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RESUMO 

 

 

 

RIFFEL, Renato. Retratos de masculinidades: construção de subjetividades através das 
aparências (Vale do Itajaí-Mirim, 1941-1950). 2011. 227 f. Dissertação de Mestrado em 
História - Área de Concentração: História do Tempo Presente. Universidade Estadual de 
Santa Catarina (UDESC). Programa de Pós-graduação em História. PPGH, Florianópolis, 
2011. 
 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar, por meio da análise de fotografias de 
moradores do Vale do Itajaí-Mirim, produzidas na década de 1940, como as imagens 
modelares de masculinidades que circularam pela região no período estudado, dialogaram 
com os corpos dos fotografados produzindo significados, efeitos de sentido e processos de 
identificação que permitiram inscrever neles manifestações de gênero e, por conseguinte, de 
masculinidades plurais, através da aparência. As fotografias encontradas nos acervos desses 
moradores compõem as três séries objeto por meio das quais foram efetuadas as investigações 
propostas neste estudo: Série objeto 1 – Retratos de estúdio; Série objeto 2 – Retratos de 
casamento; Série objeto 3 – Retratos de domingo. Além do cotejamento realizado nesses 
guardados, utilizamos para nossas averiguações, alguns retratos e determinadas imagens 
veiculadas em periódicos que circularam na região estudada, ambos encontrados no acervo do 
Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim - Casa de Brusque. Fizemos uso, ainda, 
de alguns filmes que foram exibidos em um dos cinemas da região na década de 1940. Nesta 
pesquisa, buscamos problematizar as manifestações de masculinidades plurais como 
possibilitadas por atos performativos de gênero (BUTLER, 2001; 2008). Entendemos que 
estas masculinidades se inscreveram na superfície dos corpos pela aparência, tornando-se 
visíveis através da materialidade das poses, gestos, vestes, entre outros e, assim, puderam ser 
apreendidas e registradas para a posteridade no momento em que os fotografados ofereceram 
sua imagem à câmera fotográfica. No exame das fotografias contidas nas séries-objeto, 
utilizamos como principal instrumento a “Grade de análise do documento iconográfico” 
proposta por Cassagnes (1996). As demais imagens foram examinadas à luz de contribuições 
sugeridas por diversos autores que apresentam propostas de investigação, estudo e 
interpretação de imagens. Contudo, diante do amplo aparato teórico disponível, optamos por 
determinadas metodologias que se aproximam das proposições interpretativas das fontes, 
deixando de lado determinados modelos demasiadamente explicativos, por entender que estes 
últimos não dariam conta das especificidades da problemática aqui sugerida. Com base nas 
averiguações efetuadas, observamos que as imagens modelares de masculinidades que 
circularam pela região e no período estudado, estabelecendo uma relação dialógica com os 
corpos dos fotografados, produziram significados, efeitos de sentido e processos de 
identificação que permitiram a eles, por meio da aparência que portavam, invocar e encenar a 
sua identificação com a heteronormatividade compulsória e, dessa forma, manifestar 
performances que, mesmo sendo plurais, os tornavam socialmente aceitos como “homens” 
em uma determinada coletividade. 
 

Palavras-chave: Fotografias. Masculinidades. Aparência. Vale do Itajaí-Mirim. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

RIFFEL, Renato. Portraits of masculinity: building of subjectivities through the 
appearance (Vale do Itajaí-Mirim, 1941-1950). 2011. 227 f. Dissertation (Masters in 
History - Area: History of the Present Time). University of Santa Catarina State. Pos-graduate 
Program in History - (PPGH), Florianópolis, 2011. 

 
This research has the main goal to investigate, through analysis of photographs from 

Vale do Itajaí-Mirim inhabitants in the 1940’s, as the masculinity modeling images that 
circulated by the region in the studied period, dialogued with the photographed bodies 
producing a meaning, feeling effects and identification processes that allowed to register in 
them gender manifestations and, for what reason, plural masculinities through the appearance. 
The photographs found in the researched heaps compose the three object groups (Object 
group 1 – Studio pictures; Object group 2 – wedding pictures; Object group 3 – Sunday 
pictures) and constitute the main vectors, which we realize the proposal analysis in this 
research. Besides the selection of these portraits, we used for our investigations some pictures 
and also the images propagated in newspapers found in the Vale do Itajaí Historical Museum 
called Casa de Brusque. We also used some movies that were exhibited in one of the movie 
theaters of the region in the studied period. In this research, we try to question the 
manifestations of the plural masculinities as enabled by gender performative acts (Butler, 
2001; 2008). Examining the photographs included in the object groups, we used as main 
instrument “the analysis grade of the iconographic document” proposed by Cassagnes (1996). 
The other images were examined according to suggested contributions by diverse authors that 
present analysis, studies and image interpretation proposals. However, taking into 
consideration the great available theoretical apparatus, we decided to use determined 
methodologies that get closer to the source interpretative proposals, ignoring certain models 
that are too explicative that couldn’t portrait accurately the problematic suggested here. Based 
on the analysis made, we observed that the masculinity modeling images that circulated by the 
region in the studied period, establishing a dialogical relation with the photographed bodies, 
produced meanings, feeling effects and identification processes that allowed them, by means 
of appearance, to invocate and act their identification with compulsory heteronormativity and, 
this way, manifest performances where they became socially accepted as “men” in a 
determined collectivity. 

 
 

Key words: Photograph. Masculinity. Appearance. Vale do Itajaí-Mirim. 
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ERRATA 
 
 
 

No título desta dissertação de mestrado onde se lê Retratos de masculinidades: 

construção de subjetividades através das aparências (Vale do Itajaí-Mirim, 1941-1950),  

 

lê-se: 

 

Retratos de masculinidades: performances de gênero através das aparências - Vale do 

Itajaí-Mirim (1941-1950). 

 



 

SUMÁRIO 
 

 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 12 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 49 

HOMENS EM POSE: ENCENANDO APARÊNCIAS NO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO
 .................................................................................................................................................. 49 

1.1 É O HOMEM DE BOA APARÊNCIA QUE VENCE ! ................................................................ 50 
1.2 ENTRE FARDAS E LAVOURAS : VIDA DE SOLDADO , IMAGENS DE HERÓI  ......................... 90 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 107 

PERFORMANCES EM BRANCO E PRETO: MANIFESTANDO HOMBRIDADES 
NAS FOTOGRAFIAS DE CASAMENTO ........................................................................ 107 

2.1 CÔNJUGES EM CENA: PUBLICIZANDO RITOS , LEGITIMANDO CONSÓRCIOS , 
HOMOLOGANDO LUGARES  ................................................................................................. 108 
2.2 ARRANJOS DE FAMÍLIA : CELEBRANDO CONVÍVIOS , COMPONDO GÊNEROS ................ 129 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................... 155 

INSTANTÂNEOS DE DOMINGO: DESFRUTANDO O EFÊMERO, REG ISTRANDO 
JOVIALIDADES .................................................................................................................. 155 

3.1 MOCIDADES INSTANTÂNEAS : SORRIR, BRINCAR , AMAR , “ EM QUALQUER PARTE , A 

QUALQUER HORA ” .............................................................................................................. 156 
3.2 MASCULINIDADES ENGENDRADAS : MOÇOS MODERNOS, PERFORMANCES SEDUTORAS

 ............................................................................................................................................ 185 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 212 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 216 

 

 



 12

INTRODUÇÃO 

Somente a partir da suprema força do presente 
tendes o direito de interpretar o passado. 

(Friedrich Nietszche, 2003, p.56) 
 

Lembro-me desde criança dos retratos guardados por minha mãe: mantidos numa 

caixa antiga de sapatos, eram conservados como um pequeno tesouro e, escondidos num 

velho criado mudo, ficavam longe da curiosidade dos infantes e do potencial destruidor das 

suas brincadeiras. Recordo das muitas ocasiões em que a vi olhando aquelas fotografias. Por 

um longo tempo, ela apreciava aqueles retratos, rememorando a época das domingueiras, 

relembrando-se das amigas de outrora, dos parentes distantes, do dia do casamento dela... Por 

vezes ela compartilhava comigo lembranças, nomeava alguns dos retratados e contava 

histórias (ora engraçadas, ora tristes) sobre aquelas pessoas, embora muitas delas eu nem as 

conhecesse. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais as fotografias sempre tenham nos 

fascinado: a possibilidade de contar histórias com base nelas. 

Essas fotografias, antes guardadas por minha mãe, encontram-se atualmente no nosso 

acervo. Foi por causa do constante manuseio delas que pensamos em utilizá-las como fontes 

para uma investigação no campo da história e, assim, pela observação desses retratos, 

delineamos um projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o Mestrado em História. 

Ao olharmos essas fotografias, no presente, o que temos diante de nós é uma imagem 

que, manufaturada no passado por meio de um aparato fotográfico, possibilitou a perpetuação 

de um ínfimo instante, permitindo que se reproduzisse mecanicamente uma existência que 

nunca mais poderá se repetir. Conforme nos sugere Barthes (2006, p.12), a fotografia nos 

reporta infinitamente ao que só aconteceu uma vez, possibilitando, no entanto, uma contínua 

reencenação: um novo espetáculo a cada vez que for olhada. A cada nova contemplação, os 

“mortos que retornam”1 representam também diferentes papéis em enredos igualmente 

distintos, encenando poses e gestos numa dimensão do tempo saturada de “agoras”2.  

Mas podemos considerar que, nessas encenações impregnadas de “agoras”, os 

personagens esqueceram suas falas. Ficamos então a contemplar essa cena estática e muda, 

potencialmente capaz de promover rememorações, de propor interpretações e de sugerir, 

                                                 
1 Recorremos aqui a uma passagem de A câmara clara de Roland Barthes (2006). Ao referir-se ao Spectrum, 
como uma das práticas possíveis da fotografia, o autor escreve: “esta palavra conserva, através da raiz, uma 
relação com o ‘espetáculo’ e acrescenta-lhe essa coisa um pouco terrível que existe em toda a fotografia: o 
regresso do morto.” (BARTHES, 2006, p.17).  
2 A referência ao tempo histórico saturado de “agoras” é proposta por Walter Benjamim no texto Sobre o 
conceito de história, no qual o autor registra: “A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo 
homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’.” (BENJAMIN, 1996, p.229).  
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igualmente, uma série de indagações. O que podem nos dizer os olhares sérios e os sorrisos 

contidos; a roupa formal e os trajes amarrotados dos fotografados; os gestos ingênuos e 

premeditados; os cenários rurais dos instantâneos e as ambientações ilusórias dos estúdios... o 

que podemos “ver”, enfim, nessas cenas estampadas e perenizadas em retângulos de papel? 

Outra pergunta nos ocorre: se podem nos contar algumas coisas, mostrar algumas pistas a 

seguir e nos propor algumas interpretações, podem estas fotografias também nos despistar?  

Certamente essas e outras tantas reflexões acompanham o trabalho de historiadores, 

que utilizam fotografias como fontes documentais para suas pesquisas. Conforme nos fala 

Kossoy, “estes esforços continuados, investigativos e reflexivos, em desvendar o que foi e 

compreender o que é a imagem fotográfica naquilo que ela tem de aparente e oculto, no que 

ela revela e silencia, segue sendo um dos intrigantes desafios do nosso ofício.” (KOSSOY, 

2005, p.42). 

Embora a prática de reprodução de imagens através da fotografia tenha iniciado no 

século XIX, a utilização delas para os estudos no campo da história tem acontecido apenas 

recentemente. A ampliação do elenco de documentos empregados como fontes de pesquisa 

nessa área deve-se, sobretudo às propostas da Escola dos Annales, que promoveram uma 

renovação nos estudos históricos, abrindo perspectivas para a utilização de novas fontes de 

investigação, incluindo-se aí o uso das imagens (ESSUS, 1994; KOSSOY 2007). Para 

Kossoy, tomando como base esse alargamento do conceito de “documento”, a fotografia 

começou a ser tratada de forma diferenciada pelos historiadores, deixando de ser utilizada por 

eles, apenas como ilustração em seus trabalhos (KOSSOY, 1989, p.19). Mas se o uso de 

fotografias tem fomentado uma diversidade de pesquisas no campo da história, essa variedade 

encerra também a ampliação de discussões e debates sobre os aspectos metodológicos, 

envolvendo esses estudos. 

Nesse sentido, propostas historiográficas tanto inter como transdisciplinares apontam 

caminhos, que pretendem solucionar os problemas relativos à análise de fontes visuais, 

permitindo diálogos e aproximações com diversos campos do saber. Meneses (2003) 

recomenda propostas cautelares quanto ao uso indiscriminado de imagens como documentos 

testemunhais do passado, ratificando que os estudos delas, no campo da História, encontram-

se ainda em desenvolvimento. O autor assinala algumas premissas para a consolidação de 

uma História Visual, propondo um deslocamento do interesse, por parte dos historiadores, 

“das fontes visuais (iconografia, iconologia) para o tratamento mais abrangente da visualidade 

como uma dimensão importante da vida social e dos processos sociais.” (MENESES, 2003, 

p.11). 
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Com base nessa premissa proposta pelo autor, esta pesquisa procura investigar, por 

meio da análise de fotografias de moradores do Vale do Itajaí-Mirim, produzidas na década de 

1940, como as imagens modelares de masculinidades que circularam pela região no período 

estudado, dialogaram com os corpos dos fotografados, produzindo significados, efeitos de 

sentido e processos de identificação, que permitiram inscrever neles manifestações de gênero 

e, por conseguinte, de masculinidades plurais, por meio da aparência. Importa salientar que o 

objetivo desta pesquisa não se restringe em averiguar quais modelos de masculinidades foram 

veiculados na década de 1940, na região observada, mas sim perceber de que forma esses 

padrões foram agenciados, negociados e, por fim, corporificados pelos retratados. 

A escolha desta problemática de pesquisa relaciona-se diretamente com nossa 

trajetória profissional, estando imbricados aí, alguns elementos de caráter subjetivo, pois 

conforme nos lembra Geoff Eley (2005), as nossas abordagens para a historiografia são 

inevitavelmente pessoais, regidas pelos contextos particulares das nossas próprias histórias, da 

nossa posição política e de nossos compromissos profissionais. Nossas aproximações com a 

área da moda iniciaram-se em 1993, e com o campo da história a partir de 20013, quando 

ingressamos no curso de pós-graduação promovido pela UDESC – Universidade do Estado de 

Santa Catarina. Durante a especialização, a afinidade com o conteúdo da disciplina Moda e 

Contemporaneidade fomentou a escolha do assunto para a monografia a ser apresentada ao 

final da formação: a reformulação das atividades de alfaiataria na região do Vale do Itajaí-

Mirim, diante do surgimento do mercado de ‘pronto-para-vestir’ na década de 1970. A 

proposta da investigação tinha por objetivo contribuir para a pesquisa no campo da história da 

moda em Santa Catarina, procurando, além disso, focalizar o âmbito da moda masculina, visto 

que uma parte considerável dos trabalhos escritos até aquele período privilegiava a moda feita 

para as mulheres. Assim, a pesquisa que desenvolvemos nesta dissertação apresenta-se, em 

parte, como um desdobramento das reflexões do trabalho anterior. No entanto, a 

complexidade da temática proposta agora permite incursões por novas abordagens teóricas e 

metodológicas, permitindo o diálogo interdisciplinar com diversos campos do saber e, 

possibilitando ainda, a intersecção entre discussões que abrangem os estudos com imagens, 

aparência e gênero. 

                                                 
3 Minhas aproximações com o desenvolvimento de produtos de moda iniciaram-se em 1993, na cidade de 
Brusque-SC. Em 2001, buscando aprimoramento profissional, ingressei no curso de pós-graduação - 
especialização em moda, promovido pela UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina, tomando contato 
com aspectos técnicos e teóricos acerca do assunto. A partir de 2003, ingressei no magistério como professor de 
curso técnico em estilismo no SENAC, na unidade do município de Brusque/SC. A partir de 2004, passei a 
lecionar as disciplinas de História da Indumentária e da Moda no curso de bacharelado em Design de Moda do 
grupo Uniasselvi-Assevim, também em Brusque-SC. 
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Mas porque estudar os homens? Na introdução de uma entrevista com o historiador 

Gil Mihaely4, a também historiadora Cristina Scheibe Wolff lembra que na década de 1990 

procurava-se dar visibilidade às mulheres, pois se acreditava que a história dos homens já 

estava sendo feita há séculos. “A história dos homens pode ter sido escrita, mas não ainda a 

história da masculinidade”, nos fala Wolff, advertindo que hoje, apesar de essa postura ser um 

diferente, os estudos sobre o masculino em história ainda são incipientes. Para a autora, seria 

necessário estudar também como “as imagens do masculino configuraram costumes, 

comportamentos, processos históricos, de como os corpos masculinos adquiriram significados 

diversos ao longo da história, de como o gênero, no masculino, influenciou decisões, valores, 

hierarquias, economias e políticas.” (WOLFF, 2009, p. 221). É nesse sentido que orientamos 

esta pesquisa, pois acreditamos que compreendendo os processos de configuração das 

masculinidades por meio das imagens, podemos contribuir para a escrita de uma história das 

masculinidades. 

Compreendemos que as reflexões que perpassam a investigação aqui indicada 

envolvem uma ampla gama de assuntos e temáticas cujos campos de saber abarcam propostas 

metodológicas que, em muitos casos, se encontram em processo de revisão, ou ainda, em 

desenvolvimento, oferecendo-nos assim, caminhos possíveis, nem sempre livres de 

perspectivas conflituosas e entendimentos fáceis. Diante do amplo aparato teórico disponível, 

nos vimos obrigados a optar por determinadas metodologias e, nesse sentido, escolhemos as 

que se aproximam das propostas interpretativas das fontes, deixando de lado determinados 

modelos demasiadamente explicativos, por entender que estes últimos não dariam conta das 

especificidades da problemática aqui sugerida.  

Esse nosso alinhamento metodológico articula-se com a ampla gama de 

possibilidades epistemológicas, que se descortinaram no campo da história, tomando-se por 

base o seu gradual rompimento com os aspectos objetivistas e com o declínio dos paradigmas 

marxistas e estruturalistas. Nesse sentido, Dosse (2001) apresenta as contribuições do 

pensamento de Paul Ricoeur e Pierre Nora para a revolução dos paradigmas em história. 

Segundo esse autor, as reflexões de Ricouer sobre o tempo histórico permitiram a 

“inauguração de um novo momento na operação historiográfica: sua entrada na idade 

interpretativa (DOSSE, 2001, p.71). Já a noção de vestígio, proposta por Nora, nos permite 

                                                 
4Sobre a entrevista, ver: WOLFF, Cristina Scheibe. Gênero, masculinidade e militarismo: uma entrevista com o 
historiador Gil Mihaely. In: Revista Esboços, n.17, Florianópolis: UFSC, 2008, p. 219-233. Disponível em 
<http://www.journal.ufsc.br/index.php/esbocos/article/viewPDFInterstitial/1221/952> Acesso em: 15 nov. 2010. 
Conforme relata a autora, o historiador Gil Mihaely tem trabalhado com noções de masculinidade e corpo 
masculino a partir de uma perspectiva da história cultural. 
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estudar “não o passado tal como se passou, mas suas reutilizações permanentes, seus usos e 

seus abusos, sua pregnância sobre os presentes sucessivos.” (NORA apud DOSSE, 2001, p. 

84). Para Dosse, o que esses autores desejam dizer é que “a passadidade de uma observação 

não é por si mesma observável, mas apenas memorável.” (DOSSE, 2001, p. 84). Em 

consonância com essa perspectiva, Albuquerque Júnior considera que a interpretação do 

acontecimento ou do evento, ou ainda, a problematização das fontes de pesquisa, consistem 

na imaginação de um enredo para os fragmentos do passado, compondo assim, “um tecido 

que vai ser retramado e refeito pelo historiador.” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p.63). 

Portanto, nossas escolhas metodológicas vinculam-se às propostas sugeridas por esses 

autores, pois consideramos que a leitura histórica de um acontecimento não se reduz mais ao 

acontecido, mas é visto como um vestígio, situado numa cadeia de acontecimentos, 

permitindo que se revisite o passado sob um novo ângulo, definindo a noção do 

acontecimento como a abordagem de situações possíveis, e não mais como algo fechado ou 

fixo (DOSSE, 2001, p. 92).  

Essa nova perspectiva para os estudos no campo da história tem sido possibilitada, 

conforme nos sugere Dosse, pela história do tempo presente, pois esta é “uma história 

diferente, que participa das orientações novas de um paradigma buscado na ruptura com o 

tempo único e linear e que pluraliza os modos de racionalidade.” (DOSSE, 2001, p.92-93). 

Assim, com relação às fotografias utilizadas nesta pesquisa, consideramos que elas não 

podem ser tomadas como expressivas da essência de um período, mas devem ser tomadas 

como fragmentos, vestígios ou pistas de uma época, possíveis de serem indagados e 

remontados, valendo-se dos questionamentos feitos pelo historiador e sempre interpretados e 

significados à luz do presente. 

Reconhecemos que algumas questões epistemológicas se colocam à história do 

tempo presente, mas em vez de retomar aqui os inúmeros debates relacionados a essa 

temática, sintetizamos a discussão com base nos escritos de Bernstein e Milza: “no final 

desses questionamentos sobre a história do presente, afirmemos primeiro muito claramente 

nossa convicção: a história do presente é primeiramente e antes de tudo história.” 

(BERNSTEIN; MILZA, 1999, p.127). Propomos, assim, fazer uma pesquisa que se inscreve 

na arena da História do Tempo Presente, utilizando fotografias como fontes basilares para 

nossa investigação. 

Conforme nos sugere Kossoy, a fotografia é sempre produto de um processo de 

criação/construção, portanto ela é ambígua por excelência: presta-se como evidência 

documental do que ocorreu, mas não poder ser tomada como um registro fidedigno da 
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realidade, pois se trata apenas de uma verdade iconográfica (KOSSOY, 2007, p.44-45). 

Achamos pertinente então, subscrever aqui a pergunta de Manguel: “qualquer imagem pode 

ser lida? Ou, pelo menos, podemos criar uma leitura para qualquer imagem?” (MANGUEL, 

2001, p.21). O próprio autor diz não saber se é possível a existência de algo como um sistema 

coerente para ler imagens, similar àquele que criamos para ler a escrita. Na escrita, os 

significados dos signos são estabelecidos antes de escrever; já os códigos que nos habilitam a 

ler uma imagem, conquanto impregnados por nossos conhecimentos anteriores, são criados 

após a imagem se constituir (MANGUEL, 2001, p. 21). Nesse sentido, Leite (2001), nos 

sugere a existência do caráter expressivo nas fotografias que possibilita evocar imagens 

análogas e associações múltiplas, estabelecendo uma ponte entre os retratos e o observador. A 

interpretação e significação das imagens dependeriam então, segundo a autora, dos processos 

de fruição e reflexão do observador que verá na fotografia parcelas e níveis diferentes de 

conteúdos manifestos e latentes, procurando sempre estabelecer uma relação entre ele e a 

imagem (LEITE, 2001 p. 36). 

Se toda fotografia é um documento, pois nos mostra como eram objetos, pessoas, 

cenários; ao mesmo tempo é também representação5 e, assim, revela seus significados para 

além da iconografia, permitindo a recuperação das histórias implícitas, por meio das quais 

“aprendemos, recordamos e sempre criamos novas realidades.” (KOSSOY, 2005, p.36). 

Portanto, o uso de imagens nos permite compartilhar as experiências não-verbais do passado, 

mas seu uso no presente como fonte, indício ou evidência dos acontecimentos não está isento 

das subjetividades de quem as analisa, e estarão sempre sujeitas às interpretações de quem as 

estuda. Leite (2001) aponta que uma das dificuldades maiores na leitura das fotografias é a 

capacidade de se chegar à compreensão de um “todo” por meio da leitura de casos individuais 

e, para isso, sugere uma posição inversa: os fragmentos devem ser analisados, tomando-se por 

base a proposta de estudo que se tem em mente, pois o conhecimento prévio do que se quer 

estudar, ou seja, do todo, pode nos levar a compreender o que exprimem os fragmentos 

(LEITE, 2001, p. 44). A autora propõe ainda a construção de séries ou sequências de 

fotografias de acordo com o problema estudado, lembrando que a seriação de imagens, 

reunidas ou justapostas, pode sugerir aspectos ou ângulos diferentes de leitura e interpretação. 

A ambiguidade na leitura dos retratos seria, assim, ampliada, mas em contrapartida 

proporcionaria uma maior sistematização da análise, já que a seriação de imagens permitiria 

                                                 
5Referimos-nos ao termo representação fotográfica, apresentado por Boris Kossoy. Posteriormente retomaremos 
as considerações acerca desse termo. 
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prever o desenlace, os momentos seguintes que podem ser encontrados em outros instantes 

isolados (LEITE, 2001, p.31-37).  

Tendo ciência então, de que nos trabalhos de pesquisa com imagens é com séries que 

devemos procurar trabalhar, indicação também feita por Meneses (2003, p.27), logo 

percebemos que a quantidade de fotos que tínhamos em nosso acervo – menos de uma dezena 

delas se relacionavam diretamente com a temática da pesquisa - mostrava-se insuficiente para 

dar conta das análises que nos propomos a efetuar. Passamos a pesquisar, então, os acervos 

preservados por famílias6 cujas fotografias pudessem guardar uma relação com as que já 

possuíamos. Assim, saímos à procura dessas imagens, visitando casas de tias, tios e primos... 

Encontramos uma grande quantidade de retratos nos acervos desses familiares, 

contemplando os mais diversos períodos e temáticas. Depois de uma seleção prévia, na qual 

descartamos uma quantidade considerável de fotografias que não se relacionavam ao período 

pretendido para a investigação nem à temática de análise desejada (como, por exemplo, fotos 

de paisagens, animais, etc.), contávamos com 52 fotografias, somadas a esse montante os 

retratos já existentes em nossos guardados. Autorizados pelas pessoas que detêm a guarda dos 

acervos7, passamos a digitalizá-las, tomando o cuidado em reproduzir também o verso delas, 

já que podiam conter ali, uma série de informações relevantes para a pesquisa como datas, 

carimbos, anotações, etc. 

A opção pelo trabalho com retratos por nós guardados, acrescidos das fotografias 

disponibilizadas pelos familiares citados – todos moradores do Vale do Itajaí-Mirim – acabou 

por estabelecer a delimitação espacial da área pesquisada. Nessa perspectiva, procurando 

contextualizar a investigação que desenvolvemos, pontuamos alguns aspectos sobre a região 

averiguada, contemplando também determinadas descrições relativas à situação econômica e 

social em que se encontravam os fotografados na década de 1940. 

Iniciamos por apontar os dados que assinalam o início da colonização do Vale do 

Itajaí-Mirim, conforme informações de Cabral (1958): embora já existissem tentativas 

anteriores de povoamento da região, a colônia foi fundada pelo Aviso Imperial, em 18 de 

junho de 1860, sendo suas terras desmembradas da Freguesia do Santíssimo Sacramento do 

Itajaí. No mesmo ano de sua fundação chegaram os primeiros imigrantes vindos da 

                                                 
6Apesar de utilizarmos fotos de família em nossa investigação, cabe dizer aqui que não se trata de efetuar uma 
pesquisa acerca das representações desse agrupamento social, apesar de recorrermos, em certos momentos, ao 
pioneiro trabalho desenvolvido por Miriam Moreira Leite utilizando álbuns de família produzidos no período de 
1890 a 1930 em São Paulo. Nesse sentido ver: LEITE, Miriam Moreira. Retratos de Família: Leitura da 
Fotografia Histórica. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 
7Os acervos foram disponibilizados por Evelina Schlindwein, Paulina Schaefer, Erwin Riffel, Ilse Riffel e 
Iracema Conceição Becker. 
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Alemanha.8 Resumindo a forma como se encontrava estruturada a colônia podemos apontar, 

conforme a ótica de Seyferth (1974), que esta se constituía de propriedades rurais (a colônia 

propriamente dita) e a vila (um aglomerado onde estavam estabelecidas as repartições 

administrativas e algumas casas comerciais). Ainda segundo a autora, desde sua fundação até 

1918, a economia da colônia foi dominada pelo sistema “colônia-venda”, ou seja, a existência 

de dois elementos essências: a colônia, tendo como fonte de exploração agrícola, os lotes 

recebidos pelos imigrantes; e a venda: onde os colonos trocavam os excessos da produção 

agrícola por mercadorias essenciais à sua subsistência e que não podia produzir, como: sal, 

azeite, ferramentas, armarinhos e tecidos. 

Considerando ainda os apontamentos de Seyferth (1974), assinalamos que a 

progressiva urbanização da região ocorreu a partir da implantação da indústria têxtil, iniciada 

em 1889. No entanto, conforme assinala a autora, o processo de desenvolvimento da 

industrialização, assim como da urbanização da região, aconteceu de forma bastante lenta, 

visto que até meados da década de 1930, o trabalho agrícola sobrepunha-se ao trabalho nas 

indústrias. Nessa perspectiva, mesmo os colonos que trabalhavam nas fábricas não chegaram 

a abandonar completamente a exploração de suas propriedades rurais, preferindo deslocar-se 

diariamente até as fábricas, percorrendo distâncias muitas vezes superiores a 10 quilômetros. 

Era comum também, conforme destaca a autora, que uma ou mais pessoas da família 

trabalhassem nas fábricas, enquanto o restante dos familiares continuasse os trabalhos na 

agricultura. Nesse contexto, Seyferth (1974) aponta o surgimento da categoria colono-

operário, assinalando que este, mesmo trabalhando na fábrica oito ou nove horas por dia, 

mantinha suas atividades agrícolas muitas vezes em conjunto com outros membros da família, 

não chegando a transferir sua moradia para o núcleo urbano. 

Entretanto, com o crescimento das indústrias têxteis da região, a partir de meados da 

década de 1940, impulsionado, sobretudo pelo aumento da demanda pela produção interna 

provocada pela segunda guerra mundial, muitos colonos deixaram o trabalho agrícola e 

passaram a se dedicar somente ao trabalho nas fábricas, motivados tanto pela segurança 

encontrada no trabalho assalariado quanto pela constante fragmentação dos seus lotes 

coloniais. Conforme assinalado por Seyferth (1974), a partir desse momento pode-se notar um 
                                                 
8A região recebeu também imigrantes vindos da Itália, Inglaterra, Irlanda, França, Estados Unidos e Polônia. 
Excetuando-se os imigrantes italianos, grande parte desses estrangeiros abandonou seus lotes coloniais, 
deslocando-se para outras cidades ou retornando para os seus países de origem. Para uma leitura mais detalhada 
acerca do processo de colonização do Vale do Itajaí-Mirim, ver: CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Subsídios para 
a história de uma colônia nos tempos do Império. São Paulo: Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais, 
1958. SEYFERTH, Giralda. A colonização alemã no Vale do Itajaí-Mirim: um estudo de desenvolvimento 
econômico. Porto Alegre: Editora Movimento, 1974. RENAUX, Maria Luiza. O outro lado da história: o papel 
da mulher no Vale do Itajaí 1850-1950. Blumenau: Editora da FURB, 1995. 
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adensamento da população, ocorrido não somente na região central da localidade de Brusque, 

mas também nas suas áreas suburbanas. Todavia, conforme podemos verificar numa rápida 

análise dos dados apresentados pelos recenseamentos efetuados nos anos de 1940 e 19509, a 

região central da localidade de Brusque não apresentava uma grande concentração de 

habitantes durante a década de 194010. Importa dizer, entretanto, que mesmo estando longe de 

constituir-se num centro urbano propriamente dito, essa região central da localidade de 

Brusque já possuía, no período estudado, iluminação, arborização, cinemas, hotéis, 

alfaiatarias, lojas, restaurantes, bares, cafés e um estúdio fotográfico, conforme pudemos 

observar com base na análise dos anúncios veiculados nos periódicos locais. 

Conforme já exposto anteriormente, as verificações que nos propomos a efetuar neste 

estudo conglomeram as fotografias coletadas na região do Vale do Itajaí-Mirim, que retratam 

moradores da referida região na década de 1940. De forma mais específica ressaltamos que 

esses retratos, que compõem as três séries objeto sobre as quais realizamos as análises 

indicadas na problemática desta pesquisa, foram recolhidos na localidade de Guabiruba.11 

Essa localidade abrigava, ainda na década de 1940, um grande contingente de descendentes de 

imigrantes alemães, que dividiam seus afazeres entre o trabalho rural e a lida nas fábricas 

têxteis da região. Cabe salientar, então, que uma parcela considerável das fotografias 

analisadas neste estudo retrata sujeitos que se inscrevem na categoria colono-operário 

apontada por Seyferth (1974). Outros ainda, mesmo não trabalhando nas indústrias têxteis, 

atuavam em oficinas e/ou empresas familiares da região, muitas vezes alocados em empregos 

informais, mas da mesma forma, consideramos que eles se inscrevem na categoria citada. 

Nesse sentido, citamos duas situações na qual se encontravam os fotografados na década de 

1940. Repartindo suas tarefas entre o trabalho rural e o trabalho remunerado, esses 

fotografados tiveram aumentadas as oportunidades de adquirir bens de consumo que 

ultrapassassem o financiamento de suas necessidades básicas. Da mesma forma, ao se 

                                                 
9 Conforme dados apresentados por Armen Mamigonian (1960, p.380), no recenseamento efetuado em 1940, 
podemos observar que, num total de 23.428 habitantes da região do Vale do Itajaí-Mirim, somente 2.641 viviam 
na área central da localidade de Brusque, enquanto que cidade, e 3.327 viviam nos subúrbios mais próximos. Já 
no censo realizado no ano de 1950, a população da região perfazia um total de 32.351 habitantes, onde 4.049 
residiam na área central da região e outros 6.962 habitavam a região suburbana. Para obtenção de dados relativos 
aos aspectos econômicos da região do vale do Itajaí-Mirim nos períodos de 1860 a 1960, ver: MAMIGONIAN, 
Armen. Brusque: estudo da geografia urbana e econômica. In: Álbum do 1º Centenário de Brusque. Brusque: 
Sociedade Amigos de Brusque, 1960. pgs. 379-396. Os dados acerca dos aspectos rurais da região, no mesmo 
período, podem ser consultados em: LAGO, Paulo Fernando. Brusque: aspectos geográficos das paisagens 
rurais. In: Álbum do 1º Centenário de Brusque. Brusque: Sociedade Amigos de Brusque, 1960. p.317-354. 
10 Conforme observado por Giralda Seyferth (1974), esse contingente populacional não era formada somente por 
ex-colonos, mas também por pessoas vindas de outras cidades do estado de Santa Catarina, atraídas pelo trabalho 
oferecido pelas fábricas da região do Vale do Itajaí-Mirim. 
11Essa localidade compreende atualmente a área geográfica do município de Guabiruba, cuja emancipação 
política de Brusque ocorreu em 10 de junho de 1962. 
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deslocarem, mesmo que periodicamente, para o seu trabalho ou para a região central da 

localidade de Brusque, que abrigando uma área relativamente urbanizada, servia como ponto 

aglutinador de atividades econômicas e sociais da região, esses fotografados puderam manter 

contato com informações e formas de sociabilidade das mais diversas.  

Temporalmente, a delimitação de nossas averiguações se restringe à década de 1940. 

Essa demarcação apresenta-se vinculada a duas perspectivas: em primeiro lugar, o contato 

com as fontes apontava para um número crescente de fotografias disponíveis nos acervos a 

partir dessa década, provavelmente devido aos avanços tecnológicos que, difundindo o uso de 

máquinas portáteis e, barateando o custo das fotografias, popularizaram o hábito de tirar 

retrato; em segundo lugar, consideramos que as imagens modelares de masculinidade 

veiculadas naquela década – contextualizadas nos debates acerca das atribuições, deveres e 

obrigações destinados a homens e mulheres, nos discursos nacionalistas, no investimento nos 

esforços de guerra, na promoção de políticas públicas envolvendo a saúde, a família e a 

educação, na legitimação dos valores morais pregados pela Igreja, entre outros – procuravam 

demarcar, de forma incisiva, a normatização dos comportamentos masculinos, projetando 

homens que deviam se mostrar sempre fortes e capazes, além de demonstrar envolvimento 

com o trabalho, conforme apontado por Matos (2001, p.51).  

Após uma análise geral das fotografias coletadas nos acervos descritos anteriormente 

e, considerando a problemática da pesquisa, passamos a efetuar a formação das séries, 

agrupando os retratos em torno de três eixos temáticos distintos. Com base na delimitação das 

séries objeto, descartamos uma quantidade de fotografias que não se ajustarem à nossa 

proposta de pesquisa, como os retratos de crianças e de adolescentes. Deixamos de lado 

também os retratos de identidade civil (fotografias em formato 3x4), por entendermos que 

nesta investigação seria mais pertinente utilizar as fotos nas quais ficasse visível, no mínimo, 

um meio corpo dos retratados. Entretanto, considerando a limitação de nosso tempo, não nos 

foi possível inseri-las na problemática da pesquisa. Assim sendo, resolvemos guardar esses 

retratos para utilizá-los em trabalhos futuros. 

Salientamos que não estamos tomando os testemunhos manifestados nessas 

fotografias estudadas como fatos que nos chegaram prontos do passado, pois como já nos 

sugeria Bloch (2001, p.52), o recorte e a problemática das pesquisas em história são sempre 

uma escolha do historiador. Para este autor, parecia equivocada a ideia de que o passado, 

tomado como tal, pudesse ser objeto de uma ciência. Bloch (2001) indicava, portanto, que os 

fenômenos ocorridos em outra época que não a nossa, são sempre estudados pelo historiador, 
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valendo-se de uma decantação prévia efetuada por este e, dessa forma, estarão sempre 

relacionadas às escolhas feitas por quem irá problematizar os fenômenos do passado. 

A separação das fotografias em três séries objeto, baseada nos três eixos temáticos 

distintos deu-se, portanto, por meio da percepção de que algumas descontinuidades marcavam 

os corpos dos fotografados no instante em que eles se inscreviam nos diferentes “momentos” 

(espaços, momentos, situações, interações sociais, etc.) em que foram fotografados. 

Percebemos ainda, que essas descontinuidades apontavam para relações dialógicas e 

relacionais existentes entre os fotografados e os distintos “momentos” nos quais foram 

efetuados esses retratos, assim como os papéis sociais ali representados. Nesse sentido, as 

diferentes poses, roupas, gestos, etc. manifestadas pelos retratados, além de assinalarem 

diferenças na materialidade dos seus corpos, pareciam sugerir a existência de manifestações 

distintas de masculinidades nos retratos de estúdios, nas fotografias de casamento ou nos 

instantâneos efetuados ao ar livre, respectivamente. 

Assim, considerando que em cada um dos três “momentos” distintos onde foram 

efetuadas essas fotografias, os retratados manifestavam também performances diversas de 

masculinidades, estruturamos a separação dos retratos em três séries objeto, sobre as quais 

realizamos as análises propostas nesta pesquisa: 

Série objeto 1 – Retratos de estúdio: composta por fotografias de busto ou corpo 

inteiro efetuadas em estúdios fotográficos. Considerando que esses retratos foram produzidos 

como objetos destinados a promover a circulação e exibição de representações idealizadas dos 

fotografados, entendemos que as performances de gênero aí manifestadas são designadas ao 

espaço público. Por meio dessas fotografias buscamos, portanto, analisar como as imagens 

modelares de masculinidades que circularam pela região no período estudado, dialogaram 

com os corpos desses fotografados, produzindo significados, efeitos de sentido e processos de 

identificação que permitiram inscrever, nos corpos deles, manifestações de performativas de 

masculinidades, que se destinavam à circulação e exibição no espaço público. 

Série objeto 2 – Retratos de casamento: esta série compreende as fotografias de 

casamento, produzidas em estúdios ou ao ar livre, nas quais observamos que se adotavam 

duas soluções formais: os retratos dos noivos acompanhados de familiares e amigos ou o 

retrato em que aparecem somente os noivos de pé, fixando a objetiva de frente. O retrato de 

casamento, ao tornar-se um elemento simbólico da legitimação da união conjugal, se constitui 

igualmente em objeto de circulação e exibição pública. No entanto, considerando a cerimônia 

de casamento como um ritual público de um rito privado, se confere à noiva o papel central 

nessa ocasião, cabendo a ela, igualmente, a “centralidade” no retrato de casamento. Assim, 
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nesta série objeto, nos propomos a analisar as performances masculinas manifestadas nos 

retratos de casamento, procurando investigar ainda como essas manifestações foram 

engendradas pelas imagens modelares de masculinidades que circularam pela região no 

período estudado. 

