática
que perpassou gerações na família. O brinquedo, originalmente comprado para as meninas,
passou também pelo menino Geraldo. Mas, além disso, chegou na próxima geração do Sr. João,
pois seus seis netos também desfrutaram do brinquedo. As meninas tiveram sua brincadeira
registrada nas fotografias por Maria Aparecida no final da década de 1980 e início de 1990. Os
meninos, que são os mais jovens, não tiveram essa sorte, mas compartilham ainda das boas
lembranças de brincar com o brinquedo dos pais.
As fotografias 76 e 77, são de meu acervo pessoal e não foram realizadas com a câmera
do Sr. João da Costa. Foram registradas por Maria Aparecida, minha mãe, que assim como seu
pai, quis eternizar a infância das filhas e sobrinha, brincando no mesmo lugar em que fora
fotografada com os irmãos na infância. Essas fotografias também reforçam a ideia de que o
brinquedo velocípede não era um brinquedo destinado somente aos meninos.
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Fotografia 76: Cristiana e Virginia (em pé) no velocípede, 1989.
Fotografia 77: Renata e Débora (em pé) no velocípede, 1995.

Fotos Maria Aparecida. Acervo da autora.

A Fotografia 71, mostrada anteriormente, com Vanda e Maria Aparecida, foi registrada
no mesmo lugar da fotografia 76, quando da vez de Cristiana e Virginia. Já a Fotografia 77, de
Renata e Débora, mostra um detalhe importante no brinquedo: sua roda traseira esquerda foi
substituída por uma roda de madeira. Como a casa da família Costa, na CJT, fica situada às
margens do Rio das Mortes, em algumas vezes foi acometida pelo alagamento de enchentes.
No ano de 1992, uma grande enchente derrubou a casa original, feita de adobe, construída pelo
Sr. João para morar com D. Nivalda após o casamento. Com o desmoronamento (fotografia 78),
tudo se perdeu e o pequeno velocípede conseguiu ser resgatado dos escombros, porém, com
uma das rodas danificadas. Sr. João construiu então uma roda de madeira (visível na Fotografia
77) para que os netos continuassem a brincar com o velocípede. Mas infelizmente, numa outra
grande cheia, o brinquedo (e as crianças) não tiveram a mesma sorte. As águas do Rio das
Mortes levaram o brinquedo que, depois de 33 anos de uso, teve seu fim na enchente de 1996.

127

Fotografia 78: Desmoronamento. 1992.

Foto Maria Aparecida. Acervo da autora.

Retornando ao pensamento de Guedes (2010), através dos brinquedos é possível
“acompanhar a evolução da cidade moderna nos últimos 150 anos: as casas, os equipamentos
domésticos, o surgimento dos grandes edifícios, o comércio, os parques e jardins, o teatro, o
circo, os serviços públicos, a escola e os meios de transporte” (GUEDES, 2010, p. 121). Sob
essa visão, as evidências percebidas nos brinquedos e brincadeiras da CJT identificam uma
infância permeada de princípios familiares e com seletividade de gêneros.
No entanto, a infância, no período de tempo pesquisado, foi sempre lembrada como um
tempo bom da vida, que apesar de isenta de luxos, pôde ainda contemplar da alegria de possuir
e construir brinquedos. A evidência dos mesmos nas fotografias é um forte indício de que, para
aquelas famílias, a infância foi percebida como a idade do brincar e, ainda, a centralidade da
criança com seu brinquedo como tema principal das fotografias do Sr. João da Costa, tornandoo, mesmo que de forma amadora, um fotógrafo da infância.
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Capítulo V: Escola, Trabalho e Infância
Nos capítulos anteriores, bem como na bibliografia utilizada em diálogo na escrita deles,
percebe-se que houve uma centralidade na criança e na infância, principalmente na esfera
familiar, no que diz respeito a modos de tratar e cuidar dos pequenos, fazendo referência
principalmente à “descoberta da infância” descrita por Philippe Ariès, a partir do século XVII.
Todavia, a historiadora Cynthia Greive Veiga aponta uma contradição:
Entretanto, o processo de “descoberta da infância” não trouxe benefícios homogêneos
para todas as crianças, uma vez enredado por tensões raciais, étnicas, de gênero e de
classe social. Observa-se que, paradoxalmente, foi também o contexto de escravização
e tráfico de crianças africanas e indígenas nas colônias europeias, bem como da
difusão generalizada do trabalho de crianças oriundas das famílias operárias. Nas
mesmas circunstâncias em que se ampliaram os debates quanto às necessidades
diferenciadas das crianças e difundiu-se um modelo de infância, superior e europeia,
desenvolveram-se também modos de tratamento específicos da criança pobre,
indígena e negra, cujo entendimento de sua assistência e proteção esteve centrado no
trabalho, como fonte de regeneração de sua condição inferior, por vezes, naturalizada
(VEIGA, 2019.p. 770).

Na virada do século XIX para o início do século XX, a República do Brasil “inaugura
uma era de novas preocupações. O país em crescimento dependia de uma população preparada
para impulsionar a economia nacional. Era preciso formar e disciplinar os braços da indústria e
da agricultura” (RIZZINI, 2018, p. 378). E a República, que precisava ingressar no mundo do
progresso, percebeu nas crianças a mão de obra fácil, barata e facilmente adaptável ao trabalho.
A centralidade no valor afetivo dado às crianças passou então a disputar com o valor
econômico atribuído a elas, sobretudo nas famílias pobres, que necessitavam do trabalho dos
filhos para sua subsistência. Outra tensa relação foi estabelecida entre a escolarização e o
trabalho infantil. No Brasil, com o nascimento da República, a escolarização tinha,
majoritariamente, um caráter assistencialista e profissionalizante, voltado a resguardar a nação
da inutilidade econômica das crianças classificadas como “menores”. E, “por outro lado, a
legislação da educação escolar atingiu igualmente crianças de todas as classes, apresentando-a
não somente como obrigatória, mas como direito fundamental do cidadão em sociedades
democráticas” (VEIGA, 2016, p. 281). No entanto, como seria possível “medir” a quantidade
de horas dedicadas ao trabalho ou ao estudo para as crianças das famílias cuja subsistência
dependia do trabalho dos filhos? Ademais, a situação social do Brasil passava também pelo
fenômeno do êxodo rural, com consequente aumento do número da população urbana e, com
isso, o aumento da fome, violência e pobreza. “Num cenário de contínua instabilidade, as
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angústias e esperanças dos que saíram do campo e, de certa forma, nunca se instalaram
plenamente nas cidades, fizeram acumular, geração após geração, a expectativa de que a escola
oferecesse aos filhos um futuro melhor” (FREITAS E BICCAS, 2009, p.11).
No contexto tomado como referência nesta dissertação, as famílias da CJT também
vivenciaram os impasses, as tensões entre escolarização e trabalho infantil de seus filhos, por
se tratar de famílias genuinamente rurais e numerosas. A pesquisadora Terciane Ângela
Luchese (2013), ao estudar a infância dos imigrantes italianos e seus descendentes no Rio
Grande do Sul, aponta que

Para além da necessidade, justificativa primeira, é preciso compreender o quanto o
trabalho era considerado formativo pelos pais no processo educativo dos filhos.
Submetê-los ao trabalho, à execução de tarefas desde a mais tenra idade, era
considerado essencial para que crescessem e fossem pessoas “de bem” (LUCHESE,
2013, p.109).

Deve-se considerar que havia à época (bem como ainda há na atualidade) a concepção
de que, para as crianças das camadas populares, o trabalho age como “um mecanismo
disciplinador, capaz de afastá-los das companhias maléficas e dos perigos da rua. A ‘escola do
trabalho’ é percebida como a verdadeira ‘escola da vida’” (RIZZINI, 2018, p. 389). Deste
modo, ainda em diálogo em Luchese, as famílias tinham a educação de seus filhos apoiadas em
três pilares: Família, Igreja e Escola, “a educação das crianças se fazia na participação da família
que ensinava pelo exemplo, pela obediência incutida pelo medo e na execução de
responsabilidades, ou seja, o trabalho” (LUCHESE, 2013, p. 124).
Isso é percebido com muita clareza na história de vida de João da Costa. Por ser o
primogênito, desde cedo ajudou os pais na lida da roça e, por esse motivo “ele sabia pra ensinar
qualquer um a trabalhar” (Geni, irmã de João da Costa). Mas o ingresso no mundo do trabalho
custou-lhe o tempo de estudar e permanecer na escola. Para as famílias, como a do Sr. João,
que dependiam da agricultura para o sustento familiar, a educação escolar dos filhos era
considerada um luxo. O Sr. João da Costa frequentou a escola por apenas nove meses, naquela
mesma comunidade. Relatava com bastante saudosismo que seu professor era “um aleijado das
pernas”. Tal descrição, que seria para os dias atuais uma atitude de preconceito, era realizada
sem maiores pudores, com um olhar característico do início do século XX. “O Sr. Domingos
era aleijado, ele andava assim, com a espécie dum sapato (nas mãos), agachado assim no chão”
(lembrou Vitória, irmã de João da Costa). Esse professor foi o responsável por lecionar na
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escola onde João da Costa e outros aprenderam a ler, escrever e fazer contas, ensinamentos
básicos em tempos atuais, mas significativos para a época. Na vez de Dona Nivalda, sua esposa,
na comunidade do Bichinho, sendo a décima de sua família de doze irmãos, estudou até o
terceiro ano, repetindo-o para aprender o “manuscrito”19. Contava que estudava a tabuada na
hora do recreio para “falar lá na frente da sala”, conforme a professora pedia.
Essa prática de “aproveitamento” das crianças no trabalho desenvolvido pelas famílias
imigrantes também foi observada na dissertação de Mestrado de Karina Fernandes Nicácio
(2018), intitulada Escolarização dos Imigrantes Italianos e seus Descendentes em São João
Del Rei – Minas Gerais (1888/1914). A autora estudou a implantação da escola na CJT e os
desdobramentos da escolarização das crianças da mesma colônia. Percebeu que, em
determinada época do ano, a frequência escolar diminuía consideravelmente, podendo atribuir
essa redução “à própria atividade familiar, comum em áreas agrícolas, onde, principalmente
nos períodos de plantio e colheita se fazia necessário mais pessoas para trabalhar na lavoura,
incluindo-se os filhos menores” (NICÁCIO, 2018, p. 95). Em entrevista, Geni rememora a
prática de ir à cidade vender as verduras produzidas na CJT:
Eu vinha vender verdura, a pé com os balaios nos ombros, a gente levantava 2:15 e
2:45 nós saía de casa. Chegava na cidade as fábricas estavam apitando, 4:20 ou 4:30.
E a gente vinha e voltava. Chegava em casa lá pra meio-dia, uma hora. Minha irmã
esquentava o almoço, deixava o pratinho em cima da panela de feijão pra comidinha
ficar quente, aí deitava lá “mucado” pra descansar, depois ia lá pra roça ajudar (Geni,
em entrevista a autora em julho de 2020).

Embora a prática de trabalho das famílias colonas pareça com o que hoje entende-se por
“trabalho infantil”, deve-se considerar que aquele era outro contexto, com condições de vida e
os recursos disponíveis diversos. Assim, compreendemos as ações dessas famílias dentro de um
contexto histórico mais amplo. Outro ponto importante é que essas condições não eram
exclusivas da CJT. Isso se mostra como característica em diversas localidades rurais, italianas
ou não. As fotografias do acervo da família Costa evidenciam que as crianças mereciam
destaque nas lembranças familiares. Também o levantamento feito por Nicácio (2018), do
número de crianças matriculadas na escola da CJT, cerca de 100 crianças em idade escolar,

19

D. Nivalda se referia à aprendizagem da letra cursiva, chamada à época de manuscrito, realizada a partir da
leitura e cópia de livros específicos, cujo gênero é identificado por Batista (2002) como “paleógrafos”. Esses livros
traziam vários exemplares de letras cursivas e eram muito utilizados, desde a década de 1860 até 1960.

131

sendo 84 matriculados, complementa a evidência de que havia uma preocupação e um zelo pela
infância e pela educação formal de seus filhos.
A construção desse capítulo se deu principalmente a partir das fontes orais, tendo em
vista que, não há no arquivo fotográfico da família Costa fotografias referentes ao período
escolar das crianças. No entanto, nos relatos da grande maioria dos entrevistados, as histórias e
vivências escolares, bem como as práticas educativas familiares foram de suma importância
para a compreensão histórica da escolarização da infância na CJT no período pesquisado.
Deste modo, saliento a presença, principalmente, de livros pertencentes à família Costa
e de práticas de leitura, algumas delas referentes à educação e escolarização das crianças, outras
mais relacionadas à religiosidade católica, também considerados como documentos nessa
pesquisa. Conforme Luchese, “os ensinamentos religiosos, o catecismo, a regularidade na
frequência à missa e respeito aos dogmas da fé católica constituíam o outro pilar educativo. Por
fim, a escola – pensada, especialmente, em seu sentido prático e básico – a leitura, a escrita e
as quatro operações” (LUCHESE, 2013, p. 124).
Uma importante fotografia foi localizada na entrevista com Vitória, irmã de João da
Costa. Segundo a mesma, essa fotografia foi realizada por Claudino da Costa, seu irmão, com
uma máquina fotográfica que tinha sob sua posse por motivo de seu trabalho com instalação de
redes elétricas. Vitória acredita que essa câmera era da empresa na qual o irmão trabalhava e,
por isso, não sabe informar maiores detalhes sobre ela.
Na fotografia, seu pai Sr. Gisberto, aparece sentado na soleira da porta de sua residência
na CJT, portando às mãos uma bíblia. Em sua frente, enfileirados, nove netos acompanhavam
a leitura da bíblia pelo avô. Sem dúvidas a foto não foi um momento espontâneo, pois apesar
da simplicidade dos trajes das crianças e a ausência de sapatos, todos se encontravam
enfileirados, o que denota um cuidado na composição da imagem. Mas em entrevista, Vitória
afirmou ser “um costume do papai de ler a bíblia pra nós todo dia” (Vitória). Outro gesto que
denota o respeito dado ao momento é o fato de estar o Sr. Gisberto sem chapéu. Este encontrase apoiado em seus joelhos durante a leitura da palavra da Bíblia.
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Fotografia 79: Sr. Gisberto lendo a bíblia. Década de 1970.

Foto de Claudino da Costa.