Série objeto 3 – Retratos de domingo: abarcando os instantâneos feitos ao ar livre, 

essa série objeto é composta por retratos que apresentam um caráter mais “espontâneo” e 

amador, sugerindo simplicidade ou ausência de preocupações técnicas, nas quais os retratados 

aparecem em poses, roupas e ambientes menos formais do que nas fotografias produzidas em 

estúdios. Considerando que esses instantâneos foram tomados, provavelmente, nos finais de 

semana (em sábados ou domingos), em momentos mais despretensiosos e/ou de diversão, 

nossas investigações procuram analisar as performances masculinas que foram aí 

manifestadas. Lembramos de que buscamos averiguar, igualmente, quais imagens modelares 

de masculinidades dialogaram com esses fotografados na década de 1940, permitindo 

inscrever, nos corpos deles, essas manifestações performativas de masculinidades. 

Se essas masculinidades plurais que percebemos nas fotografias analisadas foram 

manifestadas pelos sujeitos, por meio de atos performativos de gênero, poderíamos perguntar 

como essas manifestações puderam ser apreendidas e registradas pelo aparato fotográfico? A 

esse respeito, gostaríamos de trazer aqui as propostas de Kossoy (2005; 2007), sobre a 

representação visual manifestada nos retratos. Para este autor, a organização da aparência é o 

ato que constitui o processo de elaboração da representação, regendo assim, a constituição da 

representação fotográfica12. Desse modo, pressupomos que as masculinidades que 

observamos nas fotografias puderam ser registradas para a posteridade por meio dessas 

“representações fotográficas”, engendradas por atos que constituíram a organização da 

aparência, sendo estas elaboradas nos estúdios e/ou nos momentos em que foram efetuados os 

instantâneos. No entanto, conforme alerta Kossoy (2007), essa representação fotográfica será 

sempre uma realidade externa à fotografia - uma realidade fotográfica - ou, para usar um 

termo caro ao autor: uma segunda realidade. Portanto, essas representações contêm em si as 

                                                 
12 Ao referir-se a representação fotográfica, o autor procura apontar as diferenças existentes entre este termo com 
relação ao conceito de representação formulado por Roger Chartier: “Para Chartier, que busca a origem 
filológica do termo, as representações significam a apresentação de algo em substituição daquilo que se encontra 
ausente. Penso que a fotografia, em especial, não é mera substituição do objeto ou do ser ausente. É necessário 
compreender que a representação fotográfica pressupõe uma elaboração na qual uma nova realidade é criada em 
substituição ‘daquilo que se encontra ausente’; tal se dá ao longo de um complexo processo de criação do 
fotógrafo. Assim nasce a representação fotográfica que, em sua materialização documental, registra a realidade 
exterior do objeto: sua aparência.” (KOSSOY, 2005, p.41). As considerações do autor sobre esses e outros 
aspectos da “realidade fotográfica” podem ser encontrados em: KOSSOY, Boris. O relógio de Hiroshima: 
reflexões sobre os diálogos e silêncios nas imagens. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, ANPUH, 
v.25, n.49, jan-jul, 2005, p.35-42. 
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informações iconográficas sobre um dado real, ou seja, os elementos icônicos que compõem o 

registro visual, mas o acesso às informações dessa imagem será sempre o acesso a essa 

segunda realidade, àquela da representação elaborada. Cabe salientar que, neste estudo, 

sempre que nos referirmos às representações manifestadas nas fotografias (incluindo-se aí as 

imagens veiculadas em jornais e revistas) estaremos aludindo ao termo “representação 

fotográfica”, proposto por Kossoy. 

Com relação à performance, compreendemos que  sua “manifestação” implica num 

investimento na personagem ou, na aparência, que se compõe sobre e pelo corpo, para propor 

uma visualidade que há de condizer com a intenção da performance manifestada. Portanto, 

compreendemos a aparência, neste trabalho, em conformidade com a definição proposta por 

Sant’Anna (2007). Para a autora, a aparência é a “dimensão da experiência social que 

mediatiza a apreensão das representações construídas. Ela é substância, que delimita, 

condiciona e significa a mensagem que porta e que, sem ela, não existiria.” (SANT’ANNA, 

2007, p.18). Nesse sentido, a tônica da relação entre os sujeitos é a dimensão estética que, 

promovendo uma paixão partilhada pela forma, torna o corpo de cada sujeito o espaço da 

teatralização dos sentidos que ele expõe aos seus pares e, nessa exposição-enunciação “não 

apenas diz como deseja ser visto, como também constrói em si uma auto-imagem que o 

significa para ele.” (SANT’ANNA, 2007, p.20).  

Assim sendo, cabe dizer que para as reflexões propostas neste trabalho, entendemos 

o corpo como o suporte material da aparência, “que se articula com diferentes códigos de 

linguagem”, como a gestualidade, a decoração corpórea, a moda, etc., circunscrevendo os 

sujeitos num determinado espaço de significação, conforme nos falam Castilho e Martins 

(2005, p.28). Dessa forma, compreendemos o corpo como significante, isto é, um suporte no 

qual se constroem significados e efeitos de sentido, em que podem ser também materializadas 

as masculinidades plurais por meio dos atos performativos. Tomamos ainda o corpo como o 

“lugar” em que se constituem os processos de identificação, ou seja, no qual puderam ocorrer 

a mimese e o reconhecimento com os modelos de masculinidades veiculados na região e no 

período estudado, considerando esses processos como inerentes à constituição de 

subjetividades. Por fim, entendemos o corpo como o suporte em que se constroem narrativas e 

significações válidas em uma determinada coletividade, ou seja, no qual as performances de 

masculinidade são citadas e reiteradas no âmbito social, encenando publicamente as 

significações estilizadas de gênero através da aparência. 
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A formulação de gênero como performance foi proposta pela filósofa Judith Butler13 

(2001; 2008), na sua obra Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, e 

retomada, na sequência, em Bodies that matter.14 Nesses textos, a autora questiona uma série 

de conceitos que pensam as identidades como fixas, problematizando as divisões binárias do 

sexo/gênero, masculino/feminino, sujeito/outro15. Propondo pensar gênero como algo 

dinâmico e inter-relacional, Butler reelabora, assim, o conceito de gênero no qual se baseava a 

teoria feminista. Nessa perspectiva, o gênero deixa de ter características de identidade fixa e 

pré-estabelecida por meio da interação com fatores determinantes das relações sociais. 

Já há algum tempo os estudos de gênero têm fornecido importantes contribuições 

para as ciências sociais e, por conseguinte, aos estudos no campo da história, apresentando um 

conjunto de questões teórico-metodológicas que problematizam as relações entre os sujeitos. 

A noção da diferença entre os sexos foi por muito tempo entendida como biológica, 

configurando dessa forma uma divisão essencialista das diferenças entre os indivíduos, 

determinando também os seus papéis sexuais16.  

                                                 
13 Segundo Guaciara Lopes Louro (2001), Judith Butler tem se destacado como uma das mais importantes 
teóricas queer. Conforme a autora, a teoria queer articula-se à produção de um grupo de intelectuais que, em 
meados da década de 1990, passa a utilizar este termo para descrever seu trabalho e sua perspectiva teórica. 
Mesmo sendo um grupo bastante diversificado e expressando divergências em suas ideias, seus integrantes 
possuem aproximações teóricas significativas. Vinculadas a movimentos gays e lésbicos a política queer 
questiona, principalmente, a heteronormatividade compulsória da sociedade. No entanto, segundo Guaciara 
Lopes Louro, a emergência do movimento queer ultrapassa as questões pontuais da política e da teorização gay e 
lésbica, e deve ser compreendido em sua vinculação com o pensamento ocidental contemporâneo que, ao longo 
do século XX, problematizaram noções clássicas de sujeito, de identidade, de agência, de identificação. 
Conforme também nos informa a autora, o uso da palavra “queer pode ser traduzido por estranho, talvez 
ridículo, excêntrico, raro, extraordinário. Mas a expressão também se constitui na forma pejorativa com que são 
designados homens e mulheres homossexuais. [...] Este termo, com toda sua carga de estranheza e de deboche, é 
assumido por uma vertente dos movimentos homossexuais precisamente para caracterizar sua perspectiva de 
oposição e de contestação.” (LOURO, 2001, p.546). 
14Gender trouble – feminism and the subversion to identity foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 
1990. Teve sua primeira edição lançada no Brasil em 2003 e a segunda em 2008. Bodies that matter foi 
publicado nos Estados Unidos e Inglaterra em 1993, e não possui edição lançada no Brasil. O capítulo 
introdutório de Bodies that matter pode ser encontrado em: BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os 
limites discursivos do sexo. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. In: LOURO, Guaciara Lopes (Org.). O corpo 
educado. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2001, p.151-172. 
15Sobre as reformulações do conceito de gênero, Adriana Piscitelli apresenta um texto bastante esclarecedor, no 
qual traça também um abrangente panorama acerca da produção feminista recente. Nesse sentido ver: 
PISCITELLI, Adriana. Reflexões em torno do gênero e feminismo. In: COSTA, C. de L. e SCHMIDT, Simone 
P. (Org.). Poéticas e políticas feministas. Florianópolis: Mulheres, 2004.   
16Conforme Adriana Piscitelli, “a teoria dos papéis sexuais preocupa-se com os fatores que influenciaram o 
comportamento humano. Nessa perspectiva, os indivíduos ocupam posições na sociedade, e o desempenho de 
seus papéis nessas posições é determinado por normas e regras sociais, assim como pelo desempenho que outras 
fazem de seus papéis. À maneira do teatro, esta perspectiva assume que o desempenho dos papeis sexuais resulta 
das prescrições sociais e do comportamento dos outros, e que as variações individuais na atuação se expressam 
dentro do quadro criado por esses fatores. A ideia de posições ocupadas no desempenho dos papéis faz 
referência a categorias de pessoas, categorias que são reconhecidas coletivamente. Um dos atributos possíveis 
que pode operar como base para a definição dessas categorias é a idade, estabelecendo as posições por meio das 
quais crianças e adultos agem no desempenho de seus papéis. Outro desses atributos pode ser o sexo. Neste caso, 
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A partir da década de 1980 o conceito de gênero, como uma construção cultural em 

oposição ao sexo biológico, aparece como uma categoria analítica que passa a ser utilizada na 

maioria dos estudos sobre mulheres, utilizado para identificar as relações sociais 

fundamentadas em desigualdades social e culturalmente construídas, apontando para uma 

estreita vinculação entre os estudos de gênero e os movimentos feministas. 

No clássico texto Gênero: uma categoria útil de análise histórica de Joan Scott, 

publicado no Brasil em 1990, o termo gênero era apresentado como “uma maneira de indicar 

as ‘construções sociais’: a criação inteiramente social das idéias sobre os papéis adequados 

aos homens e às mulheres.” (SCOTT, 1990, p.7). Tomado como sendo uma categoria social 

imposta sobre um corpo sexuado, tornou-se uma palavra particularmente útil para diversos 

campos do saber, pois oferecia “um meio de distinguir a prática sexual dos papéis sexuais 

consignados às mulheres e aos homens.” (SCOTT, 1990, p.7).  

Com base nesse conceito proposto por Scott (1990), os desdobramentos dos estudos 

de gênero passaram a apresentar inúmeras discussões sobre as diferenças entre sexo e gênero, 

deslocando as perspectivas nas quais estavam sendo pensado e gênero em relação ao sexo. 

Nesse sentido, a historiadora Nicholson (2000) aponta para as concepções de gênero em que o 

sexo permanece “como aquilo que fica de fora da cultura e da história”, ou seja, o corpo 

continua não problematizado e o sexo pré-discursivo aparece como um elemento natural. 

Assim, o gênero era visto como um suplemento para o sexo, e não seu substituto, 

permanecendo a ideia de que os fenômenos biológicos podem explicar algumas diferenças 

entre homens e mulheres: “mais do que isso, não só o ‘gênero’ não era visto como substituto 

de ‘sexo’, como também ‘sexo’ parecia essencial à elaboração do próprio conceito de 

gênero.” (NICHOLSON, 2000, p.11). Por meio dessa abordagem, a autora apresenta uma 

crítica à noção de gênero como um constructo cultural, na qual a identidade era vista como 

uma espécie de “porta-casacos”. Para Nicholson, esse entendimento da identidade permitiria 

ver o corpo como uma espécie de cabide de pé, em que são jogados diferentes artefatos 

culturais, especificamente os relativos à personalidade e comportamento, compondo assim, o 

que ela rotula de “fundacionalismo biológico”. Por conseguinte, essa noção de relacionamento 

entre corpo, personalidade e comportamento expresso pelo “fundacionalismo biológico”, 

pressupõe um obstáculo “à verdadeira compreensão de diferenças entre mulheres, diferenças 

entre homens e diferenças em relação a quem pode ser considerado homem ou mulher” 

(NICHOLSON, 2000, p.13).  

                                                                                                                                                         
homens e mulheres desempenham papéis culturalmente construídos em posições que derivam do seu sexo 
biológico: os papéis sexuais.” (PISCITELLI, 2004, p. 62). 
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A propósito dessas abordagens Butler sugere que, em vez de existir uma distinção ou 

oposição entre sexo e gênero, o que ocorre é uma descontinuidade entre os corpos sexuados e 

o gênero sexualmente construído e nesse sentido, “o próprio gênero se torna um artifício 

flutuante.” (BUTLER, 2008, p. 24). A autora sugere, assim, que da mesma forma como o 

gênero, o sexo também seja compreendido como culturalmente construído. Logo, “não se 

pode conceber o gênero como um constructo cultural que é imposto sobre a superfície da 

matéria”, mas sim que o próprio “sexo” seja compreendido em sua normatividade e que, 

portanto, a própria materialidade do corpo só se torna possível através da sua sujeição a essas 

normas regulatórias do sexo (BUTLER, 2001, p.154). 

Conforme assinalado por Pedro (2005), o que Butler questiona é a forma como o 

gênero estava sendo pensado com relação ao sexo, “pois, apesar da afirmação de que se 

tratava de coisas diferentes, era sobre o sexo biológico que se estava constituindo a identidade 

de gênero”. Dessa forma, continua a autora, “seguindo a perspectiva de Foucault sobre o 

caráter discursivo da sexualidade, Butler propõe o que ficou sendo chamado como ‘teoria 

performática’. De acordo com esta teoria, a ‘performatividade’ do gênero é um efeito 

discursivo, e o sexo é um efeito do gênero.” (PEDRO, 2005, p.91). Entendemos por meio 

dessa afirmação, que Butler sugere a ideia do gênero como um efeito e, assim, ele se revelaria 

como uma manifestação da identidade do sujeito e não um sentido em si desse sujeito. 

Portanto, não haveria a possibilidade da existência de uma identidade de gênero que não fosse 

manifestada pelas expressões de gênero, e dessa forma, a identidade de gênero seria 

constituída performativamente, “pelas próprias ‘expressões’ tidas como seus resultados” 

(BUTLER, 2008, p.48) e estas seriam eminentemente plurais, e não estáticas ou únicas. 

Nesse sentido, gênero se articula valendo-se de inúmeras questões sociais, históricas 

e discursivas, constituindo identidades por meio de atos performativos que são produzidos na 

superfície do corpo. Segundo Butler “esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos 

gerais, são performativos, no sentido de que a essência ou identidade que por outro lado 

pretendem expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e 

outros meios discursivos.” (BUTLER, 2008, p.194). No entanto, não devemos compreender a 

performatividade como um “ato” singular ou deliberado, conforme nos alerta a autora, mas ao 

em vez disso, como uma prática reiterativa e citacional, por meio da qual sempre ocorre a 

reiteração de uma norma ou de um conjunto de normas (BUTLER, 2008, p.152-162). Desse 

modo, segundo Butler, o “sexo” deve ser compreendido como uma norma e, portanto, não 

pode ser simplesmente entendido como aquilo que alguém tem ou a descrição estática de 

aquilo que alguém é, mas sim a própria norma pelas quais “alguém” se torna viável e, 
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portanto, torna-se “aquilo que qualifica um corpo para a vida no interior do domínio da 

inteligibilidade cultural.” (BUTLER, 2001, p.154).  

Ao adotarmos essa posição desconstrutivista17 do gênero proposta por Butler, vimos 

a necessidade de rever os pressupostos teóricos formulados por alguns autores no que refere 

às “masculinidades”. Não se trata, no entanto, de refutar as propostas desses autores, mas sim 

de compreender parte de suas reflexões como pertinentes à elaboração desta pesquisa. Não é o 

caso, também, de uma simples apropriação de determinados conceitos, mas antes de 

considerar parte das propostas desses autores como válidas para orientar nossas investigações. 

Iniciamos com as reflexões do sociólogo Connel (1995), sobre masculinidade. 

Reconhecendo que nos estudos recentes têm-se tornado comum falar de “masculinidades”, o 

autor apresenta uma definição para o termo, entendendo-o como “uma configuração de prática 

em torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero.” (CONNEL 1995, p. 

188). Ao discorrer sobre a “configuração de prática”, o autor esclarece que a ênfase deve ser 

colocada naquilo que as pessoas realmente fazem, e não naquilo que é esperado ou imaginado 

e, nesse sentido, as práticas ocorrem tanto na esfera da produção quanto na reprodução social. 

Para Connel (1995), ao falar de “posição dos homens” significa não só enfatizar que a 

masculinidade tem a ver com relações sociais mas também se refere a corpos. Nesse sentido, 

para o autor, a prática social se dirige aos corpos, e por meio dessa lógica, as masculinidades 

são corporificadas sem deixar de ser sociais. O autor ressalta ainda que gênero é muito mais 

que interações face a face entre homens e mulheres, e por isso vê as relações de gênero como 

estruturas amplas e complexas: amplas, pois englobam a economia, o estado, a família e a 

sexualidade; complexas porque abarcam estruturas além das sugeridas pela biologia 

reprodutiva ou pelas dicotomias dos “papéis de sexo.” (CONNEL 1995, p. 189). Nessa 

perspectiva de masculinidades diversas existiria uma delas, segundo Connel (1995), que se 

apresentaria como “hegemônica”. Entendida como uma masculinidade idealizada, a 

                                                 
17 Conforme assinalado por Adriana Piscitelli, as autoras que se engajaram nas críticas aos pressupostos teóricos 
da divisão binária sexo/gênero alinham-se com as influências de referenciais teóricos conhecidos como 
“desconstrutivistas”. Dentre essas autoras, a filósofa Judith Butler vem ganhando popularidade entre jovens 
pesquisadores no Brasil, contribuindo para a abertura de linhas de pesquisa sobre gênero não centrado nas 
mulheres. No entanto, no âmbito dos estudos feministas, as reformulações desconstrutivistas têm provocado 
reações negativas, sendo criticadas por provocarem a despolitização das pesquisas acadêmicas. Com relação ao 
uso do termo “desconstrutivismo” nos estudos de gênero, Adriana Piscitelli esclarece: “Da maneira como é 
utilizado por Derrida, o termo desconstrução se refere especificamente ao processo de desvendar as metáforas de 
maneira que seja possível revelar sua verdadeira lógica, que costuma consistir em oposições binárias simples. 
Embora não desenvolvendo estritamente a metodologia de Derrida, muitas das autoras envolvidas nos debates 
contemporâneos de gênero consideram que trabalham em uma abordagem desconstrutivista, uma vez que olham 
criticamente para os supostos sustentados pelas diversas disciplinas, examinando e desmontando seus modos de 
discurso. Esta acepção de desconstrução é, entretanto, criticada por feministas que só admitem sua utilização em 
sentido estrito.” (PISCITELLI, 2004, p.62).  
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masculinidade hegemônica manteria agrupada em torno dela, uma série de outras 

masculinidades, mas que se mostrariam subordinadas, cúmplices ou marginalizadas em 

relação à primeira. Para o autor, essas diferentes masculinidades são produzidas no mesmo 

contexto social e numa perspectiva relacional e dialética, sendo que as construções delas 

devem ser pensadas como um projeto a ser perseguido, sendo entremeadas por envolvimentos 

com instituições (tais como escolas e mercado de trabalho) e com forças culturais (tais como a 

comunicação de massa, a religião e o feminismo). 

Essas concepções expressas por Connel (1995) podem ser consideradas, de certa 

forma, tributárias às propostas de Bourdieu (1998; 1999), acerca da construção social da 

masculinidade. Para este autor, o processo de formação dos sujeitos e, consequentemente, a 

construção dos seus corpos, ocorre por meio do mundo social e é empreendido pelo habitus.18 

Nessa perspectiva Bourdieu expressa o termo “poder simbólico”, conceituando-o como “o 

poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer crer e fazer ver, de confirmar ou de 

transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo.” (BOURDIEU, 1998, 

p.14). Esse processo de dominação, segundo o autor, é estabelecido nas relações sociais entre 

agentes sociais e a sociedade, impondo valores quase que invisíveis, porém reconhecidos 

como oficiais e consagrados como práticas sociais que passam a fazer parte do cotidiano dos 

indivíduos. 

Com base nessa definição de “poder simbólico”, Bourdieu (1998) analisa, na obra A 

dominação masculina, como a dominação das mulheres pelos homens ocorre de maneira 

coletiva e individual, tanto na esfera pública como privada, atribuindo aos homens privilégios 

materiais, culturais e simbólicos, inserindo os sujeitos históricos numa cultura caracterizada 

por relações sociais hierárquicas e por relações desiguais de poder. Segundo o autor, a 

representação19 simbólica da masculinidade está vinculada à afirmação constante dos valores 

da virilidade, e esta “deve ser percebida como uma noção eminentemente relacional, 

construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra a feminilidade, por uma 

                                                 
18O conceito de habitus expresso por Bourdieu é entendido como um esquema de percepções e apreciações, 
como estruturas cognitivas e avaliatórias adquiridas pela experiência durável de uma posição no mundo social. 
Esse conceito já havia sido trabalhado anteriormente, com outros enfoques, por Hegel, Husserl, Weber, 
Durkheim e Mauss. 
19As representações são entendidas, para Bourdieu, como divisões e classificações que organizam a apreensão do 
mundo social como categorias de percepção do real. Para o autor as representações variam conforme as 
disposições dos grupos ou classes sociais e encontram-se sempre determinadas por interesses dos grupos que os 
forjam e aspiram à universalidade. Dessa forma, as representações não são discursos neutros, pois elas produzem 
estratégias e práticas que tendem a impor autoridade, onde poder e dominação estão sempre presentes, revelando 
uma constante luta e imposição de valores, estabelecendo o domínio de um determinado grupo sobre as demais 
subdivisões da esfera social. Nesse sentido, ver: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 2. Ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1998. 
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espécie de medo do feminino, e construída, primeiramente, dentro de si mesmo.” 

BOURDIEU (1999, p.67). A afirmação desses valores viris se apresenta, portanto, como uma 

forma de manutenção do status de dominação que devem ser demonstrado não somente 

perante as mulheres mas também perante o grupo aos quais os homens pertencem. 

Publicadas originalmente em 1990, as teorias de dominação masculina formuladas 

por Pierre Bourdieu receberam inúmeras críticas ao longo dos anos, especialmente por parte 

dos estudos feministas, levando o autor a reescrever alguns dos textos originais, esclarecendo 

e/ou revendo aspectos de seu trabalho. Perrot, junto com Fraisse sustentam, por exemplo, que 

“seria errado pensar que essa época é apenas o tempo de uma longa dominação, de uma 

absoluta submissão das mulheres.” (FRAISSE; PERROT, 1991, p.9). Outras críticas surgem 

ao trabalho de Bourdieu por considerar que o autor utiliza a ideia da cultura mediterrânea, na 

qual se baseiam seus estudos, como hegemônica e universal; ou ainda que o seu conceito de 

habitus, utilizado como categoria central em seus textos, relativiza a ideia de dominação. No 

entanto, vale lembrar que, segundo nos coloca Piscitelli (1998), gênero não se constitui como 

uma categoria de análise para Bourdieu. Podemos dizer ainda que, de certa forma, os seus 

estudos sobre a dominação masculina contêm argumentos utilizados por autores que irão 

desenvolver diversos estudos relativos às masculinidades, entendendo-as como um lugar 

simbólico capaz de criar hierarquias de valores por meio das diferenças que se inscrevem nos 

seus corpos. 

Nessa linha de pesquisa, podemos mencionar os estudos acerca da construção social 

da masculinidade desenvolvidos por Oliveira (2004), que entende a masculinidade como um 

lugar simbólico e imaginário, no qual as masculinidades são (re)atualizadas nas vivências 

interacionais num processo de recursividade contínua. O autor parte da perspectiva de que o 

lugar simbólico apoia-se num sistema de condicionamentos, valores, sanções, juízos estéticos 

e perceptivos, predicações, etc. e, enquanto que o lugar imaginário orienta as condutas, os 

critérios de julgamento de valores, as metas e os desejos dos sujeitos (OLIVEIRA, 2004, p. 

286-287). As “vivências interacionais” são os momentos em que o lugar simbólico e o lugar 

imaginário se imiscuem, reproduzindo-se recursivamente e, mantendo, assim, a eficácia 

simbólica da masculinidade. 

Para Oliveira (2004, p.261), essas “vivências interacionais” da masculinidade são 

experimentadas desde a infância até a velhice e, acionadas dentro de contextos específicos, 

expressam simbolicamente valores, afetam e influenciam outras vivências. Assim, essas 

“vivências interacionais” efetivam uma dupla constituição: participam do processo de 

reiteração das masculinidades, ao mesmo tempo, (re)atualizam, vivificam e mantêm o 
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horizonte simbólico que avaliza tais vivências. O autor indica ainda que essas “vivências 

interacionais” devem ser pensadas como uma forma de interações com o “outro”, lembrando 

também de que esse “outro” deve ser ampliado a ponto de compreender narrativas fílmicas, 

literárias, anúncios publicitários e outras formas de vivências em que os modelos de condutas 

masculinos vão sendo projetados e valorizados. As vivências assim pensadas são o elo que 

permite entrever a intermediação entre o lugar simbólico e o lugar imaginário, onde esses dois 

“lugares” se expressam em constante recursividade e influências recíprocas (OLIVEIRA, 

2004, p.248-249). 

Contudo, na investigação que efetuamos, propomos tomar esses “lugares” 

imaginários e simbólicos como “momentos”. Em nosso entendimento, lugares são assaz 

factuais. Já os momentos, contidos de circunstancialidades, promovem a combinação de 

fatores que proporcionam a possibilidade de manifestar masculinidades plurais. O estúdio 

fotográfico, por exemplo, torna-se um “lugar” que acomoda a emergência de manifestações 

múltiplas de masculinidade, proporcionando aos fotografados diferentes “momentos” de 

proporem-se como “homens”. 

Apesar de abordar o caráter de “construção” das masculinidades numa perspectiva 

sócio-histórica – abordagem sobre a qual já nos posicionamos anteriormente e sobre a qual 

desenvolveremos reflexões mais aprofundadas na sequência deste trabalho – esses autores nos 

oferecem alguns caminhos para pensarmos as condições sociais nas quais ocorre a 

incorporação das masculinidades. Connel (1995) aponta para as relações existentes entre as 

práticas sociais e os corpos, sugerindo que as incorporações das marcas de gênero perpassam 

instâncias amplas e complexas como: a economia, o estado, a família e a sexualidade, 

compreendendo estruturas que ultrapassam prerrogativas da biologia reprodutiva e as 

dicotomias dos “papéis de sexo”. Pierre Bourdieu (1998; 1999) indica que os processos de 

“dominação simbólica” são estabelecidos nas relações sociais, em que a imposição de valores 

reconhecidos como oficiais, mesmo quando imperceptíveis, consagram uma série de práticas 

sociais que passam a fazer parte do cotidiano dos indivíduos. Oliveira (2004), ao formular o 

conceito de masculinidade, considera a importância dos processos de subjetivação que 

ocorrem em várias instâncias sociais, bem como procura deslocar a perspectiva da 

relacionalidade para uma noção de inter-relacionalidade nas relações existentes entre os 

sujeitos. 

Assim, consideramos válidas para esta pesquisa, essas proposições formuladas por 

esses autores, pois acreditamos que as condições de incorporação e, por conseguinte, de 

performatização do gênero, ocorrem no âmbito social por meio de instâncias complexas e 
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circunstâncias variadas. No entanto, ressaltamos que utilizamos essas propostas, considerando 

as identidades de gênero como não fixas, constituídas de modo descontínuo e tomadas como 

estabelecidas numa perspectiva não-relacional. 

Por outro lado, procuramos não adotar a proposta de Connel sobre a existência de 

uma “masculinidade hegemônica” e, da mesma forma, abdicamos das proposições de 

Bourdieu sobre a “dominação masculina”, por entendermos que essas indicações pressupõem 

a existência de relações binárias entre um sujeito e um referente tido como possuidor de uma 

identidade fixa e imutável. Cabe dizer, ainda, que não tomamos gênero, nesta pesquisa, como 

resultado de uma “construção”, mas preferimos entendê-lo, conforme já mencionamos 

anteriormente, como performances resultantes de práticas reiterativas e citacionais, por meio 

das quais ocorre a repetição de uma normatividade do sexo e, assim, constituídas numa 

dimensão social normativa, são tomadas como função e efeito de discursos sociais e públicos 

de regulação. 

As abordagens de gênero que supõem as relações como binárias (gênero/sexo, 

homens/mulheres, sujeito/outro) e, ainda, as que consideram o gênero como “construção” (nas 

quais se pressupõe a existência de identidades fixas), constituem os pontos nevrálgicos por 

meio dos quais Butler propõe a reelaboração do conceito de gênero. Segundo a autora, essas 

concepções derivam da forma como o gênero foi inicialmente pensado: como uma série de 

significados culturais assumidos por um corpo sexuado, em que os sexos, tomados como 

binários em sua morfologia e constituição, constituíam os gêneros também em número de 

dois, encerrando “implicitamente a crença numa relação mimética entre gênero e sexo.” 

(BUTLER, 2008, p.24) 

O que Butler parece questionar, com base nessa noção de construção do gênero e que 

poderíamos estender para a construção das masculinidades, é a relação entre cultura e 

natureza. Para a autora, se o gênero for pensado como uma construção, deveríamos supor que 

existe uma agência do social que age sobre uma natureza que é, ela própria, pressuposta como 

uma superfície passiva. O que está sendo questionado, então, é o modelo de construção pelo 

qual o social atua unilateralmente sobre o natural, revestindo-o com seus parâmetros e seus 

significados (BUTLER, 2001, p.156).  

Mas se o gênero não for pensado como uma construção, de que forma os atos 

performativos que constituem a identidade de gênero são materializados nos corpos? Como as 

normas regulatórias do sexo, que qualificam um corpo para a vida no interior do domínio da 

inteligibilidade cultural, são corporificadas pelos sujeitos? Sobre essa questão, Butler nos fala 

que a própria “norma regulatória” se torna uma “prática regulatória” que produz os corpos 
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que governa, trabalhando de forma performativa para constituir a materialidade dos corpos e, 

de forma mais específica, para materializar o sexo no corpo, marcando “a diferença sexual a 

serviço de um imperativo heterossexual.” (BUTLER, 2001, p.154). Dessa forma, “o que 

constitui a fixidez do corpo, seus contornos, seus movimentos, será plenamente material, mas 

a materialidade será pensada como efeito de poder” e será demarcada no âmbito do discurso, 

assegurando o funcionamento de uma hegemonia heterossexual que exclui da inteligibilidade 

cultural os corpos que não se sujeitam às normas regulatórias do “sexo” (BUTLER, 2001, 

p.154; 167). Assim, ao “assumir” um sexo, ou seja, ao performatizar o gênero, o sujeito se 

vincula a um processo de identificação com os meios discursivos das normas regulatórias, e 

nesse sentido a formação de um sujeito exige uma “identificação com o fantasma normativo 

do ‘sexo’.” (BUTLER, 2001, p.155). 

Se essa normatividade do “sexo” trabalha de forma a construir a materialidade dos 

corpos, ou seja, a inteligibilidade cultural deles como homem ou mulher, essas normas não 

devem ser assumidas como aquilo que se passa com o sujeito, mas em vez disso que o sujeito 

é formado em virtude de ter passado por esse processo de assumir o “sexo”. (BUTLER, 2001, 

p.155). Consequentemente, nenhum indivíduo pode tornar-se sujeito “generificado” se não foi 

antes sujeitado pelos processos de subjetivação impostos pela normatividade do sexo. Mas 

conforme ressalta a autora, os corpos nunca se conformam completamente a essas normas 

pelas quais a materialização é imposta. Portanto, essas “normas regulatórias” precisam ser 

constantemente reiteradas para que essa materialização seja concretizada (BUTLER, 2001, 

p.154) e, dessa forma, elas devem ser performatizadas e, por conseguinte, podem ser 

manifestadas nos corpos dos sujeitos por meio da aparência. Assim, essas “normas 

regulatórias” constituem-se em atos performativos que requerem uma performance repetida, 

encenando publicamente significações estilizadas de gênero, com o objetivo estratégico de 

manter o próprio gênero em sua estrutura binária. O gênero é, então, “uma identidade 

tenuemente constituída no tempo, instituído num espaço externo, por meio de uma repetição 

estilizada de atos” e, nesse sentido, “o efeito do gênero se produz pela estilização do corpo”, 

ou seja, os inúmeros gestos, movimentos e estilos corporais manifestados pelo corpo é que 

“constituem a ilusão de um eu permanentemente marcado pelo gênero.” (BUTLER, 2008, 

p.200). 

Podemos ver por meio dessas declarações, que Butler não rejeita as condições sociais 

da incorporação do gênero, mas procura questionar a noção da identidade como sendo 

construída numa relação diádica entre o “eu” e “outro”, preferindo pensá-la de forma dispersa 

e constituída numa dimensão social normativa em que, de certa forma, o sujeito não teria 
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muitas opções de escolha, visto que a sujeição à normatividade do gênero seria a única 

possibilidade de os sujeitos alcançarem a inteligibilidade cultural. Conforme Guaraldo20, o 

“mundo dos outros”, para Butler, não é somente um mundo de outros “eus”, mas uma 

dimensão social em que os “outros” apoiam as normas culturais e sociais regulatórias do 

gênero e, nesse sentido, a sujeição dos corpos estaria marcada por discursos colocados para 

“nós” pelos “outros”. (GUARALDO, 2007, p.671-674). 

Dessa forma, se o gênero for compreendido como algo dinâmico e inter-relacional e, 

se o efeito de gênero se produz pela estilização do corpo por meio de atos performativos que 

reificam a própria identidade do gênero e, ainda, se essa identidade não é fixa e coerente, mas 

sim flutuante e descontínua e, além disso, se pensarmos que os corpos nunca se conformam 

completamente às normas pelas quais a sua materialização é imposta podemos concluir que 

gêneros plurais e, por conseguinte, masculinidades múltiplas podem ser manifestadas pelos 

sujeitos em seus corpos.  

No entanto, se essa performatividade é uma prática reiterativa e citacional por meio 

da qual ocorre a repetição de uma normatividade do sexo que é materializada no corpo e, ao 

performatizar o gênero o sujeito se vincula a um processo de identificação com os meios 

discursivos das normas regulatórias, caberia então perguntar: de que forma, em quais 

circunstâncias e contextos emergem e/ou se constituem esses meios discursivos que 

viabilizam as performatividades de gênero que, mesmo sendo plurais, procuram identificar-se 

com modelos propostos pela heteronormatividade compulsória da sociedade?  

Seguindo a proposição de Butler, ao fazermos essa averiguação devemos recorrer a 

uma forma de investigação crítica sugerida por Foucault que, reformulando as ideias de 

Nietzsche, propôs que fosse chamada de “genealogia”. Esse tipo de investigação, segundo 

Butler, recusa-se a buscar as origens do gênero ou uma identidade sexual genuína ou 

autêntica, mas procura, em vez disso, investigar as apostas políticas, “designando como 

origem e causa categorias de identidade que, na verdade, são efeitos de instituições, práticas e 

discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos.” (BUTLER, 2008, p. 9). 

Assim, ao analisarmos as fontes utilizadas nesta pesquisa (fotografias, jornais, 

revistas, filmes e depoimentos), estaremos averiguando as múltiplas configurações pelas quais 

                                                 
20Olivia Guaraldo apresenta, num artigo bastante elucidativo, as idéias de Judith Butler e Adriana Cavarero sobre 
subjetividade e relacionalidade. Neste texto, a autora apresenta uma leitura das obras de Judith Butler que ainda 
não foram publicadas no Brasil: The physic life of Power. California: Stanford University Press, 1997; 
Undoing gender. New York and London: Routledge, 2004; Precarious life. New York and London: Routledge, 
2004; Giving an account oneself. New York: Fordham University Press, 2005. Ver: GUARALDO, Olivia. 
Pensadoras de peso: o pensamento de Judith Butler e Adriana Cavarero. Revista Estudos Feministas, 
Florianópolis, v. 15, n. 3, set/dez, 2007, p. 663-677.  



 35

o poder opera, produzindo por meio das instituições, práticas e discursos os significados, 

efeitos de sentido e processos de identificação sobre os corpos dos sujeitos, permitindo 

inscrever neles, pela aparência, manifestações de gênero e, por conseguinte, de 

masculinidades plurais num determinado contexto histórico. Ao investigarmos as “apostas 

políticas”, conforme nos propõe Butler, estaremos deslocando nossa análise das noções que 

consideram o gênero como uma identidade estável, bem como nos afastamos da hipótese de 

sua condição binária e relacional de constituição. É também nesse sentido que não tomamos o 

gênero como determinado pela cultura e pelo discurso, pois conforme a proposta de Butler, “o 

sujeito não é determinado pelas regras pelas quais é gerado”, isto é, o sujeito não é constituído 

como consequência de certos discursos regidos por regras que governam a invocação 

inteligível da identidade porque a “significação não é um ato fundador, mas antes um 

processo regulado de repetição que tanto se oculta quanto impões suas regras” por meio da 

produção de “efeitos substancializantes.” (BUTLER, 2008, p.209). 

No entanto, diante das múltiplas configurações pelas quais o poder opera - ou, 

poderíamos acrescentar, perante uma totalidade de condições pelos quais ocorrem os 

processos de identificação dos sujeitos com os meios discursivos que permitem a performance 

de gênero – e, considerando a problemática da pesquisa aqui proposta, nos vimos obrigados a 

focalizar algumas questões específicas para esta investigação. Dessa forma, consideramos as 

imagens que circularam na década de 1940, pela região do Vale do Itajaí-Mirim, como foco 

privilegiado para as análises aqui sugeridas, pois compreendemos que a produção de 

significados, efeitos de sentido e processos de identificação, que se materializaram sobre os 

corpos dos sujeitos fotografados e que foram manifestados por estes por meio de atos 

performativos de gênero, foram resultado de mediações/agenciamentos operados também por 

imagens. 

Mas pelos caminhos teóricos que percorremos para efetuar esta pesquisa, 

encontramos uma profusão de perspectivas metodológicas possíveis de serem utilizadas para a 

abordagem das imagens dentro da disciplina histórica. Nesse sentido, examinando as 

contribuições da História da Arte, da Antropologia Visual, da Sociologia Visual e dos Estudos 

da Cultura Visual para os estudos dos registros visuais, Meneses (2003) tece uma crítica ao 

uso que os historiadores fazem da imagem como fontes de pesquisa. Segundo o autor, a partir 

da década de 1980, com a disseminação do uso da imagem em diversos campos do saber 

social, a importância dos estudos com as fontes visuais foi crescente, mas a história ainda é 

umas das ciências que se mantém a margem nesses estudos. 
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Nesse contexto, Meneses (2003) aborda os diversos temas e títulos estudados por 

historiadores que utilizam imagens como fontes de pesquisa, mas enfatiza que as ideias ainda 

são dispersas e não caminham para uma mesma direção. Com base nessas reflexões, o autor 

propõe as premissas para a firmação de uma “História Visual”, enfatizando não se tratar de 

uma tentativa de compartimentar a História, mas sim de um “campo operacional”, que 

possibilitaria a ampliação da utilização dos recursos disponíveis para o estudo das fontes 

visuais, relacionando-as diretamente ao seu manifesto na vida social. Ao trabalhar com 

imagens, o historiador deve analisar não apenas o objeto em si, mas sim todo o seu processo 

de produção relacionado com a sociedade ao qual foi produzido, pois não são os “documentos 

os objetos da pesquisa, mas instrumentos dela: o objeto é sempre a sociedade.” (MENESES, 

2003, p.28).  

Dessa forma, no campo de estudos das fontes visuais, o sentido das imagens nem 

sempre está no contexto da imagem em si, e sim nos envolvimentos sociais aos quais ela foi 

exposta em sua concepção e circulação, e por isso torna-se importante reconhecer qual o 

poder de circulação e apropriação das imagens dentro das sociedades. A imagem, portanto, é 

mais comportamental do que documental, e permite, nesse sentido, “examinar a dimensão 

visual da sociedade.” (MENESES, 2003, p.28). Diante dessas contribuições, o autor apresenta 

três focos para pesquisas nesse campo: 

 

a) o visual, que engloba a “iconosfera” e os sistemas de comunicação visual, 
os ambientes visuais, a produção/circulação/consumo/ação dos recursos e 
produtos visuais, as instituições visuais, etc.; 

b) o visível, que diz respeito à esfera do poder, aos sistemas de controle, à 
“ditadura do olho”, ao ver/ser visto e ao dar-se/não-se-dar a ver, aos objetos 
de observação e às prescrições sociais e culturais de ostentação e 
invisibilidade, etc.; 

c) a visão, os instrumentos e técnicas de observação, os papéis do 
observador, os modelos e modalidades do “olhar” (MENESES, 2003, p.30-
31). 

 

É acreditando nessas perspectivas que desenvolvemos nossa dissertação, pois 

entendemos que é na intersecção desses três enfoques – do visual, do visível e da visão – que 

se problematiza a investigação que nos propomos a efetuar. Apresentamos ainda, duas 

recomendações do autor, que se referem, respectivamente, à problemática histórica e às fontes 

de pesquisa. 

Com relação à primeira, o autor sugere que as imagens “não devem constituir objetos 

de investigação em si, mas vetores para investigação de aspectos relevantes da organização, 
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funcionamento e transformação de uma sociedade.” (MENESES, 2003, p.28). Nesse sentido, 

procuramos problematizar em nossa pesquisa como se constituíram significados, efeitos de 

sentido e processos de identificação sobre os corpos dos fotografados por meio do diálogo 

deles com as imagens que circularam na região no período estudado, e como essa relação 

dialógica permitiu, num dado local e período, inscrever marcas de gênero e, de forma mais 

específica, de masculinidades plurais, nos corpos dos fotografados. Aqui cabe dizer que a 

presente pesquisa inscreve-se no campo da história cultural, que no entendimento de Chartier, 

“tem por principal objecto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada sociedade é construída, pensada, dada a ler.” (CHARTIER, 1990, p.16-17).  

Quanto à segunda recomendação de Meneses, o autor enfatiza que é indispensável 

para que a observação seja eficaz, “usar-se todo e qualquer tipo de fonte (fontes materiais, 

escritas, orais, hábitos corporais, etc., etc.),” (MENESES, 2003, p.26). Seguindo essa 

indicação, não restringimos nossa investigação somente à análise das fotografias que 

circularam pela região no período estudado, fazendo uso também de depoimentos e de fontes 

áudios-visuais e impressas. O uso dessas fontes encontra-se também em consonância com a 

averiguação proposta Butler (2008) – sobre a qual já discorremos - acerca das múltiplas 

configurações pelas quais o poder opera, produzindo por meio de instituições, práticas e 

discursos os significados, efeitos de sentido e processos de identificação sobre os corpos dos 

sujeitos, permitindo inscrever neles, pela aparência, manifestações de gênero e, por 

conseguinte, de masculinidades num determinado contexto histórico. 

Dessa maneira, ao coletarmos as fontes para esta pesquisa, nos deparamos com uma 

infinidade de informações dispostas em fotografias, jornais, revistas, filmes e relatos orais. 

Percebemos então, que uma questão fundamental se colocava: como proceder diante da 

profusão de documentos de toda ordem? “Como não se afogar sob uma montanha de palavras 

ou imagens”, conforme também nos perguntam Bernstein e Milza (1999), ao apontar a 

abundância de fontes disponíveis para o trabalho do historiador, e mais especificamente, para 

o historiador do tempo presente? Outra questão, relacionada à análise das fontes, se mostrava 

igualmente pertinente: como articular uma série de proposições metodológicas, sabendo que 

muitas delas, conforme já discorremos anteriormente, encontram-se ainda em processo de 

consolidação e apresentam, ocasionalmente, perspectivas que ora soam divergentes e ora se 

mostram conflituosas? Os mesmos autores há pouco citados nos oferecem uma resposta: “a 

profusão exige escolha e classificação e o rigor do ofício histórico é aqui ainda mais 

indispensável que alhures.” (BERNSTEIN; MILZA, 1999, p.130).  
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Orientados por essa premissa e ratificando que nossas escolhas metodológicas se 

aproximam mais das propostas interpretativas do que das indicações explicativas de análise 

das imagens, apresentamos as diversas fontes que empregamos para a realização desta 

investigação, abordando conjuntamente as questões teórico-metodológicas que norteiam esta 

pesquisa. Para o desenvolvimento deste estudo, acreditamos ser possível dialogar com autores 

não só do campo da história mas também com saberes elaborados nas áreas da semiótica, da 

arte e dos estudos literários, em conformidade com proposições acerca da 

transdisciplinaridade expostas por Hunt na apresentação da obra A nova história cultural 

(2001, p. 29). 

As fotografias que compõem as três séries objeto (Série objeto 1 – Retratos de 

estúdio; Série objeto 2 – Retratos de casamento; Série objeto 3 – Retratos de domingo) se 

constituem nos principais vetores por meio das quais realizamos as análises propostas nesta 

pesquisa. Para cada uma dessas séries, selecionamos duas fotografias que elegemos como 

representativas da série objeto e que constituem o fio condutor das apreciações efetuadas em 

cada capítulo desta dissertação. No exame dessas fotografias, utilizamos como principal 

instrumento a “Grade de análise do documento iconográfico” proposta por Cassagnes (1996). 

Este instrumento permite refletir sobre as diferentes dimensões que a imagem pode inferir, o 

que é fundamental para um estudo mais seguro do objeto investigado. A ferramenta de análise 

proposta pela autora estrutura-se em quatro níveis: apresentação do documento; descrição; 

interpretação e significação e, por último, alcance do documento, contemplando assim, desde 

a materialidade do mesmo até as suas possibilidades de análise e interconexão com outras 

fontes e informações.  

No primeiro nível de análise, que corresponde à apresentação do documento, 

identifica-se a natureza do documento, bem como o contexto de sua criação. Sobre o contexto, 

Cassagnes (1996) propõe a análise do momento, dividido na datação do documento, na 

inscrição da obra no seu tempo e no contexto histórico geral e específico. No segundo nível, a 

autora recomenda fazer uma descrição da imagem, identificando elementos explícitos e 

implícitos da obra, fazendo-se primeiro uma descrição técnica e estilística, para depois fazer 

uma descrição temática. 

Esses dois níveis de análise compreendem as investigações acerca dos dados 

concretos das fotografias, enquanto que os outros dois níveis, apresentados na sequência, 

privilegiam as análises de caráter subjetivo.  

Assim, no terceiro nível Cassagnes (1996) propõe a análise da interpretação e 

significação da imagem. Nessa análise procura-se ultrapassar a identificação dos efeitos e 
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sentidos iniciais, chegando-se, assim, a um entendimento mais amplo da pesquisa e da 

significação da imagem. A autora divide a interpretação e significação em análise crítica, com 

a elaboração da representação e a relação com o real. Finalizando a proposta, no quarto nível 

a autora propõe o exame do alcance do documento, a sua difusão e impacto para a 

posteridade, bem como o seu uso como objeto de estudo e interesse para o historiador. 

As demais fotografias que compõem a série objeto não foram submetidas a essa 

análise detalhada proposta por Cassagnes (1996). Mas nem por isso elas deixaram de ser 

investigadas, tendo em vista a sua importância para o entendimento das semelhanças e 

contrastes existentes nos retratos, indicando a existência de constâncias e sequências 

cronológicas, bem como a unicidade e a multiplicidade das relações entre os fotografados, 

conforme nos sugere Leite (2001), ao abordar a necessidade da formação de séries nos 

estudos com imagens. Para esta autora a seriação das fotografias se faz necessária, ainda, para 

possibilitar o desencadeamento de imagens análogas e/ou contrárias, permitindo assim, “o 

aguçamento da percepção visual do observador”, contribuindo “com ressonâncias mais 

intensas”, para despertar “evocações esclarecedoras” e, enfim, para a “análise do que é visto e 

do que está implícito” nos retratos (LEITE, 2001, p.179). 

Cabe dizer então, que as fotografias sobre as quais realizamos nossas investigações - 

tanto as que compõem as séries objeto, assim como os as que elegemos como representativas 

das séries - foram examinadas à luz de contribuições sugeridas por diversos autores que 

buscam apresentar propostas de análise, estudo e interpretação de imagens. Muitas vezes, 

mais do que tomarmos esses escritos como aportes metodológicos para nossas investigações, 

servimo-nos deles para o treinamento do nosso olhar, contribuindo assim, para as 

averiguações que desenvolvemos nesta pesquisa. Ao optarmos por não privilegiar um autor ou 

a uma metodologia específica para nossas análises, apostamos no trânsito por diversos 

campos do saber para o procedimento das verificações aqui propostas. Acreditamos ser este 

um dos possíveis artifícios que nos permitem investigar as intersecções entre o visual, o 

visível e a visão - os três focos de pesquisa propostos por Meneses (2003), que comportam as 

possibilidades para um exame da “dimensão visual da sociedade”. 

As reflexões de Kossoy (1989; 1999; 2007) contribuíram para o entendimento dos 

códigos formais e culturais inerentes à elaboração das imagens, bem como para os 

questionamentos relativos ao aparente e ao oculto que permeiam as representações 

fotográficas. As propostas do autor oferecem ainda subsídios para a compreensão da 

fotografia como documento visual, apontando as relações entre as fontes fotográficas e os 
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estudos históricos, apresentando também pressupostos para análise técnica, iconográfica e 

iconológica desses documentos. 

Na história da arte buscamos subsídios nos autores que problematizam as 

possibilidades de leituras e interpretações das imagens. Didi-Huberman (1998) indica que o 

ato de ver nos constitui e, entendendo a imagem como um limiar (um diante/dentro), sugere 

que esse ato desdobra-se sempre em dois: o que vemos e o que intencionamos ver. Gombrich 

(1993) assinala que a leitura correta da imagem só será possível pelo entendimento dos 

códigos, do texto e do contexto da sua produção. Ressaltando que a interpretação das imagens 

depende das expectativas prévias de quem as aprecia, o autor aponta para a chamada 

“aportación del espectador”, ou seja, a contribuição que o espectador faz a qualquer 

representação, recorrendo ao sortimento de imagens armazenadas na sua mente 

(GOMBRICH, 1993, p.136). Já Alberto Manguel (2001) alude aos limites das nossas aptidões 

para proceder as leituras e interpretações das imagens, indicando a contribuição dos nossos 

sentidos para a reconfiguração e moderação desses entendimentos. 

Essas últimas indicações nos aproximam do caráter subjetivo existente na leitura e 

interpretação das imagens e é nessa perspectiva que empregamos as recomendações expressas 

por Barthes21 (2006) na sua derradeira obra A câmara clara22. Com um texto que se equilibra 

entre a escrita acadêmica/analítica e a literária/emocional, o autor abdica do repertório 

conceitual que vinha empregando no tratamento dos estudos com fotografias – é bom lembrar 

que as noções de referente e significante permanecem contemplados nesses escritos - e opta 

por abordar uma metodologia impregnada das sensações que as imagens provocam face à sua 

experiência individual como espectador.  

Com base nessas afirmações, o autor apresenta os conceitos de Studium e Punctum. 

Para Barthes, o studium é o espetáculo, uma espécie de inventário cultural sempre possível de 

ser codificado. Já o punctum é o elemento que quebra e perturba o studium. É aquilo que parte 

da cena e trespassa, fere, punge e mortifica o spectator. No entanto, Barthes distingue 

punctum de choque, pois para ele uma foto pode ser chocante e não perturbar, pode gritar e 

não ferir. Ainda segundo o autor, o punctum pode ser um pormenor que nos chama a atenção, 

e às vezes, ao sentir sua presença, nos oferece uma nova leitura da foto. Esse pormenor é uma 

espécie de imobilidade viva, um detonador. Ele pode estar em estado latente, não se tornar 

                                                 
21 Conforme Fernando de Tacca (2005), os estudos de Roland Barthes estão vinculados à semiologia francesa 
sendo esta ligada ao estruturalismo de origem saussuriana. A partir dos seus primeiros textos sobre fotografia, 
publicados no início da década de 1960, a discussões de Barthes passam a apresentar os conceitos de denotação e 
conotação das imagens.  
22 Editado originalmente em 1980, A câmara clara de Roland Barthes é seu último livro publicado em vida.  
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imediatamente evidente e manifestar-se muito depois, mesmo quando não temos já a foto à 

nossa frente. O punctum, completa ainda Barthes, não é algo reflexivo que ressalte duma 

análise consciente. Trata-se antes de algo pré-reflexivo, pré-consciente: “é uma mutação viva 

do meu interesse, uma fulguração.” (BARTHES, 2006, p.58). Assim sendo, apontamos que as 

contribuições de Barthes (2006), não são tomadas nesta pesquisa como uma metodologia – o 

próprio autor deixa claro não se propor diretamente a isso - mas as suas recomendações 

serviram para encorajar nosso trabalho com fotografias, as nossas leituras subjetivas e 

pessoais dos retratos, bem como para nortear a escalação das fotografias representativas 

dentro de cada série objeto.  

Cabe salientar que, além de considerar as fotografias analisadas como “fontes”, 

tomamos estas também como “objetos” das nossas investigações, passando a averiguar não 

somente o seu conteúdo, mas igualmente a materialidade desses artefatos. Não se trata, no 

entanto, de tentar fazer uma história através fotografia e da fotografia, pois como sugere 

Kossoy (1989, p.35-37), essas investigações, apesar de se entrecruzarem, comportam a 

utilização de vertentes metodológicas distintas. O que gostaríamos de apontar, tomando as 

fotografias também como objeto nestas análises, são algumas condições de produção, 

circulação e consumo desses retratos na região e no período estudado, procurando contribuir 

assim, para as pesquisas que buscam compreender o “circuito social da fotografia”.23 

Objetivando esquadrinhar o circuito social das fotografias utilizadas nesta análise, 

optamos também pela realização da coleta de alguns depoimentos. Assim, efetuamos 

entrevistas com as pessoas que mantêm a guarda dos acervos, procurando obter informações 

sobre os fotografados, bem como dados relativos à produção, circulação e preservação desses 

retratos. Para a coleta desses relatos fizemos uso de entrevistas temáticas, conforme as 

indicações de Delgado (2006). Para a autora, essas entrevistas permitem recuperar narrativas 

de experiências e de processos específicos que foram vividos ou testemunhados pelos 

entrevistados. 

Dessa forma, deslocamos nossas análises das investigações mais simplificadas e 

explicativas das fontes visuais (análises iconográficas e/ou iconológicas) para um tratamento 

mais abrangente da visualidade. Procuramos assim, contribuir para a compreensão da 

importância da visualidade como uma dimensão relevante da vida social e dos processos 

sociais, conforme nos sugere Meneses (2003). É nesse sentido também, que buscamos 

problematizar as manifestações de masculinidades plurais que, sendo possibilitadas por atos 

                                                 
23 Com relação ao que se convencionou chamar de “circuito social da fotografia”, ver a obra organizada por: 
FABRIS, Annateresa. Fotografia: usos e funções no século XIX. São Paulo: Edusp, 1988.  
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performativos de gênero, se tornaram materializadas nos corpos dos fotografados pela 

aparência e, assim, se converteram em elementos visíveis para a posteridade, valendo-se do 

instante em que sua imagem foi capturada e reproduzida pelo aparato fotográfico.  

Apesar de já termos discutido algumas propostas de Butler (2001; 2008), acerca da 

subjetividade - como a proposição de que o sujeito se torna “generificado” ao ser sujeitado 

pelos processos de subjetivação impostos pelas normas regulatórias do sexo - utilizamos nesta 

pesquisa as sugestões de Guattari (2008), por acharmos que a abordagem deste abrange 

instâncias não consideradas pela autora, como o envolvimento de máquinas mass-midiáticas e 

do consumo no agenciamento e na produção de subjetividades. 

Conforme as propostas de Guattari (2008), os processos de subjetivação ocorrem 

pelos “agenciamentos coletivos de enunciação”. Na sua obra Caosmose: um novo paradigma 

estético, o autor oferece uma definição de subjetividade como sendo “o conjunto das 

condições que torna possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de 

emergir como território existencial auto-referencial, em adjacência ou em relação de 

delimitação com uma alteridade ela mesmo subjetiva.” (GUATTARI, 2008, p. 19). 

Sintetizando as colocações do autor, podemos dizer que os processos de subjetividade 

ocorrem ao mesmo tempo de forma coletiva e individual, operando em instâncias sociais/além 

do indivíduo (os códigos sociais e de conduta, as relações familiares, de trabalho, de amizade, 

etc.); bem como em instâncias individuais/aquém do indivíduo (a lógica dos afetos); e, ainda 

por meio de dispositivos maquínicos ou não-humanos (como a mídia e a linguagem); devendo 

ser consideradas também as escolhas emocionais e individuais de cada sujeito. 

Considerando as contribuições de Guattari (2008), para quem os processos de 

subjetivação envolvem instâncias individuais, coletivas e institucionais, nos vimos novamente 

diante de uma profusão de possibilidades para proceder nossa investigação. Lembrando das 

sugestões efetuadas por Serge Bernstein e Pierre Milza (1999) e, ponderando acerca da 

problemática da pesquisa, buscamos mapear os suportes que pudessem ter promovido a 

veiculação das imagens modelares de masculinidade pelo Vale do Itajaí-Mirim, na década de 

1940.  

Diante da grande quantidade de jornais e revistas de circulação regional e nacional, 

de filmes e de fotografias que encontramos dispostos em inúmeros ambientes (bibliotecas, 

arquivos históricos, arquivos digitais, acervos pessoais, lojas de livros e revistas usados, entre 

outros), optamos por utilizar nesta pesquisa, somente as fotografias e os periódicos que se 

encontram arquivados no Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, também 

conhecido como “Casa de Brusque”. Essa opção se justifica por pressupormos que a 
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existência desse material aí arquivado, denota uma possível circulação deles pelo Vale do 

Itajaí-Mirim, na década de 1940, já que grande parte do acervo da instituição citada origina-se 

de doações efetuadas por moradores da região. 

Num primeiro momento, procuramos coligir as fotografias que retratavam a elite 

local, em eventos sociais ou em cenas cotidianas, nos espaços públicos ou privados. Apesar de 

não podermos certificar se esses retratos tiveram uma ampla circulação pela região e, por 

conseguinte, que puderam ser vistos pelos sujeitos fotografados que figuram nas séries objeto 

que investigamos neste trabalho, pressupomos que essas fotografias contribuíram para 

veicular padrões de distinção, códigos de representação social e, sobretudo, imagens 

modelares de masculinidades num processo de recursividade contínua. Lembramos ainda que, 

segundo nos informaram os entrevistados, era bastante comum o hábito dos estúdios 

fotográficos possuírem álbuns e painéis nos quais expunham alguns retratos, servindo estes 

tanto para mostrar os trabalhos já efetuados como para exibirem imagens exemplares (poses, 

cenários, vestimentas, etc.) a serem reproduzidos pelos clientes. 

Cabe ainda dizer que, para mapear os integrantes da elite local, fizemos uso do 

conhecimento que possuímos acerca da história da região, buscando subsídios também nas 

páginas dos jornais que veiculavam notas sobre as principais personalidades do Vale do Itajaí-

Mirim no período. Outro critério que utilizamos para selecionar esses retratos é a data em que 

foram originalmente produzidos. Muitas das fotografias que observamos não estão ainda 

catalogadas pela instituição e não possuem, portanto, qualquer indicação de data ou 

procedência. Assim, utilizamos somente as fotografias nas quais foi possível identificar as 

pessoas retratadas e as datas em que foram efetuados os retratos. Após a seleção, essas 

fotografias foram disponibilizadas para este pesquisador por meio digital. Como metodologia 

de análise, importa dizer que esses retratos receberam o mesmo tratamento analítico 

dispensado às fotografias que compõem as séries objeto, em conformidade com os aportes 

teóricos já apontados anteriormente.  

No momento seguinte da pesquisa, efetuamos o arrolamento dos periódicos que se 

encontram arquivados na Casa de Brusque, localizando uma coleção bastante extensa de dois 

tablóides que circularam semanalmente pela região do Vale do Itajaí-Mirim, na década de 

1940: os jornais O Rebate24 e Correio Brusquense25. Manuseando milhares de páginas, 

                                                 
24 Conforme o historiador brusquense Ayres Gevaerd, o jornal O Rebate começou a circular na data de 3 de 
fevereiro de 1934, tendo como diretor Alvino Graf. Na década de 1940 a redação do periódico tinha como 
endereço a Av. João Pessoa (atual Av. Cônsul Carlos Renaux), localizada na região central da localidade de 
Brusque-SC. Não foi possível localizar a tiragem do jornal. Sobre a primeira edição do periódico e informações a 
respeito de seu fundador ver: Notícias de Vicente Só. Ano VIII, n.55, jan-jul, 1999.   
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procuramos compilar as imagens publicadas nesses periódicos, muitas delas dispostas em 

notícias, artigos e notas e, ainda, outras vinculadas a anúncios de remédios, produtos de 

higiene e beleza, artigos de vestuário e casas de alfaiataria. Tomamos ainda para essa 

compilação, as imagens utilizadas para divulgar as estreias de filmes ou usadas para ilustrar a 

programação semanal do cinema da região26. Autorizados pela direção da instituição, 

fotografamos 222 páginas desses jornais, arquivando essas imagens em formato digital para 

efetuar um posterior cotejamento das informações. 

Considerando que a significação de uma “mensagem visual” é construída pela 

interação entre imagem, texto e legenda, o tratamento analítico dispensado a essas fontes 

resulta das proposições efetuadas por Joly (1996). Os aportes teóricos sugeridos por essa 

autora, que se inscrevem no campo dos estudos semióticos, possibilitam compreender 

formação da “mensagem visual” por meio de três outras mensagens: a plástica, a icônica e a 

linguística. Sendo elas ao mesmo tempo distintas e complementares, essas imagens agem de 

forma interativa, permitindo ao espectador detectar a mensagem na sua totalidade. 

Salientamos que os subsídios propostos por autores que já mencionamos anteriormente, 

também contribuíram para as averiguações dessas imagens, visto que as suas proposições 

cooperaram para habilitar nosso olhar às leituras propostas nesta dissertação. 

Nas páginas desses jornais citados, buscamos também compilar uma série de artigos, 

matérias, notícias, editais, anedotas e notas que problematizavam e/ou discorriam sobre 

assuntos como o trabalho, a saúde, a família, etc., contemplando ainda tópicos acerca da 2ª. 

Guerra Mundial, do patriotismo, do heroísmo, entre outros. Optamos também por investigá-

los promovendo alguns cotejamentos com as fotografias analisadas, pois certamente esses 

escritos contribuíram para urdir, assim como as imagens, comportamentos modelares de 

masculinidades no período estudado. 

Durante as pesquisas efetuadas nos jornais O Rebate e o Correio Brusquense, 

também nos deparamos com inúmeros anúncios, que veiculavam a programação semanal dos 

                                                                                                                                                         
25 Segundo dados constantes no cabeçalho desse periódico, o jornal foi fundado em 12 de março de 1938, tendo 
como proprietário Álvaro Rodrigues de Carvalho. O tablóide teve vários diretores, entre eles Raul Schaefer, Ciro 
Gevaerd e Antonio Heil. O Correio Brusquense foi publicado semanalmente até o ano de 1948. Também não 
encontramos o registro de tiragens desse periódico. 
26 Em ambos os jornais pesquisados, encontramos somente a veiculação de anúncios relativos à programação 
semanal de filmes exibidos no Cine Coliseu. No entanto, sabemos da existência de outro cinema na região, o 
Cine Guarany de propriedade de Carlos Gracher. Inaugurado em março de 1934, o Cine Guarany passou a ser 
denominado, mais tarde, Cine Gracher. Não foi possível averiguar o motivo da ausência de anúncios deste 
último nos dois periódicos investigados. Sobre os primórdios do cinema na localidade de Brusque e o trabalho 
pioneiro de Carlos Gracher, ver: GEVAERD, Ayres. Cinematographo. In: Notícias de Vicente Só: Brusque – 
ontem e hoje. Ano 1, n.3. p. 56-58. Exemplar disponível na Casa de Brusque.    
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filmes exibidos em um dos cinemas da região: o Cine Coliseu27. Catalogamos cerca de 700 

filmes exibidos entre 1941 e 1950 e, com a compilação desses dados, selecionamos alguns 

títulos para verificação do seu enredo, optando por averiguar os filmes que pudessem estar 

relacionados à pesquisa que desenvolvemos, procurando contemplar ainda uma amostragem 

diversa de gêneros cinematográficos.  

Cientes de que nossa pesquisa baseia-se majoritariamente nas investigações 

relacionadas às imagens, passamos a procurar meios que nos possibilitassem assistir aos 

filmes cujos enredos havíamos previamente selecionado. Buscamos assim, averiguar a 

disponibilidade desses filmes para locação ou compra, verificando ainda a possibilidade de 

encontrá-los para execução de download em sites eletrônicos. Ao final desse levantamento 

foram localizados, assistidos e avaliados oito filmes, cujas apreciações encontram-se 

delineadas ao longo deste trabalho, relacionadas às temáticas de investigação desenvolvidas 

nos capítulos desta pesquisa. 

Mesmo não tendo o cinema e a produção fílmica como principal mote de nossa 

pesquisa, acreditamos que não poderíamos averiguar esses filmes sem um devido suporte 

teórico. Buscamos assim, nos escritos de Ferro (1992), mais especificamente na sua obra 

Cinema e História, algumas considerações com referência ao uso de filmes como documentos 

e fontes para os estudos em história. 

Ainda com relação à programação do Cine Coliseu, veiculada pelos jornais O Rebate 

e o Correio Brusquense, cabe dizer que encontramos alguns anúncios de cines-jornal, 

produzidos por agências ligadas ao governo brasileiro - como o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) - assim como os “jornais de guerra” realizados por agências de notícia e 

propaganda ligadas ao governo norte-americano. Optamos por dispensar a investigação desses 

cines-jornal, considerando a grande quantidade de fontes que já tínhamos reunido; o tempo 

limitado que possuímos para a pesquisa; a dificuldade em encontrar esses materiais 

disponíveis, além da premissa de não termos as questões relativas à Segunda Guerra Mundial 

como foco principal de nosso trabalho. No entanto, não deixamos de ponderar que esses 

cines-jornal contribuíram para veicular modelos idealizados de masculinidade, especialmente 

relacionados a valores evocados em tempos de guerra, como o heroísmo, a bravura e o 

patriotismo, entre outros. 

                                                 
27 Segundo nota publicada no jornal O Rebate em 1941 o Cine Coliseu, com sede na região central da localidade 
de Brusque, era de propriedade de Henrique Brattig, também funcionário do banco INCO. (O Rebate, Ano VIII, 
n.358, 19/04/1941. Exemplar disponível na Casa de Brusque). Conforme pudemos constatar durante a pesquisa 
efetuada nos jornais locais, além da exibição de filmes o Cine Coliseu era também palco de apresentações 
musicais, de teatro e dança. Nos anúncios semanais publicados nos periódicos, o nome do cinema aparece 
também grafado como Cine Colyseu. Optamos neste trabalho por utilizar a grafia Cine Coliseu.      
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Ao fazermos o arrolamento dos periódicos guardados na Casa de Brusque, além de 

localizar os jornais que já mencionamos, encontramos ali arquivados alguns números esparsos 

de revistas de circulação nacional e estadual. Entre elas, localizamos alguns exemplares, a 

saber: um de O Cruzeiro28, um da Revista do Globo29, dez da revista Seleções30 e um da 

revista Sul América.31 Já entre as revistas editadas no estado de Santa Catarina, encontramos 

um exemplar da revista Leia-me!32 e quatro de O Vale do Itajaí33. Localizamos ainda duas 

revistas sobre as quais não conseguimos obter informações a respeito da circulação ou local 

de produção, visto que foram editadas sem expediente: revista Idéias e revista Neptuno. Para 

coletar os dados delas, adotamos os mesmos procedimentos que tomamos com os jornais: 

privilegiamos a compilação das imagens veiculadas no corpo editorial e nos espaços 

publicitários sem dispensar, igualmente, o arregimento de artigos, matérias, notícias, editais, 

anedotas, notas, entre outros, que se mostrassem pertinentes às análises propostas. Com 

relação à análise e interpretação dessas imagens coletadas, utilizamos o mesmo tratamento 

analítico dispensado aos dados coletados dos jornais: a metodologia da “mensagem visual” 

proposta por Joly (1996). Quanto aos textos coligidos dessas revistas, efetuamos igualmente 

alguns cotejamentos com as fotografias estudadas nas séries objeto. 

Com base na codificação desses dados coletados, percebemos que determinadas 

imagens modelares de masculinidade circularam pelo Vale do Itajaí-Mirim, na década de 

                                                 
28 Conforme Ana Maria Mauad (1999), A revista O Cruzeiro foi lançada em 10/11/1928, com uma tiragem 
inicial de 50.000 exemplares, cifra bastante significativa para a época. A revista, vinculada à empresa OS 
DIÁRIOS ASSOCIADOS, de propriedade de Assis Chateaubriand, tornou-se um marco na história do 
jornalismo brasileiro, introduzindo uma linha editorial de influência marcadamente norte-americana e com um 
aumento significativo no uso de fotos em suas edições. Sobre o papel das revistas ilustradas na criação de novos 
padrões de comportamento e sociabilidade no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, ver: MAUAD, 
Ana Maria. Janelas que se abrem para o mundo: fotografia de imprensa e distinção social no Rio de Janeiro, 
na primeira metade do século XX. In: E.I.A.L. ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE VOLUMEN. v.10, n.2, julio-diciembre, 1999. 
Disponível em: <http://www.tau.ac.il/eial/X_2/mauad.html>. Acesso em 11 jun.2009. 
29 Segundo Liziane do Espírito Santo Soares (2002), a Revista do Globo, de edição quinzenal, foi editada entre 
os anos de 1929 até 1967, em Porto Alegre. Conforme a autora, a revista era dirigida ao público feminino, 
veiculando matérias relativas ao comportamento das mulheres, ao seu papel no universo doméstico e na 
educação dos filhos, aliadas a prescrições relativas à beleza e saúde. 
30 Conforme Mary A. Junqueira (2001), Seleções é a versão brasileira do Reader’s Digest norte-americano, 
revista lançada nos Estados Unidos em 1922. No Brasil, Seleções foi lançada em 1942. Na década de 1970, os 
escritórios da revista saíram do Brasil e foram transferidos para Portugal. 
31 Revista editada pela Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida. No número localizado, referente 
ao período de janeiro-março de 1948, a tiragem informada é de 100.000 exemplares. Como não há informações 
sobre o preço da revista, acredita-se que tenha sido distribuída gratuitamente.  
32 Sendo uma “Revista mensal ilustrada” conforme informações indicadas no expediente do exemplar localizado 
na Casa de Brusque, datado de 9/2/1949, a revista Leia-me!, editada em Florianópolis-SC, tinha como 
proprietário e diretor responsável João Frainer, contando com os escritos de colaboradores locais e de 
correspondentes de São Paulo.  
33 Não foi possível encontrar informações acerca desse periódico, visto que nenhuma das quatro edições 
localizadas fora editada com expediente. No entanto, devido ao conteúdo editorial da revista, presumimos que 
ela tenha sido editada na cidade de Blumenau-SC.  
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1940, por meio de instituições e discursos, agenciando significados, efeitos de sentido e 

processos de identificação entre os moradores daquela região. Nesse contexto, buscamos 

investigar de que forma essas imagens modelares dialogaram com os sujeitos cujas efígies se 

encontram materializadas nas fotografias que compõem as séries objeto de nossa 

investigação, permitindo inscrever nos corpos deles, manifestações de gênero e, por 

conseguinte, de masculinidades plurais por meio da aparência. Para tanto, dividimos este 

trabalho em três capítulos. 

No primeiro capítulo buscamos investigar os retratos produzidos em estúdios 

fotográficos (série objeto 1). Considerando que essas fotografias foram manufaturadas 

objetivando a circulação e exibição, entendemos que as performances de gênero aí 

manifestadas são designadas ao espaço público e encontram-se vinculadas, portanto, à 

elaboração de uma imagem que os fotografados almejavam para si.  

No segundo capítulo investigamos as fotografias que compreendem a série objeto 2 – 

Retratos de casamento. Tomadas como um importante artifício da publicização da união 

conjugal é por meio desses retratos que se buscava, também, tornar pública a alteração da 

situação social pela qual estavam passando os nubentes. Dessa forma, considerando que 

pertencia à noiva o papel central nesse rito, caberia a ela, igualmente, figurar como 

personagem principal inclusive no retrato do consórcio conjugal. No entanto, mesmo sendo 

destinado ao noivo um papel “secundário” nesse ritual e, por conseguinte, na fotografia de 

casamento, a performance masculina aí manifestada, encontra-se impregnada de uma série de 

significações, por meio das quais ele buscava tornar pública uma imagem idealizada de 

masculinidade. 

No terceiro capítulo analisamos os instantâneos realizados aos domingos (série 

objeto 3 – retratos de domingo). Nessas fotografias, efetuadas ao ar livre, que apresentam um 

caráter espontâneo e amador, os retratados figuram em poses, roupas e ambientes menos 

formais do que nas fotografias manufaturadas em estúdios. Nestes “momentos”, a 

performance masculina encontra-se vinculada à espontaneidade, à recreação, aos jogos de 

conquista e sedução e, ainda, à celebração da mocidade e da vida de solteiro. 

Assim sendo, estendemos aos leitores deste trabalho o convite feito pelo historiador 

da arte Didi-Huberman (1998): fazer da experiência do “ver” um exercício de crença. Para 

este autor toda imagem se encontra estruturada como um limiar, uma cripta aberta e, perante 

essa possibilidade, o nosso olhar será continuamente cindido em dois. Nesse sentido, veremos 

sempre um volume e um vazio, àquilo que vemos e àquilo que acreditamos ver e, nessa 

perspectiva, seremos tomados por um luto e por um desejo. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 
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254). Se o objeto que vemos é aquilo que vemos e nada mais, permanecemos sempre aquém 

da cisão aberta no momento da observação, pois ficamos atentos somente ao que é visto e 

acreditamos que “todo o resto não mais nos olharia”. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.38). Este 

autor ressalta que essa atitude faz da experiência do ver uma experiência rasa, uma vitória da 

linguagem sobre o olhar, uma afirmação que não haveria mais nada para se ver do que o 

volume e que esse volume não seria nada mais além dele mesmo. No entanto, se fizermos da 

experiência do ver um exercício de crença o vazio perderá seu poder inquietante e, à maneira 

da crença no Cristo ressuscitado, poderemos ver o corpo do morto deixando o túmulo, 

abandonando o lugar concreto para reviver num lugar sonhado, onde permanecerá “belo e 

bem feito, cheio de substância e cheio de vida”. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.41). 

Dessa forma, por meio das rememorações, leituras, análises e interpretações que nos 

propomos a efetuar neste trabalho, os personagens eternizados pelos registros fotográficos que 

escolhemos para elaborar este estudo poderão, enfim, apresentar o seu espetáculo infestado de 

“agoras”. Mas se toda imagem fotográfica tem atrás de si uma história, conforme nos sugere 

Kossoy (2005, p.41) seria pertinente lembrar também das recomendações de Gombrich (1993, 

p.136): nenhuma imagem pode contar a sua própria história. O que podemos “ver” então, 

nessas imagens esmaecidas do passado? Talvez uma existência que se desdobra 

continuamente, por meio das quais, conforme alude Manguel (2001, p.21) tentamos abarcar e 

compreender a nossa própria existência. 

Na visão de Barthes (2006), todas as fotografias do mundo formam um labirinto e, 

citando Nietzsche, escreve: “um homem labiríntico nunca procura a verdade, mas apenas a 

sua Ariadne.” (NIETZSCHE apud BARTHES, 2006 p. 83). Numa apropriação dessas 

considerações, que talvez os próprios autores não acolhessem ou sancionassem, nos 

aventuramos a dizer que, ao percorrer o labirinto de fotografias que compõem este trabalho 

nunca buscamos a verdade.34 Envolvidos no jogo de evidências que ora se explicitavam ora se 

escondiam, procuramos apenas nossos Teseus e Minotauros. 

 

 

 

 

                                                 
34 Sobre a relação entre história e verdade, indicamos aqui as considerações do historiador François Bédarida: 
“Não obstante, e sem cair, assim espero, no ubris, declaro abertamente que a despeito de tudo a busca da verdade 
deve ser explicitamente considerada a regra de ouro de todo historiador digno desse nome. Alfa e ômega desse 
ofício. Mesmo sabendo que não conseguiremos jamais dominar essa verdade, mas apenas nos aproximar dela. 
Chama vacilante e frágil na noite, mas que apesar de tudo ilumina o nosso caminho e sem a qual mergulharíamos 
nas trevas.” (BÉDARIDA, 2006, p.222).  
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CAPÍTULO I 

 

HOMENS EM POSE: ENCENANDO APARÊNCIAS NO ESTÚDIO 
FOTOGRÁFICO 

 

Só os espíritos fúteis não julgam pelas aparências. 
O verdadeiro mistério do mundo é o visível, e não o invisível. 

(Oscar Wilde, 2000, p.39). 
 

Neste capítulo buscamos investigar quais as imagens modelares de masculinidade 

que circularam pelo Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940 e, por meio da análise de 

fotografias de moradores dessa região, verificar de que forma essas imagens dialogaram com 

os corpos dos fotografados, colaborando assim, com a elaboração de representações 

performatizadas de masculinidades manifestadas nesses retratos. 

Consideramos que essas fotografias, sendo produzidas para servirem como objetos 

de circulação e exibição e, portanto, destinadas ao espaço público, possibilitaram o dispêndio 

com a produção de uma imagem idealizada. Para essa produção se fez necessário o 

arregimento de um sistema simbólico, no qual a aparência, sendo a dimensão da experiência 

social que insere, agencia, representa e, desse modo, constitui os sujeitos no mundo social, 

possibilitou a composição da representação dessa imagem almejada que os fotografados 

desejavam para si. Compreendemos que no processo de arregimento dessa representação 

fotográfica, os retratados foram agenciados por inúmeras imagens que circularam pelo Vale 

do Itajaí-Mirim na década de 1940, por meio dos filmes, da imprensa, da publicidade e de 

outros meios midiáticos.  

Pontuamos ainda neste capítulo, algumas questões acerca dos modelos de 

representação engendrados pelo retrato burguês que, presumimos, ainda subsistem nessas 

fotografias que analisamos. Verificamos que a partir desse modelo de retrato, surgido no 

século XIX, imprimiu-se à imagem, uma crença no paralelo existente entre fisionomia e 

personalidade, contribuindo para a fabricação de arquétipos, legitimados por representações 

simbólicas. Apresentamos ainda algumas reflexões sobre a aparência, e retomamos aqui 

algumas discussões da forma como o corpo se apresenta como suporte e meio de 

manifestação dessa aparência.  

Dessa forma buscamos investigar, com base na análise desses retratos produzidos 

em estúdios fotográficos, quais as imagens modelares de masculinidade que circularam pela 
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região no período estudado e, de que forma essas imagens, tomando-se por base uma relação 

dialógica com os retratados, contribuíram para que estes manifestassem determinadas 

performances de masculinidades no instante em que se deixaram fotografar.  

 

1.1 É o homem de boa aparência que vence!35 
 

Num domingo à tarde, no ano de 1947, o sol da primavera esquenta a velha casa de 

madeira edificada num pequeno elevado, próximo à estrada principal, na localidade de 

Guabiruba. No interior da casa, o cheiro de café se espalha pela cozinha enquanto Mathilde 

Schaefer põe à mesa o leite, o pão, o queijo branco, o melado de cana, a nata e a kuchen36. O 

café está sendo preparado para ser servido às visitas: um grupo de familiares de seu marido 

Jacob que haviam migrado há algum tempo para outra cidade. Em torno da mesa, a conversa 

se estende pela tarde. Ao anoitecer os familiares se despedem e, nesse momento, ao desejarem 

boa viagem ao grupo que tomará a estrada, Mathilde e Jacob recebem de Engelberto Schaefer, 

um de seus afilhados que acompanha o grupo, uma fotografia37. 

O retrato ofertado aos padrinhos, que será por muitas vezes exibido, com orgulho, 

por estes a parentes e amigos, mostra a figura do rapaz, vestindo um casaco escuro bem 

cortado. Calças listradas, camisa, gravata e sapatos completam o vestuário do jovem que, na 

mão direita, segura um chapéu escuro de feltro. O cenário da fotografia é bastante simples: 

uma cortina e uma mesa com toalha rendada ladeiam o rapaz, que se mostra à câmera 

fotográfica com o corpo postado ligeiramente de lado, mantendo o olhar fixo na objetiva 

(figura 1). 

Empreendendo um exercício de imaginação, poderíamos pensar no investimento 

efetuado pelo fotografado para obtenção do seu retrato. Conforme os relatos obtidos com 

Evelina Schlindwein, prima de Engelberto, ficamos sabendo que ele trabalhou por um tempo 

na lavoura na localidade de Guabiruba, no cultivo de um lote de terra de propriedade da 

família, mudando-se nos anos iniciais da década de 1940, junto com os seus familiares, para 

uma cidade do Alto Vale do Itajaí38, onde empregou-se como aprendiz em uma alfaiataria. 