Entre os livros de escola ainda guardados por Maria Aparecida, está o exemplar
Português através de textos – 3ª série de autoria de Magda Soares Guimarães, do ano de 1969
(Fotografia 80). Ao folear o livro, encontrei essas três folhas de roseira (fotografia 81), como
que emolduradas em suas páginas. Na escrita sobre as folhas da roseira observamos: “Maria
Aparecida; 3ª série; 1972”. A então menina moça tinha 15 anos e cursava, pela segunda vez, a
3ª série do antigo ginásio20, o sétimo ano, como conhecemos hoje. Por ser um capítulo sem
fotografias assinadas por João da Costa, a imagem das folhas de roseira sobre as folhas de um

20

A entrevistada Maria Aparecida realizou sua trajetória escolar sob a lógica da LDB 4.024/61. Em 1965,
ingressou aos 8 anos de idade no Ensino Primário e cursou da 1ª à 4ª série sem interrupções. Em 1969 prestou o
Exame de Admissão, prova obrigatória naquele período, que lhe garantiu ingresso no 1º Ciclo do Grau Médio,
denominado à época de Ginasial. Para se ter uma perspectiva histórica, a 3ª sério do Ginasial corresponde à 7ª
série do Primeiro Grau (conforme a Lei 5692/71) e ao 7º ano do Ensino Fundamental (anos finais, conforme a
LDB 9394/96). Mais recentemente, houve mudanças no Ensino Fundamental, que passou a ter a duração de 9
anos, conforme previsto pela Resolução CNE/CEB nº 3/2005. Assim, a 3ª série cursada por Maria Aparecida seria
o equivalente ao 8º ano do Ensino Fundamental em termos atuais (anos finais).
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livro representou muito bem a contraposição entre o campo e a cidade, vivida por algumas
crianças da CJT e por Maria Aparecida em seus primeiros anos escolares.

Fotografia 80: Livro de Português. Ano de 1969.

Fotografia 81: Folhas entre folhas

Fotos da autora em Outubro de 2020.

Sobre os caminhos percorridos rumo à escola por Maria Aparecida e seu pai, a mesma
nos conta, segundo suas memórias:

Eu voltava de bicicleta, às vezes tava frio, já esfriando a noite e vinha a gente, era
linha ainda, vinha de bicicleta. Aí às vezes quando tinha muito mato, na estrada, na
ferrovia, aí os pés vinham balançando, esbarrando naqueles matos na beirada da linha.
E, quando eu tinha que vir embora, a minha irmã chorava e falava que era para o meu
pai pegar o telhado da nossa casa e botar em cima da bicicleta e colocar lá perto da
casa da minha tia porque ela não ficava sem eu! (Maria Aparecida, em entrevista a
autora em julho de 2020).

Duas importantes memórias se destacam para Maria Aparecida ao relembrar seu tempo
de escola. O trajeto na garupa da bicicleta do pai e a despedida da irmã. A escrita de um capítulo
sem fotografias de João da Costa, levou-me a criar, na imaginação, as imagens do caminho
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trilhado por ele e sua primogênita, de bicicleta, para a grande feita de “estudar a filha” enquanto
a caçula, no colo da mãe, imagina-se no abrigo do telhado, sem a saudade da irmã:

Os trilhos do trem, as árvores, o rio
Os pés de menina, o mato, seu roçar
Os pedais, o pai, o frio
Um sonho, seus sacrifícios, uma saudade
Vou pra escola irmãzinha, até breve!
Do colo de mãe, amorosidade
Da garupa do pai, o futuro se inscreve.
(Virginia Ambrosio)

Assim como o longo caminho da estrada de sua casa até a escola foi por vezes cheio de
percalços, a trajetória escolar de Maria Aparecida e outras crianças da CJT foi traçada com
muita dificuldade. Todavia, a educação via escola era sinônimo de esperança de dias melhores.
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Foto-grafia: Caminhos para a educação

Pra que isso João? Pra que criança tem que
estudar?
Bem eu sei que falta eu sinto
Daquilo que pouco provei
Pouco estudo eu tenho, não minto
Também muito pouco brinquei
Na lida da terra sou chamado de doutor

A peleja da vida já é uma escola
São seus traços e tracejados constantes
Que farão dessas crianças, lá adiante
Cidadãos de bem, gente importante
De voz, de vez e de pensamento
Quem sabe um mestre de conhecimento
Que transforme as folhas de uma roseira

O pó do chão, a lama do rio, de tudo já
experimentei

Em Ciência derradeira.

Embora nunca tenha me faltado amor

Pra que isso João? Isso é teimar com a sina da
vida

Da escola nunca me fartei
Pra que isso João? Criança só precisa crescer
Criança da terra, de pé no chão, de roupas de
algodão
Pouco conhece do mundo e da vida lá da
cidade
Aqui na roça a gente planta, colhe e faz a
refeição

É bem verdade que fácil não será
Mas vai menina, vai estudar!
Na estrada eu vou te acompanhar
Guarda na sacola o sapato, por modo de não
estragar
E não se importe com seu vestir ou seu trajar
Mas tome nota do estudo com respeito

E tem direito a essa vida de verdade

Que logo tudo será feito

Se criança não aprende a viver fora daqui

Vai Maria, vai estudar

Não pode nunca entender o valor desse lugar

Não deixe que a vida e sua sina

Que seja numa folha que levar daqui

Te faça esquecer dessa menina

Saberá lembrar aquilo que já aprendeu amar

Ou plante dúvida sorrateira

Pra que isso João? Pra que pelejar com
estudo?

Neste teu coração de esperança

A peleja da vida já é uma escola
Hora se faz rachadura, hora se faz veludo

Mas que volte um dia por inteira
Por essa mesma estrada de poeira
E do teu pai ser verdadeira herança!

Não importa se com mochila ou sacola
Não importa se largo ou pontiagudo
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A situação vivenciada por Maria Aparecida de precisar sair da zona rural onde morava
para estudar foi um relato comum entre os moradores da CJT entrevistados. O apego do Sr.
João da Costa ao seu lugar de nascimento, no entanto, o fez resistir e pelejar por um ano nos
caminhos até a cidade de SJDR. “Então ele falava assim que não gostava de cidade, que ele não
ia nunca morar na cidade, mas acho que o coração dele doeu e ele sentiu, ficou com pena da
minha irmã que acabou comprando um lote lá e fazendo uma casa e se mudando para lá” (Maria
Aparecida).
A mudança da família do Sr. João da Costa aconteceu no ano de 1968, para uma casa à
rua Barão de São João del-Rei, no bairro de Matosinhos, uma área onde moravam muitos
trabalhadores das fábricas têxteis da cidade e foi sucedida da mudança da família de Trindade.
Pelo mesmo motivo de “estudar a filha”, seus pais se mudaram para SJDR. Sr. Waldemar, seu
pai, também percorreu os caminhos diários da cidade à roça para trabalhar até que conseguiu
emprego na Estação Ferroviária de SJDR, deixando o percurso de bicicleta para o compadre
João da Costa que ainda continuou a trabalhar na Fazenda do Pombal até sua aposentadoria, em
1977. No entanto, continuou a frequentar diariamente a casa na CJT para cuidar de seus
afazeres.
Na família de Elisabete, amiga de João da Costa, essa mudança também ocorreu. Neste
caso, porém, Elisabete ainda estudou por aproximadamente um ano na escola que existia na
CJT, bem próxima de sua residência no Km 106, porém distante 4 quilômetros da casa do Sr.
João da Costa, fato este apontado por seus filhos como o principal motivo de não terem estudado
lá. Elisabete, porém, compartilha de suas lembranças de escola na CJT:

A escola era de frente pra igreja, (...) era Escola Municipal José Theodoro. O nome
do meu professor era José Françoso. E hoje eu acho até interessante porque, na época
a gente não pensava muito nisso, mas ele era jovem né?! Ele tinha muita
responsabilidade. Ele chegava lá cedo todo dia, ele ia no ônibus. Porque nossa escola
era cedo, tipo 7:30 da manhã. E ele chegava e fazia mingau pra nós, mingau de aveia,
chocolate. Tinha uma cozinha no fundo da escola onde ele fazia nossa merenda. E a
gente levava açúcar, cada um na sua mesa, tinha sua vasilha de açúcar. E só depois
que ele fazia merenda pra gente é que ele ia dar aula. Então, eu fico pensando, que
jovem hoje que faz isso? (Elisabete, em entrevista a autora em outubro de 2020).

O questionamento de Elisabete remete-nos a um pensamento patriarcal onde a
responsabilidade pelo cuidado e educação das crianças, também no âmbito escolar, seja
exclusividade das mulheres, principalmente na zona rural onde, ao homem, é destinado o
trabalho braçal.
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Uma evidência sobre uma “escola informal” nas dependências da Fazenda do Pombal
foi encontrada nos relatos de duas entrevistadas.
Aí lá no posto21, tinha uma filha de um lá, eu não lembro, que ela começou a ensinar
a gente. Lembro “A E I O U” que ela ensinava a gente a escrever, a contar de um até
dez e escrever, entendeu? Aí as primeiras letras eu aprendi foi lá. Aí depois eu não sei
o que que aconteceu com a moça, que ela não foi mais ensinar (Trindade, afilhada e
sobrinha de João da Costa, em entrevista a autora em julho de 2020).

Ainda, segundo memórias de Maria Aparecida:
Aqui não tinha escola, tinha uma moça que era filha do diretor, acho que era assim
que a gente falava, que trabalhava na Fazenda do Pombal, ela era formada professora
e ela ensinava a gente também. Se fosse o caso da gente não ter ainda idade para
frequentar o grupo (escola), para entrar no grupo, ela ensinava como se fosse um pré
(Maria Aparecida, em entrevista a autora em julho de 2020).

No caso de Maria Aparecida, neste sentido, torna-se importante destacar as práticas
educacionais familiares proporcionadas pelo Sr. João da Costa. Como já mencionado no
capítulo sobre Religiosidade e Infância, era hábito do Sr. João da Costa tomar a lição da
catequese de Maria Aparecida. Essa prática proporcionou à menina aprender a ler antes mesmo
de seu ingresso na escola, quando tinha apenas 6 anos de idade. Ainda hoje, este pequeno livro
(Fotografia 82) é guardado por ela e, ao perguntar-lhe as lições, ainda é capaz de recitar as
respostas sem hesitação. Mesmo depois de tantos anos, o que aprendera com o pai na infância
foi tão significativo que a memória não ousou esquecer.

21

Trindade faz referência ao posto de atendimento da Fazenda do Pombal.
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Fotografia 82: Livro de Catecismo, ano de 1930.

Fotografia 83: Tabuada.

Fotos da Autora em Outubro de 2020.

Outra memória é a tradicional tomada de tabuada, a qual também permanece guardada
por Maria Aparecida (Fotografia 83). Sobre a prática de estudar a tabuada, lembrou Maria
Aparecida mais uma vez de seu pai, como seu primeiro professor:

E meu pai também quando recebia o dinheiro dele, eu ainda me lembro que era bem
pequena, ele pegava o dinheiro e falava assim: ‘hoje eu recebi, vem cá pra me ajudar
a contar o dinheiro’ e espalhava o dinheiro todo na cama, fazendo tipo um círculo, e
ia colocando aquele dinheiro todo e me mostrando as notas, e quais notas eram aquelas
e o valor que tinha cada uma (...) ele dizia que aquele era o dinheiro que a gente tinha
e precisava para comprar as coisas necessárias para a sobrevivência. E aí ele me
ensinou a contar o dinheiro (Maria Aparecida em entrevista a autora em julho de
2020).

Como quem quisesse colocar em prática os ensinamentos dados à filha, Maria Aparecida
conta que seu pai lhe dava “um trocadinho” para comprar a merenda da escola em SJDR:
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Aí ele deixava comigo uns trocadinhos para eu comprar merenda e eu poupava esses
trocadinhos. Quando ele ia de novo, quando chegava no outro final de semana, eu
ainda tinha algum trocadinho. Daí eu procurava poupar, se tinha uma fruta, eu levava,
uma banana na merenda, laranja ou então comprava alguma coisa lá, ou a merenda do
grupo mesmo. Ou então, eu tinha uma merendeira também, aí o que que a gente fazia?
Botava café na garrafinha da merendeira e comprava pão de sal, passava uma
gordurinha dentro do pão ou mesmo margarina e jogava um pouquinho de açúcar
dentro e levava para comer aquilo na escola, com o café frio. Ou então as frutas que
tinha. Mas não gastava o dinheiro com bobeira à toa (Maria Aparecida, em entrevista
a autora em julho de 2020).

Na vez de Geraldo, irmão caçula de Maria Aparecida, também houve o empenho do Sr.
João da Costa e Dona Nivalda em criar condições para o filho estudar. Apesar de, a essa altura,
a família já possuir residência na cidade, Geraldo conta que os pais queriam que ele estudasse,
mas
eu nunca gostei, me arrependo, mas o pai e a mãe eles queriam que eu estudasse,
empenhava de eu estudar e sempre me cobrando, me cobrando, mas eu nunca gostei
muito de estudar não, custei fazer o primeiro grau. Eu preferia trabalhar, mas eles
faziam gosto da gente tá na escola (Geraldo, em entrevista a autora em julho de 2020).

Importante observar o esforço paternal da família Costa em estudar os filhos que foram
poupados do trabalho para que pudessem estudar. Apesar disso, houve conflitos em relação à
escola, Maria Aparecida foi reprovada, necessitando repetir a sétima série e, por isso,
abandonou a escola e, seu irmão Geraldo que, não gostava de estudar, preferindo o trabalho.
Ao pesquisar outro contexto, Rizzini contribui dizendo que há vários motivos que levam os
jovens a optarem pelo trabalho “como querer ter seu próprio dinheiro, ser mais livre, ter
ocupação ou qualificação se somam aos culturais, como a crença de que filho de pobre tem que
trabalhar ou que o trabalho é disciplinador, e aos fatores econômicos, como a necessidade de
ajudar no orçamento familiar” (RIZZINI, 2018, p. 387).
Este esforço pela educação das crianças foi percebido também ao entrevistar Adelina,
irmã caçula de João da Costa, seu padrinho de batismo, que revelou curiosa descoberta:

Minha mãe morreu e me deixou bem pequena, com dez anos. Então o padrinho tinha
uma história comigo. Meu padrinho foi quem me ensinou a ler, me colocava pra
dormir e, enquanto eu não dormia ele não saía de perto porque eu tinha medo da coruja
e eu chorava. Ele também me ensinou a olhar as horas (Adelina, em entrevista a autora
em novembro de 2020).
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Talvez por ser a irmã caçula de João da Costa, Adelina recebeu do irmão mais velho os
cuidados de um pai, mas esse cuidado contribuiu na compreensão da educação como algo
significativo para João da Costa e sua família.
Também nas memórias de Efigênia, irmã de João da Costa, evidenciamos a preocupação
com a educação de seus filhos em suas práticas domésticas, apesar de seu pouco tempo de
estudo na CJT, como seus irmãos mais velhos:

Eu tinha muita dificuldade e aprendi pouco. Estudei só até a terceira série. Mas esse
pouco que aprendi, ocê não sabe o quanto me valeu! Ensinei minhas crianças, quando
eram garotinhos assim, e eles iam pra escola já conhecendo as letras do ABC, já
faziam os números e contavam os números. Já entravam na escola bem começado. Eu
ensinava pra eles assim: eu estava fazendo o almoço e eles não me largavam não! Eu
arrumava uns pedacinhos de giz e escrevia as letras na frente do fogão e mandava eles
copiarem. E por ali eles aprenderam. Pegava as latas de mantimentos, as embalagens
e mandava eles falar as letras que eles já conheciam: me mostra o A, me mostra o R,
e assim eles aprenderam (Efigênia, em entrevista a autora em novembro de 2020).