                                                 
35 Texto retirado de um anúncio da loção pós-barba Aqua Velva, veiculado na revista Seleções em maio de 1950.  
36 Espécie de bolo coberto com farofa doce, banana, ricota ou nata, bastante popular nas comunidades teuto-
brasileiras. 
37 Relato baseado nos depoimentos de Evelina Schlindwein. 
38A família de Engelberto Schaefer mudou-se, especificamente, para a área geográfica que compreende 
atualmente o município de Presidente Getúlio. Conforme informações contidas no sítio eletrônico do Governo do 
Estado de Santa Catarina, a região onde se encontra esse município, localizado na confluência dos rios Índios e 
Krauel, foi colonizada por suíço-germânicos que aí se estabeleceram em 1904, denominando a localidade como 
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Figura 1 – Retrato de Engelberto Schaefer. 
                 Fonte Autoria: Fotografia Hamonia, data presumida: 1947. Dimensões: 13,5 x 8,5 cm. 
                 Acervo do autor. 

 

É provável que sua fotografia tenha sido efetuada num estúdio localizado em uma 

das cidades daquela região. Ao analisarmos o verso do retrato (figura 3), podemos encontrar 

alguns registros que informam a sua provável autoria: no canto superior esquerdo encontra-se 

um carimbo e neste, disposto de forma circular e escrito em caixa alta, lê-se o que parece ser o 

nome do estúdio - fotografia Hamonia. No centro desse carimbo acha-se escrito Schmoelz, 

indicando possivelmente o sobrenome do proprietário do estúdio ou, ainda, do fotógrafo. 

Abaixo desse sobrenome, o número 1.529 escrito a lápis sugere ser este o provável registro da 

numeração do negativo. Apesar de esses dados constarem no verso do retrato, não foi possível 

                                                                                                                                                         
Neu Zurich (Nova Zurique). Com a ruptura dos acordos diplomáticos entre o Brasil e a Alemanha, no período da 
II Guerra Mundial, o nome da cidade foi alterado para Getúlio Vargas, passando a denominar-se, mais tarde, 
Presidente Getúlio. Disponível em: 
<http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/historia/paginas/08imigrantes.html>. Acesso em 6 dez.2010. 
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localizar as informações relativas ao fotógrafo ou, ainda, ao estúdio fotográfico, tendo em 

vista a escassez de registros e pesquisas efetuadas com os inúmeros fotógrafos “anônimos” 

que exerceram seu ofício nas diversas regiões do país, não sendo diferente a situação no 

estado de Santa Catarina39.  

Nesse sentido, podemos mencionar as considerações do historiador Boris Kossoy 

(2007, p. 63-66), acerca da necessidade de efetuar-se uma história da fotografia que 

contemple os estudos com esses fotógrafos anônimos, para que se tenha uma melhor 

compreensão do fenômeno fotográfico em suas múltiplas conexões com a história e a 

memória. Esses fotógrafos anônimos ou desconhecidos, conforme sugere o autor, representam 

a massa dos artesões da imagem jamais mencionados por qualquer história e, 

consequentemente, o conhecimento sobre as atividades destes provocaria avanços 

significativos nos estudos sobre a memória histórica e fotográfica do país. Ainda com relação 

à manufatura do retrato, cabe dizer que, mesmo por meio dos depoimentos colhidos para este 

estudo, não conseguimos obter informações detalhadas referente à sua execução. A falta 

desses subsídios não permitiu que soubéssemos, por exemplo, qual o valor pago por 

Engelberto pelos serviços do fotógrafo, se este custeou os trabalhos com parte dos valores 

recebidos com seu ofício ou, ainda, se obteve algum tipo de ajuda financeira para realizar sua 

fotografia. 

No entanto, consideramos que seria insensato ajuizar que o investimento realizado 

por Engelberto teria abarcado somente os gastos com o trabalho do fotógrafo ou, ainda, com a 

manufatura das cópias do seu retrato. Concebendo a possibilidade de que, ao permitir-se 

fotografar, lhe ocorria a ideia de estar contribuindo com a elaboração de uma imagem pela 

qual gostaria de ser reconhecido e lembrado, seria válido considerar, igualmente, seu 

dispêndio com o que Kossoy (2005, p. 40) denominou de “organização da aparência”. Para 

este autor, conforme já mencionado na introdução deste estudo, essa aparência organizada, 

vista como um ato que se encontra intrinsecamente relacionado ao processo de elaboração da 

representação nos retratos, é a base ideológica na qual se fundamenta a construção estética da 

                                                 
39 Boris Kossoy propõe uma interessante discussão acerca da importância dos fotógrafos anônimos para a 
consolidação de uma história da e pela fotografia no Brasil em: KOSSOY, Boris. Por uma história fotográfica 
dos anônimos. In: KOSSOY, Boris. Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo. Cotia, SP: Ateliê 
Editorial, 2007. p.63-77. Sobre os trabalhos com fotógrafos, casas de edição, criação de foto clubes e os circuitos 
de exposição e, ainda, sobre estudos com as diversas vertentes que compreendem a produção recente de 
pesquisas com fotografia e cultura visual na historiografia brasileira, ver: MONTEIRO, Charles. A pesquisa em 
história e fotografia no Brasil: notas bibliográficas. In: Revista Anos 90, v.15, n.28, p.169-185. Porto Alegre, 
dez.2008. Entre outras publicações recentes que oferecem algumas informações sobre fotógrafos e estúdios em 
regiões diversas do país, podemos citar: LUCÍDIO, João Antonio Botelho. Ofício e arte: fotógrafos e fotografia 
em Mato Grosso 1860-1960. Cuiabá: Carlini & Caniato: EdUFMT, 2008; SILVA, Carla Fernanda da. Grafias 
da luz: narrativa visual sobre a cidade na Revista Blumenau em Cadernos. Blumenau: Edifurb, 2009.  
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representação fotográfica. Tendo como característica antológica registrar o aparente, continua 

Kossoy (2005, p. 40), essa elaboração da aparência cumpre o papel de representação e, assim, 

contribui para a constituição de outra realidade: a realidade externa dos fatos ou, a segunda 

realidade a qual também já nos referimos anteriormente.  

Dessa forma, acreditamos que o investimento na “organização da aparência” não foi 

negligenciado por Engelberto no momento em que procurou o estúdio para registrar a sua 

efígie e, desse modo, a escolha do vestuário, o cabelo bem penteado, a barba aparada, entre 

outros, podem ser tomados como participantes do arregimento simbólico pelo qual o 

fotografado procurava construir uma imagem idealizada de si, a ser materializada e 

preservada no retrato.  

Porém, salientamos que não podem ser descartadas as contribuições perpetradas pelo 

fotógrafo na elaboração dos retratos, visto que estes procuravam determinar, na maioria das 

vezes, as poses, os cenários e os objetos que compunham a cena a ser fotografada. Nesse 

aspecto, devemos apreciar ainda os subsídios decorridos dos elementos técnicos que os 

fotógrafos dispunham (câmeras, equipamentos de luz, laboratórios de revelação e retoques, 

aparato cenográfico, etc.) para a concepção dos retratos. Caberia considerar, ainda, a ressalva 

registrada por Leite (2001, p. 45), a respeito da produção da imagem idealizada nos retratos. 

Para essa autora, toda observação sempre afeta o observado e, do mesmo modo, a colaboração 

entre fotografado e fotógrafo, existente no instante da elaboração do retrato, não pode ser 

ignorada. Assim, tendo consciência de estarem sendo observados pelo retratista, os 

fotografados procuram colaborar com este também no breve instante em que a imagem é 

capturada pelo aparato fotográfico, cooperando com posturas, gestos, olhares, etc. na 

elaboração da imagem que aspiram para si.  

Mas para além das suposições e asseverações que assinalamos até aqui, gostaríamos 

de alocar uma interrogação sobre a significação dessa fotografia, em conformidade com o que 

nos propõe Cassagnes na “Grade de análise do documento iconográfico” (1996): para qual 

finalidade teria Engelberto produzido este seu retrato?  

Para responder a esse questionamento, retornamos à investigação dos vestígios 

deixados no verso dessa fotografia (figura 3). Na parte inferior do lado direito do retrato, 

aparecem algumas linhas paralelas dispostas para a escrita, da mesma forma como são 

encontradas no verso de cartões postais. Salientamos que uma parcela significativa dos 

retratos produzidos em estúdios que encontramos nos acervos estudados, e que guardam 

semelhanças com as dimensões da fotografia analisada (13,5 x 8,5 cm), também apresenta no 

verso, a disposição dessas linhas. Presume-se, assim, que elas já vinham impressas no próprio 
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papel fotográfico que se destinava a esse formato de retrato. Esse detalhe parece indicar o 

propósito de essas fotografias tornarem-se objetos de circulação e distribuição e, nesse 

sentido, depois de serem produzidas, enviadas a familiares distantes e/ou conhecidos ou, 

ainda, para serem ofertadas a pessoas próximas. Acredita-se, então, que acabavam por 

fomentar a multiplicação dos investimentos na fabricação de uma imagem idealizada dos 

fotografados. 

Dessa forma, supomos que, ao procurar o estúdio para deixar-se fotografar, 

Engelberto buscava elaborar um retrato com o objetivo de fazer deste um objeto de circulação 

e distribuição entre familiares e conhecidos e, dessa forma, preocupou-se em produzir uma 

imagem de si que funcionasse, igualmente, como objeto de exibição. É provável, também, que 

a fotografia entregue aos padrinhos Jacob e Mathilde simbolizasse, para ele, a possibilidade 

de demonstrar o progresso material conseguido em outra cidade, na qual tendo se empregado 

numa alfaiataria, teve oportunidade de abdicar dos trabalhos desempenhados na lavoura. Essa 

qualidade dos retratos, de se constituírem-se como projetos de condição social, já havia sido 

detectada por Leite (2001), nas pesquisas efetuadas com fotografias de famílias de imigrantes, 

elaboradas em São Paulo, no final do século XIX e início do século XX. Ao averiguar as 

coleções guardadas por essas famílias, a autora identificou a função desses retratos em 

documentar, para os familiares ausentes, a prosperidade dos que haviam se mudado e, com 

isso, observou a preocupação dos fotografados em produzir um espetáculo que fosse visto e 

distribuído para outros ramos da família (LEITE, 2001, p. 97). 

Assim, mesmo tendo sido produzida em outro lugar e, em outro momento, 

poderíamos considerar a fotografia de Engelberto como um artefato que, portando uma 

imagem idealizada destinada à exibição, carregava igualmente a função de comunicar a 

situação social em que ele se encontrava. Essa proposição nos parece ainda mais pertinente 

quando analisamos outro retrato de Engelberto encontrado nos acervos pesquisados, no qual 

ele aparece acompanhado de seu empregador (figura 4). Nessa fotografia, aparentemente 

produzida no mesmo estúdio fotográfico da primeira, porém em data posterior a esta, os dois 

retratados não se eximem de posar vestindo, possivelmente, seus melhores trajes. A presença 

dessa segunda fotografia nos acervos pesquisados denota que, da mesma forma como a 

primeira, esta última foi entregue ou enviada aos familiares da localidade de Guabiruba, 

possibilitando assim, a exibição da condição social do fotografado entre seus familiares ou, 

ainda, promovendo a circulação de uma imagem na qual Engelberto procurava demonstrar a 

existência de laços de proximidade com seu empregador. 
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Ao analisarmos esses dois retratos de forma mais detalhada, identificamos um 

pormenor que, talvez, pudéssemos relacionar com a ideia do punctum proposto por Barthes 

(2006). Tanto na fotografia em que posa sozinho quanto no retrato em que se deixa fotografar 

com o empregador, Engelberto ostenta, no polegar da mão esquerda, uma unha grande, 

cortada em formato pontiagudo (figura 2). 

 

 
Figura 2 – Retrato de Engelberto Schaefer, sozinho e acompanhado de seu patrão (detalhes). 
                 Fonte: Acervo do autor. 

 

Lembremos que o fotografado trabalha como alfaiate e, se na época quando foram 

efetuados os retratos, ainda era aprendiz ou se já havia sido promovido ao posto de oficial, 

não sabemos. Todavia, o que nos propomos aqui, é considerar que a unha pontiaguda do 

polegar, usada por muitos alfaiates para vincar e marcar os tecidos no momento do talhe, 

tornou-se para Engelberto uma forma de exibir sua condição social ou, ainda, uma maneira de 

expressar seu sentimento de pertença a uma classe ou grupo. 

Essa forma de exibição da condição social ou do sentimento de pertença, manifestada 

por meio das representações simbólicas que se encontram anunciadas nesses retratos, 

remetem possivelmente a um sentido de afirmação coletiva engendrado pelos parâmetros do 

retrato burguês do século XIX que, muito provavelmente, ainda continuaram a ressoar nessas 

fotografias elaboradas na década de 1940. Esse modelo de retrato do século XIX, conforme 

sugerido por Fabris (2004, p. 38) manifestava a representação honorífica do “eu” burguês, 
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contribuindo “para a afirmação moderna do indivíduo, na medida em que participa da 

configuração de sua identidade individual como identidade social.” Assim, o retrato burguês 

não procurava representar a individualidade do fotografado, mas sim compor um sentido de 

afirmação coletiva, um sentimento de pertença a uma classe ou grupo por meio da criação de 

arquétipos legitimados por representações simbólicas. 

Dessa forma, ao exibir nos retratos a unha com a qual exercia o seu ofício, 

Engelberto possivelmente procurava manifestar, além da distinção social, o seu sentimento de 

pertença a uma classe de trabalhadores que gozava, de certa maneira, de algum prestígio 

perante a sociedade na década de 1940: os alfaiates.  

É interessante notar como, no retrato em que empregado e empregador posam, as 

mãos com a qual ambos exercem seu ofício tornam-se elementos centrais na composição, para 

onde parece convergir o olhar do observador (figura 4). Nessa foto, Engelberto coloca seu 

braço direito nas costas, deixando a mão esquerda, na qual tem a unha pontiaguda, pender 

paralelamente ao corpo. Seu empregador repete a pose quase de forma semelhante, porém de 

forma espelhada, ocultando levemente a mão esquerda, deixando sua mão direita, em que 

ostenta a unha pontiaguda no polegar, solta próxima ao corpo. Assim, poderíamos alocar aqui 

as indicações de Fabris (2004), sobre o papel que desempenham as mãos e os pés como 

marcas distintivas na representação do retrato burguês no século XIX. A autora nos lembra 

que, num dos muitos manuais editados naquele período, o fotógrafo John Towler aconselhava 

concentrar a iluminação, além do rosto, também nas mãos e pés dos retratados, indicando 

assim, a preocupação da burguesia em padronizar determinadas posturas e gestos, buscando 

imprimir nos detalhes mais sutis a representação de sua dignidade e distinção (FABRIS, 2004, 

p.34). 

Num outro retrato, que compõe a série estudada neste capítulo, podemos observar 

igualmente a preocupação existente com a colocação das mãos para elaboração de uma pose 

que buscasse conferir uma representação distinta dos fotografados. No retrato de Erwin e 

Alois Riffel, elaborado em 1942 pelo estúdio fotográfico Baungarten, situado na região 

central da localidade de Brusque, os dois irmãos posam de pé, em frente a um cenário pintado 

com pequenas flores, ladeados por uma coluna (figura 5). Ambos vestem ternos escuros e, 

postados levemente de lado, têm os braços cruzados nas costas. É provável que o fotógrafo 

tenha lhes sugerido a pose ou, ainda, poderíamos supor que tivessem visto outras imagens nas 

quais os fotografados ostentavam a mesma postura.  

Os relatos de Erwin Riffel referente à manufatura do retrato nos fornecem algumas 

pistas sobre a escolha da posição para as mãos: tendo sido realizado após o retorno de Erwin 
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do serviço militar prestado na cidade de Blumenau, é possível que a pose selecionada pelos 

fotografados aluda à posição de descanso utilizada pelos soldados e, nesse sentido, mesmo 

não tendo se lembrado desses pormenores nos relatos que nos forneceu, é muito provável que 

Erwin tenha sugerido a pose a ser mostrada no retrato. Ou talvez, reconhecendo em Erwin a 

imagem do soldado pela aparência que ele portava (principalmente pelo característico corte de 

cabelo), o fotógrafo tenha recomendado a pose aos irmãos.  

Apreciações à parte é certo que, da mesma forma como para Engelberto, a maneira 

escolhida para posicionar as mãos dos dois irmãos acabava por conferir à imagem deles, a 

representação de sua dignidade, distinção e sentimento de pertença, contribuindo assim, para a 

produção de uma imagem idealizada dos mesmos. Mas com relação aos elementos distintivos 

manifestados nesse retrato, destacamos ainda outra observação: nos pés de Erwin e Alois 

percebe-se o uso de sapatos rotos e empoeirados. Lembremo-nos de que os dois fotografados 

enquadram-se na situação de colono-operário descrita na introdução deste trabalho e, sendo 

moradores da localidade de Guabiruba, percorreram cerca de 10 quilômetros de estradas de 

terra para chegar ao aglomerado urbano da localidade de Brusque, onde realizaram o seu 

retrato, num domingo de manhã, após assistirem a uma missa na igreja matriz. Apesar de 

procurarem criar uma imagem idealizada de si, esses detalhes não escaparam à captura feita 

pelo aparato fotográfico, denunciando dessa foram, as condições sociais em que viviam os 

fotografados. 

Importa salientar que não se trata aqui de afirmar que Engelberto, Erwin e Alois 

representassem ou pudessem representar o protótipo do “homem burguês” a deixar-se retratar, 

mas sim de considerar que as representações manifestadas nesses retratos derivam do 

investimento efetuado na produção de uma imagem idealizada dos fotografados, cujos 

modelos de representação foram construídos e moldados pelo retrato burguês do século XIX. 

Nesse sentido, Annateresa Fabris (2004) aponta os trabalhos de David Octavius Hill, Robert 

Adamson, Julia Margaret Cameron e Nadar como precursores do retrato honorífico daquele 

período, quando a ambientação, a iluminação, a pose e a expressão, muitas vezes derivadas 

dos elementos e das qualidades plásticas utilizados na pintura, colaboraram para forjar 

padrões manifestados nesses retratos. Acreditamos assim, seguindo as proposições dessa 

autora, que as composições fotográficas daquele século contribuíram para a fabricação de 

identificações, normas, condutas e signos de distinção entre a classe burguesa, acabando por 

transformar o retrato num exemplo “visível” de virtudes e comportamentos a serem 

compartilhados pela sociedade, não só no século XIX como também nos períodos adjacentes 

a essa época. 
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Com relação aos padrões de representação engendrados pelo retrato do século XIX, 

Annateresa Fabris (2004, p.29-30) assinala ainda a contribuição do surgimento do formato 

cartão de visita, criado em 1850, por André Adolphe Eugène Disderi e patenteado em 1854, 

para a fabricação de identidades e dos signos de distinção, pertencimento e opulência da 

classe burguesa. Conforme a autora, Disderi criou um determinado modelo de retrato em que 

o fotografado, geralmente de pé e vestido com suas melhores roupas, posava diante de um 

cenário ostensivo, desempenhando um papel predeterminado graças a uma pose teatral. Se 

antes o alto preço do daguerreótipo restringia o hábito de tirar retrato aos círculos da alta 

burguesia, continua Annateresa Fabris (2004), a invenção de Disderi promoveu a 

popularização da fotografia entre a pequena burguesia e o proletariado. 

Portanto, se o ingresso da fotografia na sua fase industrial promoveu o barateamento 

dos processos de produção, acabou também por promover a “criação de uma série de 

estereótipos sociais que se sobrepõem ao indivíduo, destacando o personagem em detrimento 

da pessoa.” (FABRIS, 2004, p. 29). Desse modo, analisando a modalidade de 

autorrepresentação existente no retrato honorífico burguês à luz da dialética social proposta 

por Phéline, Fabris (2004, p.40) pondera que o sujeito, ao deixar-se fotografar, tornava-se, ao 

mesmo tempo, pessoa e personagem. Para completar essas apreciações indicadas pela autora, 

poderíamos alocar a possibilidade de que ocorreria, na fotografia, uma amálgama entre o 

“ser” e o “parecer”, conferindo à imagem do fotografado um análogo entre fisionomia e 

personalidade.  

Conforme as considerações da historiadora Sant’Anna (2007, p.18), essa dialética 

entre o “ser” e o “parecer”, ou seja, entre aparência e essência, mostra-se intensa no mundo 

ocidental moderno, podendo ser observada, principalmente, a partir do último século. 

Aludindo aos escritos do filósofo francês Michel Maffesoli, a autora apresenta a concepção 

deste acerca da existência, nas sociedades modernas, do homo estheticus que, entendendo a 

vida cotidiana como uma obra de arte a ser vivida pelas impulsões do prazer, encontra “nas 

coisas diárias, uma centralidade subterrânea que o significa.” (SANT’ANNA, 2007, p.18). 

Nessa sociedade, a imaterialidade dos objetos que cercam os sujeitos tem primazia sobre a 

materialidade destes e, nesse sentido, os objetos adquirem significados mais pelas 

subjetividades implícitas do que por suas funcionalidades explícitas. 

Desse modo, conforme nos sugere Sant’Anna (2007), vivemos numa sociedade na 

qual a lógica social dominante é regida por um sistema de valores e proposições centrados nas 

imagens que, ao circularem, são consumidas e consomem os sujeitos, construindo assim, 

novos sujeitos sociais, denominados pela autora como “sujeitos-moda”. Esses sujeitos por sua 
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vez, constituindo-se modernos por meio do consumo, estabelecem novos grupos de elite cuja 

ordem de poder é pautada pela aparência. 

Conforme já indicado anteriormente, para Sant’Anna (2007) a aparência é a 

dimensão da experiência social que insere, agencia, representa e, portanto, constitui os 

sujeitos no mundo social. Mas gostaríamos de acrescentar ainda que, segundo a autora, a 

aparência constitui-se como um ethos40, em que o corpo de cada sujeito torna-se um espaço de 

teatralização dos sentidos que este expõe, comunicando a forma como deseja ser visto ao 

mesmo tempo em que constrói uma autoimagem que o significa para ele próprio. 

Nesse sentido, a pose, o arranjo de cena, a roupa bem cortada que veste, a unha que 

exibe, o chapéu que segura em uma das mãos, o gasto despendido com o fotógrafo, o retrato 

que elabora com o empregador e, ainda, o cabelo penteado, a barba bem feita, entre outros 

elementos manifestados no retrato de Engelberto, compõem o que Maffesoli (1996) 

denominou de “o vasto jogo da teatralidade”. Para este autor, esse “jogo” é formado por uma 

sequência de figuras, de posturas, de gestos, de configurações múltiplas que constituem a 

existência social e individual, em que cada um desses elementos vale, ao mesmo tempo, por si 

mesmo e pelo conjunto que eles contribuem para criar (MAFFESOLI, 1996, p. 158-159). 

Com base nessas afirmações pressupomos que, se a elaboração do retrato permitiu a 

Engelberto a constituição de uma imagem idealizada pela representação de um “outro” ou 

ainda, de um “personagem”, a aparência tornou-se o elemento fundamental para a 

constituição dessa imagem que o fotografado almejava para si. Portanto, para “ser” um 

homem de sucesso – que teve a possibilidade de abandonar o trabalho na lavoura para 

empregar-se como alfaiate e que pode, valendo-se desse feito, envergar um traje bem cortado, 

apresentar-se em boa aparência, despender gastos com a produção de um retrato, entre outros 

– Engelberto precisava, igualmente, “parecer” esse homem bem-sucedido, ou seja, 

necessitava corporificar e manifestar esta sua condição no retrato. Ao exibir sua 

condição/idealização de homem de sucesso, converteu seu corpo num espaço de teatralização 

dos sentidos que procurava expor, compartilhando a forma como desejava ser visto, ao 

mesmo tempo em que edificava uma autoimagem que o significava para ele próprio 

(SANT’ANNA, 2007).  

Além disso, poderíamos acrescentar que esse “jogo da teatralidade” manifestado na 

fotografia de Engelberto, ainda que possa ser tomado como elemento constitutivo da 

                                                 
40 Entendido em conformidade com a proposta de Clifford Geertz, o “ethos de um povo é o tom, o caráter e a 
qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético e sua disposição, é a atitude subjacente em relação a ele mesmo 
e ao seu mundo que a vida reflete.” (GEERTZ apud SANT’ANNA, 2007, p.88). 
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representação fotográfica, estabelece uma organização de estratégias que se articulam com a 

noção de permanência do retrato como eterno. Manufaturado com a finalidade de promover a 

exibição e circulação de uma imagem idealizada de si, mas igualmente para ser visto e 

rememorado para além do momento e do local no qual foi produzido, o retrato de Engelberto 

serviu, do mesmo modo, como suporte para materializar uma performance de gênero que, ao 

ser manifestada pelo retratado, terminava por inserir, representar e constituí-lo como um 

“sujeito inteligível” no mundo social. 

Cabe lembrar aqui que, para Butler (2008), essa performatividade de gênero é uma 

prática reiterativa e citacional por meio da qual ocorre a repetição de uma normatividade do 

sexo a ser materializada no corpo. No entanto, conforme a autora, esse processo de 

sedimentação do gênero no corpo ocorre por meio da citação dessa norma regulatória do sexo 

e, nesse sentido, o sujeito é constituído somente quando a citação é performatizada. Assim, 

para Butler (2001; 2008), não se pode falar em “construção” do gênero, pois essa construção 

não é “ato” do sujeito nem a sujeição deste aos discursos, mas sim o processo de reiteração 

pelo qual os “sujeitos” e os “atos” emergem como culturalmente inteligíveis no momento em 

que citam a norma reguladora do sexo, ou seja, no instante em que se identificam com a 

heteronormatividade compulsória. Dessa forma, continua a autora, “não existe nenhum poder 

que atue, mas apenas uma atuação reiterada, que é poder em sua persistência e instabilidade” 

(BUTLER, 2001, p.161) fazendo que o corpo/gênero seja marcado pelo performativo como 

função e efeito de um discurso social e público de regulação (BUTLER, 2008, p.194-195). 

Nesse aspecto Engelberto, ao deixar-se fotografar, encenava publicamente, por meio 

da aparência, significações estilizadas por meio das quais procurava identificar-se com um 

modelo heteronormativo, ou seja, com a imagem de um “outro” idealizado, manifestando 

assim, uma performance de gênero que o tornava aceito socialmente como “homem”. Desse 

modo portar-se de maneira masculina – ou seja, ser aceito socialmente como “homem” ou, 

ainda tornar-se culturalmente inteligível, conforme nos sugere Butler (2001; 2008) – estaria 

relacionado à corporificação de um conjunto de atitudes, ideias, valores, símbolos e 

comportamentos que devem ser performatizados perante um “outro”, citando e reiterando 

pelas atitudes e práticas as normas regulatórias do sexo, invocando no âmbito social uma 

identificação com a heteronormatividade compulsória e, possibilitando assim, a 

materialização das marcas de gênero nos corpos dos sujeitos por meio da aparência que estes 

portam. 

Nessa configuração, em que a lógica das relações sociais é pautada pela aparência, 

Sant’Anna (2007) identifica uma forma diferenciada de se compreender a individualidade. 
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Para a autora, dentro dessa configuração social, o sujeito deixa de ser considerado como “uma 

individualidade autônoma, que por si só constrói uma identidade e passa a ser visto como uma 

individualidade heteronômica construída na relação com o outro, na visão que os outros 

fazem dele e no desejo que o move nesta identificação de si próprio” (SANT’ANNA, 2007, 

p.19) e, nesse sentido, a lógica da identidade passa a ser superada por uma lógica de 

identificação. Dessa forma, ao exibir-se com suas melhores roupas, ao simular poses, olhares 

e gestos, ao preocupar-se com a aparência, ao manifestar uma performance de masculinidade 

destinada à circulação e exibição pública consideramos, enfim, que Engelberto expressava por 

meio do seu retrato, o desejo de realizar-se como um outro, compondo assim, “uma 

semelhança com algo distante, eleito como modelo, de ser esse outro na aparência.” 

(SANT’ANNA, 2007, p. 42).  

Mas quais seriam, para Engelberto, esses modelos de “outro”, nos quais ele pudesse 

se espelhar e com as quais pudesse se identificar para compor uma imagem a ser exibida? 

Certamente inúmeros modelos de masculinidades circularam pela região do Vale do Itajaí-

Mirim, na década de 1940, por meio dos “agenciamentos coletivos de enunciação” dos quais 

nos fala Guattari (2008), produzindo subjetividades, permitindo assim, inscrever nos corpos 

dos sujeitos, manifestações de masculinidades plurais naquela determinada localidade e 

contexto histórico. Nesse sentido, as imagens dos homens públicos veiculadas pela indústria 

do entretenimento e pelos meios de comunicação colaboraram, seguramente, para a difusão de 

atitudes, ideias, valores, símbolos e comportamentos tidos como masculinos e válidos numa 

determinada coletividade. Ao focarmos homens “públicos” referimo-nos, conforme acepção 

oferecida pelo historiador francês Prost (1992, p.149), aos homens cujas atividades se 

caracterizam por tornarem seus executantes “públicos” e por dirigirem-se, por definição, ao 

“público”, englobando as atividades exercidas na política e no espetáculo.  

Nesse mundo dos espetáculos, não é novidade que o cinema, com seu poder de 

encantamento, somado às táticas mercadológicas dos grandes estúdios que buscavam (e, 

poderíamos acrescentar, ainda buscam) veicular maciçamente suas produções, tenha se 

tornado um dos principais vetores de propagação de valores, condutas e comportamentos 

adequados e/ou desejados para de uma determinada sociedade. Da mesma forma, podemos 

dizer que a influência do cinema foi significativa para a difusão de padrões apropriados e/ou 

desejáveis de aparência, divulgando, sobretudo por meio das estratégias do star system41 da 

indústria cinematográfica norte-americana42, as maneiras apreciáveis de “ser” e de se vestir43. 

                                                 
41 Conforme relata Maria Cristina Volpi Nacif (2002), baseando-se no trabalho de João Luiz Vieira (1977), a 
estratégia de difusão do cinema, baseada no star system, vendia o produto-filme calcado na imagem do ator/atriz. 
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Conforme discorre o filósofo francês Lipovetsky (2009, p.248), é desde as décadas 

de 1910 e 1920 que a indústria cinematográfica produz, ininterruptamente, astros e estrelas 

que, impulsionando adorações e paixonites, atraem ao cinema milhões de expectadores. Desse 

modo, impondo-se como figuras proeminentes em torno das quais gravitam imagens de 

charme e sucesso, acabam por despertar comportamentos miméticos em massa. Nessa 

direção, ao veicular um arsenal de imagens sedutoras e apaixonantes, ao difundir valores, 

condutas e comportamentos adequados e/ou desejados, ao divulgar padrões apropriados e/ou 

desejáveis de aparência, o cinema contribuiu igualmente, para a propagação de imagens 

modelares de masculinidades, agenciando processos de subjetivação também entre os 

moradores do Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940.  

Com relação à crescente presença de inúmeras salas de projeção nas mais diversas 

cidades, o historiador Prost (1992, p.146) observou, ao estudar os espaços de convívio e novas 

sociabilidades surgidos na França, a partir da Primeira Guerra Mundial, que os cinemas 

tornam-se, então, lugares de diversão popular por excelência, levando um crescente número 

de operários e suas famílias às salas de exibição, que se espalhavam pelas cidades e suas 

periferias. No Brasil, conforme identificado por Schwarzman (2005, p.154), o cinema tornou-

se, especificamente em São Paulo, na década de 1920, um local de frequentação proletária e 

popular. A autora aponta ainda que, com base na sedimentação de uma linguagem 

cinematográfica, perpetrada pelo diretor Griffith (1915), os filmes passaram a ter histórias 

mais longas e encadeadas narrativamente, resultando assim, na instituição da produção em 

série destes. A partir desse momento houve no Brasil, assim como em outras partes do 

                                                                                                                                                         
A publicidade, decorrente desse sistema, utilizava-se dos seguintes artifícios: o nome do ator/atriz maior do que 
o do filme; anúncios para jornais; fotografias de cena e renovação do cartaz do filme; veiculação de revistas 
especializadas em divulgar a vida dos astros e estrelas aos fãs emergentes (NACIF, 2002, p.37-38). 
42 Não é nosso intuito, neste estudo, nos estendermos nas discussões acerca das inúmeras influências culturais 
perpetradas pela indústria cinematográfica norte-americana. Apresentamos, assim, um breve apanhado sobre 
essa temática para nortear as análises propostas neste momento da pesquisa, cujo foco é investigar as relações 
dialógicas entre o fotografado e os filmes efetivamente exibidos no cinema na localidade de Brusque na década 
de 1940. Sobre a influência do modelo norte americano em outras sociedades, ver: BODY-GENDROT, Sophie; 
ORFALI, Kristina. Uma vida privada francesa segundo o modelo americano. In: PROST, Antoine; VINCENT, 
Gérard. História da Vida Privada 5: da Primeira Guerra aos nossos dias. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992. Para informações acerca da construção de corpos sedutores pelos estúdios cinematográficos, ver: 
BAECQUE, Antoine de. Telas: o corpo no cinema. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jaques, 
VIGARELLO, Georges. (Org.). História do corpo: as mutações do olhar: o século XX. 3. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2009. P.481-565. A influência de astros e estrelas na sociedade de moda é apresentada em: 
LIPOVETSKY, Gilles. Cultura à moda mídia. In: LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu 
destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 238-277.  
43 A influência do cinema norte-americano na moda feminina nas décadas de 1930-40 é discutida em: NACIF, 
Maria Cristina Volpi. A moda no Brasil e os modelos estrangeiros: a influência de Hollywood na moda do 
vestuário feminino nos anos 30-40. In: CASTILHO, Kathia; GALVÃO, Diana. (Org). A moda do corpo, o 
corpo da moda. São Paulo: Editora Esfera, 2002. 
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mundo, a possibilidade do estabelecimento do “negócio cinematográfico”, propiciando o 

surgimento de uma rede crescente e estável de salas de exibição. 

No Vale do Itajaí-Mirim, esse cenário não parece ter sido muito diferente. Conforme 

os escritos de Gevaerd (1977) há notícias da existência de um cinematographo itinerante que 

percorria a localidade de Brusque desde o ano de 1908, tendo sido instalada a primeira sala de 

cinema da região por volta do ano de 1913. Na década de 1940, conforme já mencionado na 

introdução deste estudo, havia dois cinemas em funcionamento na região central da 

localidade, o Cine Coliseu e o Cine Gracher que, além de exibirem programações semanais 

de filmes de diversos gêneros, serviam também como palco para espetáculos de música, teatro 

e dança. 

Mesmo com a baixa densidade populacional da área urbana da localidade na década 

de 1940, acreditamos que uma parcela significativa dos moradores da região tenha 

frequentado essas sessões de cinema e, da mesma forma, apreciando as afirmações apontadas 

por Prost (1992) e Schwarzman (2005), supomos a presença dos já mencionados colonos-

operários nas salas de projeção do Cine Coliseu e do Cine Gracher, a assistir as inúmeras 

películas exibidas nessas duas casas de entretenimento. Esse argumento ganha alento ao 

considerarmos que a região central da localidade de Brusque, onde se encontravam instalados 

esses dois cinemas, servia como ponto aglutinador das atividades econômicas e sociais da 

região. Portanto, ao deslocarem-se dos subúrbios ou dos seus lotes rurais para exercerem 

inúmeras atividades nessa região central, supomos que esses colonos-operários mantiveram 

contato com informações e formas de sociabilidade das mais diversas, usufruindo igualmente 

das várias formas de diversão e entretenimento disponibilizadas nesse espaço, incluindo-se aí 

as sessões fílmicas exibidas pelos cinemas citados.  

Localizado nessa área urbanizada da região do Vale do Itajaí-Mirim, O Cine Coliseu 

exibia, em sessões semanais,44 uma variedade de filmes dos mais diversos gêneros, sendo que 

a maioria das películas mostradas na década de 1940 era de procedência de estúdios norte-

americanos. Ao analisarmos os anúncios da programação desse cinema, veiculados pelos 

                                                 
44 Conforme os anúncios veiculados nos jornais O Rebate e Correio Brusquense, as sessões semanais do Cine 
Coliseu ocorriam aos sábados e domingos. Aos sábados, a sessão iniciava às 20:15 horas (ou às 20h30min) 
horas. No domingo havia uma sessão dupla ou às vezes tripla: uma matinê ocorria as 15 horas (ou 15h15min), 
uma sessão era exibida às 17 horas e outra às 20h15min (ou 20h30min). Em conformidade com os anúncios 
veiculados na edição de 5/1/1941 pelo jornal Correio Brusquense, o preço dos ingressos, nas sessões de 
domingo, era de 2$500 para as poltronas, 1$500 para a galeria e 1$000 para crianças. No sábado, na sessão 
popular, os ingressos eram vendidos a 1$500. Na edição de 25/12/1941 do mesmo jornal, os preços aparecem 
inflacionados, exceto os infantis: 3$000 para as poltronas, 2$000 para a galeria e 1$000 para crianças. Não há 
referências, nessa edição, a existência de sessões populares. A partir do ano de 1942 até 1950, os preços dos 
ingressos foram omitidos dos anúncios publicados nos dois periódicos citados. 
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jornais O Rebate e o Correio Brusquense na década estudada, podemos observar que no ano 

de 1941 foram aí exibidas algumas produções de estúdios europeus45. 

Mas a partir do ano seguinte, a quase totalidade de filmes mostrados é de realização 

norte-americana, excetuando-se algumas esparsas produções de estúdios latino-americanos e 

umas poucas obras brasileiras. O gradual rompimento das comunicações com a Europa em 

guerra, aliando-se a isso a entrada do Brasil no conflito no ano de 1942, pôs fim, 

provavelmente, a possibilidade de circulação desses filmes de manufatura europeia no Cine 

Coliseu. Já a exibição maciça de filmes produzidos nos Estados Unidos, tanto nos cinemas 

localizados no Vale do Itajaí-Mirim quanto em outras localidades do Brasil, deve-se, 

conforme as observações apresentadas pelo historiador Tota (2000, p.28), à crescente 

ampliação das relações culturais ocorridas entre o Brasil e os Estados Unidos, especialmente a 

partir da Segunda Guerra Mundial. Desse momento em diante, segundo o autor, com a 

implantação de uma política intervencionista, que procurava livrar a América Latina da 

influência dos regimes totalitários existentes na Europa de então e, ainda, após os acordos 

firmados entre o governo brasileiro e o Office of the Cordinator of Inter-American Affairs 

(CIAA), a agência oficial da “política da boa vizinhança”, pode-se verificar um aumento da 

presença de elementos culturais norte-americanos em terras brasileiras, incluindo-se aí as 

produções cinematográficas realizadas naquele país. 

É depois desses inúmeros filmes norte-americanos, que começavam a ser exibidos na 

localidade de Brusque,46 que os moradores do Vale do Itajaí-Mirim tomaram contato com as 

imagens de numerosos astros e estrelas oriundos daquela indústria cinematográfica. É desse 

modo, pois, que Gary Cooper, Errol Flynn, Alan Ladd, Henry Fonda, Humphrey Boggart, 

John Garfield, George Sanders, Gregory Peck, James Cagney, Spencer Tracy, Dom Ameche, 

Tyrone Power, Johnny Weissmueller, Mickey Rooney, Clark Gable, Laurence Olivier, Fredric 

Marsh, James Stewart, Henry Fonda, Ray Milland, Fred McMurray, Bob Hope, Victor 

                                                 
45 Segundo dados compilados do jornal O Rebate, em 17 de maio de 1941 foi publicado no periódico o anúncio 
de um filme com a atriz Zarah Leander. O anúncio não menciona o nome do filme. Já na edição de 21 de junho 
de 1941, o jornal anunciava o filme Honra ao Mérito, de produção francesa. Na edição de 16 de agosto do 
mesmo ano, o periódico divulgava a exibição do filme Eva, estrelado por Hans Soehnker e Magda Schneider. 
Por fim, na edição de 23 de agosto de 1941, foi publicado o anúncio do filme Pedaços de amor, estrelado por 
Zarah Leander. 
46 Importa mencionar que boa parte dos filmes exibidos no Cine Coliseu foram apresentados com uma 
significativa defasagem entre a sua data de produção e de sua efetiva exibição. A película... E o vento levou, por 
exemplo, produzido no ano de 1939, foi exibida no cinema citado apenas em maio de 1947. No entanto, durante 
o período da Segunda Guerra Mundial, os filmes cujos enredos relacionavam-se ao conflito tinham, obviamente, 
uma menor defasagem entre o tempo de produção e exibição: Mergulho no inferno, produzido em 1942, assim 
como Casablanca, realizado em 1943, foram exibidos no Cine Coliseu em 1944. Após o término do conflito 
mundial a diminuição dessa defasagem parece, enfim, estender-se a outros gêneros fílmicos: Quando fala o 
coração, por exemplo, produzido no ano de 1945, foi mostrado no Cine Coliseu em dezembro de 1947.  
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Mature, Cesar Romero, Ronald Reagan, entre outros, desfilaram suas efígies pela sala escura 

do Cine Coliseu, não sem arrancar suspiros, supomos, das garotas frequentadoras das matinês; 

não sem influenciar, cremos assim, os rapazes e homens que se assentavam na sala de 

projeção para assistir àquelas películas. 

Dessa forma, acreditamos que os fotografados, cujos retratos analisamos nesta 

pesquisa, assistiram aos filmes ou, ao menos, a alguns deles exibidos no Cine Coliseu, na 

década de 1940, e que, portanto, as imagens modelares de masculinidades difundidas por 

essas películas dialogaram com os corpos desses fotografados, contribuindo para a produção 

de significados, efeitos de sentido e processos de identificação que possibilitaram inscrever, 

nos corpos destes últimos, determinadas manifestações performativas de masculinidades, 

colaborando assim, com a organização da aparência que esses fotografados arregimentaram 

para a constituição da sua representação fotográfica. 

Conforme já indicado na introdução deste trabalho, a partir do cotejamento dos 

inúmeros filmes apresentados no Cine Coliseu, durante a década de 1940, foram localizados, 

assistidos e avaliados oito filmes e, desse montante selecionamos um título que relaciona-se à 

temática que nos propomos a discutir neste capítulo. Assim, escolhemos o longa-metragem O 

elegante Mr. Deeds47 dirigido por Frank Capra, para pensarmos as relações dialógicas 

existentes entre os fotografados e as imagens modelares de masculinidade veiculadas pelo 

cinema no período e na região estudados, assim como para pontuarmos algumas reflexões 

acerca da aparência como agente modulador dessas relações. 

O elegante Mr. Deeds, exibido no Cine Coliseu, na noite de 22 de março de 1947, na 

sessão das 20h15min de sábado,48 tem como mote a história de um homem que, levando uma 

vida modesta em uma cidade interiorana dos Estados Unidos, vê sua vida transformar-se 

completamente ao receber uma herança milionária de um tio recém-falecido. De posse da 

herança e passando a morar na cidade de Nova Iorque, o novo milionário sente-se pouco à 

vontade em sua nova situação, tornando-se, também, alvo fácil de diversos golpes que alguns 

espertalhões pretendem lhe aplicar. Não nos ateremos em discutir aqui a ênfase dada aos 

valores éticos e morais que perpassam essa narrativa fílmica, mas sabemos que as abordagens 

dessas temáticas são bastante caras ao diretor e se encontram presentes, invariavelmente, em 

outras películas de sua autoria. No entanto, é importante ressaltar as observações de Tota 

(2000), acerca do trabalho desse diretor. Conforme o historiador, Frank Capra pode ser 

considerado um dos mais destacados “fabricantes” do sonho americano e, nesse sentido, seus 

                                                 
47 Título original: Mr. Deeds go to town. Direção: Frank Capra, EUA, 1936. 
48 Dados coletados em anúncio publicado no jornal Correio Brusquense, 22/3/1947. 
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filmes comerciais tornaram-se, eficientes veículos para a divulgação do American way of life 

(TOTA, 2000, p. 24). 

Há, no filme citado, uma cena que nos parece ser bastante simbólica para a discussão 

que procuramos apresentar: no quarto de uma casa suntuosa, em Nova Iorque, dois alfaiates 

se revezam em riscar e ajustar os ternos que provam em seu novo cliente: o então milionário 

Longfellow Deeds, interpretado por Gary Cooper. Enquanto faz a prova dos ternos, Mr. 

Deeds exclama: “É a primeira vez que me fazem um terno sob medida”. 

Essa cena, ao que parece, sintetiza a necessidade do investimento na aparência como 

uma forma de representar a adaptação de um sujeito a uma nova condição social. Se Mr. 

Deeds encontrava-se em outra posição social, o investimento em novos ternos, de bom corte e 

tecidos finos, parecia lhe ser imprescindível para que pudesse se exibir em sua nova situação 

de milionário, além de ser um artifício indispensável para que pudesse circular, em 

conformidade com seu novo status, pelos elegantes salões de festa e requintados restaurantes 

da cosmopolita Nova Iorque. Além disso, para tornar-se elegante, abdicou das compras nas 

inúmeras lojas existentes naquela cidade, optando assim, pelos serviços de uma alfaiataria, já 

que era conferido um valor distintivo às roupas costuradas por um alfaiate. 

Tanto o enredo desse longa-metragem como essa cena específica que descrevemos 

nos permitem, guardadas as devidas proporções, traçar uma analogia com a condição vivida 

por Engelberto Schaefer ao mudar-se para outra cidade, e empregar-se em uma alfaiataria. 

Presumimos então que, da mesma forma como o milionário Mr. Deeds, ao perceber-se em 

uma nova condição social em outra cidade e, ainda, ao empregar-se em uma alfaiataria e 

poder abdicar do trabalho na lavoura, Engelberto tenha se esmerado em investir nos cuidados 

com sua aparência. Portanto, ao deixar-se fotografar, supomos que o investimento numa 

imagem almejada de si, que funcionasse como objeto de circulação e exibição, compreenderia 

também o dispêndio com um vestir que fosse condizente com sua nova posição.  

Conforme Sant’Anna (2007, p.47), o vestir permite a construção diária de uma 

aparência própria sobre os corpos dos sujeitos e, tomado como uma dimensão de 

comunicação na sociedade moderna torna-se um campo privilegiado da experiência estética 

no qual se fundamenta o prazer de ver e de ser visto. Portanto, achamos que Engelberto, 

estando empregado em uma alfaiataria – e não importa se fosse aprendiz ou se já tivesse sido 

elevado ao posto de oficial no período em que se deixou retratar – escolheu para figurar no 

retrato uma roupa que compunha, junto com os outros elementos, que já mencionamos 

anteriormente, o arregimento da aparência pelo qual procurava se fazer representar no retrato. 

Poderíamos ainda conjecturar: e se caso o traje escolhido por Engelberto, para deixar-se 
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fotografar, tivesse sido confeccionado por ele próprio ou, ainda, e se ele tivesse contribuído 

para a manufatura dessas vestimentas? Poderíamos imaginar a ampliação do caráter simbólico 

da representação fotográfica para o fotografado: um alfaiate a exibir-se juntamente a obra por 

ele produzida. 

Com base nessas indagações, efetuamos algumas análises sobre o vestir de 

Engelberto nos retratos que averiguamos. Na fotografia em que posa ao lado de seu 

empregador (figura 4), ele veste um terno escuro com abotoamento traspassado, usa um lenço 

no bolso do paletó, uma camisa clara e uma gravata listrada, enquadrando-se assim, num 

parâmetro do vestuário que acreditamos ser o mais difundido na década estudada. Com 

relação a esse modelo de paletó, Mendes e Haye (2003, p. 86-90) indicam que esse tipo de 

vestimenta, mesmo que já fizesse parte do guarda roupa masculino há algumas décadas, 

tornou-se bastante popular a partir da década de 1930, convertendo-se na forma dominante do 

vestuário masculino, nas décadas posteriores. Completam as autoras que, esse tipo de 

vestimenta cujo paletó era cinturado e razoavelmente justo nos quadris, tinha ainda os ombros 

largos, o que acabava por dar ao físico de quem o usasse, uma aparência forte e atlética.  

Apesar de ter se popularizado, valendo-se das influências da alfaiataria inglesa, 

conforme relatam Mendes e Haye (2003), esse modelo de terno, cujo paletó apresentava o 

abotoamento traspassado, acabou por se tornar sinônimo de um estilo de vestir norte-

americano. A observação dessas autoras pode ser avalizada ao analisarmos os figurinos 

masculinos veiculados pelos filmes que assistimos49 para esta pesquisa: em Casablanca,50 

Quando fala o coração,51 O Elegante Mr. Deeds e Uma noite no Rio,52 tanto os astros 

principais quanto os atores coadjuvantes, além dos figurantes, utilizam o tipo de vestimenta 

citado, intercalando o seu uso com o modelo tradicional de terno, com abotoamento simples. 

Se Engelberto assistiu a um desses filmes, no entanto, não sabemos. Mas podemos 

supor que as imagens modelares de masculinidade veiculadas nessas películas, incluindo-se 

aí, os exemplos de vestimentas apropriadas a um homem que se pretendia elegante, moderno 

e de sucesso, contribuíram para agenciar subjetividades e, dialogando com os corpos dos 

moradores do Vale do Itajaí-Mirim, produziram significados, efeitos de sentido e processos de 

                                                 
49 Não consideramos para esta análise os outros quatro filmes selecionados por tratar-se de filmes de época (...E 
o vento levou e Mulher Exótica) ou de guerra (30 segundos sobre Tóquio e Mergulho no inferno). 
50 Título original: Casablanca. Direção: Michael Curtiz, EUA, 1945. Exibição no Cine Coliseu anunciada no 
jornal O Rebate na edição de 5/3/1944 e no jornal Correio Brusquense nas edições de 18/3/1944 e 25/3/1944. 
51 Título original: Spellbound. Direção: Alfred Hitchcock, EUA, 1945. Filme exibido no Cine Coliseu em 
7/12/1947 na sessão dupla de domingo às 17 horas e às 8h15min, conforme anúncios publicados nos jornais O 
Rebate e Correio Brusquense nas suas edições de 6/12/1947.  
52 Título original: That night in Rio. Direção: Irving Cummings, EUA, 1941. Filme exibido no Cine Coliseu nos 
dias 12 e 13 de dezembro de 1942, conforme anúncio veiculado no jornal O Rebate de 12/12/1942. 
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identificação, permitindo aos fotografados manifestarem uma performance de masculinidade 

por meio da aparência que portavam no instante em que foram retratados. 

Ainda com relação ao modelo de paletó citado, verificamos que esse tipo de 

vestimenta também figura nos anúncios publicitários, veiculados nas revistas que 

averiguamos (figura 10 e figura 11). No entanto, nas imagens divulgadas nos periódicos locais 

e nas fotografias que analisamos neste estudo, observamos a quase inexistência desse tipo de 

vestimenta. 

Com relação às imagens veiculadas nos periódicos locais, é preciso considerar que os 

clichês produzidos para a divulgação destas não tinham um custo muito baixo e, na maioria 

das vezes a mesma chapa era utilizada por muitos anos, conforme pudemos constatar ao 

cotejar as imagens divulgadas nos periódicos locais. Nesse cenário, o rodízio de imagens por 

esses meios tornava-se menor e, portanto, a adoção de novidades não apareceria figurada com 

a intensidade que despontaria nos anúncios das revistas de circulação nacional ou, ainda nas 

telas do cinema, veículos estes que disponibilizavam de verbas e condições muito superiores 

para promover a renovação constante das imagens divulgadas. Além do mais, fomentar a 

novidade era uma condição inerente ao esforço empreendido pela publicidade e por muitas 

revistas editadas no Brasil,53 encontrando-se na variação das matérias e fotos divulgadas, 

assim como na constante alteração das imagens veiculadas pelas peças publicitárias, uma 

forma de provocar uma busca pelo “novo”. Nesse aspecto, as considerações de Lipovetsky 

(2009), acerca da cultura de massa tornam-se esclarecedoras para compreendermos o papel do 

cinema e da publicidade, entre outros meios, na reorientação das atitudes individuais e 

coletivas na modernidade. Difundindo novos padrões de vida em todas as camadas sociais, a 

cultura de massa tornou-se, segundo o autor, uma máquina a comandar “as leis da renovação 

acelerada, do sucesso efêmero, da sedução, da diferença marginal.” (LIPOVETSKY, 2009, p. 

238). 

Já a quase totalidade da ausência do modelo de vestimenta citado – o terno com o 

paletó traspassado – entre as fotografias dos moradores do Vale Itajaí-Mirim, na década de 

1940, pode ser creditada ao fato de estes não estarem completamente inseridos numa 

sociedade que privilegiasse a preocupação com a aparência e a busca pela novidade, ou seja, 

numa sociedade de moda estabelecida nos moldes propostos por Sant’Anna (2007). Para esta 

                                                 
53 Acerca do papel das revistas ilustradas na criação de novos padrões de comportamento e sociabilidades, ver: 
MAUAD, Ana Maria. Janelas que se abrem para o mundo: fotografia de imprensa e distinção social no Rio de 
Janeiro, na primeira metade do século XX. In: E.I.A.L. ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE VOLUMEN 10 - Nº 2 - JULIO - DICIEMBRE 1999 – Disponível em: 
<http://www.tau.ac.il/eial/X_2/mauad.html>. Acesso em 11. jun. 2009. 
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autora, a preocupação com a aparência e a constante busca pelo novo, como ferramentas de 

inserção social, somente torna-se possível na medida em que alguns fatores se coadunam: “o 

poder aquisitivo que ultrapasse o financiamento das necessidades básicas, a disponibilidade 

de produtos e serviços aptos a atender a demanda do produto de moda e a existência de 

ocasiões nas quais os sujeitos sociais podem se exibir.” (RIFFEL; SANT’ANNA, 2009, p. 

26). Conforme Sant’Anna (2007), esses fatores jamais se combinam quando predomina a vida 

rural, pois os fatores expostos são decorrentes da vida urbana e necessitam da lógica moderna 

para serem validados. 

Desse modo, os moradores do Vale do Itajaí-Mirim e, em particular, os fotografados 

cujas imagens figuram nos retratos analisados nesta pesquisa, encontram-se, na década de 

1940, numa sociedade limiar, quando as fronteiras entre a vida rural e urbana se mantém 

ainda embaralhadas, em que a preocupação com a aparência e com o novo é combinada com 

as inquietações vinculadas aos valores relacionados à tradição e à subsistência, na qual, 

arriscamos dizer, miscigenam-se “sujeitos-moda” e “colonos-operários”. 

É num dos retratos da série analisada neste capítulo, no qual figuram Alois e Erwin 

Riffel (figura 5), que esse limiar da sociedade de moda ou, esse “embaralhamento” de 

aparências vigente no Vale do Itajaí-Mirim na década de 1940, conforme supomos, parece se 

encontrar manifesto. Diferente de seu irmão Alois, que veste um terno de abotoamento 

frontal, combinado com um pulôver, camisa clara e gravata, Erwin traja um terno cujo paletó 

tem o abotoamento traspassado, utilizando ainda uma camisa clara e uma gravata listrada e, 

arrematando a composição, usa um lenço posto no bolso, na altura do peito. Conforme os 

relatos fornecidos por Erwin, o terno que usa nesse retrato foi confeccionado em 1942, na 

cidade de Blumenau, no momento em que deixava o seu posto no Tiro de Guerra daquela 

cidade, onde prestou serviço militar por dois anos.  

Naquela década, Blumenau contava com um centro urbano bem mais desenvolvido 

que o encontrado na localidade de Brusque no mesmo período e, nesse sentido, talvez não seja 

por acaso que o terno que Erwin encomendou naquela cidade tenha sido usado para deixar-se 

fotografar com seu irmão: trazendo marcas de urbanidade e de novidade o terno serviu para 

ele, assim como para Engelberto, para compor uma imagem idealizada de si. Mas não nos 

esqueçamos dos detalhes sutis... o lenço utilizado no bolso do paletó por Erwin e Engelberto 

para comporem suas vestimentas, nos parece também demarcar diferenças entre os retratados.  

Assim sendo, ao transferirem-se para outras cidades e exercerem novas ocupações, 

tanto Engelberto quanto Erwin se identificaram com o modelo de homem moderno. Ao 

afastarem-se do trabalho na lavoura, circularem por áreas urbanizadas, contatarem com novos 
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espaços e novas sociabilidades, folharem jornais e revistas, frequentarem o cinema, serem 

agenciados, enfim, por múltiplas imagens de masculinidades, eles se tornaram aptos a 

comprazer-se na aparência, tornando-se capazes de investir no consumo de produtos que 

extrapolassem o seu valor utilitário, abraçando o “novo” como modo de realizar-se como um 

“outro”.  

Com relação à paixão pelo “novo” como fator inerente à existência de uma sociedade 

de moda, Sant’Anna (2007) sugere que, sendo a aparência extremamente móvel e 

enquadrando-se, nesse aspecto, no mundo moderno, a realização do sujeito como um “outro” 

decorre da busca daquilo que “é sempre o depois, o próximo a surgir.” (SANT’ANNA, 2007, 

p.42). Portanto, continua a autora, o cerne da poética moderna da aparência repousa no 

esforço em empreender constantemente o “novo”, não para deixar de ser que se é 

integralmente, mas para adequar ao que se projeta como um “eu” na sua aparência, um 

esforço “de ser um outro para ser melhor ainda o mesmo.” (SANT’ANNA, 2007, p. 42).  

Estaria Engelberto, então, a ensaiar-se na paixão pelo “novo” no retrato que ofereceu 

aos padrinhos naquela primavera de 1947 (figura 1), no qual se deixou fotografar, vestindo 

um casaco de corte militar, combinado com calças de padronagem listrada, uma camisa em 

meio-tom combinada com uma gravata escura com detalhes geométricos? Se analisarmos as 

outras fotografias que compõem este estudo, as efígies publicadas em jornais e revistas ou, 

ainda, as imagens veiculadas pelo cinema, podemos notar que a vestimenta de Engelberto, no 

retrato citado, difere dos trajes envergados pelos homens representados nessas imagens. Não 

podemos nos esquecer de que a profissão exercida por Engelberto, possivelmente, acabava 

por colocá-lo em contato com “novidades” relacionadas ao vestir masculino, visto que 

algumas alfaiatarias investiam na formação profissional dos alfaiates, enviando-os para 

escolas em cidades maiores54 ou, ainda, adquiriam revistas e manuais para atualizar-se no 

feitio dos trajes.55 É possível, então, presumir que Engelberto tenha escolhido vestir algo 

                                                 
54 Um exemplo dessa formação pode ser encontrado num anúncio veiculado na Revista Brusquense (agosto de 
1947), transcrito em: RIFFEL, Renato; SANT’ANNA, Mara Rúbia. Alfaiataria no Vale do Itajaí-Mirim – estudo 
histórico. In: SANT’ANNA, Mara Rúbia. (Org.). Moda em Santa Catarina: história, crítica e perspectivas. 
Série Modapalavra. Vol. 5. Florianópolis/Barueri/SP: Udesc/Estação das Letras, 2009. p.19-56. Diz o texto do 
anúncio: “Em 1946, recentemente, portanto, Helmo Flores, filho do dirigente da Alfaiataria Moderna, foi a São 
Paulo, onde se aperfeiçoou na arte da tesoura. De lá, voltou em Setembro daquele ano, como Alfaiate Técnico 
Cortador, tendo a custa de seus intensos estudos, formado o curso na Premiada e Laureada Escola de Corte 
Imperial, daquela capital paulista.” 
55 Em uma conversa informal com a Sra. Beth Krieger, neta de Gustavo Krieger, proprietário da Alfaiataria 
Elegante, aberta em 1989, e fundador da empresa Irmãos Krieger S.A., uma das maiores empresas de confecção 
masculina da região até a década de 1970, a mesma nos relatou lembrar-se da existência de um grande número 
de catálogos, revistas e manuais de costura presentes nos arquivos da empresa citada, muitos deles adquiridos da 
Europa e datados das décadas de 1930 e 1940. No entanto, conforme nos informou a senhora, com o fechamento 
da empresa na década de 1980, esse material acabou por extraviar-se. 
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“novo” para deixar-se fotografar, procurando manifestar no retrato sua paixão pela novidade 

e, buscando projetar-se por meio da aparência em um “outro”, identificava-se com um modelo 

de masculinidade cujos parâmetros de existência, enquanto modernos, pautavam-se na 

projeção e exibição de uma imagem de sucesso.  

Dessa forma, concluímos, ainda que preliminarmente, que no Vale do Itajaí-Mirim, 

na década de 1940, como também em outras localidades, a sociedade de consumo e, por 

conseguinte, a sociedade de moda já se encontrava, para alguns, incorporada ao seu viver. Se 

para outros tantos essa condição se apresentava como uma realização quimérica e, para 

outros, ainda, embaralhava algumas fronteiras entre consumo e subsistência, após o término 

da Segunda Guerra Mundial, “sob a lei da obsolescência, da sedução e da diversificação”, 

para usar as palavras de Lipovetsky (2009, p.184), a sociedade de consumo se estabeleceria 

definitivamente. Com ela se instituiria, em todos os níveis da sociedade capitalista ocidental, a 

exacerbação de “um prazer estético que se realiza através do prazer de si no prazer do outro.” 

(SANT’ANNA, 2007, p.47).   

Nessa linha, um anúncio veiculado repetidas vezes por uma alfaiataria, publicado no 

jornal Correio Brusquense, no ano de 1944, parece elucidar a existência ou, poderíamos dizer, 

o alvorecer de um tipo de consumidor moderno, apto a comprar produtos que excedam o seu 

valor utilitário, antes mesmo do término da Segunda Guerra Mundial: 

Não tenho mais amigos! Não diga isso! Vista-se bem! Visite a Alfaiataria e Loja à 
Avenida Lauro Muller, 84, que recebeu um grande sortimento de casemiras, linhos, 
caruá, brim tropical, etc. com os mais lindos padrões, para seu traje, para as festas de 
Páscoa. Amigos e dinheiro, tudo depende de um bom traje. (Correio Brusquense, 18 
e 25/03/1944) 

O tom imperativo do reclame não só sugere uma estreita relação entre o uso de um 

bom traje e o sucesso pessoal e financeiro como procura afirmar, categoricamente, que esse 

sucesso depende, exclusivamente, de uma boa aparência. Muito diferente, portanto, de outros 

anúncios de lojas de tecidos, roupas e de casas de alfaiatarias veiculados nos periódicos locais 

na década estudada, que privilegiavam a descrição dos serviços, da qualidade e dos bons 

preços dos produtos, esse anúncio parece dirigir-se a um consumidor que creditasse à 

aparência, a sua plena realização pessoal e profissional e que se encontra apto, 

consequentemente, a consumir uma vestimenta que tenha um significado mais simbólico que 

material, que desejasse, enfim, investir na sua aparência. 

O sociólogo Pedro Paulo de Oliveira (2004), ao estudar a construção social da 

masculinidade na modernidade, apresenta uma discussão acerca da desestabilização, a partir 
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da Segunda Guerra Mundial, de um padrão de masculinidade pautado no modelo 

soldado/trabalhador, para dar lugar assim ao “consumidor-rei”. Para esse autor, o modelo 

soldado/trabalhador tornou-se importante para as instituições militares no instante em que 

emergiram os Estados nacionais, constituindo a matriz prescritiva para a conduta do homem 

digno e honrado até meados da década de 1940. Mas com as transformações socioestruturais 

ocorridas após o término da Segunda Guerra Mundial, conforme Oliveira (2004) houve uma 

crescente modificação nas sociedades capitalistas, promovendo, entre outras alterações, a 

flexibilização dos hábitos de consumo visando à conquista de novos mercados consumidores. 

Igualmente, o abandono de atitudes antiquadas começa a despontar quando novas 

possibilidades civilizatórias emergem nos grandes centros capitalistas, trazendo em seu bojo, 

a necessidade de constantes readaptações em todos os setores da vida social (OLIVEIRA, 

2004, p. 281-283). 

Nessa conjuntura, o consumo passa a ser, conforme aponta Sant’Anna (2007), a 

integração dos sujeitos ao sistema de interpretação do mundo, em que estes se utilizam de 

fichas simbólicas para se constituírem em sujeitos aptos à modernidade. Esse sujeito-

consumidor participa, aos poucos, das inúmeras oportunidades de manifestação das suas 

escolhas pelo consumo de objetos, que valem muito mais pelo seu significado simbólico do 

que por seu valor utilitário (SANT’ANNA, 2007, p. 59). De tal modo, se considerarmos as 

afirmações dessa autora, em consonância com as análises que já efetuamos acima acerca dos 

retratos de Engelberto Schaefer e Erwin Riffel, podemos avaliar que o anúncio citado, 

publicado pela alfaiataria no ano de 1944, dirigia-se a um sujeito-consumidor ou, a um 

sujeito-moda, disposto a gastar com o excedente e, por conseguinte, pronto para consumir um 

produto que o vinculasse à imagem que este pretendia corporificar: a imagem de um homem 

bem-sucedido. 

Também em outros meios de comunicação, distintos anúncios publicados na década 

de 1940 retomavam a relação entre a boa aparência e o sucesso, incitando o consumo de 

produtos supérfluos, que extrapolavam a sua condição de atendimento às necessidades básicas 

de subsistência. Nesses anúncios, a promessa de sucesso tanto na vida profissional quanto na 

vida afetiva era creditada, assim como no reclame divulgado no Correio Brusquense, a uma 

boa apresentação, a ser conseguida mediante a aquisição dos produtos ofertados para o 

consumo. “É o homem de boa aparência que vence! No escritório... ou na vida particular...”, 

dizia o anúncio da loção pós-barba Aqua Velva, veiculado em maio de 1950, na revista 
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Seleções56 (figura 12). Acompanhado desses dizeres, um texto em letras menores aponta as 

qualidades do produto oferecido: 

Para que sua aparência seja a melhor EM QUALQUER OCASIÃO, use AQUA 
VELVA – a famosa loção americana para depois da barba, preferida por milhares de 
homens em TODO O MUNDO. AQUA VELVA contém um ingrediente especial 
que deixa a pele suave e macia. Dá ao rosto um aspecto mais saudável, mais 
atraente, que tanto contribui para sua aparência. Experimente Aqua Velva amanhã 
mesmo. Pode ser encontrada em todas as boas casas do ramo. (Revista Seleções, 
maio de 1950). 

Duas imagens sancionam o enunciado dessa propaganda. Na primeira, ocupando 

quase um terço da parte superior da página, um homem num escritório encontra-se sentado 

atrás de uma escrivaninha, analisando alguns papéis junto com um possível subordinado, em 

aparente posição de comando. Na outra imagem, ocupando a parte central do anúncio, mas 

deslocada para o lado esquerdo da página, o mesmo homem apresentado antes no escritório 

sentado detrás da escrivaninha, aparece acompanhado de uma mulher que, em vestido de festa 

e posicionada de costas um pouco à frente deste, lhe acaricia levemente o rosto barbeado. 

Considerando os aportes teóricos sugeridos por Joly (1996, p.13), sobre a 

significação de uma “mensagem visual”, conforme já indicamos na introdução deste estudo, 

importa assinalar que a interpretação desse anúncio, aqui realizada de forma sucinta, se faz 

tomando-se por base o entendimento da interação existente entre a imagem, o texto e a 

legenda. Ainda em conformidade com a proposta dessa autora, que retoma algumas 

observações de Roland Barthes sobre os estudos semióticos, contemplamos nessas análises, as 

duas funções exercidas pelos textos quando estampados nas imagens: a função de ancoragem 

e a função de revezamento (JOLY, 1996, p.109-110). A função de ancoragem, conforme Joly 

(1996) procura deter a polissemia gerada pela imagem, designando o nível correto de leitura, 

privilegiando uma única interpretação dentre outras possíveis. Já a função de revezamento 

procura suprir carências expressivas da imagem, e serviria, portanto, para substituí-las. 

Desse modo, no anúncio da loção pós-barba Aqua Velva, texto e imagem se alternam 

e, num processo de recursividade contínua, procuram significar a relação existente entre os 

cuidados com a aparência e a obtenção de sucesso, tanto na vida profissional quanto pessoal. 

Nesse sentido, considerando as funções de ancoragem e revezamento do texto, palavras como 

“boa aparência”, “vence”, “escritório” e “vida particular”, constantes nas frases que ladeiam 

as figuras, avalizam a imagem do homem capaz de adquirir competências para a conquista e 

sedução independente das suas aptidões profissionais, bastando para tanto apresentar-se com 

                                                 
56 Seleções, maio de 1950. 
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uma boa aparência, qual seja, um rosto liso, barbeado e macio. Já no texto menor, palavras 

como “melhor”, “famosa” e “ingrediente especial” conferem qualidades ao produto, enquanto 

que dizeres como “pele suave e macia”, “aspecto saudável” e “boa aparência” afiançam os 

resultados obtidos após do uso do produto.  

Além do anúncio citado, outras propagandas veiculadas nas revistas, que utilizamos 

como fontes para este estudo, fazem menção à relação existente entre uma vida de sucesso e 

os cuidados despendidos com a aparência, prescrevendo caprichos a serem dispensados 

especialmente com a barba e os cabelos.  

Na revista Seleções, na sua edição de junho de 1946, a publicidade de um creme de 

barbear é encimada pela frase: “As primeiras impressões são as que perduram – Conserve 

uma boa aparência usando o Creme Williams com LANOLINA” 57 (figura 13). Na ilustração 

que acompanha o anúncio, dois homens sentados à mesa, um deles barbeado e outro usando 

um bigode, dividem (ou disputam) a atenção de uma mulher. Ao fundo, um casal dança ao 

som de uma orquestra. 

Já na revista O Cruzeiro, na sua edição de 6 de maio de 1950, as lâminas de barbear 

da marca Gillette são oferecidas ao consumidor, acompanhadas de uma ilustração (figura 14), 

dividida em dois momentos: no primeiro deles, uma garota foge de um homem com a barba 

por fazer; no segundo ocorre o contrário, visto que agora é a moça que persegue um homem 

com a barba aparada. A frase que fecha o anúncio é taxativa: “BEM BARBEADO? MUITO 

COTADO!”58 Mas os cuidados com os cabelos não foram ignorados pela publicidade nessa 

cruzada pela boa aparência. 

Em outubro de 1944, na Revista do Globo, a propaganda de um produto para 

“glostorar” o cabelo, contendo a imagem do rosto de um homem barbeado e com os cabelos 

em ordem (figura 15), contém um texto que informa: “GLOSTORA dá-lhe uma nota de 

distinção e elegância inconfundível!”59 

Barba bem-aparada com “as lâminas Gillette Azul”, feita com a ajuda da “espuma 

agradavelmente aromática” do Creme Williams, arrematada pela “famosa loção americana” 

Aqua Velva e, por fim, cabelos brilhantes e em ordem com a ajuda de algumas gotas de 

Glostora... o homem de sucesso está pronto para conquistas inimagináveis, no trabalho e na 

vida pessoal! Esses cuidados com o rosto e com os cabelos não foram dispensados, de tal 

modo, supomos, pelos fotografados que estampam os retratos analisados nesta pesquisa, visto 

                                                 
57 Seleções, junho de 1946. 
58 O Cruzeiro, 6 de maio de 1950. 
59 Revista do Globo, 21 de outubro de 1944. p.8 



 75

que eles aparecem, invariavelmente, com a barba aparada e os cabelos engomalinados na 

quase totalidade dessas fotografias. Igualmente como dispensou cuidados para com a escolha 

da vestimenta, Engelberto tenha se dedicado a cuidar do cabelo e do rosto, buscando compor 

também, por meio desses dispêndios com a aparência, a imagem almejada que aspirava para 

si. 

Mas os anúncios estampados nos periódicos, que circularam pelo Vale do Itajaí-

Mirim, na década de 1940, cujos conteúdos aludem aos cuidados com a aparência como 

prerrogativa para o alcance da realização e do sucesso, não se restringiam em veicular 

somente produtos destinados ao zelo pessoal. Um reclame publicado na revista Seleções, no 

mês de outubro de 1950, por exemplo, sugere uma afinidade entre o uso de um bom chapéu e 

o alcance de vitórias pessoais e profissionais (figura 16). “A boa apresentação é indispensável 

para o sucesso! O bom chapéu é indispensável para uma boa apresentação!”60 avisa a marca 

de chapéus Ramenzoni. Acompanhado de uma ilustração colorida, o anúncio mostra um 

homem sorridente, de terno cinza escuro, gravata vermelha e lenço no bolso do paletó. Em 

uma das mãos vemos uma pasta e, na outra um chapéu que, segurado sobre a cabeça, parece 

compor um gesto de cumprimento, uma espécie de saudação ao observador do anúncio. Esse 

homem é representado, circulando por uma rua, a caminho de casa ou do trabalho, conforme 

supomos. Ao fundo, outros elementos compõem a cena (uma igreja, uma rua calçada, um 

automóvel, postes de eletrificação e algumas casas), configurando um cenário típico dos 

subúrbios de uma cidade, possivelmente norte-americanos. 

Presumimos que esse anúncio procurava representar um modelo desejável do homem 

que surgia na esteira do American way of life, nos momentos seguintes à Segunda Guerra 

Mundial. Nesse modelo almejado, a masculinidade idealizada era difundida, com base nas 

imagens do “homem de terno cinza, não individualizado, impessoal”, provedor da família, 

morador dos subúrbios da classe média e que busca por empregos nas corporações, conforme 

identifica a historiadora Klanovicz (2009, p.169), nos seus estudos efetuados com as imagens 

dos corpos masculinos veiculados pela revista O Cruzeiro no período entre 1946 e 1955. Essa 

imagem modelar de masculinidade, conforme já apontamos, desponta, valendo-se da 

emergência de uma sociedade centrada numa ética capitalista que, a partir do término da 

Segunda Guerra Mundial, busca promover o redimensionamento e a flexibilização de atitudes 

e hábitos, difundindo por meio de imagens atraentes e sedutoras, uma modernidade marcada 

pela aquisição de bens de consumo. 

                                                 
60 Seleções, outubro de 1950. 
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Nesse cenário, a julgar pelos anúncios veiculados nos periódicos que analisamos, o 

consumo de bens que promovessem uma boa apresentação seria indispensável para que esse 

homem moderno, de “terno cinza” alcançasse o sucesso desejado. Dessa forma, o reclame dos 

chapéus Ramenzoni estampado nas páginas da revista Seleções, ao sugerir que o uso de um 

bom chapéu contribuiria para compor a imagem desse homem moderno e bem-sucedido, 

avaliza uma imagem que se pretendia modelar à masculinidade no período: a do homem 

trabalhador que, além de ter condições de prover a família, teria ainda possibilidades de 

financiar os dispêndios com sua aparência, consumindo produtos que valem mais por seu 

significado simbólico do que por sua funcionalidade. 

Conforme pudemos observar nos filmes, periódicos e fotografias que analisamos 

neste estudo, o uso costumeiro do chapéu encontrava-se bastante difundido na década de 

1940. Juntamente um traje bem cortado, formava par com a vestimenta idealizada para um 

homem que quisesse se mostrar em boa apresentação, conforme podemos observar num 

anúncio da Alfaiataria Moderna61, publicado no jornal Correio Brusquense em 1942 (figura 

17), e em outro das Confecções Renner62, publicado no mesmo periódico (figura 18). Logo, a 

presença do chapéu segurado por Engelberto no retrato que entregou aos padrinhos (figura 1) 

pode suscitar inúmeras interpretações e sugerir para nós, que analisamos o retrato hoje, um 

amplo número de questionamentos e suposições. 

Mas presumindo que as imagens modelares de masculinidade, publicizadas por meio 

dos periódicos, que circularam pela região no período estudado, tenham produzido 

significados, efeitos de sentido e processos de identificação que permitiram inscrever, nos 

corpos dos fotografados, manifestações performativas de masculinidade, é possível conjeturar 

que Engelberto tenha se reconhecido e se projetado nessas imagens modelares e que tenha, 

consequentemente, utilizado o chapéu como parte do arregimento simbólico que compunha a 

imagem idealizada de si, a ser manifestada na representação fotográfica. 

Prosseguindo nossas investigações, se já apresentamos algumas reflexões pertinentes 

às imagens modelares de masculinidade, que circularam na década de 1940, pelo Vale do 

Itajaí-Mirim, por meio do cinema e da publicidade, propusemos acrescentar a essas 

ponderações, as averiguações referentes às imagens veiculadas pelos periódicos locais, a 

saber: os jornais O Rebate e Correio Brusquense. Ao difundir em suas páginas as imagens de 

empresários e de outros membros da elite da região, bem como os retratos de políticos e 

chefes de governo, esses periódicos também contribuíram para a difusão de atitudes, ideias, 

                                                 
61 Correio Brusquense, edição de 18/7/1942. 
62 Correio Brusquense, edição de 26/10/1940. 
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valores, símbolos e comportamentos masculinos, idealizados e aceitos numa determinada 

coletividade. 

As fotografias que foram veiculadas na década de 1940, nos jornais citados, nas 

quais figuravam em sua maioria políticos e empresários, seguiam invariavelmente um mesmo 

padrão: retratos de meio corpo, pose frontal ou ligeiramente de lado, o olhar sério e 

compenetrado e, tendo como vestimenta usual o terno, acompanhado de camisa e gravata. 

Legendas e textos impressos nessas imagens, geralmente engrandeciam as realizações ou, 

ainda, discorriam sobre as qualidades dos fotografados. 

Nas páginas do Correio Brusquense e de O Rebate, a imagem do Cônsul Carlos 

Renaux, empresário e dirigente das empresas do grupo Renaux, aparecia com recorrência, 

figurando nesses periódicos, mesmo depois do seu falecimento ocorrido em 1945, chegando a 

ter sua imagem, também, publicada em outros periódicos da região63. Em uma fotografia 

estampada constantemente nos jornais locais, originária possivelmente do mesmo clichê, 

Carlos Renaux aparece, vestindo um terno escuro, camisa clara e gravata borboleta, usando 

também um par de óculos (figura 19). Acompanhando a imagem, textos contendo elogios a 

seus feitos e suas qualidades: culto, bondoso, modesto, sorridente,64 de personalidade austera, 

cavalheiresco e embuído de sentimentos nobres,65 escreve o jornal O Rebate; “desfruta não só 

em Brusque, mas em todo o Estado, lugar de verdadeiro destaque pela sua qualidade de 

inteligência, pelos seus atos de filantropia e pelo seu espírito cavalheiresco”66 atesta o Correio 

Brusquense. 

Conforme já apontamos anteriormente, a presença desses textos nas imagens procura 

cumprir as funções de ancoragem e revezamento, contribuindo para formar, junto com a 

imagem divulgada, a “mensagem visual”, segundo nos sugere Martine Joly (1996, p.13). Com 

relação às imagens do Cônsul Carlos Renaux, como também outras tantas veiculadas nos 

jornais O Rebate e Correio Brusquense, podemos dizer que a função de ancoragem permite 

identificar o fotografado, dar um nome ao rosto impresso. Conforme nos lembra Prost (1992, 

p.149-150), o sucesso dos homens públicos é medido pela sua notoriedade, isto é, pelo 

número de pessoas que os conhecem e, portanto, nominar o fotografado seria imprescindível 

para que sua imagem se fizesse conhecida. Da mesma forma, a função de revezamento, 

procurando suprir as carências expressivas do retrato, imprime aos fotografados qualidades 

                                                 
63 De 1941 a 1950, a imagem do Cônsul Carlos Renaux aparece estampada 14 vezes nos jornais locais. Além 
disso, figura como capa da revista de circulação regional O Vale do Itajaí no ano de 1950, na sua edição de 
número 58. 
64 O Rebate, edição de 19/12/1942 
65 O Rebate, edição de 13/3/1943 
66 Correio Brusquense, edição de 11/3/1944 
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muitas vezes impossíveis de serem expressas somente pela imagem, como: bondade, 

modéstia, austeridade e cavalheirismo, só para citarmos aqui algumas características 

atribuídas a Carlos Renaux. Dessa maneira, a mensagem visual que se forma tende a criar um 

paralelo entre o fotografado e as qualidades e características atribuídas aos retratados, 

permitindo, de certo modo, uma analogia entre a sua fisionomia e sua personalidade. 

Assim como a imagem de empresários, os retratos de vários homens ligados ao 

universo da política eram também impressos nas páginas desses jornais locais, 

incrementando-se a divulgação destes últimos, logicamente, em períodos de eleições. Dentre 

os inúmeros retratos publicados durante a década de 1940, selecionamos para algumas 

averiguações as imagens de dois políticos que, além de serem candidatos ao mesmo cargo por 

partidos distintos, parecem simbolizar formas distintas de representações imagéticas que se 

pretendiam masculinas, servindo assim, para tecermos algumas reflexões sobre a produção e 

veiculação de imagens idealizadas de masculinidades na região e no período estudado.   

O retrato do professor Braz Joaquim Alves, candidato a deputado estadual pelo 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), no pleito de 19 de janeiro de 1947, foi divulgado 

constantemente no jornal O Rebate. Na imagem divulgada, o aspirante ao cargo legislativo é 

mostrado de frente, olhando fixamente a objetiva, usando uma vestimenta similar a utilizada 

pelo empresário Carlos Renaux: terno escuro, camisa branca e gravata borboleta (figura 20). 

Depois de ocorrida a eleição e, tendo saído vitorioso do pleito, o jornal citado publica uma 

extensa matéria, contendo a biografia do político eleito, ilustrada com o mesmo retrato 

utilizado na campanha eleitoral. Elogios ao representante da região na câmara estadual não 

são poupados: 

Como vêem nossos leitores, Braz Joaquim Alves pelos seus dotes 
intelectuaes e moraes (sic) não é somente um bom chefe de familia e 
religioso, como também, é um homem que está a altura de representar o 
municipio de Brusque na Câmara Estadual. (O Rebate, 22/03/1947). 