Desta maneira podemos perceber que a educação, mesmo que de maneira informal e
atravessada pela religiosidade, esteva presente no cotidiano da família do Sr. João da Costa.
Tradicionalmente, a prática educativa voltada principalmente à leitura, escrita e ensinamentos
básicos da Matemática, perpassou entre os integrantes da família Costa, como evidenciamos
nos relatos, fotografia e documentos encontrados.
No artigo intitulado Memórias sobre a infância no meio rural: a escola e os outros
espaços de sociabilidade (Minas Gerais – Brasil, 1920-1950) as autoras apresentam narrativas
de mulheres provenientes de comunidades rurais e suas representações acerca da infância. As
memórias evocadas referenciam uma rotina de trabalho que mede forças com a rotina infantil
de estudos e brincadeiras. As autoras assim dialogam com Luchese (2013) quando afirmam que
“família, trabalho e religião concorrem com a escola como importantes espaços de
sociabilidade” (JINZENJI; GALVÃO; SILVA, 2012, p. 9).
No caso da família de Cida e Telinha, amigas de João da Costa, os pais também
decidiram pelo êxodo rural em virtude do estudo dos filhos. No relato das irmãs, ficam
marcados dois aspectos também comuns à época. O primeiro é referente ao “trabalho infantil”
aceitável e, tomado como normal, a preferência em trabalhar a estudar, como também
evidenciado anteriormente na fala de Geraldo.
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Então meu pai matriculou a gente na escola. Todos os 5 filhos estudaram, até na
medida do possível, quarto ano de grupo né, que falava? Porque naquela época com
13 anos você podia trabalhar, podia trabalhar registrado, o Pelé (irmão) inclusive com
11 anos já trabalhava (...) Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, porque
naquela época podia trabalhar, entrou eu e minha irmã Josina na fábrica, com 13 anos
a gente já tava registrada (Cida, em entrevista a autora em julho de 2020).

As memórias de Telinha confirmam a fala de sua irmã Cida no que se refere ao trabalho
e a idade de seu irmão Pelé. Mas há contradição nas idades em que as meninas começaram a
trabalhar.
Acho que com 11 anos o Pelé já era motorista. Ele trabalhava na Santa Inês, de
entregar pão na caminhonete, de madrugada. 4 horas, 3 horas da manhã, a mãe que
chamava ele. Depois nós entramos na fábrica, com 14 anos, naquela época entrava
com 14 anos. Aí a Cida e a Josina entraram com 14, a Cida trabalhou até casar. Depois
a Josina saiu e foi ser babá (Telinha, em entrevista a autora em julho de 2020).

As entrevistadas rememoraram um importante fenômeno ocorrido em SJDR: a entrada
no mundo do trabalho das meninas-moças nas várias fábricas de tecidos da cidade, assim que
concluíram o ensino primário. Esses relatos são muito recorrentes entre as mulheres das classes
populares que habitam os bairros das Fábricas e Matozinhos, especialmente as descendentes de
famílias italianas e merece maior aprofundamento em outro estudo22. Importante ressaltar que
a legislação trabalhista pertinente à época era, conforme Veiga (2016), a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) de 1943 e que, em seu Capítulo IV, tratava da ‘Proteção do trabalho do
menor’. Nesta legislação, havia a proibição do trabalho para menores de 14 anos.
Importante observação que se segue nas memórias de Cida é sobre o tempo em que ela
ficou na fábrica. Trata-se de uma fábrica de tecido. Na cidade de SJDR, neste período,
funcionavam duas dessas fábricas, uma no bairro de Matosinhos e, a outra, no Bairro das
Fábricas. Era muito comum o trabalho feminino de jovens que trabalhavam geralmente até o
seu casamento, como confirmam as memórias de Cida: “trabalhei quase sete anos, depois eu
saí para casar, não aceitava mulher casada, na época, casou tinha que sair, eles não aceitavam.
Só solteira, eu trabalhei 7 anos e saí para casar” (Cida)23.

22

A professora Christianni Morais vem realizando entrevistas para elaboração de seu pós-doutoramento sob o
título: “Ser menina-ser mulher: brinquedo, estudo e trabalho feminino no século XX”, com mulheres que hoje
possuem 60 anos ou mais. Afirmou constatar essa relação escola-trabalho entre as moradoras dos referidos bairros
de SJDR, os quais eram cortados pelas vias férreas e onde havia as fábricas de tecidos.
23
A mesma pesquisadora tem encontrado relatos semelhantes: as jovens eram comumente proibidas de trabalhar
nas fábricas por seus maridos e deixavam o trabalho assim que se casavam.
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As memórias de Cida sobre o trabalho levam ao segundo aspecto evidenciado no relato
das irmãs, a preferência das famílias para favorecer o estudo entre os filhos homens, em prejuízo
das mulheres, visto a necessidade de educar as mulheres somente para a vida doméstica e
familiar, encaminhando-as para o matrimônio o mais rapidamente possível.

Eu quando fiz o quarto ano, eu era doida pra estudar, pra poder ser formada em alguma
coisa, mas não podia. Ele (o pai) não podia. Falou ‘eu não posso estudar, porque se
eu for estudar você, eu tenho que estudar todos os outros’. Aí ele preferia estudar os
meninos. Acabou que os meninos ele colocou no Colégio São João, mas nenhum dos
dois quis estudar (...). Naquela época os homens falavam assim que as mulheres não
precisavam de estudo, quem tinha que ter estudo eram os homens. Aí meu pai falou
assim: Não! ocês tem que saber cuidar de casa, tomar conta de casa. E os homens não,
eles têm que estudar pra ser alguém na vida’. E eles não quis (Telinha, em entrevista
a autora em julho de 2020).

Na decisão do pai de Cida e Telinha em dar preferência dos estudos aos filhos, para que
eles pudessem “ser alguém na vida”, percebe-se nitidamente uma relação de esperança na
escola: criança tem que estudar para ter um emprego melhor, uma vida melhor. “Esse ‘lugar’
da escola também diz respeito às demarcações quotidianas do ‘lugar de cada um’, conforme
diferentes registros de prestígio que se cristalizaram em um processo de mobilidade social
permanentemente truncada” (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 18).
A preferência em cuidar dos estudos dos filhos em detrimento das filhas também foi
evidenciada por Jinzenji; Galvão e Silva (2012) mas pelo motivo de evitar com que as filhas
mulheres pudessem, ao aprender a escrita, escrever cartas para namorados. As autoras ainda
afirmam que “os estudos concorriam com uma série de outras atribuições designadas para as
meninas e vistas como mais urgentes, além dos riscos de se ter meninas estudadas” (JINZENJI;
GALVÃO; SILVA, 2012, p. 24).
Apesar da diferenciação de gênero evidenciada nas memórias de Telinha, é notável o
esforço de seu pai em estudar os filhos. Seu pai comprou para os meninos uma bicicleta para
que pudessem se deslocar com mais facilidade para o Colégio, dada a distância de sua
residência. Os meninos aprenderam uma profissão e logo iniciaram suas respectivas jornadas
de trabalho. Mas ambos não seguiram os caminhos da escola.
Na escola da CJT, onde Elisabete, amiga de João da Costa estudou, como dito
inicialmente, houve o que chamamos atualmente de salas multisseriadas, “era bastante criança,
umas 25 mais ou menos (...) todo mundo junto numa sala. Mas eram dois quadros e as carteiras
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eram pra duas pessoas. Então tinha o primeiro ano e o segundo num quadro, e o terceiro e quarto
anos no outro quadro” (Elisabete).
O fenômeno das salas multisseriadas lembrado por Elisabete é uma realidade da
Educação do campo que, se tratada de maneira isolada, historicamente enfrenta inúmeras
dificuldades. As escolas multisseriadas são um tipo de organização escolar que deveria atender
a um número menor de alunos, em espaço pequeno e com reduzido número de profissionais.
Todavia, essa realidade ainda é muito diferente, como bem lembrou Elisabete, com sua turma
de aproximadamente 25 crianças. De acordo com estudos da História da Educação,
essa opção política está diretamente associada à questão dos investimentos
educacionais. Os custos de implantação do modelo seriado em sua completude (idadesérie) em tais escolas seriam muito altos. Por isso, a opção foi de fazer a junção de
grupos de alunos de diferentes faixas etárias, matriculados em diferentes séries/anos,
com um único professor, todos num mesmo espaço (PARENTE, 2014, p. 58).

No caso de Léia, a escola acontecia na Igreja de São Domingos Sávio, próxima à Estação
de Ibituruna, “a gente sentava onde ajoelhava e escrevia onde sentava. E a professora dava aula
para todas as séries: primeiro, segundo, terceiro, todo mundo junto. Todos os tamanhos de
criança, era a mesma coisa pra todo mundo” (Léia). Mais uma vez observamos o esforço dos
pais em estudar os filhos:
eu penso que eles achavam que a gente tinha que fazer algo mais para não ficar igual
eles lá na roça, sendo sacrificado lá. E também porque a família do meu pai, as irmãs
dele, eram todas professoras. Então tinha aquela exigência, tinha que estudar: ‘Porque
minhas irmãs são professoras, então vocês têm que estudar’ tipo assim, eles tinham
um conhecimento de que a gente tinha que fazer porque elas outras eram. O meu pai
achava isso. E minha mãe porque não queria que a gente ficasse trabalhando ou
fazendo o que ela sempre fez. Não teve infância, não foi pra aula, então ela não queria
para gente o que aconteceu com ela (Léia, amiga de João da Costa, em entrevista a
autora em julho de 2020). (grifos meus)

A expressão mencionada por Léia que indica que sua mãe não teve infância foi também
amplamente encontrada nos relatos das mulheres entrevistadas por Jinzenji; Galvão e Silva
(2012). As autoras relacionam o uso dessa expressão por suas entrevistadas a duas dimensões,
sendo a primeira na esfera socioeconômica, referindo-se aos sujeitos de melhores condições
econômicas do que as delas na época, como aqueles que possuíam brinquedos industrializados
e frequência escolar acima do ensino primário. A segunda dimensão é a referência à infância
dos netos, na atualidade, em contexto diferente ao delas. “Nesse sentido, o não ter tido infância
significa que elas não viveram nem a ‘infância rica’ de meados do século XX e nem a ‘infância
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atual’, das comodidades da vida urbana, da abundância dos bens de consumo e da escolarização
universalizada (JINZENJI; GALVÃO; SILVA, 2012, p. 27).
Para Léia e os irmãos, o fato de frequentar a escola era questão de obediência aos pais,
iam porque eram obrigados, apesar de relatar que “tudo era diversão” ou “muito gostoso”
estudar com crianças de idades diferentes. Mas Léia apresenta uma situação diferente das outras
crianças das famílias da CJT que migraram para a cidade. Sua família permaneceu morando da
zona rural e isso acrescentou outras dificuldades à vida infantil de Léia e seus irmãos:
Era até com muita dificuldade porque ia descalço, chegava no caminho, quase
chegando na escola, a gente parava e limpava os pés com um pano, guardava o pano,
calçava o sapatinho ou um chinelo que tinha, que minha mãe fazia de couro de boi pra
ir na escola. A hora que saía da escola, tirava o chinelo de novo, pra não estragar e
punha no imborná24 e voltava descalço. (...) Hoje, eu acho que daria uns 40 minutos
ou uma hora mais ou menos que dava. A gente ia e voltava a pé, com chuva ou sem
chuva. Tinha época que, às vezes quando chovia muito, tinha um lugar lá que era
difícil passar, porque tinha muita água. Aí, um primo da minha mãe, que morava com
a gente que ia até nesse lugar para atravessar a gente. Eu e minha irmã (Léia, em
entrevista a autora em julho de 2020).

Dificuldades semelhantes também foram observadas por Luchese (2013) quando afirma
que “não havia comodidades. Pelo contrário, algumas delas precisavam cumprir tarefas
domésticas antes de irem pra escola e muitos foram os que deixaram de estudar para auxiliarem
os pais na lida da roça” (LUCHESE, 2013, p. 124).
O esforço paternal em estudar os filhos, como já mencionado, foi um relato comum
entre todos os entrevistados, apesar do não gostar da escola, na maioria dos casos, por parte dos
filhos. Todavia, há nos relatos dos tempos de escola, um arrependimento de não ter podido, ou
melhor aproveitado, as oportunidades educacionais. Encontramos bom exemplo disso na
entrevista de Trindade “eu falava assim: ai eu sou doida pra ficar grandona assim igual a mãe,
pra eu não ter que ir pra escola! A gente pensa tudo errado né? Tudo errado! Hoje eu me
arrependo” (Trindade, sobrinha e afilhada de João da Costa). Isso demonstra o quão
significativo o espaço escolar foi se tornando historicamente e o quanto a educação passou a
representar um potencial instrumento de modificar a vida das famílias.
Para a pesquisadora Maria Andréa Angelotti Carmo (2015) é importante considerar que

24

Embornal é uma sacola confeccionada, geralmente com tecido grosso, com alças para ser usada à tira-colo.
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A educação ao longo dos anos 1950, era entendida como um instrumento de mudança
dos valores, que levaria o desenvolvimento ao homem do campo, tornando-o capaz
de reinventar formas socioeconômicas. Esta teoria foi vinculada, no momento em que
o desenvolvimento rural estava em voga, como necessidade, ou seja, quando o campo
possuía o estigma de ser o lugar da ignorância, face ao processo de modernização
(CARMO, 2015, p. 307).

Apesar de esse capítulo estar relacionado a uma ausência de fotografias, é perceptível,
nos relatos dos entrevistados, que este esforço familiar para estudar seus filhos era comum entre
os moradores da CJT. Essa “imagem” coletiva criada evidencia-nos que seus filhos, suas
crianças, eram seus maiores “investimentos”. Talvez por isso fotografar a infância fosse algo
tão importante, registrar o que tinham de mais valor. Ainda segundo Carmo, “a luta pelo acesso
à escola e o desejo que os filhos continuem os estudos refletem de algum modo a insatisfação
daquela população com as condições de vida apresentadas” (CARMO, 2015, p. 312). Todavia,
se os retratos da infância fotografada por João da Costa mostram sempre crianças “bem
comportadas”, podemos pensar que esse investimento seria um “seguro”, como garantia de
futuros adultos moral e civicamente educados?
A senhora Balbina (72 anos) entrevistada por Jinzenji; Galvão e Silva (2012) relembra
e recita uma lição da cartilha utilizada na escola: “Minha enxadinha trabalha bem, corta matinho
num vai e vem; minha enxadinha vai descansar, para amanhã recomeçar”25. As autoras
referenciam a cartilha como primeira edição datada do ano de 1935 com mais de cem edições
e “era direcionada para a alfabetização rápida dos moradores do meio rural; fazia parte,
portanto, de uma série de iniciativas públicas de fixação das populações do campo” (JINZENJI;
GALVÃO; SILVA, 2012, p. 26). Entre os livros ainda guardados por Maria Aparecida, de seu
tempo de escola, estão algumas páginas dessa mesma cartilha. Infelizmente, algumas páginas
já não existem mais, outras muitas danificadas, mas as lições por ela aprendida ainda continuam
vivas em sua memória. E para finalizar esse capítulo, a lição que nos vem da cartilha, no poema
de Olavo Bilac (Fotografia 84).