Conjugando a boa apresentação ostentada pelo retratado às palavras enaltecedoras do 

texto, a matéria publicada pelo jornal parece não deixar dúvidas: Braz Joaquim Alves era um 

modelo de homem a ser seguido. Mas, conforme já citado, o texto publicado junto com o 

retrato, também nos fornece alguns dados biográficos sobre o recém-eleito deputado estadual. 

Orfão de pai aos 9 anos de idade, passou por dificuldades na infância, estudou em colégios 

públicos e, mais tarde, tornou-se professor também de escolas públicas. Exerceu ainda 

atividades como: secretário do Tiro de Guerra da localidade de Brusque, secretário do Clube 
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Atlético Carlos Renaux e, diretor de uma escola de cursos práticos na localidade de Brusque. 

Com base nessas declarações salientamos a seguinte reflexão: se o retrato de Braz Joaquim 

Alves foi produzido para ser veiculado em uma campanha política e, portanto, destinava-se à 

circulação no espaço público, é possível que a imagem idealizada deste, que se pretendia 

veicular, precisasse reforçar as qualidades pertinentes a um homem que estivesse “a altura de 

representar o município”.  

Poderíamos imaginar, então, que a aparência que portou, a pose que assumiu e, 

ainda, a vestimenta que envergou para realizar o retrato, visando à exacerbação de suas 

qualidades, almejasse a uma identificação com um modelo de homem que fosse bem-sucedido 

ou, conforme presumimos, talvez com um dos mais prósperos empresário da região: o Cônsul 

Carlos Renaux. A imagem divulgada representaria, assim, a superação das adversidades 

relatadas na biografia do deputado eleito, cujas desventuras vividas talvez pudessem se 

assemelhar às histórias de muitos eleitores, sintetizando no retrato a imagem do homem que, 

apesar de as dificuldades passadas, tornou-se, enfim, um vencedor. Mas lembremo-nos de 

que, em pose diferente da perpetrada por Carlos Renaux, a fotografia que veicula a imagem de 

Braz Joaquim Alvez o apresenta totalmente de frente, olhos fixos na objetiva. 

Conforme indicado por Fabris (2004, p.43), no modelo de representação engendrado 

pelo retrato honorífico burguês, a pose frontal inexiste. Sendo associada a uma cultura popular 

e campesina, a pose frontal caracterizava uma representação na qual os integrantes dessas 

classes, ao posicionarem-se de frente e no centro do retrato, procuravam apresentar-se sob o 

melhor ângulo, “num movimento psicológico no qual respeito e auto-respeito caminham 

paralelos.” (FABRIS, 2004, p.43). Já a pose de perfil ou, levemente de lado, conforme a 

autora é característica dos retratos das elites. É possível então que, para um candidato do 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e filho das classes menos favorecidas, a pose frontal 

fosse mesmo a melhor maneira de deixar-se fotografar. 

Concorrendo com Braz Joaquim Alves à vaga de deputado estadual no pleito de 

1947, a imagem de Raul Schaefer (figura 20 e figura 21), candidato pelo Partido Social 

Democrático (PSD), também aparece publicada inúmeras vezes nos periódicos locais, 

sobretudo no jornal O Rebate.67 Em 1945, este jornal já havia publicado uma fotografia de 

                                                 
67 É interessante notar como a divulgação das imagens e textos sobre os dois candidatos eram polarizados pelos 
dois jornais locais. Enquanto o Correio Brusquense divulgava imagens e textos sobre Raul Schaefer, o jornal O 
Rebate incumbia-se de fazer circular as imagens de Braz Joaquim Alves. Certamente, através de seus 
proprietários, editores e redatores, estes jornais estavam vinculados a uma das candidaturas, mas as discussões 
propostas neste estudo não têm como objetivo investigar os embates políticos ocorridos na região e no período 
estudado. Mesmo porque, após as eleições, essa polarização deixa de existir e, ambos os periódicos, passam a 
publicar as imagens tanto de um quanto de outro candidato já eleito.  
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Raul Schaefer, em trajes de formatura, quando da sua colação de grau como bacharel na 

Academia de Direito do Paraná, seguida dos dizeres: “estudioso, trabalhador, orador fluente, 

de grande eloqüência retórica, o Dr. Raul Schaefer honraria qualquer turma, por mais 

brilhante que fosse”.68 Já no ano de 1947, depois de ter sido eleito para a câmara legislativa e, 

quando já empossado como deputado estadual, o jornal Correio Brusquense publica o retrato 

do político, cumprimentando-o pela passagem do aniversário69. Nesse clichê, a saber, o 

mesmo utilizado na campanha política, Raul Schaefer aparece vestindo terno, camisa e 

gravata, tendo os cabelos engomalinados e, no rosto barbeado, usa um bigode. No texto que 

acompanha a imagem se lê: 

Político sem jactância, sereno, trabalhando e produzindo silenciosamente, sem 
alarde nem garbo, muito do seu feitio, fugindo da ulania dos que se deixam embalar 
pela vaidade, pela arrogante ostentação do blasonismo, o digno brusquense não 
necessita de feixes luminosos para clarear-lhe o caminho, porque sua vida é um 
perpetuo traço de irradiante civismo e patriotismo. (Correio Brusquense, Edição de 
7/2/1947). 

Apesar de os habituais adjetivos elogiosos, aplicados com recorrência aos políticos e 

empresários, esse texto apresentado parece ater-se de forma específica aos aspectos do 

homem público, que tem como qualidades basilares a renúncia ao alarde, ao garbo, a 

fanfarronice, a ostentação e a vaidade. O retrato publicado, mostrando Raul Schaefer com o 

rosto levemente voltado para o lado direito, o olhar firme e sério, vestindo um terno em meio 

tom (seria um terno cinza?), ao que parece, procura valorizar esses atributos. 

Propomos, assim, que os retratos desses dois políticos, divulgados nos periódicos 

locais na década de 1940, formavam um contraponto entre duas imagens modelares de 

masculinidade: de um lado, o homem solene, austero, de terno escuro e gravata borboleta, 

mais próximo, talvez, do padrão de representação do homem burguês, representado pela 

imagem do Cônsul Carlos Renaux, a imagem de Braz Joaquim Alves; de outro, o homem 

prático e impessoal, pronto a envergar o seu “terno cinza”, trabalhando e produzindo 

silenciosamente, sem alarde nem garbo, simbolizado pelo retrato de Raul Schaefer. Este 

último condiz mais com a imagem modelar do homem moderno, surgido após a Segunda 

Guerra Mundial, cujas qualidades a serem exaltadas não eram apenas as da honra e reputação, 

mas sim as que se relacionavam à funcionalidade e a eficiência trabalhadora nas corporações, 

conforme lembrado por Klanovitz (2009, p.169). 

                                                 
68 O Rebate, edição de 2/12/1945. 
69 Correio Brusquense, edição de 7/2/1947. 
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Essa imagem modelar de masculinidade parece se encontrar manifestada, também, 

no retrato do então candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Veiculada amplamente 

nos jornais O Rebate e Correio Brusquense, a imagem de Aderbal Ramos da Silva mostra o 

fotografado, envergando um de terno escuro, mas não preto (outro terno cinza?), usando do 

mesmo modo uma gravata listrada e um lenço no bolso do paletó (figura 21). O candidato, 

cujo rosto ostenta a barba aparada e a presença de um bigode tem, ainda, os cabelos 

engomalinados. Com a face voltada ligeiramente para o lado direito, Aderbal não fixa os 

olhos na objetiva e, esboçando um leve sorriso, tem as mãos postadas em frente ao corpo, 

como se estivesse sentado a uma escrivaninha, apoiando os braços no tampo da mesa. É 

possível que Raul Schaefer, partidário da mesma sigla que Aderbal Ramos da Silva, o Partido 

Social Democrático (PSD), tenha se espelhado na imagem desse último para compor o seu 

retrato, assim como é possível que o diretório do partido tenha contratado um mesmo estúdio 

fotográfico (ou os serviços de um mesmo fotógrafo), para a realização dos retratos para serem 

divulgados na campanha eleitoral. 

Contudo, para além das conjeturas apontadas, a análise dos retratos desses dois 

políticos parece apontar a manifestação de um padrão de masculinidade que se almejava para 

os homens naquele período: trabalhador, porém dinâmico, prático, contudo resoluto, disposto 

a investir na aparência, portanto, moderno. A mesma imagem que Erwin Riffel almejava para 

si ao deixar-se retratar em 1945, logo após retornar da sua participação na Segunda Guerra 

Mundial e receber, como deferência pelos serviços prestados à pátria, um emprego na 

empresa nacional de correios e telégrafos (figura 6). O mesmo padrão de masculinidade que 

Bruno Schaefer, possivelmente, ambicionava para si ao realizar uma série de retratos às 

vésperas do seu casamento (figura 7 e figura 8) e, ainda, o modelo similar de representação 

que Erico Munich, Bertoldo Schaefer e Otto Voss procuraram seguir, ao buscarem os serviços 

do estúdio fotográfico (figura 9). 

Com base nesses apontamentos, compreendemos que esses fotografados, moradores 

da região do Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940, procuraram investir nos cuidados com 

sua aparência, mesmo que num breve momento em que buscavam construir uma imagem 

almejada de si ao deixarem-se fotografar. Para tanto aplicaram recursos para consumir 

produtos que suplantavam o seu valor utilitário, despendendo gastos com artigos que tinham 

um significado mais simbólico do que material. 

Considerando a possibilidade da existência desse sujeito-consumidor, que credite à 

aparência a possibilidade de significar a sua existência, podemos invocar aqui o que Maffesoli 

(1996) chama de “paradigma estético”: o ato de comprazer-se na aparência, de ligar-se aos 
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jogos das formas. Para esse autor, o homem é produto da estética, e como tal é tomado pelas 

formas, é modulado pelas imagens, mas é menos criador dessas do que forjado por elas. 

Assim, quando o sujeito adere às imagens publicitárias, ou quando submerge nas imagens 

políticas, ele apenas reconhece os arquétipos do “mundo imaginal”, esse conjunto feito de 

imagens, imaginações e símbolos que constroem a vida social, esse lugar, portanto, feito de 

imagens a partilhar em torno do qual se organiza toda a vida cotidiana (MAFFESOLI, 1996, 

p. 150-151). 

Nesse “mundo imaginal”, o corpo se apresenta como suporte e meio de expressão da 

aparência, revelando assim, a necessidade latente do sujeito de querer significar. Desse modo, 

atribui-se ao corpo a possibilidade de “reconstruir-se por meio de artifícios inéditos, geradores 

de significações novas e desencadeadoras de estados de conjunção e disjunção com os valores 

pertinentes à sua cultura”, conforme nos sugerem Castilho e Martins (2005, p.36). Nessa 

linha, podemos dizer que a decoração do corpo, ou a produção de um “corpo que se pavoneia” 

do qual também nos descreve Maffesoli (1996), é uma prática que possibilita a construção de 

narrativas diversas, objetivando a produção de novas dinâmicas, válidas em uma determinada 

coletividade. 

Portanto, a mediação entre o individual e o social, por meio dessas representações 

que são corporificadas, permite aos sujeitos construírem uma realidade, valendo-se das suas 

relações com universos simbólicos, em que as relações de aparência, tomadas como meio de 

constituição de subjetividades, tornam-se agentes que servem tanto para construir quanto para 

reforçar imagens de autorrepresentação e das representações sociais nas quais os sujeitos 

estão inseridos. 

Nesse sentido, a difusão das imagens modelares de masculinidade, que circularam 

pelo Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940, por meio de filmes, anúncios publicitários e 

fotos de políticos e empresários, dialogando com os corpos dos fotografados, produziram 

significados, efeitos de sentido e processos de identificação que permitiram, por meio da 

organização da aparência, a manifestação de uma imagem que almejavam para si, a ser 

performatizada no instante em que sua imagem foi capturada pelo aparato fotográfico. 

Portando, com base no diálogo com essas imagens modelares de masculinidade, Engelberto 

Schaefer investiu na organização da aparência para a realização do seu retrato (figura 1) e, 

ciente de que a imagem que estava sendo produzida destinava-se à circulação e exibição no 

espaço público, procurou manifestar nessa fotografia uma perfomance de masculinidade, que 

o identificava com a imagem de um homem de conquistas e sucesso. 
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Figura 3 – Retrato de Engelberto Schaefer (verso). 

Autoria: Fotografia Hamonia. Data presumida: 1947. 
Fonte: acervo do autor. 

 

 

 
Figura 4 – Retrato de Engelberto Schaefer e seu empregador. 

Autoria desconhecida. Data presumida: 1948. 
Fonte: acervo do autor. 
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Figura 5 – Retrato de Erwin Riffel e Alois Riffel 

Autoria: Theobaldo Scharf (Foto Brasil). 
Data presumida: 1942. 

Fonte: acervo de Erwin Riffel. 
 

 

 
Figura 6 – Retrato de Erwin Riffel. 

Autoria: Theobaldo Scharf (Foto Brasil). 
Data presumida: 1945. 

Fonte: acervo de Erwin Riffel. 

 
Figura 7 – Retrato de Bruno Schaefer. 
Autoria: Atribuída a Theobaldo Scharf 

(Foto Brasil) 
Data presumida: 1946 ou 1947. 

Fonte: acervo de Paulina Schaefer. 
 
 

 
Figura 8 – Retrato de Bruno e Paulina Schaefer. 

Autoria: Theobaldo Scharf (Foto Brasil). 
Data presumida: 1946 ou 1947. 

Fonte: acervo de Paulina Schaefer. 
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Figura 9 – Retrato de três rapazes em estúdio. 

(da esquerda para direita: Erico Munich, Bertoldo Schaefer e Otto Voss). 
Autoria: Atribuída a Theobaldo Scharf (Foto Brasil). 

Data presumida: 1946. 
Fonte: acervo do autor. 

 

 

 
Figura 10 – Anúncio Rheingantz. 

Fonte: O Cruzeiro, 6/5/1950. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 
Figura 11 – Anúncio canetas Eversharp – Escolha 

suas cores... 
Fonte: Seleções, outubro de 1946. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque.
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Figura 12 – Anúncio Aqua Velva – É o homem de boa 

aparência que vence! 
Fonte: Seleções, maio de 1950. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 
 

 
Figura 13 – Anúncio creme de barbear Williams – As 

primeiras impressões... 
Fonte: Seleções, junho de 1946. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 

 
Figura 14 – Anúncio Gilette Azul! 

Fonte: O Cruzeiro, 6/5/1950. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
 

 

 

 
Figura 15 – Anúncio Glostora – Destaque-se. 

Fonte: Revista do Globo, 21/10/1944. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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Figura 16 – Anúncio chapéus Ramenzoni – A boa 

apresentação é indispensável para o sucesso! 
Fonte: Seleções, outubro de 1950. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 
 
 

 
Figura 17 – Anúncio Alfaiataria Moderna. 

Fonte: Correio Brusquense,18/7/1942. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
 
 

 
 
 

 
Figura 18 – Anúncio Renner Confecção Fina. 

Fonte: Correio Brusquense, 26,10/1940. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
 

 

 
Figura 19 – Imagem do Cônsul Carlos Renaux 

publicada no Correio Brusquense. 
Fonte: Correio Brusquense, 7/3/1942. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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Figura 20 – Imagens de Raul Schaefer e Braz Joaquim Alves publicadas no Correio Brusquense. 

Fonte: Correio Brusquense, 22/3/1947. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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Figura 21 – Imagens de Aderbal Ramos da Silva e Raul Schaefer publicadas no Correio Brusquense 

Fonte: Correio Brusquense, 25/1/1947. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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1.2 Entre fardas e lavouras: vida de soldado, imagens de herói 

 

“Estado de Guerra? Com a reforma da Constituição, o Presidente Getulio Vargas está 

autorisado (sic) a declarar a importante medida.”70 Com essa manchete, impressa em letras 

graúdas na primeira página, o jornal Correio Brusquense noticiava aos moradores da região 

do Vale de Itajaí-Mirim, na sua edição de 14 de março de 1942, que o Brasil ingressaria na 

Segunda Guerra Mundial. Na mesma data, o jornal O Rebate sentenciava, também em 

primeira página: “O presidente da Republica (sic) decretará o estado de emergência e o estado 

de guerra.”71. 

Desde o início do conflito, em 1939, as notícias de guerra eram estampadas 

constantemente nas páginas semanais desses dois periódicos. Mas a partir da adesão do país 

ao conflito, esses jornais passaram a reproduzir também, em inúmeros artigos e discursos, o 

empenho do governo federal em construir uma imagem de brasilidade e patriotismo, 

necessários sobremaneira numa região povoada por descendentes de italianos e alemães,72 

num momento imprescindível para motivar os soldados, na eminência de serem recrutados 

para defender a pátria. Dessa forma, circularam igualmente pelas páginas de O Rebate e do 

Correio Brusquense, diversos chamados destinados aos homens que estavam designados a 

lutar pelo Brasil: “Os reservistas devem, pois, estar prontos para o primeiro chamado da 

Nação, e integrar-se nas fileiras dos combatentes, a fim de defenderem a sagrada soberania e a 

honra da Pátria.” (sic); assim conclamava o jornal O Rebate em sua primeira página, no dia 19 

de dezembro de 194273. 

Dentro de poucos dias, em 8 de janeiro de 1943, o jornal Correio Brusquense 

publicava um Edital de Convocação do Ministério da Guerra, relacionando os soldados 

destinados a servirem no 32º. B.C. em Blumenau-SC. Entre os 58 listados na convocação, 

estava Erwin Riffel, morador da localidade de Guabiruba Sul, que já havia prestado serviço 

militar no referido batalhão até o ano 1941, mas que agora era recrutado para formar o 

contingente de soldados brasileiros que iriam compor a Força Expedicionária Brasileira 
                                                 
70 Correio Brusquense, 14/3/1942. 
71 O Rebate, 14/3/1942 
72 Este trabalho não pretende retomar as temáticas da política de nacionalização do Estado Novo e a repercussão 
destas na região de colonização alemã, como o Vale do Itajaí-Mirim. Para uma melhor compreensão dessas 
questões, ver: SEYFERTH, Giralda. Nacionalismo e identidade étnica: a ideologia germanista e o grupo étnico 
teuto-brasileiro numa comunidade do Vale do Itajaí. Florianópolis, Fundação Catarinense de Cultura, 1981. Para 
esclarecimentos acerca das questões referentes às estratégias das políticas governamentais e suas interdições nas 
relações cotidianas no estado de Santa Catarina durante a Segunda Guerra Mundial ver: FÁVERI, Marlene de. 
Memórias de uma (outra) guerra: cotidiano e medo durante a Segunda Guerra em Santa Catarina. Itajaí: Ed. 
Univali; Florianópolis: Ed. da UFSC, 2004.  
73 O Rebate, 19/12/1942 
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(F.E.B.) e que partiriam, em breve, para a Europa, juntando-se às tropas aliadas que por lá já 

se encontravam nas frentes de batalha. 

O período de treinamentos para o combate, conforme nos relatou Erwin Riffel, durou 

pouco mais de um ano, sendo a maioria deles realizado em uma base do exército instalada na 

cidade de Caçapava, no estado de São Paulo. Nessa cidade, no ano de 1944, poucos dias antes 

de embarcar para a Itália, Erwin Riffel procurou um estúdio fotográfico. Usando uma farda do 

exército brasileiro, o soldado posou para um retrato (figura 22). Dois dias após deixar-se 

fotografar, conforme nos contou, Erwin buscou as fotografias e enviou uma série de cópias a 

seus familiares que moravam no Vale do Itajaí-Mirim: aos pais, aos irmãos e à namorada, a 

quem havia prometido casamento quando retornasse da guerra. 

 

 
Figura 22 – Retrato de Erwin Riffel (Caçapava-SP). 
                   Autoria desconhecida. Data: 1944. Dimensões: 8,5 x 6,5 cm. 
                   Acervo do autor  

 

Ao produzir essa fotografia para ser enviada a seus familiares e a sua namorada, é 

possível que, assim como Engelberto Schaefer, Erwin Riffel tenha despendido esforços para a 

elaboração de uma imagem idealizada de si. Nesse sentido, o investimento na aparência não 
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poderia ser negligenciado e, de tal modo para Engelberto, usar uma vestimenta adequada, ter 

os cabelos bem-penteados e o rosto bem-cuidado – não podemos nos esquecer de que essas 

atitudes zelosas eram imperiosas nos regimentos do exército – compunham o arregimento de 

um sistema simbólico pelo qual se organizava a representação fotográfica, aspirando à 

concepção de uma imagem desejada. Assim como Engelberto acreditamos que também 

Erwin, ao vestir a farda do exército brasileiro para deixar-se fotografar, buscava compor um 

sentido de afirmação coletiva, manifestando pela representação simbólica o seu sentimento de 

pertença a uma classe ou grupo. 

Importa lembrar que, apesar de serem convocados milhares de brasileiros para 

apresentarem-se às corporações do exército, somente uma parcela destes eram selecionados 

para a continuidade dos treinamentos e, dentre estes últimos, apenas os mais aptos foram 

escolhidos para a composição da Força Expedicionária Brasileira. Dessa maneira, esses 

soldados selecionados compunham a “elite” do exército nacional, os “escolhidos”, dentre 

tantos outros homens, para exercerem a função de defensores da pátria. 

Assim sendo, Erwin Riffel, no momento em que se deixou fotografar, procurou 

encenar, por intermédio da organização da aparência, uma performance pela qual buscava 

materializar a imagem de homem que fora escolhido, entre tantos outros, para compor a elite 

do exército nacional, e se encontrava, portanto, numa condição de homem que havia 

alcançado, de certa forma, o sucesso. Para isso, despendeu esforços para que sua imagem, 

destinada à circulação e exibição, manifestasse da mesma forma, como o retrato de 

Engelberto, essa sua nova condição. 

Porém, conforme já discorremos anteriormente, o investimento na fabricação dessa 

imagem idealizada, além de estar sujeito ao dispêndio financeiro com a produção da 

fotografia e com a organização da aparência, dependia também do arregimento de um sistema 

simbólico que compusesse a produção do retrato. Nesse aspecto, além da colaboração do 

retratado para a realização da fotografia, deve ser considerado ainda a participação do 

fotógrafo e do equipamento manuseado por este, como fundamentais para a produção da 

imagem. Assim, determinados componentes presentes no retrato de Erwin Riffel foram 

selecionados pelo fotógrafo: o formato da foto, a iluminação, a tomada de busto, a sugestão da 

pose, entre outros. Acreditamos ainda, que as alternativas selecionadas pelo retratista foram 

escolhidas com o propósito específico de elaborar um retrato que conferisse marcas distintivas 

à imagem do fotografado. 

Apesar de o formato do papel fotográfico ser retangular, o contorno escolhido para a 

impressão do retrato envolve o fotografado em uma moldura oval. Dessa maneira, o fotógrafo 
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consegue fazer que a direção do olhar seja conduzida para o assunto central da fotografia, 

eliminando uma série de elementos secundários que pudessem perturbar a leitura clara e direta 

da imagem. De outra forma, a presença da moldura elíptica parece conferir um distanciamento 

entre o espectador e o fotografado, como se houvesse um interstício no espaço em branco do 

papel, por meio do qual espreitamos uma efígie singular e respeitável, porém inalcançável.  

A iluminação utilizada para a cena retratada parece reforçar essa sensação de 

distanciamento e distinção conferida ao fotografado. Por trás da cabeça de Erwin, descendo 

em diagonal pelo lado esquerdo, em direção ao centro da imagem há um facho de luz. É quase 

um borrão, claridade que, ao mesmo tempo em que marca a profundidade de campo, parece 

conferir ao fotografado uma aura sagrada. Seria essa a intenção do fotógrafo: elaborar por 

meio do retrato uma imagem sagrada digna de representar e notabilizar um herói?  

Além da escalação desses elementos para compor o retrato de Erwin, presumimos 

que a escolha de uma tomada de busto para essa fotografia não tenha sido isenta de 

determinados propósitos. Conforme indicado por Fabris (2004), o retrato de busto remete ao 

parâmetro visual adotado na manufatura das primeiras fotografias, cujo formato, herdado das 

tipologias da arte renascentista e surgido no século XV, a partir da conjunção das modalidades 

de pintura florentina e flamenga, procurava conferir individualidade ao modelo (FABRIS, 

2004, p.26). Porém, além de conferir a individualidade ao fotografado, o retrato de busto, ao 

comportar uma proximidade visual com o semblante do retratado, permite a observação 

detalhada daquilo que o faz reconhecível: o seu rosto. 

Assim como propusemos na análise efetuada, valendo-se da fotografia de Engelberto 

Schaefer, cremos que a utilização dos elementos descritos na composição do retrato de Erwin 

Riffel, se fundamenta no crédito conferido à analogia existente entre a fisionomia e a 

personalidade possível de ser manifestado na fotografia, difundido pelo modelo de retrato 

honorífico burguês do século XIX, conforme registrado por Fabris (2004). No entanto, 

conforme complementam os escritos dessa autora, a crença nesse paralelo entre a fisionomia e 

a personalidade deriva igualmente do uso da fotografia pelas ciências médicas e jurídicas, 

ainda no século XIX, para fins de recenseamento. 

Dessa forma, se o modelo de retrato honorífico burguês concebido no século XIX 

forjou modelos idealizados de representações por meio de signos de distinção, ostentação e 

pertencimento, constituindo-se dessa forma, num elemento de representação de uma 

identidade social, conforme proposto por Fabris (2004. p. 38-45). A se tornar um instrumento 

de recenseamento e, visando identificar sujeitos socialmente perigosos e danosos à saúde 

social, o retrato passou a sujeitar os indivíduos que não se conformavam às normas vigentes a 
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um “diagnóstico visual”. O retrato acabou por perder, assim, a sua função de “identidade” e 

passou a ter uma função de “identificação”. 

Nessa linha, a autora aponta as contribuições de Bertillon para as significativas 

transformações iconográficas ocorridas no retrato a partir de 1880, visto que este, ao adotar 

um código neutro para o retrato policial, estabeleceu as tomadas de frente e de perfil e, 

despojando o retrato de qualquer convenção artística, expurgou desse modelo de 

representação fotográfica todo e qualquer resquício existente no retrato burguês (FABRIS, 

2004, p.46-47). Portanto, a não frontalidade absoluta da pose nas fotografias realizadas em 

estúdio, conforme apontado por Fabris (2004, p.35) acabam por constituir também um 

indicador social, visto que o modelo de retrato burguês deveria seguir a assimetria 

característica dos retratos pictóricos do século anterior, a saber, o século XVII.  

Assim, o retrato oitocentista fez da pose um elemento definidor da distinção social e, 

assumindo o caráter de um simulacro, permitiu aos retratados construir inúmeras máscaras na 

representação fotográfica, conferindo ao retrato uma condição fictícia. (FABRIS, 2004, p.58). 

De acordo com Fabris (2004, p.36) colocar-se em pose significa “inscrever-se num sistema 

simbólico para o qual são igualmente importantes o partido compositivo, a gestualidade 

corporal e a vestimenta usada para a ocasião.” Assim sendo, ao colocar-se “em pose”, o 

fotografado aspira oferecer à câmera fotográfica a melhor imagem de si, já que essa imagem 

será sempre previamente definida e será engendrada segundo as normas que conferem ao 

fotografado uma aceitabilidade que perpassa o social.  

Com base nessas declarações, acreditamos que Erwin Riffel, ao deixar-se fotografar 

naqueles dias que antecediam o seu embarque para os campos de batalha na Europa, procurou 

por meio do arregimento simbólico que possibilita compor a representação fotográfica, 

encenar uma imagem idealizada de si. Nessa “encenação”, que contou logicamente com uma 

colaboração entre fotógrafo e fotografado, Erwin procurou, ao compor a imagem pela qual 

gostaria de ser visto e lembrado, identificar-se com determinadas imagens modelares de 

masculinidades, manifestando assim, uma performance que o tornasse aceito socialmente 

como um “homem” em uma determinada coletividade. 

Do mesmo modo que Engelberto Schaefer, pressupomos que a performance de 

masculinidade, manifestada por Erwin no retrato manufaturado na cidade de Caçapava-SP, no 

ano de 1944, tenha sido agenciada pelas inúmeras imagens modelares de masculinidade que 

circularam na década de 1940. Dessa forma, alocamos aqui a mesma interrogação já descrita 

anteriormente: quais seriam esses modelos de masculinidade que, dialogando com Erwin, 

produziram significados, efeitos de sentido e processos de identificação sobre o seu corpo, 
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permitindo que neste se inscrevesse, por meio da aparência, uma manifestação de 

performance masculina por ele almejada?     

Nesse retrato que analisamos (figura 22), como também em outras duas fotografias 

que compõem esta série (figura 23 e figura 24), pressupomos que a elaboração da imagem 

idealizada de Erwin, corporificada por este e expressa perante o “outro” por meio da 

performance manifestada no retrato, constitui-se de uma representação fotográfica ambígua: 

se traduz, por um lado, por meio da imagem de um soldado fardado a existência do heróico 

defensor da pátria, apto a sacrificar-se pelos ideais nacionais e portanto, capaz de cometer 

inúmeras atrocidades nos campos de batalha; de outro modo, ao submeter essa imagem aos 

códigos da representação fotográfica engendrados pelo retrato do século XIX, subjuga a efígie 

do soldado aos moldes do responsável, comedido e autocontido homem burguês.  

Essa representação ambígua, senão paradoxal, pode ser colocada em consonância 

com as propostas de Oliveira (2004), sobre a construção social da masculinidade nas 

sociedades modernas. Recorrendo ao paradigma do processo civilizador expresso por Norbert 

Elias, Oliveira (2004) detecta a valorização de um comportamento aparentemente ambíguo, 

no momento em que os Estados nacionais se formavam. Nessa perspectiva, para a 

constituição e manutenção das nações, era necessária a pacificação dos territórios e, para isso, 

tornava-se necessário o controle das emoções e das paixões, visando à garantia de relações 

sociais que fossem estáveis e equilibradas. 

Ao mesmo tempo, esses estados nacionais se empenhavam em apregoar valores 

heróicos e guerreiros, procurando formar um contingente de soldados que servissem aos 

combates com outros Estados, caso eles viessem a acontecer (OLIVEIRA, 2004, p. 43-44). 

Ainda para este autor, o entrelaçamento dessas características paradoxais, que unem o 

guerreiro heróico, disposto a sacrificar-se pela pátria, ao homem comedido e sereno, protótipo 

do pai de família e provedor, formou o alicerce do ideal moderno de masculinidade, 

consagrando assim, o modelo soldado/trabalhador como matriz prescritiva para a conduta do 

homem digno e honrado.  

A imagem modelar para o homem moderno conjugava, portanto, características que, 

apesar de parecerem antagônicas, não eram excludentes e nem impossíveis de serem 

cultivadas. Assim, o modelo do soldado/trabalhador, importante para as instituições militares 

que emergiram junto com os estados nacionais, foi invocada e acionada de acordo com as 

demandas e conjunturas de cada nação.  

No Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940, as circunstâncias pareciam não diferir 

das colocações assinaladas por Oliveira (2004). Num artigo publicado pelo jornal Correio 
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Brusquense, a 27 de abril de 194074, em comemoração ao dia do trabalho, a figura do 

“soldado/trabalhador” parece emergir das páginas do periódico: 

Dia do trabalho, dia da honra, dia do progresso, dia da civilisação E a quem pertence 
ele? A todos que lutam e laboram, aos que se sacrificam, em todo e qualquer labor, 
digno e honesto. [...] Mas, é, indubitavelmente a vós, operários-soldados, por serdes 
soldados-operários, sobre quem a mor glória se exparge, compensadora e exaltante, 
por serdes, sem duvida, os construtores principaes da grande obra que o MUNDO 
INTEIRO goza, como reprodução e produto de vossos erforços e de vossos sem 
numero sacrifícios. (sic). (Correio Brusquense, 27/4/1940). 

Esforços e sacrifícios como qualidades de um homem digno e honesto, a ser coberto 

de glórias pela promoção do progresso e da civilização: compensações e exaltações ao 

soldado-operário. Antes de ingressar no serviço militar no 32º. B.C. de Blumenau-SC, de 

onde saiu em 1941, Erwin Riffel já trabalhava na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux. Entre o 

período de dispensa e a convocação para juntar-se aos soldados da Força Expedicionária 

Brasileira (FEB), retomou seu trabalho naquela fábrica têxtil. Nesse tempo, em 19 de 

dezembro de 1942, o jornal O Rebate publicava uma nota75, em primeira página, relatando as 

comemorações acontecidas na localidade de Brusque pela passagem do dia do reservista:  

O dia do reservista é pois, um dia de júbilo e glória para todos os brasileiros, e um 
dia do mais sábio e fecundo patriotismo, pois, congregando e irmanando pelo vasto 
território nacional as reservas da defesa da Pátria, incutirá em todos um novo ardor 
em um novo entusiasmo capaz de maiores sacrifícios pela liberdade e grandeza da 
Nação. (O Rebate, 19/12/1942). 

Glória às “reservas de defesa da Pátria”, júbilo a quem se sacrificasse pela liberdade 

e grandeza da nação. Nessa conjuntura, conforme articula Oliveira (2004), fosse em tempos 

de paz, exercendo a “função de provedor responsável, orgulhoso e respeitado pai de família”, 

fosse em tempos de conflito, cumprindo os deveres de defensor da pátria, era ao 

soldado/trabalhador que se destinavam os grande méritos. Dessa forma, “do brutalizado e 

destemido agente entregue aos interesses da pátria, ao disciplinado e obediente trabalhador, 

não houve solução de descontinuidade.” (OLIVEIRA, 2004, p. 281-282). 

Porém, se havia uma recorrência de artigos e notas, promovendo a valorização da 

honra, do patriotismo e do trabalho nas páginas de O Rebate e Correio Brusquense – cabe 

dizer que esses escritos reproduzem um discurso inerente ao governo de Getúlio Vargas – 

assim como uma propagação constante de notícias pertinentes à Segunda Guerra Mundial, 

                                                 
74 Correio Brusquense, 27/4/1940. Mesmo tratando-se de um artigo publicado num período que se encontra fora 
do recorte temporal dessa pesquisa, achamos importante alocá-lo aqui para elucidar a discussão apresentada.  
75 O Rebate, 19/12/1942 
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observamos também nesses periódicos, uma crescente veiculação de imagens relacionadas ao 

conflito. 

No ano de 1941, foram publicadas no Correio Brusquense, oito imagens referentes à 

Segunda Guerra, todas mostrando autoridades militares e soldados alemães: paraquedistas, 

aviadores, marinheiros, tropas em marcha na Polônia, entre outras. A presença dessas imagens 

no periódico, e a simpatia existente por alguns moradores da região pelo “germanismo” não 

são novidade e refletem de certa forma, a atitude ambígua do governo Vargas em relação ao 

posicionamento do Brasil no conflito. 

Essa ambiguidade pode ser vista nas páginas da revista Idéias, em sua edição de 

maio de 1941: tendo na capa a fotografia do então presidente do Brasil, o periódico apresenta 

uma matéria sobre o aniversário do então chanceler Adolf Hitler, acompanhada de três 

fotografias. Em uma delas (figura 26), o estadista aparece cumprimentando uma série de 

soldados alemães enfileirados. Com relação a essa ambiguidade, historiador Tota (2000, p. 

22-24), ao estudar os meandros da americanização do Brasil, nas décadas de 1930 e 1940, 

sugere que o “germanismo” tornou-se um paradigma alternativo à crescente influência norte-

americana durante esse período, sendo seu modelo de sociedade autárquico visto com 

simpatia pelo alto escalão do governo brasileiro de então. Da mesma forma, continua o autor, 

o paradigma estético-militar da época vinha da Alemanha, lembrando também que Susan 

Sontag observara que os uniformes dos soldados nazistas eram esteticamente mais atraentes.  

Mas a partir da adesão do Brasil ao conflito, como era de se esperar, as imagens de 

soldados ou demonstrações de simpatia pelo regime alemão desaparecem por completo dos 

periódicos. Após um ano sem publicar fotografias referentes à guerra, nos anos de 1943 e 

1944 são publicadas 26 imagens do conflito, todas creditadas à agência Interamericana e 

sempre acompanhadas de legendas e textos, alguns sobre os grandes feitos dos combatentes 

aliados, outros narrando algumas cenas aparentemente cotidianas dos soldados. Em 17 de 

novembro de 1943, o jornal Correio Brusquense publica uma fotografia de um 

médico/soldado, prestando socorro a um companheiro, enquanto é observado por mulheres e 

crianças (figura 27). Na legenda e no texto que acompanham a imagem, pode-se ler: 

MEDICANDO FERIDOS – Populares italianos observam com evidente simpatia 
um medico do exercito dos EE.UU. que administra uma dose de plasma sanguineo a 
um soldado ferido recolhido a um hospital de sangue próximo ao campo de batalha 
(sic). (Foto da Inter-americana). (Correio Brusquense, 17/11/1943). 

O historiador Antoine Prost nos fala sobre o aparecimento das fotografias nos jornais 

e da forma como elas, com sua evidência demonstrativa, passaram a substituir as ilustrações a 
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partir do desenvolvimento das técnicas de reprodução – como a heliogravura em 1912, o 

belinógrafo em 1914, e depois o offset em 1932 – conferindo à informação uma aparente 

garantia de autenticidade (PROST, 1992, p.147). A imagem publicada estaria, assim, a 

testemunhar uma cena ocorrida próximo a um campo de batalha, divulgando a “veracidade” 

do acontecido a quem a apreciasse. 

Conforme já indicamos anteriormente, de acordo com as afirmações de Joly (1996), 

a mensagem visual se forma, valendo-se da interação entre imagem e texto, tendo estes 

últimos a função de ancoragem e revezamento. Se a função de ancoragem procura deter a 

polissemia gerada pela imagem, a interpretação não pode gerar dúvidas: o soldado/médico 

norte-americano está socorrendo um ferido; já a função de revezamento, ao suprir carências 

expressivas da imagem, complementa a leitura: a simpatia dos italianos, a solidariedade do 

soldado/médico, o hospital existente próximo ao campo de batalha. 

Desse modo, essa imagem da guerra procurava representar, igualmente como outras 

tantas veiculadas nos jornais locais no período estudado, apenas a face menos contundente do 

conflito. Nada de corpos mutilados, nem sangue ou vísceras, mas sim os feitos heróicos, a 

bravura, a disciplina, a solidariedade. Nesse sentido, essa imagem parece encerrar igualmente, 

a ambiguidade indicada por Oliveira (2004): a existência de mecanismos que enaltecem os 

modelos viris e que ao mesmo tempo, enfatizam a postura equilibrada e responsável do 

soldado.   

Assim como nos periódicos locais, também as revistas ilustradas colaboraram para a 

veiculação de matérias e imagens relativas à Segunda Guerra Mundial, contribuindo para 

divulgar imagens modelares de masculinidade numa determinada coletividade. Nesse cenário 

é interessante observar o conteúdo e as fotografias difundidas em uma matéria publicada pela 

Revista do Globo, na edição de 21 de outubro de 1944. Intitulada Amor de Boa-Vizinhança, a 

matéria discorre sobre o romance acontecido entre um marinheiro americano e uma garota 

brasileira. Remetendo a uma construção narrativa semelhante às fotonovelas, as nove imagens 

que ilustram a reportagem mostram o casal em diversas situações: passeios na noite em 

Copacabana, jantares, e, a indefectível cena do beijo na porta do prédio onde, possivelmente, 

morava a garota. 

A matéria parece avalizar, além da política da boa vizinhança explicitada no título, 

uma questão veiculada de forma pontual em várias reportagens e, sobretudo, em uma parte 

considerável dos filmes produzidos na época do conflito, alguns deles, aliás, produzidas 

especificamente para este fim: a possibilidade da existência de um cotidiano aprazível para os 

soldados, mesmo presentes em uma guerra de proporções mundiais.  
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Essa evocação de um dia a dia ameno, mesmo nos campos de batalha, onde a morte 

espreitava os soldados constantemente, podem ser observadas em duas películas, produzidas 

por estúdios norte-americanos, ambas exibidas no Cine Coliseu na década de 1940. Alegria, 

Rapazes!76 e Entre a Loura e a Morena77 são só dois exemplos de longas-metragens, ambos 

aliás, protagonizados por Carmen Miranda, a retratarem uma habitualidade de música e 

alegria presumidamente existente nos acampamentos de soldados. 

A demonstrar alegria está também o ator norte-americano Gary Cooper, na imagem 

estampada nas páginas do Correio Brusquense, em 15 de setembro de 194378, para divulgação 

da estreia do filme Sargento York, no Cine Coliseu (figura 28). Rodeado por algumas cenas e 

personagens do filme, a imagem do ator aparece com destaque e ocupando a parte central do 

anúncio. Com o corpo girado levemente para o lado esquerdo, o seu rosto é mostrado de 

frente a exibir um sorriso cordial, tendo o olhar voltado para o lado direito. Essa inversão 

entre corpo e rosto, bem como o sorriso exibido pelo personagem não são elementos 

compositivos alocados sem propósito nessa imagem. O corpo do sargento York, apresentado 

levemente voltado para um dos lados, ao que parece, indica a presença física e efetiva dele no 

conflito, a ocupar-se dos seus deveres nos campos de batalha. Mas num momento de pausa 

entre os combates, ao voltar o rosto para a câmera que captura a sua imagem, o sargento sorri 

como se procurasse dizer a quem o observa na imagem: está tudo bem! 

Uma composição muito similar à mostrada no anúncio do filme citado pode ser 

notada em uma fotografia de Erwin Riffel, produzida na Itália, no ano de 1945, na época em 

que este participava na Força Expedicionária Brasileira (FEB), das operações de guerra no 

continente europeu (figura 23). Conforme nos relatou Erwin, a fotografia foi realizada em 

Roma, cidade na qual o soldado passou oito dias após ter recebido, do comando de sua tropa, 

a indicação e a licença para visitar a capital italiana. 

Encontramos uma cópia desse retrato no acervo de Ilse Riffel, uma das filhas de 

Erwin. A reprodução da fotografia, feita possivelmente em data recente, traz no verso a 

inscrição “Itália. 22-2-1945”, provavelmente transcrita do retrato original. Inicialmente, essa 

fotografia foi produzida com o intuito de ser enviada a sua namorada no Brasil e, segundo nos 

contou Erwin, ele a enviou junto com um lenço, comprado na cidade do Vaticano, e uma 

                                                 
76 Título original: Something For The Boys. Direção de Lewis Seiler, EUA, 1944. Filme exibido no Cine Coliseu 
em 4/4/1948, na sessão dupla de Domingo às 17 horas e 20h15min, conforme anúncio publicado no jornal O 
Rebate em 3/4/1948. 
77 Título original: The Gang’s All Here. Direção de Busby Berkeley, EUA, 1943. Filme exibido no Cine Coliseu 
em 25/3/1945, na sessão dupla de Domingo às 14 horas e 20h15min, conforme anúncio publicado no jornal O 
Rebate em 24/3/1945. 
78 Correio Brusquense, edição de 15/9/1943. 
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carta. Nesse retrato, observamos que a pose de Erwin apresenta uma inversão entre corpo e 

rosto semelhante à forma como Gary Cooper é representado na publicidade do filme Sargento 

York e, além dessa similaridade, exprime também um sorriso. Na composição do retrato a ser 

enviado à sua namorada, possivelmente precisasse se encontrar manifestada uma mensagem 

similar à transmitida no anúncio do filme protagonizado por Gary Cooper: apesar de estar 

ocupado nos campos de batalha, num momento de folga, é possível voltar o rosto a quem se 

ama, sorrir e dizer: está tudo bem! 

Uma pose análoga pode também ser observada na fotografia efetuada no período em 

que Erwin estava em treinamento na cidade de Caçapava-SP (figura 22). Estando distante da 

família cerca de um ano, é possível que o modo como se deixou fotografar ou ainda, a 

maneira como o retratista o fotografou, quisesse manifestar uma mensagem semelhante à 

descrita acima. 

Mas a não frontalidade da pose nesse retrato, além de portar o recado mencionado e 

de estar relacionada, como já vimos anteriormente, às prescrições compositivas pautadas na 

representação fotográfica do retrato honorífico burguês, procurava também, conforme 

supomos, imprimir à imagem do fotografado alguns sinais distintivos. Ao estar arranjado em 

uma pose lateral, o fotografado nos permite enxergar o distintivo aplicado à manga do seu 

uniforme de soldado e, nele, escrito a palavra “Brasil”. 

É muito provável que esse distintivo, símbolo da Força Expedicionária Brasileira 

(FEB) na época, tenha sido aplicado somente no uniforme dos soldados efetivamente 

convocados para compor as tropas a serem enviadas à Europa. Em outros dois retratos em que 

Erwin aparece com o uniforme de soldado, tendo sido fotografado na época em que prestou 

serviço militar na cidade de Blumenau-SC, não há sinal de um distintivo aplicado à manga da 

farda (figura 24 e figura 25).  Portanto, ao deixá-lo visível no retrato, esse detalhe tornou-se 

para Erwin, assim como a unha de alfaiate mostrada por Engelberto Schaefer (figura 1) um 

sinal de distinção, a manifestação de pertença a uma classe ou grupo, uma forma de 

demonstrar sua outra condição social que não fosse a de empregado ou lavrador e, ainda, uma 

maneira de conferir autenticidade à sua imagem de herói da pátria.  

A esses heróis brasileiros e, especificamente aos soldados catarinenses destinados a 

compor a Força Expedicionária Brasileira (FEB), o jornal Correio Brusquense dirigia um 

artigo, veiculado em primeira página na sua edição de 20 de maio de 1944: 

Os Catarinenses vão lutar. [...] Sim, vai soldado do Brasil. Vai para onde o 
imperativo do brio, da honra, do dever, manda que vás. As circunstancias assim te 
destinaram. A honra, a integridade e a segurança da Pátria assim o exigem. Vai pois 
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soldado catarinense, soldado barriga verde, confirmar o brio, o denodo, o heroísmo 
dos teus ancestrais, dos teus antepassados. (Correio Brusquense, 20/5/1944). 

Na edição seguinte, em letras graúdas no alto da primeira página, o mesmo periódico 

sentenciava: “O exercito expedicionário vai cobrir-se de glorias no campo da luta, para que o 

Brasil possa ser livre e hombrear-se com as demais Nacoes Unidas. (sic)”79 Nessa mesma 

edição, o jornal anunciava: 

Cine Coliseu. Hoje às 8,15 horas – Domingo as 5,00 e 8,15 horas. O maior 
espetáculo do ano. Em maravilhoso tecnicolor “Mergulho no Inferno” com Tyrone 
Power – Dana Andrews – Jane Baxter. Uma pagina heróica de um submarino em 
luta no Pacifico. (sic) (Correio Brusquense, 27/05/1944). 

Conforme podemos observar neste e em outros anúncios publicados nos jornais do 

Vale do Itajaí-Mirim, um bom número de filmes produzidos nos Estados Unidos, tendo a 

Segunda Guerra Mundial como pano de fundo das tramas, foram exibidos no Cine Coliseu, 

durante a década de 1940. Junto com filmes de outros gêneros (dramas, comédias, musicais, 

terror, etc.) compuseram a parcela dos produtos norte-americanos que tiveram um acréscimo 

de consumo no Brasil, imbricados certamente com as premissas da Política de Boa 

Vizinhança implementadas pelo governo dos Estados Unidos, durante a vigência do 

conflito.80  

Não é novidade que a indústria cinematográfica contribuiu para a criação e a 

propagação de inúmeras imagens modelares tanto femininas quanto masculinas. Baecque 

(2009, p.488-494), ao estudar a produção dos padrões corporais promovidos pelo cinema, 

detectou a fabricação dos “corpos sedutores”, representados pelas imagens glamourizadas da 

vamp e da pin up girl, só para citar dois exemplos popularizados pelas películas norte-

americanas. Ao esquadrinhar as vivências internacionais masculinas, Oliveira (2004, p.264-

                                                 
79 Correio Brusquense, edição de 27/5/1944. 
80 É importante salientar que não nos propomos discutir neste estudo a relação entre a indústria cinematográfica e 
a produção de ideologias ou os desdobramentos das políticas norte-americanas para com a América Latina, nas 
décadas de 1930 e 1940. O que nós buscamos averiguar, valendo-se das observações desses filmes exibidos no 
cinema da cidade durante a década de 1940, é como essas películas contribuíram para a veiculação de imagens 
modelares de masculinidade, além de difundir ideias, comportamentos e valores desejáveis para uma 
determinada sociedade em um determinado período, pois conforme apontado por Marc Ferro, um filme “não 
vale somente por aquilo que testemunha, mas também, pela abordagem sócio-histórica que autoriza.” (FERRO, 
1992, p.87). Sobre as influências da Política da Boa Vizinhança no Brasil e a propagação do American way of 
life pelos meios de comunicação e informação ver: TOTA, Antonio Pedro. Imperialismo sedutor: a 
americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. Um estudo 
acerca da relação entre cinema e a Política da Boa Vizinhança é apresentado em: MAUAD, A.M. A América é 
aqui: um estudo sobre a influência cultural norte-americana no cotidiano brasileiro (1930-1960). In: TORRES. 
S. (Org.) Raízes e Rumos: perspectivas interdisciplinares em estudos americanos. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2001, 
p.134-146. Sobre as recomendações do Office of War Information às produção do cinema americano ver: 
SCHATZ, T. O gênio do sistema: a era dos estúdios em Hollywood. São Paulo: Cia. das Letras, 1991. 
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265) observou também que as narrativas fílmicas ofereceram “imagens protótipo” de heróis, 

de machões, do homem viril e potente. 

Com base nessas colocações, presumimos que no filme 30 Segundo sobre Tóquio81, 

exibido no Cine Coliseu, na década estudada, outros dois modelos paradigmáticos foram 

evocados: para os homens, a imagem do soldado heróico, a sacrificar-se pela pátria; para as 

mulheres, a figura da namorada ou esposa devotada, a esperar o retorno do seu amado das 

frentes de batalha. 

No enredo da película citada, mostrada nos dias 3 e 4 de agosto de 1946,82 nas 

sessões de sábado e domingo respectivamente, um aviador americano participa de um plano 

de retaliação promovido pelos E.U.A. ao Japão, após o ataque destes à base naval norte-

americana de Pearl Harbor. Ao ser convocado para a missão, o aviador deixa, sem saber, a 

namorada dele grávida. Esse logicamente, não era um comportamento desejável para uma 

mulher, muito menos uma imagem modelar que se queria divulgar. Mas a ida do soldado aos 

campos de batalha e, a possibilidade de morrer em combate, parecia justificar a condição de 

se permitir uma relação sexual antes do casamento. 

Porém, a trama do filme reserva ao aviador um destino trágico, seguido logicamente, 

de um final redentor: ao ser atingido pelos japoneses durante o combate, o aviador tem uma 

das pernas amputada, e, recolhido em bases chinesas, fica sem enviar notícias por um longo 

período. Mas a namorada que aguarda a sua volta pacientemente, após o regresso do aviador 

e, ao ver o combatente com a perna amputada, lhe diz que ainda o ama e promete empenhar-

se na construção de uma família feliz para ambos. 

Com relação a esses sacrifícios suportados pelos soldados em tempos de guerra, 

reportamo-nos aos escritos de Oliveira (2004). Para este autor, a capacidade de suportar os 

flagelos da guerra só pode ser mantida se estiver presente a ideia de que o verdadeiro homem 

viril é aquele que coloca a sua força de resistência a serviço de uma causa maior, numa 

estreita imbricação entre a masculinidade e os ideais societários, representados pela 

“glorificação do socius, identificado com a pátria, a terra natal, a nação” e, poderíamos 

acrescentar aqui, considerando o enredo do filme citado, a família (OLIVEIRA, 2004, p.31). 

Outro filme exibido no Cine Coliseu, em 27 e 28 de maio de 194483, parece 

demonstrar que os sacrifícios em favor da pátria nem sempre resultam de privações e 

sofrimentos físicos, mas muitas vezes implicam no controle das paixões e no comedimento de 

                                                 
81 Título original: Thirty Seconds Over Tokyo. Direção de Mervyn LeRoy, EUA, 1944. 
82 Conforme anúncio publicado no jornal o Rebate em 3/8/1946.  
83 Conforme anúncio veiculado no jornal o Correio Brusquense em 17/5/1944.  
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atitudes viris. No filme Mergulho no Inferno84, cujo anúncio publicado no jornal Correio 

Brusquense mencionamos anteriormente, o tenente Ward Stewart (interpretado por Tyrone 

Power) e o comandante Dewey Connors (interpretado por Dana Andrews) disputam o amor 

de Jean Hewlett (interpretada por Anne Baxter). A amizade inicial existente entre Stewart e 

Connors é abalada quando o tenente Stewart, apaixonado por Jean Hewlett, descobre que a 

garota é noiva de Connors. No desdobramento do enredo do filme, o cotidiano dos 

marinheiros que patrulham a costa do atlântico é ameaçado, repentinamente, pela presença de 

um submarino inimigo. Nesse momento, os dois rapazes precisam superar as rivalidades para 

derrotar o inimigo. Salvar a pátria parece estar acima das questões que envolvem disputas 

amorosas, mesmo que a virilidade pareça ser ameaçada pela perda da noiva para outro 

pretendente. 

Supomos esses dois filmes apontam as contradições existentes na prescrição dos 

modelos desejáveis de masculinidade no período. Se, por um lado, temos a imagem almejada 

sendo representada pelo herói guerreiro, disposto a inúmeros sacrifícios em tempos de 

batalha, de outro temos a indicação de um modelo esperado cuja premissa é portar-se como 

um cidadão comedido e equilibrado. 

Mas como nos sugere Oliveira (2004), esse paradoxo encontra-se imbricado com os 

mecanismos acionados circunstancialmente desde a formação dos Estados Nacionais e, 

portanto, nesse período da década de 1940, no qual ocorria um conflito mundial, procurava-se 

enaltecer tanto os modelos viris como os ideais de equilíbrio e autocontrole. Nesse sentido, 

continua o autor, tanto nos momentos de paz quanto nos momentos da guerra, são necessários 

para o Estado, homens prontos para o trabalho e dispostos para o conflito e, em ambas as 

situações, há necessidade de que, igualmente trabalhadores e soldados sejam obedientes e 

disciplinados (OLIVEIRA, 2004, p. 43-44). 

Talvez não seja por acaso que o Correio Brusquense, em 19 de agosto de 1944, tenha 

veiculado a notícia sobre um homem que, ao tomar conhecimento de que sua noiva estava 

caída de amores por outro, ao invés deste se vingar, publicou uma nota no jornal comunicando 

o ocorrido e, além disso, agradecia à família da moça pelas considerações que sempre lhe 

dispensaram. No final da matéria, a frase é taxativa: “Eis aí um homem de juízo”. 

Assim, presumimos que a fotografia de Erwin Riffel, produzida na véspera do seu 

embarque para a Itália, no ano de 1944 (figura 22), manifesta o  entrelaçamento dessas  duas 

imagens  modelares, porém  ambíguas, de  masculinidade: a  do  homem  heróico, mas  que, 

                                                 
84 Título original: Crash Dive. Direção de Archie Mayo, EUA, 1943. 
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ao mesmo tempo, mostra-se comedido. É provável que Erwin não tivesse conhecimento 

desses postulados, mas acreditamos que se tornou apto a construir essa imagem para si porque 

foi agenciado por processos de subjetivação em uma sociedade que conjugava, 

simultaneamente, manifestações de “potência e serenidade, inquietação e equilíbrio, 

estabilidade e excitação, vigor e moderação.” (OLIVEIRA, 2004, p.46). 

O historiador francês Gérard Vincent nos fala que “a guerra pertence à vida privada... 

esses momentos em que, imprevisivelmente, pode-se dar ou receber a morte.” (VINCENT, 

2009, p.179). Mas o herói, seja ele soldado ou trabalhador, condicionado e constituído a partir 

da emergência do Estado moderno, pertence à vida pública, assim como as suas fotografias, 

objetos de circulação, destinadas à exibição e publicização da imagem que estes almejam para 

si. 

Assim, na fotografia de Erwin Riffel, o guerreiro que poderia ser representado como 

rude, bárbaro ou selvagem, foi escamoteado por trás da representação de um padrão de 

masculinidade coerente com a responsabilidade e o comedimento. Na encenação engendrada 

no retrato, por meio dos artifícios conjugados por fotógrafo, fotografado e aparato fotográfico, 

o que nos parece mais “visível” é a figura mítica e intocável do herói e, de certa forma, a 

imagem do homem que, tendo deixado sua cidade de origem e sua lida na lavoura ou na 

fábrica alcançou, por fim, o sucesso. 

Ao deixar-se fotografar em um estúdio em São Paulo, com o intuito de enviar o seu 

retrato aos familiares e a sua namorada no Vale do Itajaí-Mirim, possivelmente ocorria a 

Erwin Riffel a mesma ideia que acometia Engelberto Schaefer: ciente de que a sua imagem 

funcionaria como objeto de circulação e exibição, Erwin preocupou-se em investir na 

elaboração de uma imagem pela qual gostaria de ser reconhecido e lembrado e, portanto, 

esforçou-se na elaboração da aparência para produzir essa imagem idealizada de si. 
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Figura 23 – Retrato de Erwin Riffel (Roma, Itália). 

Autoria desconhecida. 
Data: 1945. 

Fonte: acervo de Ilse Riffel. 

 
Figura 24 – Retrato de Erwin Riffel (Blumenau-SC) 

Autoria desconhecida. 
Data presumida: 1941. 

Fonte: acervo de Erwin Riffel. 

 

 

 
Figura 25 – Retrato de Erwin Riffel e soldados do 32º. B.C. (Blumenau-SC)  

Autoria desconhecida. Data: 1941. 
Fonte: acervo de Iracema Conceição Becker. 
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Figura 26 – Imagem do Chenceler do Reich 
cumprimenta oficiais da Lufthansa. 

Fonte: Revista Idéias, n.18, maio de 1941. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
 
 
 

 
 

Figura 27 – Imagem da Segunda Guerra Mundial 
publicada no Correio Brusquense - Medicando 

feridos. 
Fonte: Correio Brusquense, 17/11/1943. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28 – Anúncio do filme Sargento York. 

Fonte: Correio Brusquense, 15/09/1943. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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CAPÍTULO II 

PERFORMANCES EM BRANCO E PRETO: MANIFESTANDO 
HOMBRIDADES NAS FOTOGRAFIAS DE CASAMENTO 

 
O Retrato85 

Eu quero a fotografia, 
os olhos cheios d'água sob as lentes, 

caminhando de terno e gravata, 
o braço dado com a filha. 

Eu quero a cada vez olhar e dizer: 
estava chorando. E chorar. 

Eu quero a dor do homem na festa de casamento, 
seu passo guardado, quando pensou: 

a vida é amarga e doce? 
Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso, 

os olhos cheios d'água sob as lentes. 
(Adélia Prado) 

 

Neste segundo capítulo, apresentamos a análise das fotografias de casamento. 

Tomadas como importantes artifícios da publicização da união conjugal, essas fotos têm ainda 

uma importância fundamental no processo de legitimação da família, confundindo-se por 

vezes com a lembrança do próprio casamento, convertendo-se igualmente em suporte para a 

memória familiar. 

Se pela elaboração do ritual matrimonial se procurava publicizar a união dos noivos, 

é por meio dele que se buscava, também, tornar pública a alteração da situação social pela 

qual estavam passando os nubentes. Dessa forma, considerando que nesse rito pertencia à 

mulher esposada o papel central, caberia a ela, portanto, figurar como personagem principal 

inclusive no retrato de casamento. No entanto, mesmo sendo destinado ao noivo um papel 

“secundário” nesse ritual e, por conseguinte, na fotografia do consórcio conjugal, a 

performance masculina aí manifestada, encontra-se impregnada de uma série de significações, 

por meio das quais ele buscava tornar pública uma imagem idealizada de masculinidade. 

A primeira série que analisamos é composta por retratos em que figuram somente os 

noivos. Incorporados ao ritual do matrimônio, consideramos que esses retratos, além de 

cumprirem a função de tornar pública e legitimar uma união conjugal, propagavam e 

avalizavam determinadas normas de conduta prescritas a homens e mulheres no âmbito da 

relação matrimonial. 

No segundo conjunto que averiguamos, passamos a investigar as fotografias nas 

quais os nubentes são retratados acompanhados de familiares e convidados. Entendemos que 

                                                 
85 Disponível em < http://www.photomaton.net/ler1.html > Acesso em: 13 out. 2010. 
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essas fotografias, além de tornarem-se um elemento simbólico de legitimação do casamento e 

da família, constituíram-se igualmente em objetos de exibição e distribuição entre os 

familiares e convidados, promovendo assim, a celebração de laços de amizade e 

convivialidade. 

Assim sendo, por meio da análise dessas fotografias, procuramos investigar de que 

forma as imagens modelares de masculinidade, que circularam pelo Vale do Itajaí-Mirim, na 

década de 1940, tiveram relações dialógicas com os indivíduos que figuram nesses retratos de 

casamento. Buscamos ainda averiguar de que maneira essas imagens modelares contribuíram 

para que os fotografados manifestassem, no momento em que posaram para a fotografia, 

performances de masculinidades que foram propostas para a sua condição de noivo, esposo e 

homem de família, que se submete a uma perda de “centralidade” no momento do ritual 

matrimonial.  

 

 

2.1 Cônjuges em cena: publicizando ritos, legitimando consórcios, homologando lugares 

 
 

Conforme já especificamos na introdução deste trabalho, nas buscas que realizamos 

para este estudo, efetuadas nos acervos preservados por algumas famílias residentes no Vale 

do Itajaí-Mirim, nos deparamos com a quantidade considerável de fotografias guardadas de 

forma dispersa, conservadas em envelopes rotos ou acondicionadas em velhas caixas de 

papelão. 

Cabe lembrar que, a população dessa região era formada majoritariamente, no 

período investigado, por colonos-operários que dividiam suas ocupações diárias entre os 

afazeres na lavoura e o trabalho nas indústrias da região. Dessa forma, é muito provável que, 

ao necessitar dividir o seu tempo entre a fábrica e as roças, poucos momentos tenham sobrado 

para que esses indivíduos tivessem condições de se preocuparem com a organização de um 

álbum de família. Poderíamos também supor que, a montagem de um álbum necessitasse de 

um dispêndio financeiro, que muitos desses moradores não teriam condições de efetuar. 

Contudo, a existência desses acervos, mesmo que guardados de modo disperso, sugerem a 

aspiração dessa população em preservar as experiências já vividas, implicando ainda num 

projeto explícito de organizar e narrar, por meio da conservação desses retratos, uma história 

da família. 
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Nessa direção, a pesquisadora Simson (2005), num artigo em que relata seus estudos 

com imagem e memória, oferece uma elucidação sobre a forma de como a memória passou a 

ser construída pela imagem. Para essa autora, desde as décadas de 1930 e 1940, período em 

que acontece a popularização do registro fotográfico, ocasionado especialmente pelo 

surgimento de máquinas mais baratas e de fácil operação, a vida dos indivíduos e dos grupos 

sociais passou a ser registrada muito mais pela imagem do que por intermédio dos meios 

escritos. 

A partir desse momento tanto a memória família quanto a individual passaram a ser 

construídas por meio do suporte imagético (SIMSON, 2005, p. 22). No entanto, segundo 

indica Leite (2001, p. 86-87), somente um desejo profundo de resguardar, reproduzir e fixar 

os instantes vividos, ainda que não fosse uma necessidade primária para muitos indivíduos, 

poderia explicar a difusão e a penetração acelerada da fotografia entre os diversos setores da 

sociedade, muito mais do que a diminuição gradativa dos custos dos retratos ou dos aparelhos 

fotográficos. Consequentemente, a popularização da fotografia permitiu que quase todas as 

pessoas, e não só os mais abastados, pudessem se transformar num objeto-imagem, tornando-

se capazes de preservar os mais diversos da sua vida, resguardando-os e tendo-os sempre 

presentes na memória por meio das imagens materializadas nos retratos (LEITE, 2001, p.75). 

Todavia, cabe lembrar que esses registros fotográficos são resultantes de escolhas, 

visto que nem todos os momentos da vida são fotografados e, portanto, a maioria desses 

instantes documentados busca privilegiar as ocasiões marcantes na existência dos indivíduos. 

Dessa maneira, ao percorrermos os acervos pesquisados para este estudo, observamos que 

uma parcela considerável dos retratos neles preservados registra momentos relacionados aos 

ritos sagrados ou de passagem, como a primeira comunhão e o casamento. 

Segundo Leite (2001, p.159), as fotografias que documentam esses instantes 

encontram-se bastante disseminadas nos acervos familiares, visto que registram momentos 

sacralizados que marcam as mudanças de situação ou de categoria social, estando assim, 

impregnados de valores de culto e exibição. Da mesma forma, os retratos de casamento estão 

propagados nos guardados familiares por serem vistos, na maioria das vezes, como um dos 

principais componentes do processo de legitimação da família, tornando-se para muitos dos 

descendentes dos retratados, um elemento de distinção social (LEITE, 2001, p.75). O 

historiador Schapochnik (1998, p.476), ao pesquisar os registros fotográficos de famílias 

paulistas, nas décadas iniciais do século XX, constatou que a presença desses retratos de 

casamento nos acervos familiares, muitos deles emoldurados e dispostos sobre algum móvel 
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ou dependurados nas paredes das casas, tinham um forte poder simbólico, pois procuravam 

manifestar que naquelas residências moravam pessoas “de família”. 

Um exemplar desse retrato de casamento emoldurado foi encontrado nos guardados 

de Iracema Conceição Becker (figura 29), registrando o casamento de Carlos Becker e Rosa 

Riffel, realizado no ano de 1949. A presença desse artefato sugere que, o hábito de exibir o 

retrato de casamento, dependurado nas paredes das casas, continuava presente entre os 

moradores do Vale do Itajaí-Mirim, ainda nos anos finais da década de 1940. Possivelmente, 

pela exibição dessa fotografia afixada na parede da sala de visitas da casa de Carlos e Rosa, 

disposta ali durante anos, conforme nos relatou Iracema Conceição Becker, o casal buscou 

tornar pública a sua união conjugal, legitimando por meio da exposição desse retrato, a 

criação de uma nova família. Essa atitude de Carlos e Rosa pode ser relacionada com os 

escritos de Leite (2001), acerca da exposição e da publicização do retrato de casamento. Para 

a autora, esse tipo de fotografia, sendo o último ato de publicidade do matrimônio, é o artefato 

por meio do qual se busca, junto com todo o ritual público do casamento, validar solenemente 

a criação de uma nova família (LEITE, 2001, p.112-113). 

Ao discorrer sobre a instituição familiar francesa, no período posterior à Primeira 

Guerra Mundial, o historiador francês Prost (1992, p.77) observou que, numa sociedade em 

que a família e os valores domésticos ocupam um lugar central, é necessário que todo o 

cerimonial da união conjugal, mesmo sendo um ritual da vida privada, se torne também um 

rito público. “Certamente de todos os ritos da vida privada o casamento é o mais público”, 

escreve também Schapochnik (1998, p.111), ressaltando que a simbologia representada pelo 

ato matrimonial visa, acima de tudo, publicizar a alteração irreversível da situação social pelo 

qual estão passando o homem e a mulher no momento do enlace nupcial. Dessa forma, no 

casamento, todos os rituais que se estabelecem (o cortejo, os trajes da noiva, as proclamas, a 

cerimônia religiosa, o retrato, os festejos, entre outros) procuram tornar o ato público e, nesse 

aspecto, o retrato de casamento se torna, igualmente, parte da publicização desse ritual.  

É por meio da análise dessas fotos, destinadas a registrar um ritual público de um 

rito privado, que procuramos investigar as performances masculinas manifestadas nos retratos 

de casamento. Porém, salientamos aqui as indicações de Leite (2001, p.118-119) sobre essa 

modalidade de fotografia. Para a autora, a representação fotográfica do enlace matrimonial 

reflete o papel destinado à mulher na sociedade conjugal: tornar-se uma mãe de família. 

Assim sendo, paramentada com roupagens brancas, embrulhada como um presente vistoso, 

envolta de beleza e suavidade, a nubente é apresentada como a figura principal no retrato de 

núpcias, cabendo ao noivo um papel “secundário” na representação fotográfica do consórcio. 
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Mas nem por isso consideramos que a performance masculina, manifestada nessas 

fotografias, está isenta de portar uma série de significações, por meio das quais, os noivos 

buscam materializar a imagem idealizada de “homem”, pela qual tencionam ser reconhecidos, 

lembrados e aceitos numa determinada coletividade.  

Cabe lembrar que nosso entendimento sobre o que é ser aceito socialmente como 

homem está vinculado a um conjunto de atitudes, ideias, valores, símbolos e comportamentos 

que devem ser manifestados perante um “outro”, ou seja, devem ser performatizados no 

âmbito social. Ao performatizar a masculinidade no retrato, esses sujeitos procuram invocar 

uma identificação com uma heteronormatividade compulsória, que permite materializar as 

marcas de gênero nos seus corpos. Por isso, consideramos que essa performatividade de 

gênero e, por conseguinte, da masculinidade, inscrita na superfície dos corpos pela aparência 

que os sujeitos portavam, puderam ser registradas e materializadas no instante em que as 

imagens deles foram capturadas pela câmara fotográfica.  

Com base nessas afirmações, nas fotografias de casamento que analisamos neste 

estudo, se encontra manifestada uma performance de masculinidade relacionada a valores 

com o prover e a posse sobre o feminino, assim como vinculada à distinção e à dignidade. 

Essa performatividade, no entanto, organizada por meio de um arregimento simbólico que 

compõe a representação fotográfica, é manifestada por vezes de forma mais precisa e explícita 

e, em outros momentos, de forma mais dissimulada e latente. 

Num primeiro momento deste capítulo, analisaremos os retratos de casamento nos 

quais figuram somente os nubentes e, num instante posterior, realizaremos nossas 

considerações, valendo-se das fotografias em que aparecem retratados, acompanhando os 

noivos, outros familiares e convidados. 

A foto que selecionamos para iniciar nossas investigações encerra a imagem de 

Carlos Becker e Rosa Riffel (figura 29). Esse retrato, realizado no ano de 1949, conforme já 

discorremos acima, foi encontrado emoldurado no acervo de um dos moradores do Vale do 

Itajaí-Mirim, mas não traz nenhuma referência da sua autoria. No entanto, presumimos que a 

fotografia tenha sido produzida por Theobaldo Scharf, proprietário do estúdio Foto Brasil. 

Dois fatores nos levam a atribuir a autoria da foto a esse retratista: o primeiro se refere aos 

aspectos físicos do estúdio, visto que o cenário pintado, utilizado como fundo para o retrato e 

o piso do estúdio são iguais aos encontrados em uma fotografia identificada com a assinatura 

do ateliê citado; com relação ao segundo, sabemos por meio dos depoimentos colhidos e por 

intermédio dos anúncios veiculados nos periódicos locais que, até meados da década de 1950, 
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o estúdio mencionado, localizado na região onde se encontrava o aglomerado urbano da 

localidade de Brusque, era o único a realizar serviços profissionais de fotografia na região.  

 

 
Figura 29 – Retrato de Casamento de Rosa Riffel e Carlos Becker 
                   Autoria: Theobaldo Scharf (Foto Brasil). Data presumida: 1949. Dimensões: 16,5 x 11,5 cm 
                   Fonte: acervo de Iracema Conceição Becker. 

 

 

No retrato de casamento de Carlos Becker e Rosa Riffel, os noivos posam de pé, 

fixando o olhar na objetiva. O arranjo fotográfico não oferece novidades, visto que a 

disposição dos retratados é semelhante a muitas imagens que já nos acostumamos a ver: a 

noiva, vestida de branco, usa véu e grinalda, tendo nas mãos um buquê de flores; o noivo, 

usando um terno escuro, acompanhado de camisa branca e gravata borboleta, encontra-se 

postado meio corpo atrás da nubente. Mas é sobre o gesto do noivo perpetrado no retrato que 
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recai nossa atenção: com o braço esquerdo dobrado em ângulo reto, a mão de Carlos, na qual 

podemos observar a presença da aliança de casamento, segura o braço de Rosa. 

Importa lembrar aqui, das indicações de Fabris (2004), a respeito da importância 

dada ao rosto, às mãos e aos pés na elaboração dos retratos burgueses do século XIX, e de 

como a preocupação com as posturas e gestos a serem manifestados nessas fotografias – que 

influenciaram os parâmetros das representações fotográficas por muitas décadas – 

procuravam imprimir marcas distintivas aos fotografados. 

Em se tratando do retrato citado, possivelmente não se queria imprimir aos 

fotografados somente marcas de dignidade ou distinção social, mas antes, o gesto feito por 

Carlos procura representar as prerrogativas a ele asseguradas por meio do casamento: ao 

segurar o braço de Rosa, o noivo manifesta o seu apoderamento sobre a noiva. A mão de 

Carlos não é uma mão que “enlaça” a noiva, mas que se apodera dela, retirando-a de um lugar 

para alocá-la em outro, removendo-a da vida de solteira para colocá-la em outra condição: a 

de esposa e futura mãe de seus filhos. Se a mão do noivo estivesse pousada sobre a noiva, a 

ideia de união pareceria mais evidente do que a noção de posse manifestada nesse retrato. No 

entanto, o que parece evidenciar-se por meio desse gesto é a sentença: esta mulher é minha e, 

portanto, eu a puxo e a pego para mim. 

Nesse cenário, é significativo verificar que a mão de Carlos ao segurar o braço de 

Rosa, expõe também a aliança de casamento. Se o direito de posse é legitimado pelo 

matrimônio e, se uma das simbologias dessa união é aliança, a mão que toma Rosa, ao portar 

esse símbolo, está autorizada a tomá-la. Assim, a mão de Carlos “toma” Rosa, e a “toma” por 

estar autorizado pelo casamento. 

Logo, a performance masculina manifestada nesse retrato, expressa essencialmente 

por esse gesto de Carlos, se encontra relacionada à reiteração das práticas que inscrevem nos 

corpos dos sujeitos as marcas de gênero. Conforme já apontamos na introdução deste 

trabalho, com base nas contribuições de Butler (2001; 2008), essas práticas, tomadas como 

normativas e, dessa forma, vinculadas às normas regulatórias do sexo, materializam a 

diferença dos sexos nos corpos dos sujeitos a serviço de um imperativo heterossexual. Assim 

sendo, ao performatizar o gênero e, por conseguinte, ao encenar a masculinidade no retrato de 

seu casamento, Carlos buscava se vincular a um processo de identificação com os meios 

discursivos dessas normas regulatórias e, nesse sentido, foi sujeitados por processos de 

subjetivação impostos por essa normatividade. 

No entanto, se essa performatização da masculinidade, que promovia a identificação 

de Carlos com as normas regulatórias do sexo, deve ser reiterada por meio de uma repetição 
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estilizada de atos e manifestada perante um “outro”, poderíamos ressaltar o mesmo 

questionamento que mencionamos no capítulo anterior, ao nos referirmos às performances de 

Engelberto Schaefer e Erwin Riffel: quais seriam essas normas discursivas ou, quais seriam 

esses modelos de “outro”, com as quais o fotografado pudesse se identificar para compor uma 

imagem ou, ainda, uma performance a ser manifestada no seu retrato de casamento? 

No mesmo ano quando foi realizado o casamento de Carlos Becker e Rosa Riffel, o 

jornal O Rebate começava a veicular uma série de artigos intitulados “Síntese da Doutrina 

Social da Igreja”. Dirigida aos patrões e operários de Brusque, conforme a chamada que 

compõe o cabeçalho dos artigos, o primeiro capítulo da série contemplava a constituição da 

família: “A família, instituição saída imediatamente da natureza, tem por princípio e 

fundamento o matrimônio, livremente contraído (monogâmico e, entre um homem e uma 

mulher) e indissolúvel, elevado por Jesus Cristo à dignidade de Sacramento.”86 

A campanha em defesa da família não era nenhuma novidade naqueles anos finais 

da década de 1940. Essa mobilização já vinha sendo promovida desde a década de 1930, 

conforme relata Schwartzman (1981) e contava, sobretudo com a mobilização dos grupos 

militantes do catolicismo brasileiro. A influência desses ativistas alcançava alguns setores do 

governo, especialmente durante o período do Estado Novo, resultando na promoção de 

determinadas legislações acerca da instituição familiar87. Ainda segundo Schwartzman 

(1981), a aprovação dessas legislações, avalizadas pelo governo federal, refletiam a 

importância conferida à normatização das instituições familiares para a manutenção do estado 

totalitário, cuja imagem modelar de família pautava-se no modelo familiar burguês. 

Conforme sugerido por Oliveira (2004, p.49-50), o modelo familiar burguês se 

impôs como apropriado a partir do desenvolvimento dos estados nacionais. Segundo esse 

autor, o desenvolvimento e o estabelecimento do modelo de família nuclear caminharam 

simultaneamente com a formação do estado moderno, visto que, enquanto os estados 

nacionais se desenvolviam, os preceitos sobre as linhagens medievais foram sendo 

substituídos pelos ideais da família burguesa. 

Como resultado, mesmo sendo a família uma instituição privada, ela era comumente 

mantida sob a tutela do Estado. Este, por conseguinte, procurava velar pela segurança e 

integridade dos lares, conforme exemplifica o Decreto-Lei de número 3.200, assinado pelo 

presidente Getúlio Vargas em abril de 1941. O referido decreto legislava sobre a organização 

                                                 
86 O Rebate, edição de 21/5/1949 
87 Sobre a relação entre a Igreja o Estado Novo ver Schwartzman, Simon. A igreja e o estado novo: o estatuto 
da família. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, Fundação Carlos Chagas, vol. 37, Maio, 1980. Disponível em: 
<http://www.schwartzman.org.br/simon/estatuto.htm>. Acesso em 12 jun. 2010. 
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e a proteção da família, regulava o casamento de “colaterias do terceiro grau”, dispunha sobre 

os efeitos civis do casamento religioso, estabelecia incentivos financeiros ao casamento e à 

procriação, além de promover a facilidade para o reconhecimento de filhos naturais 

(SCHWARTZMAN, 1981, p.72). Pela importância dada aos itens que legislavam sobre o 

casamento no decreto federal, nota-se que a preservação da integridade familiar dependia 

também da proteção e do incentivo dispensada ao matrimônio, visto que a união conjugal era 

item incontornável à constituição da família. 

De fato a legislação governamental e a doutrina da Igreja se colocavam em 

consonância, assentando sobre o casamento a responsabilidade da formação e manutenção da 

instituição familiar, contribuindo igualmente para a disseminação, nos diversos âmbitos da 

sociedade, dos valores e condutas desejáveis e pertinentes destinados a maridos e esposas na 

relação conjugal. 

Na década de 1940, o modelo dominante de família prescrevia a homens e mulheres 

um conjunto de normas, deveres e obrigações que procuravam estabelecer a ordem familiar e 

reger o vínculo conjugal. Ao pesquisar o ideal de felicidade expresso nas revistas femininas 

nessa década, Bassanezi (1993, p.114) observou que as mulheres eram identificadas nessas 

publicações com papéis femininos tradicionais, como: mães, donas de casa e esposas, 

compelidas a viver em função do esposo e definidas por meio de características que 

englobavam o termo “feminilidade”: pureza, doçura, resignação, instinto materno, entre 

outras. Já aos homens e, de forma mais específica, aos pais de família, cabia o sustento à 

família com o seu trabalho, enquanto que as esposas deveriam se ocupar das tarefas 

domésticas e dos cuidados com os filhos e a atenção ao marido. Segundo a autora, “estas 

relações são defendidas por um conjunto de normas sociais, mas aparecem em termos de 

representações como naturais, desistoricizadas e válidas para todas as classes.” (BESSANEZI, 

1993, p.114). 

Com base nesses subsídios há que se pensar no retrato de casamento, destinado para 

tornar pública a união conjugal e, consequentemente, a publicizar a alteração irreversível da 

condição social pela qual estavam passando o homem e a mulher, como um espaço 

privilegiado para a manifestação das condutas prescritas e desejáveis a cada um dos membros 

da relação conjugal. Talvez, nessas fotografias, as prescrições conferidas a homens e mulheres 

a partir do casamento, estejam mais “visíveis” ou, talvez, sejam mais evidenciadas por meio 

dos indumentos e atavios que os nubentes trazem assentados sobre o corpo.  

Nos retratos que analisamos a noiva usa, invariavelmente, um vestido branco, 

acompanhado de véu e grinalda e segura nas mãos, um buquê de flores também alvas. 
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Conforme sugere Leite (2001, p.112), o uso do buquê remete à docilidade e à delicadeza, 

enquanto a cor branca do vestido procura representar a pureza, a castidade, a dignidade e a 

submissão da mulher. Já o véu, segundo a autora, simboliza a virgindade e, presumindo que a 

noiva se dá ao marido, tornando-se assim, sua propriedade, será simbolicamente “descoberta” 

por ele após o casamento88 

Já os homens, figuram nos retratos vestindo terno escuro, camisa branca, gravata 

borboleta e usando um lenço alvo no bolso do paletó. Fabris (2004) assinala que, para a 

burguesia oitocentista, a adoção dos trajes negros pelos homens buscava conferir-lhes a 

legitimidade social, já que essa cor era associada às “noções de decência, esforço, correção, 

seriedade, moderação, autocontrole, respeitabilidade.” (FABRIS, 2004, p.37). 