25

Poema intitulado “A enxadinha” de Faria Neto.
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Fotografia 84: Cartilha da Roça, de Maria Aparecida.

Foto da Autora em Outubro de 2020.

Como não amar também as crianças se são semelhantes às flores? O que nos traz Olavo
Bilac em seu poema foi também um sonho buscado pelas famílias da CJT, em suas práticas
educativas, no esforço em ofertar uma educação baseada em ensinamentos morais e religiosos.
O cuidado com as crianças foi “fotografado” nas memórias de cada um, como monumentos
para a história. Para aquelas famílias, as crianças e sua escolarização representavam a esperança
de um futuro melhor, ou seja: “a criança não é mais a lembrança do porvir, mas do futuro que
passa diante de nossos olhos e nos ultrapassa com a certeza da finitude” (SILVA, 2017, p. 82).
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Considerações:
Ouso iniciar essas breves considerações com uma última Foto-grafia. Teimo em
acreditar que a carta inicial que deu abertura a essa dissertação foi, de alguma maneira, recebida
e lida por meu avô. Como seria pretencioso demais da minha parte “concluir” em nome dele,
achei que, ao menos, ele gostaria de me escrever para saber o porquê de tudo isso. Segue então,
a resposta à “Pergunta de João”:
Fotografia 85: João da Costa, escrevendo.

Fotografia cedida por Trindade.
Foto-grafia: A pergunta de João.
Pra que isso Virginia? Pra que contar essa história?
Eu poderia escrever sobre qualquer tema
Eu não deixaria de ser pesquisadora
Ainda sim isso seria um poema
Ou apenas versos de uma compositora
Eu poderia também fotografar
E pelas imagens eu faria ver
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O que é tão fácil de amar
Mas tão difícil de descrever
Eu poderia então desenhar
Ou colorir o preto e branco das suas imagens
Mas jamais iria igualar
Aos contornos de suas paisagens
Eu posso tentar explicar
No canto do sabiá, no alto da laranjeira
Eu posso dar a ouvir o rio, no barulho da corredeira
Eu posso tocar as árvores e subir na jabuticabeira
Eu posso pisar o chão e sentir o cheiro da poeira
Eu posso te buscar, sem eira nem beira
E te encontrar até mesmo numa roseira.
Só o que não posso, com tranquilidade
É deixar que seu legado de responsabilidade
Se transforme num conto do vigário
E faça deste nosso sertão
Apenas mais um cenário
Esta é nossa história, nossa casa, nosso lugar
Mas também é minha investigação, meu dever, meu pesquisar
É sobretudo meu principal desafio, minha resiliência
Consagrar a sua obra pelos olhos da Ciência.

Minha grande dificuldade pessoal em escrever essa dissertação foi aceitar que precisaria
de buscar por fontes da História Oral sem ter tido a chance de também entrevistar João da Costa,
o responsável por toda essa história, uma vez que, das muitas “prosas” que tivemos na vida,
nenhuma sequer foi com o avô fotógrafo, que até então desconhecia. No decorrer das entrevistas
e, ao conhecer e reconhecer aqueles que com ele conviveram e de sua vida foram testemunhas,
pude perceber, com clareza que sua passagem na vida de cada um deles, assim como na minha,
deixou “rastros” suficientes para reconstruir sua história e seu legado.
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Penso sobretudo no primeiro contato que tive com os entrevistados, quando ao
mencionar seu nome, imediatamente, muitas histórias e lembranças vinham à tona, mas,
principalmente, sua lembrança de homem honrado e bom, que sempre foi para todos. Quanto a
sua atuação como fotógrafo, por muitas vezes foi mencionado como o “único que tirava retrato
na região” e, por isso, chamado a registrar alguns eventos. Descobri-lo como fotógrafo foi para
mim a mais encantadora descoberta.
Para além disso, com um olhar atento, soube aproveitar da sorte da modernidade da
máquina de retratos que tinha em mãos, para registrar seu entorno, seu povo, suas tradições.
Interessante relação para alguém que perdeu a memória no fim de seus dias. Parece que sabia
que precisava “congelar o tempo” com suas fotografias. Com seu envelhecimento e rápida
progressão da doença de Alzheimer que o levou a morte, as lembranças que sua mente não
permitiu esquecer foram aquelas que tanto amou e viveu na CJT.
Ao longo da elaboração dessa pesquisa, foi observada uma lacuna no campo da História
da Educação e da Infância, sendo poucos trabalhos os que tomam as fotografias como
documentos. Ademais, entre as pesquisas já publicadas, em sua maioria, evidenciam as crianças
sob um viés assistencialista e institucional, ou se atém à escolarização da infância. Assim, essa
dissertação tomou as fotografias como documentos históricos centrais, mostrando sua
relevância para se compreender a construção das imagens da infância, seu cotidiano e sua
educabilidade em várias instâncias. Sobre uma leitura da construção das fotografias de João da
Costa e, aquelas por ele orientadas, há um predomínio de cenas produzidas. As crianças são
bem posicionadas, alinhadas e apresentam seus respectivos brinquedos; quando fotografadas
com adultos, são geralmente posicionadas ao colo, à frente ou ao centro, sempre em destaque.
Também há preparação dos trajes na grande maioria dos registros, as crianças eram vestidas
com seus trajes de domingo para a ocasião da fotografia. A posição verticalizada dos corpos e
as crianças sempre em “imitação” da postura do adulto, indicando uma “moldura” desses
pequenos corpos. Todos esses indicadores fazem parte do modo de perceber a fotografia, tanto
pelo fotógrafo, tanto pelos fotografados como ato de importante registro, mas também indicam
o modo como percebiam a infância, como “réplicas” de cidadãos moral e religiosamente
educados.
Destaco a importância das demais fontes dessa pesquisa para a compreensão da infância
na CJT. Os brinquedos como fontes para a História da infância nos mostraram que sua
“funcionalidade” do brincar estava sobretudo aliada à construção de uma identidade de gênero,
sendo as meninas voltadas às brincadeiras que remetem às atividades maternais e do lar e, os
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meninos às atividades braçais e não domésticas. Tomados como fontes dessa pesquisa, os
brinquedos também agiram como fontes da memória e lembranças infantis. Industrializados ou
confeccionados pelas próprias crianças, embora esses não tenham sido considerados de grande
valor, merecedores de registros fotográficos como aqueles, os brinquedos revelam a
materialidade da cultura infantil daqueles tempos. Também os livros, escolares e religiosos,
destinados à prática da escrita e leitura, predominantemente carregados de ensinamentos morais
e católicos, mas tão caros à educação e escolarização infantil, mereceram ser guardados,
desafiando a ação do tempo e da modernidade.
De outra parte, a relação da fotografia como portadora de memórias e restauradora de
lembranças também foi evidenciada ao longo das entrevistas e sua importância enquanto parte
e reconstrução da história. Novamente destacando o pensamento de Kossoy (2020) de que “as
fotografias são o ponto de partida”, pontuo o grande valor das entrevistas para a História Oral
e para essa pesquisa, sem as quais, (re)construir essa história não seria possível. Digo isso
porque, ao olharmos para uma fotografia e tentar desvelar seus mistérios sem conhecer seu
contexto, estaremos apenas narrando uma história imaginativa. Ademais, ao entrevistar cada
um dos colaboradores da pesquisa pude aprender que, aquilo que já se diz e se entende como
conhecido, nunca está totalmente revelado, “estranhar o familiar”, apesar de ser tarefa bem
difícil, me proporcionou felizes descobertas.
No que se refere ao lugar “Colônia José Teodoro”, este estranhamento foi menos
intenso, penso que pela ação das diferenças do tempo vivido. No lugar em que vivi grande parte
da minha infância, os acontecimentos relevantes encontrados nas fotografias de João da Costa,
como as grandes construções ocorridas na década de 1970, já se faziam presentes. Todavia,
entender a construção desses “monumentos” como marcos importantes para a comunidade à
época foi “estranhar” o meu familiar. A construção do viaduto e túnel para a passagem do trem
e a construção da ponte sobre o Rio das Mortes que dá acesso à Fazenda do Pombal foram
símbolos do progresso que também acontecia ali, na zona rural. Era a história viva acontecendo
e sendo registrada. Quanto à exploração das paisagens e desses eventos ocorridos na CJT, os
meninos foram os privilegiados nos registros fotográficos de João da Costa, fazendo referência
à construção de uma visão comum naquele contexto de que o lugar da mulher era “dentro de
casa”, sendo as meninas educadas para se tornarem boas esposas e mães e, por isso, não
precisavam sair de casa. Também como parte dessa micro-história, o registro dos trabalhos
cotidianos realizados por seus moradores, como trabalho digno e responsável pela subsistência
das famílias.
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No período histórico e no contexto especificamente aqui tratado – de uma colônia
italiana situada na zona rural de SJDR –, a religiosidade católica se impunha. Assim, a relação
das famílias com a “grande festa da infância”, a Primeira Comunhão, que mostrava a criança
como um pequeno “troféu” das boas famílias católicas, mas, principalmente, que apontava a
criança catecúmena como quem está “nos caminhos de Deus”, garantindo assim a reprodução
do catolicismo ao longo das gerações. Seu registro pela fotografia também evidencia um
merecido e necessário investimento, além de importante registro para as famílias. Também a
evidência da fé católica presente nas fotografias da família Costa, como no caso das excursões
religiosas, permeando as práticas socioeducativas daquelas famílias da zona rural.
Quanto à educação escolar, a história da família Costa e dos antigos moradores da CJT
entrevistados revela o quanto era difícil estudar naqueles idos. Nas décadas de 1960-1970, no
Brasil, o acesso e a permanência na escola, principalmente para as crianças oriundas da zona
rural, além de dificuldades de deslocamento e financeira, por exemplo, enfrentavam a falta de
políticas públicas específicas.
A pesquisa revela como as crianças e famílias se desdobravam, em um período em que
não havia políticas públicas que garantissem universalização do acesso à escola, ou à merenda
escolar, ou ainda ao transporte escolar. O êxodo rural das famílias da CJT em função de
melhores condições para que seus filhos pudessem estudar na zona urbana ou mesmo o
deslocamento das crianças de bicicleta ou mesmo a pé, grandes esforços que merecem destaque.
No que se refere à educação escolar, também ficou evidenciada uma separação de gêneros, em
que, em algumas famílias, houve prioridade no estudo dos meninos em detrimento das meninas.
Interessante que nem no arquivo da família Costa, tampouco entre os demais entrevistados,
houve uma fotografia sequer das crianças em ambiente escolar, nem mesmo no momento das
formaturas. O que ficou destacado é que em todas as famílias, as práticas religiosas se
mantiveram concomitantemente às escolares, como norteadoras de uma boa educação moral e
cívica. Uma forte tensão entre trabalho e escola também foi evidenciada naqueles idos. A
situação das famílias era precária e carecia da ajuda financeira dos filhos para sua subsistência.
Ademais, as inúmeras dificuldades relativas à escolarização favoreciam entre os jovens um
sentimento de preferência ao trabalho em relação à escola, apesar do esforço paternal pelo
estudo, como já mencionado.
A infância na CJT, destacada nas fotografias de João da Costa, nas entrevistas e demais
documentos aqui utilizados, ressalta sua importância dentro e para aquelas famílias como sendo
o investimento e a segurança de uma vida diferente daquela vivida por seus pais. Talvez por
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isso “congelar” essa temporalidade tenha sido o jeito como as famílias, através da câmera e do
olhar de João da Costa, encontraram de registrar tamanho investimento.
Embora tenha sido o intuito da grande maioria das famílias através da educação, de certa
forma, retirar seus filhos da vida da zona rural, em todos os relatos, no entanto, as lembranças
do tempo vivido na CJT são marcadas por profunda saudade do tempo de infância.
Por fim, pensando na predominância de cenas construídas nas fotografias analisadas
percebi que, pessoalmente, minha fotografia predileta do arquivo, saltava aos meus olhos
justamente pela sua espontaneidade. Ao que parece, essa fotografia aconteceu de forma
inesperada, captando os olhares e as expressões reservadas, acanhadas de quem simplesmente
olhava a estrada. Ouso imaginar que João da Costa, da estrada fotografou, o que de mais
precioso deixava em casa todos os dias, sobre a proteção de Dona Nivalda. Fotografou seus
filhos no portão de sua casa. E com sua imagem e minha Foto-grafia encerro essa dissertação.

Fotografia 86: Crianças no portão. 1970

Foto João da Costa. Acervo da família Costa.

153

Foto-grafia: O portão

Pra que isso João? Pra que tirar retrato no portão?
Do portão de uma casa, já é possível saber
Quem mora lá dentro e quem pode nele bater
Se do portão de uma casa ocê consegue espiar
Por uma fresta, por um buraco ou pelas réguas de taquara
De pronto ocê já sabe, o modo como vai chamar
Ô de casa! Tem café? Tomara Deus, tomara!
Mas pra que isso João? Toda casa tem portão!
Pode ser que sim, mas pode ser que não
Pode ser de madeira, pode ser de latão
Ou ainda de arame, amarrado no moirão
Pode ter um cachorro pra espantar ladrão
Muitas vezes o lugar do beijo da paixão
Mas veja este aqui, o meu portão!
Onde meus filhos olham com atenção
Olham seu pai sair pra labuta diária
Olham bem de perto a linha ferroviária
Olham quem chega, olham quem vai
Olha algo mais importante do que aquilo que a menina tem na mão
Mas principalmente olham por este portão
Com a desconfiança e a simplicidade do homem do sertão
Olham a estrada e sua imensidão
Por onde um dia sozinhos seguirão
Batendo e abrindo, de portão em portão
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Porém sem nunca esquecer
Que mesmo muito longe deste chão
Mesmo que não exista mais esse portão
Esta é a casa que os viu nascer!
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ANEXO 1: Declaração para uso do arquivo fotográfico
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ANEXO 2. Entrevista da Primeira Geração

Idade:

Sexo:

Estado civil:

Escolaridade:

Grau de parentesco:

1. O que você sabe sobre o Sr. João da Costa?
2. Como era a vida na Colônia José Teodoro?
3. Como ele educava os filhos?
4. O que você lembra da câmera fotográfica do Sr. João da Costa?
5. Você possui algum objeto da época em que viveu na Colônia José Teodoro?
6. Você possui algum retrato de sua infância/juventude? Sim

Não

Por quê?

7. O que você se lembra sobre a vida na Colônia José Teodoro?
8. Vou te mostrar algumas fotografias gostaria que você comentasse as imagens, por favor.
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ANEXO 3: Entrevista segunda geração

Idade:

Sexo:

Estado civil:

Escolaridade:

Grau de parentesco:

1. O que você sabe sobre o Sr. João da Costa?
2. Como ele educava os filhos?
3. Como era a vida na Colônia José Teodoro?
4. Quais eram seus brinquedos e brincadeiras de infância?
5. Como era a festa da Primeira Comunhão?
6. O que seus pais achavam da escola?
7. Como era o momento da fotografia?
8. Indique 3 fotografias preferida e me conte o motivo da escolha.

165