Ao estudar as transformações do uso do tecido preto, em especial na roupa 

masculina, Harvey (2003, p.251) observou também que as vestimentas masculinas perdem o 

colorido no século XIX, à medida que o preto passa a representar o mundo do trabalho e da 

dignidade profissional.89 A partir desse período, conforme esse autor, a oposição entre o 

branco das mulheres e o preto dos homens torna-se um exemplo não só de separação, mas 

ainda de complementaridade do feminino/masculino, exacerbando a sensação de diferença ao 

mesmo tempo em que promovia uma identificação sexual (HARVEY, 2003, p.283).  

Dessa maneira, os contrastes entre a figura da noiva e do noivo, presentes nos 

retratos de casamento analisados, muito além de marcar as diferenças “visíveis” entre os 

sexos, procuram avalizar as diferenças e hierarquias existentes na relação conjugal, 

afiançando a publicização de determinadas normas de conduta prescritas a homens e mulheres 

a serem exercidas no âmbito familiar. Conforme as proposições do historiador Schapochnik 

(1998, p.475), a importância da centralidade conferida à noiva em todo o ritual do casamento, 

com inúmeros atavios aninhados sobre o seu corpo (vestido, véu, cauda, jóias), enfatizavam o 

papel destinado à mulher na sociedade matrimonial, visto que ela, excluída da vida pública, 

passava a ocupar o “lugar” dela na esfera doméstica a partir do matrimônio. Da mesma forma, 

o trajar formal, o uso das cores escuras, a robustez dos tecidos, a severidade do corte dos 

                                                 
88 Conforme relata Maria Luiza Renaux (1995, p. 232), o costume dos trajes brancos usados pela noiva teve 
início no século XIX, com a ascensão social da burguesia, quando os trajes negros até então usados pelas 
nubentes foram substituídos pelo vestido branco. Ainda no começo do século XX, conforme observa a autora, no 
Vale do Itajaí, muitas noivas ainda se vestiam de preto, conforme o costume existente entre os campesinos 
Europeus. 
89 O autor não descarta o uso do preto pelas mulheres nesse período, relacionado principalmente ao luto, a 
abnegação e a algumas profissões ocasionalmente exercidas por estas. Aponta ainda que a cor preta foi utilizada, 
no século XIX, por homens artistas, poetas e dândis que não se encaixavam, logicamente, no “mundo” da 
dignidade e do trabalho característico daquele século. Sobre esse aspecto, ver principalmente o capítulo 6: 
Homens de preto e mulheres de branco. In: HARVEY, John. Homens de preto. São Paulo: Editora UNESP, 
2003.  
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ternos utilizados pelos homens nesses retratos, parecem sugerir a função prescrita a eles na 

relação conjugal: ser digno, íntegro, virtuoso e distinto. 

Assim, se o casamento determinava atribuições diferentes ao marido e à esposa 

dentro da união conjugal, acabava por definir ainda os direitos e deveres que se traduziam na 

hierarquia das relações de gênero, permitindo assim, a dominação do feminino pelo 

masculino. Nesse aspecto, podemos imaginar que o gesto de posse manifestado por Carlos ao 

tomar o braço de Rosa, além de expressar o seu apoderamento sobre a noiva e o seu domínio 

dentro da relação conjugal, buscava promulgar também, por meio da performance que 

manifestava, as prerrogativas que lhe eram conferidas por intermédio do casamento.  

Essa mesma pose apresentada por Carlos pode ser observada na fotografia de 

casamento de Alexandre Brasil e Wally, efetuada no ano de 1943, e encontrada no acervo da 

Casa de Brusque (figura 31). No retrato feito em um jardim, veem-se algumas margaridas e, 

ao fundo, uma casa avarandada de madeira. Dentre as fotos analisadas nesta série, esta é a 

única a apresentar uma cena capturada ao ar livre. Presumimos que, assim como o retrato de 

Carlos e Rosa, essa fotografia tenha sido feita por Theobaldo Scharf, proprietário do estúdio 

Foto Brasil, porque conforme já discorremos acima, esse fotógrafo era o único a prestar 

serviços profissionais na região. Além disso, segundo podemos verificar em um anúncio 

publicado pelo jornal O Rebate, no ano de 1941, o retratista oferecia seus trabalhos em 

domicílio (figura 30).  

 

 
Figura 30 – Anúncio Foto Brasil. 
                   Fonte: Jornal O Rebate, 15/02/194190. 

                                                 
90 “FOTO BRASIL (Antigo Baungarten). Avisa ao povo em geral de Brusque, que está apto para atender 
qualquer serviço concernente a arte fotográfica. Atende qualquer chamado a domicilio. A tratar com o 
proprietário: Theobaldo Scharf. Brusque Santa Catarina.” 
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Em seu depoimento, Erwin Riffel nos relatou que Alexandre Brasil trabalhava com o 

comércio de “ferro velho”, na localidade de Brusque, na década de 1940, e era, no seu 

entendimento, “um homem bem de vida”. Presumimos, então, que essa condição de homem 

“bem de vida” tenha possibilitado a Alexandre arcar com os custos do deslocamento do 

fotógrafo para efetuar o retrato de seu casamento. É possível também que, nessa qualidade de 

homem bem-sucedido, tenha sido destacado ou visto em uma situação modelar, a quem se 

quisesse assemelhar.  

Talvez Carlos e Rosa tivessem visto o retrato de Alexandre e Wally, ou ainda outros 

similares e se inspirado neles para compor o gestual a ser exibido no seu retrato de casamento. 

É bastante plausível, também, a hipótese de que a pose efetuada por Carlos tenha sido uma 

recomendação do fotógrafo, a repetir uma sugestão já feita a Alexandre ao elaborar a 

fotografia de casamento deste. De qualquer forma, essa observação que destacamos não 

invalida os significados que são manifestados pelo arranjo da cena: da mesma forma como 

Carlos Becker, Alexandre Brasil se põe a segurar o braço da noiva, pois sancionado pelo 

casamento, está autorizado a retirar Wally da família e do “lugar” ao qual ela pertencia, 

apoderando-se dela e tomando-a para si, a fim de constituir com aquela mulher um novo lar. 

Contudo diferente de Carlos e Rosa, ao posarem tesos e graves para o retrato, 

Alexandre e Wally parecem se apresentar menos retesados à câmera fotográfica. É possível 

que o cenário ao ar livre tenha facilitado certa descontração da cena, bem como é plausível a 

hipótese de que Alexandre e Wally estivessem mais familiarizados com o ritual de tirar 

retrato. Independente dos agentes motivadores que permitiram uma determinada naturalidade 

à pose do casal, que figura no jardim, é relevante observar o sorriso manifestado por Wally 

nessa fotografia. Ao sorrir para a objetiva, a noiva parece afiançar o seu apoderamento pelo 

marido, aprovando o gesto do esposo e avalizando, desse modo, a sua condição de submissa e 

dependente na relação conjugal. 

Um aval semelhante parece ser dado ao marido pela noiva que figura em um anúncio 

das canetas Eversharp91, veiculado na revista Seleções em janeiro de 1947 (figura 35). Nessa 

propaganda, a nubente postada atrás do noivo, que assina alguns papéis, possivelmente 

referentes ao registro do consórcio, coloca a mão sobre o ombro dele, esboçando um sorriso. 

Similar à atitude de Wally, a noiva parece avalizar a posição de comando do esposo e, num 

gesto de aprovação e camaradagem, consente que ele tome a condução dos interesses 

                                                 
91 Seleções, edição de janeiro de 1947. 
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familiares, tornando-se a figura que comanda e decide na relação que se estabelece a partir do 

casamento. 

Conforme supomos, a ilustração dessa propaganda alude também à inferioridade 

jurídica imposta às mulheres, na sociedade ocidental, até meados da década de 1970. Não é 

por acaso, certamente, que o anúncio citado põe o homem a assinar os papéis do consórcio 

matrimonial, e não a mulher. O historiador Prost (1992, p.77) assinala que, na França, foi 

somente a partir de uma lei aprovada em 1965, que regia as relações matrimoniais e, 

posteriormente, depois de 1970, quando é reformulada a legislação sobre o pátrio poder, que 

desaparece a inferioridade jurídica da mulher em relação ao marido. 

No Brasil, conforme observa Fáveri (2007, p.341), num artigo que investiga as 

implicações da aprovação da lei do divórcio em 1977, a ampliação dos direitos civis das 

mulheres passa a ser assegurada com a aprovação do Estatuto Civil da Mulher Casada (Lei 

4.121/1962). Com essa aprovação, as mulheres deixam de ser consideradas incapazes 

juridicamente, adquirindo os mesmos direitos que os homens para praticar atos na vida civil, 

mas nem por isso as posições desiguais na relação conjugal são suprimidas, conforme atesta 

um trecho do preceito citado: “O marido é chefe da sociedade conjugal, função que exerce 

com a colaboração da mulher, no interesse comum da mulher e dos filhos.” (FÁVERI, 2006, 

p.341).  

Mas se o arranjo da representação fotográfica apresentado no retrato de Alexandre e 

Wally, também repetido na fotografia de Carlos e Rosa, parece manifestar um evidente 

apoderamento do masculino sobre o feminino, outras fotos oferecem uma imagem menos 

determinante dessa hierarquização de poderes na relação conjugal. No retrato do casamento 

de João Indayá Schaefer, também produzido pelo estúdio de Theobaldo Schaefer92, 

encontrado no acervo da Casa de Brusque, o casal fotografado está de pé, fixando o olhar na 

objetiva. O noivo, postado meio corpo atrás da noiva, tem as mãos cruzadas nas costas (figura 

32). 

O nubente, também conhecido como João Bugre, era bastante popular na localidade 

de Brusque, segundo nos relatou Erwin Riffel. Sobrevivente de um ataque de bugreiros,93 foi 

                                                 
92 Da mesma forma como procedemos com a fotografia de Alexandre Brasil e Wally, presumimos que o retrato 
seja de autoria de Theobaldo Scharf por analogia. O cenário acortinado, mesmo diferindo da maioria dos retratos 
efetuados nesse ateliê, aparece em outra fotografia, identificada como sendo do estúdio Foto Brasil. Da mesma 
forma, o piso quadriculado, característico desse estúdio, é perceptível na fotografia.  
93 Os bugreiros, como ficaram conhecidos os “caçadores de bugres”, eram homens contratados, geralmente por 
grupos de colonizadores ou até mesmo pela administração de algumas localidades, para atacarem os 
agrupamentos de população indígena. Geralmente nesses massacres as crianças eram poupadas e trazidas pelos 
bugreiros para as regiões urbanizadas, onde eram adotadas por algumas famílias. A maioria delas, infectadas por 
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adotado junto com sua irmã, por uma família da cidade que possuía uma casa comercial, 

tornando-se mais tarde, jogador de futebol de um dos times da região. Diferente da pose 

praticada por Carlos Becker e Alexandre Brasil, João não toca a noiva. Ao cruzar os braços 

nas costas, parece evidenciar uma relativa distância que mantém da mulher que está 

esposando, como se estivesse a demonstrar uma postura respeitosa, esperada de um homem de 

bem. É possível ainda que, trazendo marcado no seu corpo e no seu codinome os indicadores 

de sua ascendência indígena, precisasse se mostrar suficientemente honrado e digno de 

esposar uma mulher branca e, por esse motivo, buscasse manifestar por meio do gesto 

engendrado no retrato, uma deferência em relação à mulher que o toma por marido.  

No entanto, apesar de o gesto de João ser disposto de maneira diferente daquelas 

descritas nos retratos citados, o arranjo compositivo dos noivos se assemelha nas três 

fotografias averiguadas até aqui: a noiva à frente, tendo as mãos cruzadas sobre o ventre a 

segurar um buquê de flores; o noivo, postado à esquerda e ligeiramente atrás da nubente. 

Independente dos gestos engendrados pelos retratados, essa arrumação de cena procurava 

igualmente marcar a hierarquia e as atribuições pertinentes a cada um dos membros da relação 

conjugal: a disposição do noivo colocado atrás da nubente, assim cremos, buscava simbolizar 

a proteção do marido a ser conferida à mulher que esse está desposando, reforçando e 

publicizando por meio da fotografia do casamento, a imagem do homem protetor e provedor, 

incumbido de zelar pela esposa e pelos filhos. 

Ao estudar as condutas socialmente desejáveis para homens e mulheres nos 

primeiros decênios do século XX, as pesquisadoras Maluf e Mott (1998, p.381) identificaram 

o trabalho como fator preponderante para a imposição dos poderes do marido na relação 

conjugal, outorgando-lhe plenos direitos no âmbito familiar e tornando-o, ainda, responsável 

pela manutenção, assistência e proteção da família. Segundo as autoras, essa crença foi 

interiorizada de tal modo pela família e pela sociedade, que o descumprimento dela, por parte 

do marido, era tomado pela sociedade como falha. 

Não é por acaso que durante a década de 1940, as qualidades de homem provedor e 

trabalhador - contemplado sobremaneira no discurso do governo varguista, conforme 

abordagem efetuada no capítulo anterior - ainda vigorassem como requisitos essenciais 

imputados a um bom marido. É esse discurso que também circulava, às vezes de forma sutil e 

por vezes de forma mais enfática, nas páginas de diversos periódicos, conforme podemos 

                                                                                                                                                         
doenças, não sobrevivia ao contato com a população branca. Esse pode ter sido um dos motivos que resultou no 
falecimento, quando ainda menina, da irmã de João Indayá Schaefer. 
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observar nos escritos publicados na coluna Evangelho das Mães, na edição de 1º de fevereiro 

de 194594 do Jornal das Moças:95 “não pode ser bom marido o homem que não trabalha.” 

Essas revistas dirigidas ao público feminino, da qual o Jornal das Moças, talvez seja 

o exemplo mais notório, tiveram uma importância fundamental para a constituição de um 

ideal de “felicidade conjugal” no Brasil, a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Ao 

investigar diversas dessas publicações femininas, entre o período de 1945 a 1960, a 

historiadora Bassanezi (1993) observou que, por meio das páginas desses periódicos eram 

manifestados discursos que apregoavam valores morais conservadores, pelos quais se 

buscavam manter definidas as atribuições desejáveis a maridos e esposas nas relações 

conjugais. Grande parte das matérias e artigos publicados nessas revistas evidenciava a esposa 

como principal responsável pela felicidade conjugal, reforçando a dependência delas em 

relação à família e ao marido, alentando uma hierarquia de poderes na relação matrimonial 

quando o pólo dominante era o masculino, atribuindo ainda responsabilidades distintas a 

homens e mulheres no que se referia à “felicidade do lar” (BASSANEZI, 1993, p.112). 

Dessa forma, conforme sugere Bassanezi (1993, p.116-117), os discursos veiculados 

por essas revistas contribuíam para que as esferas de atuação dos cônjuges na união 

matrimonial fossem bem delimitadas. O “marido perfeito” e a “boa esposa” eram definidos, 

valendo-se do desempenho adequado às tarefas prescritas aos homens e às mulheres dentro de 

casa: cabia às mulheres o serviço doméstico e o cuidado com os filhos, enquanto que a 

participação dos homens nas tarefas do lar era encarada como “ajuda esporádica” e vista 

muitas vezes com ressalvas. 

No entanto, não eram somente as revistas femininas que apregoavam esses discursos 

que endossavam a distinção das tarefas designadas aos cônjuges no âmbito doméstico. Os 

meios de comunicação, de uma forma geral, veiculavam essas prescrições, e muitas vezes, 

faziam uso do humor para retratar o cotidiano da vida do casal, como podemos ver na anedota 

publicada em 16 de outubro de 1943, pelo jornal O Rebate. A anedota, intitulada A calma do 

sábio, narra uma cena na qual um homem, trabalhando em seu gabinete, é importunado por 

um criado que, entrando aos gritos no recinto, avisa que a casa estava pegando fogo. “Muito 

calmo, sem largar a caneta que tinha entre os dedos, [o homem] respondeu: - previna a 

senhora; bem sabe que não me ocupo de questões domésticas.”96 

                                                 
94 Jornal das Moças, edição de 1º/2/1945. 
95 Segundo Bassanezi (1993, p.114), o Jornal das Moças (1945-1960) se vangloriava da tradição de anos como 
“arauto das coisas boas que só a família pode proporcionar [...] dos ensinamentos que só os pais dão a seus 
filhos”.  
96 O Rebate, 16/10/1943 
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O cinema também contribuiu para a propagação das atribuições ideadas destinadas 

aos cônjuges, mas, por vezes, apresentava ao mesmo tempo condutas desejadas a serem 

adotadas por homens e mulheres que não necessariamente mantivessem um vínculo 

matrimonial. O longa-metragem O fantasma apaixonado97, exibido no Cine Coliseu, em 17 

de setembro de 1949,98 parece ser um exemplo de filme em que a imagem do homem 

provedor e disposto a ajudar os menos favorecidos é positivada, independente do vínculo 

existente entre este e o indivíduo que necessita do auxílio. 

Ambientada na Inglaterra do início do século XX, a película narra a história de uma 

jovem recém-viúva que, após a morte do marido, decide deixar a casa onde vive com a sogra 

e a cunhada, mudando-se com a filha e a empregada para um chalé à beira mar. Na nova 

moradia a viúva Lucy Muir, interpretada por Gene Tierney, recebe a visita de um fantasma, o 

capitão Daniel Gregg, vivido nas telas por Rex Harrison, antigo proprietário da residência e 

que, supostamente, ali se suicidara. Apesar de os primeiros encontros entre os dois serem 

bastante hostis, uma história de amor acaba por nascer entre a viúva e o fantasma. Quando 

Lucy passa por dificuldades financeiras, o capitão Gregg não mede esforços para salvá-la das 

dívidas: dita-lhe um livro, no qual narra suas aventuras. As histórias do capitão logo se 

tornam um sucesso de vendas e a viúva pode, enfim, saldar os seus débitos. 

Embora exista um vínculo romântico entre os dois principais personagens da trama, 

não nos parece ser a paixão, o principal ou único agente motivador da ajuda prestada pelo 

capitão fantasma à viúva. O que a trama parece avalizar é a ideia de que uma mulher 

desamparada estaria igualmente impossibilitada de gerir seu próprio sustento, necessitando 

então, do auxílio masculino para lhe prover a subsistência. Independente da situação em que 

se encontrasse a mulher, a ajuda masculina parecia ser sempre necessária e, recorrer a ela, 

seria uma condição inerente à sobrevivência e à sustentação da mulher. 

Observamos que os discursos apregoados por várias instituições eram do mesmo 

modo veiculados pelos meios de comunicação de diversas formas, buscando determinar os 

valores e as esferas de atuação dos esposos na relação conjugal, apresentando igualmente a 

imagem da “mãe-esposa-dona” de casa e do “pai-marido-provedor” como ideais a serem 

perseguidos. Em conformidade com as indicações de Maluf e Mott (1998, p.364), essa 

imagem idealizada do homem e da mulher no casamento correspondia àquilo que era pregado 

pela Igreja, ensinado por médicos e juristas, legitimado pelo Estado e divulgado pela 

                                                 
97 Título original: The ghost and Mrs. Muir. Direção: Joseph L. Mankiewicz. EUA, 1947. Filme exibido no Cine 
Coliseu, na sessão de sábado, às 08h15min, no dia 17/9/1949. 
98 O Rebate, 17/9/1949. 
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imprensa. Segundo as autoras, a difusão desses ideários procurava disseminar a crença na 

existência de uma natureza feminina, que dotaria as mulheres ao desempenho de funções na 

vida privada, fundamentando todo um discurso que legitimava o lar como o lugar propício às 

funções femininas e reservava, de forma contrária, os lugares afastados do espaço doméstico 

como desejáveis às atividades masculinas. “Dentro dessa ótica, não existiria realização 

possível para as mulheres fora do lar; nem para os homens dentro de casa, já que a eles 

pertenceria a rua e o mundo do trabalho”, concluem as autoras. (MALUF; MOTT, 1998, 

p.374). 

Esse contraste de atribuições no espaço familiar parece estar sintetizado na imagem 

de um anúncio de chapéus da marca Ramenzoni, veiculado pela revista Seleções, em agosto 

de 1949 e em abril de 1950 (figura 36). Na ilustração que acompanha a propaganda, um 

homem usando um chapéu, vestindo terno escuro, camisa branca e gravata, aparece retratado 

sorridente, num ambiente externo, na companhia de duas crianças: uma menina, que parece 

seguir o pai e se põe a contar os acontecimentos do dia e, mais ao fundo da cena, um menino 

debruçado sobre um alambrado de madeira, a contemplar a cena sorrindo. Esse acontecimento 

parece transcorrer em uma varanda ou, ainda, próximo ao cercado de uma casa, sugerindo 

assim, o retorno de um pai de família à sua casa, possivelmente depois de um dia de trabalho, 

a ser recebido alegremente pelos seus filhos. A esposa não está representada na ilustração do 

anúncio. Entretanto, talvez sua imagem seja desnecessária, pois se subentende que, ao 

observar a cena de um homem sendo recebido no portão de sua residência por filhos contentes 

e saudáveis, certamente haveria, no interior da moradia, uma dona-de-casa igualmente 

radiante e dedicada, uma esposa prestativa a esperar o marido provedor, a se ocupar dos 

afazeres no interior do espaço doméstico. 

Num outro anúncio, veiculado pela revista O Cruzeiro99, no ano de 1950, as 

atribuições relacionadas a uma esposa modelar parecem se estender igualmente às 

preocupações com a higiene do grupamento familiar (figura 37). Na propaganda citada, o 

Talco Gessy é oferecido para o consumo, acompanhado por uma ilustração, na qual figura 

uma família sorridente, encimados pela frase: “Talco Gessy feito ao gosto da família 

brasileira! (sic)”. É interessante notar que nesse reclame, mesmo que o produto seja ofertado 

para ser consumido por toda a família, seja dado à esposa um lugar de destaque, visto que é 

pela figura dela que se principia a leitura da mensagem visual na propaganda. Certamente, em 

conformidade com o imaginário da época, caberiam também à mulher, os cuidados com a 

                                                 
99 O Cruzeiro. Edição de 6/5/1950. 
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higiene da sua prole e do seu esposo. Todavia a mensagem do anúncio dirige-se às esposas 

por serem elas, na maioria das vezes, que escolheriam os produtos no momento em que 

fizessem as compras, visando suprir as necessidades da família. 

Dessa forma, por meio das análises realizadas com base nos filmes, jornais e 

revistas, que circularam pelo Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940, podemos observar que 

esses meios de entretenimento e comunicação manifestavam discursos que buscavam manter 

definidas as prescrições e atribuições desejáveis para a conduta de homens e mulheres na 

relação conjugal. Assim, ao posar para o retrato de casamento, os fotografados procuravam 

encenar publicamente, os comportamentos prescritos por esses discursos, pois sujeitados a 

eles por processos de subjetivação, manifestaram por meio de encenações estilizadas de atos, 

a sua identificação com determinados modelos difundidos. Baseados nessas declarações, 

acreditamos que a performance manifestada por Carlos Becker na sua fotografia de 

casamento, vincula-se à exibição de valores relacionados ao prover, ao amparo e, 

especialmente, ao apoderamento da mulher que está esposando. 

No entanto, vale lembrar que consideramos que as prescrições e atribuições 

divulgadas pelos meios de comunicação e entretenimento, propagavam e reproduziam 

discursos que se encontravam em consonância com os valores apregoados pela Igreja, pelas 

ciências médicas e jurídicas e, ainda, convalidados pelo Estado. Nesse sentido, podemos nos 

lembrar das indicações de Butler (2001; 2008), sobre as múltiplas configurações pelas quais o 

poder opera, produzindo por meio de instituições, práticas e discursos, os significados, efeitos 

de sentido e processos de identificação sobre os corpos dos sujeitos, permitindo que eles 

manifestem configurações de gênero plurais. Ressaltamos ainda, em conformidade com as 

propostas dessa autora, que as manifestações de gênero não são determinadas pela cultura ou 

pelos discursos, mas são materializadas nos corpos dos sujeitos por intermédio de atos 

performativos, que citam e reiteram as identificações dos sujeitos com as normas regulatórias 

do sexo.  

Dessa forma, entendemos que a performance masculina, manifestada por Carlos 

Becker no seu retrato de casamento, não deriva apenas da sua sujeição aos discursos 

propagados pelas instituições ou pelos meios de comunicação e entretenimento. Ao 

performatizar a masculinidade na fotografia, Carlos procurou se vincular aos processos de 

identificação com as normas regulatórias do sexo que permitiram, por meio da citação e da 

reiteração dessa normatividade, materializar no corpo as marcas de gênero. 

Assim, ao assumir um “sexo” no retrato, ou seja, ao performatizar a masculinidade, 

Carlos se vinculava a um processo de identificação com os meios discursivos, sendo sujeitado 
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pelas normas regulatórias do sexo numa dimensão social em que os próprios discursos são 

também regidos pela normatividade do sexo, em favor de um imperativo heterossexual, que 

tem como objetivo estratégico, manter o gênero em sua estrutura binária.  

Portanto, ao manifestar a performance masculina, ou seja, ao portar-se de maneira 

masculina no momento em que se deixou fotografar, Carlos corporificou um conjunto de 

atitudes, ideias, símbolos, valores e comportamentos que foram demonstrados perante um 

“outro”, citando e reiterando, por meio dos seus gestos e da aparência que portava, as normas 

regulatórias do sexo e invocando, perante uma determinada coletividade, a identificação com 

a heteronormatividade compulsória, que o tornava socialmente aceito como homem, a saber: 

o marido que, pela relação conjugal que se estabelece, tem por obrigação prover e amparar a 

esposa e a família que se constituirá com base no consórcio, mas que está autorizado 

igualmente, por meio do casamento, a se apoderar da mulher que está esposando. 

Se a fotografia carrega consigo inúmeras possibilidades de interpretações e, diante 

dela podemos tomar diferentes posições epistemológicas, Leite (2005), nos sugere que “não é 

possível ignorar áreas vitais, onde a fotografia e o ato fotográfico, desde a sua invenção, 

desempenham papel fundamental na socialização de seus membros, e na circunscrição e 

legitimação do setor privado da sociedade – a família.” (LEITE, 2005, p.39). É essa esfera 

reservada que escolhemos para propor a continuidade de nossas reflexões acerca das 

performances masculinas, utilizando como fontes para nossa pesquisa os retratos de 

casamento no qual figuram, além dos nubentes, os familiares e/ou convidados deles. 
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Figura 31 – Retrato de casamento de Wally e Alexandre Brasil. 

Atribuída a Theobaldo Scharf (Foto Brasil). Data:1943. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 

 
Figura 32 – Retrato de casamento de João Indayá Schaefer e sua noiva. 

Atribuída a Theobaldo Scharf (Foto Brasil). Data presumida: 1947 ou 1948.  
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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Figura 33 – Retrato de casamento de Waltrudes Deichmann e Erwin Riffel 

Autoria: Theobaldo Scharf (Foto Brasil). Data presumida: 1945. 
Fonte: acervo de Ilse Riffel. 

 
 
 

 
Figura 34 – Retrato de casamento de Waltrudes Schaefer e Ewaldo Riffel. 

Autoria: Theobaldo Scharf (Foto Brasil). Data: 1951. 
Fonte: acervo do autor 
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.

 
Figura 35 – Anúncio canetas Eversharp – 

Momentos memoráveis. 
Fonte: Seleções, janeiro de 1947. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 

 
Figura 36 – Anúncio chapéus Ramenzoni – Todos 

usam a mesma marca. 
Fonte: Seleções, agosto de 1949. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 
Figura 37 – Anúncio Talco Gessy. 
Fonte: O Cruzeiro, 06/05/1950. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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2.2 Arranjos de família: celebrando convívios, compondo gêneros 

 

Outono de 1950. Pela estrada de terra que separa a área rural do espaço urbanizado 

da localidade de Brusque, segue um cortejo nupcial. Em carros de mola e carroças, a comitiva 

percorre cerca de 10 quilômetros, dirigindo-se à igreja matriz da região, onde será realizada a 

cerimônia de casamento. No primeiro carro, enfeitado com folhas de palmeiras, flores, 

almofadas e panos de parede está sentada a noiva, paramentada de branco. No último carro, 

fechando a procissão, encontra-se o noivo, vestindo um terno escuro. O grupo viaja 

ruidosamente pelo caminho, acompanhado por um sanfoneiro e pelo espocar constante de 

foguetes. Depois da cerimônia religiosa, o cortejo seguirá à casa dos pais da noiva, onde 

haverá uma festa para comemorar o casamento. Mas antes de retornar ao espaço rural pelo 

caminho de terra, o séquito faz uma parada no estúdio fotográfico: dado a importância do 

momento, é preciso registrá-lo para a posteridade.100 

No estúdio Foto Brasil, Theobaldo Scharf revisa o equipamento fotográfico. A tarefa 

começara nas primeiras horas da manhã, pois sábado é sempre um dia de intenso movimento 

no seu estabelecimento. O fotógrafo dispusera algumas cadeiras no cenário e agora ajeita a 

cortina para controlar a iluminação, enquanto ouve o rumor das pessoas que sobem pelas 

escadas de madeira, que dão acesso ao seu ateliê. Theobaldo recebe o grupo, parabeniza os 

nubentes, comenta sobre o tempo chuvoso e, por fim, convida os noivos a sentarem-se no 

centro da cena já preparada. Aos poucos vai organizando o grupo, ensaiando determinadas 

poses, trocando alguns indivíduos de lugar. Posicionando-se atrás da câmera fotográfica 

confere os detalhes da cena, fazendo os ajustes finais no equipamento. Tudo pronto... num 

breve abrir e fechar do obturador, aquele momento permanecerá eternizado.101 

Por meio dessa narrativa procuramos elucidar alguns momentos do ritual de 

casamento de Othilia Voss e Engelberto Baungartner, ocorrido na região do Vale do Itajaí-

Mirim, no último ano da década de 1940. Contudo, apesar das lembranças esparsas de quem 

viveu aqueles momentos e dos registros escritos sobre essas cerimônias, há um artefato que 

também nos oferece um testemunho acerca de um dos momentos sucedidos naquele 

entardecer de sábado: uma fotografia. Manufaturada no estúdio citado, o retrato de casamento 

mencionado traz registrada a imagem dos cônjuges acompanhados de alguns convidados que, 

possivelmente, seguiram aquela comitiva matrimonial (figura 38). É esse documento que 

                                                 
100 Texto baseado nos relatos acerca dos casamentos realizados nas comunidades rurais do Vale do Itajaí-Mirim. 
In: Piazza, Walter F. Folclore de Brusque: estudo de uma comunidade. Brusque: Edição da Sociedade Amigos 
de Brusque, 1960. 
101 Texto baseado nos depoimentos de Evelina Schlindwein. 
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elegemos para efetuarmos a continuidade das investigações em relação às performances 

masculinas, manifestadas nos retratos de casamento. 

Essa fotografia encontra-se atualmente em nosso acervo, estando disposta em um 

passe-partout e acondicionada em um livreto de papel, no qual se pode ver, impressa na capa, 

a identificação do ateliê do retratista. Os nubentes, assim como boa parte dos indivíduos que 

figuram nesse retrato, residiam na localidade de Guabiruba Sul, uma região de colonização 

predominantemente alemã, distante cerca de 10 quilômetros do aglomerado urbano da 

localidade de Brusque. Desse modo, presumimos que os noivos, bem como uma fração dos 

demais fotografados, se enquadravam na condição de colonos-operários. 

 

 
Figura 38 – Retrato de casamento de Othilia Voss e Engelberto Baungartner 
                   Autoria: Theobaldo Scharf (Foto Brasil). Data presumida: 1950. Dimensões: 11,5 x 16,5 cm 
                   Fonte: acervo do autor 

 

Em conformidade com as observações descritas num momento anterior deste 

capítulo, vimos que toda a simbologia, que abrange o consórcio conjugal, busca tornar pública 

a união entre um homem e uma mulher, procurando igualmente publicizar a situação social 

irreversível pela qual estavam passando os cônjuges, a partir da efetivação das núpcias. 

Incorporado a esse ritual, o retrato de casamento contribui, da mesma forma, para a 
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publicidade do enlace matrimonial, tornando-se também um meio de solenizar a criação de 

uma nova família. 

Conforme sugere Leite (2001), o tipo de retrato que aqui investigamos, no qual 

figuram os noivos e convidados, além de objetivar as finalidades relatadas, tinha como 

propósito consagrar a união de duas famílias diferentes, visto que o processo de elaboração 

deste buscava promover a integração dos grupos familiares dos nubentes. Nesse sentido, a 

elaboração da fotografia do casamento de Othilia e Engelberto Baungartner, ao alocar 

membros de grupos familiares dos dois cônjuges num mesmo registro, também procurava 

tornar pública a imagem da interligação existente entre os grupos familiais dos noivos. 

Porém, segundo os relatos fornecidos por Evelina Schlindwein a respeito dos 

casamentos ocorridos na região no período estudado, ficamos sabendo que, na maioria das 

vezes, tanto os pais quanto alguns dos familiares mais próximos dos nubentes não 

acompanhavam o cortejo matrimonial, permanecendo na residência onde seria efetuada a 

comemoração do enlace, ocupando-se ali com os afazeres ou supervisionando os preparativos 

das festividades. Assim sendo, uma parte considerável dos retratados que figuram na 

fotografia citada é constituída por amigos e/ou conhecidos dos noivos, que foram convidados 

para a celebração das bodas, seguiram a comitiva nupcial e, por fim, foram convocados a 

participar do retrato. Desse modo, ao reunirem esses amigos e/ou conhecidos na sua fotografia 

de casamento, os nubentes buscavam tornar públicos os laços de amizade que mantinham com 

o grupo ao qual pertenciam e, nesse aspecto, o retrato convertia-se igualmente num meio de 

celebrar os vínculos de camaradagem e convívio existentes entre os fotografados.  

A conservação desses vínculos era ainda reforçada por meio da distribuição de 

cópias do retrato de casamento entre os indivíduos que nele figuravam. Assim, além de serem 

oferecidos aos familiares e, muitas vezes enviados a parentes distantes, a fim de comunicar o 

enlace ocorrido, essas fotografias eram também presenteadas aos convidados e amigos que 

seguiram os nubentes no ritual matrimonial. É dessa forma, aliás, que o retrato do casamento 

de Othilia e Engelberto Baungartner chegou ao acervo guardado por minha mãe. Meus pais 

não tinham laços de parentesco com os noivos, mas por terem vínculos de amizade com eles, 

foram convidados a participar da celebração religiosa e das comemorações e, ao terem 

acompanhado o séquito à igreja e ao estúdio fotográfico, acabaram também por figurar no 

retrato citado, recebendo posteriormente, uma cópia dele. 

No entanto, apesar de a presença de familiares e convidados nesse tipo de retrato de 

casamento, os nubentes continuam figurando neles de forma destacada: sentados 

invariavelmente na primeira fila, eles ocupam o lugar central no arranjo compositivo da cena. 
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Todavia, se é conferida à noiva a centralidade no ritual matrimonial, conforme já 

mencionamos anteriormente, é significativo observarmos a maneira como o retratista arranjou 

a disposição da cena na fotografia de casamento de Othilia e Engelberto Baungartner, 

selecionando algumas pessoas que estavam vestidas com os trajes mais claros para colocar 

nas proximidades da nubente. Essa mesma arrumação pode ser vista num outro retrato que 

compõe a série que analisamos neste momento da pesquisa: a fotografia do casamento de 

Leandro de Souza e Elza Riffel, elaborada também por Theobaldo Scharf, no estúdio Foto 

Brasil (figura 39). É possível que essa forma de arranjo compositivo, perpetrada pelo 

fotógrafo nos dois retratos citados, fosse necessária para atender a alguns imperativos 

técnicos, colaborando desse modo para a distribuição de uma iluminação adequada, talvez 

imprescindível à captação de uma boa cena. Entretanto, se considerarmos as observações já 

vistas anteriormente - a centralidade conferida à noiva no ritual matrimonial, e a permanência 

de todos os ritos inerentes ao casamento como significativos para a glorificação do papel 

feminino a ser exercido na relação conjugal, quando caberia à mulher o papel de boa mãe e 

esposa dedicada – é possível imaginarmos que a disposição engendrada pelo fotógrafo, nesses 

dois retratos, tenha sido intencional, visando produzir um efeito estético, que conferia às 

nubentes retratadas uma aura de alvura e pureza, buscando distinguir a figura delas dentre 

todos os demais retratados.  

Assim, se é conferida à noiva, a centralidade no ritual do casamento, toda essa 

importância a ela dispensada procura, também, sublinhar o papel destinado à mulher na 

relação conjugal, ressaltando simbolicamente a sua exclusão da vida pública e a sua inclusão 

na esfera privada. Conforme já observamos anteriormente, a subjugação das mulheres ao 

espaço doméstico assinalava o ideal de constituição de uma família nuclear, onde os afazeres 

caseiros e os cuidados com as crianças tornavam-se lugares legítimos da atuação feminina, 

enquanto que aos homens ficava destinada a esfera pública. Com base em uma ordem 

estabelecida pelo ideal da família burguesa, as funções da mulher foram postas com clareza: 

“a mulher deveria ser mãe, educadora, provedora de afeto e carinho.” (OLIVEIRA, 2004, 

p.49). Dessa forma, acreditava-se que a mulher somente poderia desempenhar seu papel social 

pleno após o casamento, e por esse motivo, o ritual do matrimônio assume, conforme sugere 

Leite (2001), não um caráter de passagem ou sacramento, mas sim de uma consagração, cujo 

cerimonial elaborado especificamente para esse momento, corrobora para que a data seja 

lembrada como um dia de glória da nubente (LEITE, 2001, p.127). 

Portanto, consideramos que as fotografias que aqui nos propomos a analisar, mesmo 

que retratem, além dos noivos, os convidados e/ou familiares deles, estando incorporadas ao 
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ritual matrimonial, desempenham a função de, entre outras já citadas, promoverem a 

glorificação da nubente. Porém, da mesma forma que procedemos com as fotos averiguadas 

na série anterior, é por meio da análise desses retratos, que procuramos investigar as 

manifestações performativas de masculinidade. Salientamos que, além da performance 

manifestada pelos noivos, essas fotografias nos fornecem leituras acerca da performatividade 

encenadas também por outros homens que figuram nesses retratos. Acreditamos que nessas 

imagens encontram-se manifestos, pelo arregimento de elementos simbólicos (gestos, poses, 

vestimentas, arranjo de cena, entre outros), um conjunto de significados que condensam as 

assimetrias existentes entre os gêneros. Nesse sentido, concebemos que ao se deixarem 

fotografar, os homens que figuram nesses retratos buscaram encenar publicamente, por meio 

dessas significações estilizadas, performances de gênero pelas quais gostariam de ser 

reconhecidos e lembrados e que os tornassem, especialmente, aceitos socialmente como 

“homens”.  

Iniciando nossas apreciações, tomando como base o retrato de Othilia e Engelberto 

Baungartner. Principiamos as investigações contemplando a imagem do noivo nessa 

fotografia. Sentado ao lado direito da nubente na área central da imagem, ele se inclina para o 

lado em direção a ela e, passando o braço e parte do ombro direito por detrás da noiva, pousa 

as mãos sobrepostas sobre a coxa. Possivelmente, por essa maneira de sentar-se, a postar-se 

levemente por detrás da noiva, Engelberto Baungartner buscava repetir uma pose comum nos 

retratos de casamento, procurando denotar o amparo dispensado à mulher que estava 

desposando. Essa forma de posicionamento, aliás, é reproduzida no arranjo compositivo de 

outros indivíduos que figuram tanto no retrato de Engelberto e Othilia quanto na foto de Elza 

Riffel e Leandro de Souza. Na arrumação dos fotografados que se encontram de pé, os 

homens estão, em sua maioria, posicionados por detrás e à esquerda das mulheres. 

Independente dos vínculos afetivos ou de parentesco que esses fotografados mantinham, por 

meio dessa organização procurava-se representar no retrato, a mesma deferência que 

Engelberto dispensava à sua noiva. 

Porém, o gesto de Engelberto Baungartner não parece querer demonstrar somente o 

resguardo prestado à nubente, mas sugere também intimidade e proximidade para com ela. 

Um gesto muito semelhante é efetuado por Leandro, ao pousar sua mão direita sobre as mãos 

de Elza. 

Essa manifestação de entrelaçamento buscava simbolizar, provavelmente, os laços de 

união, cumplicidade e afeto que existiam entre o casal, tornando público por meio desse 

gestual, o juramento de fidelidade, amor e respeito mútuo que haviam feito perante a 
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autoridade religiosa. Essa cumplicidade pode também ser vista no anúncio das canetas 

Eversharp102, veiculado na revista Seleções, em janeiro de 1947, sobre o qual já tecemos 

algumas considerações nas páginas anteriores (figura 35). Além de avalizar a posição de 

comando do esposo, conforme já observamos anteriormente, o gesto da nubente, a colocar sua 

mão direita sobre o ombro do marido, sugere o companheirismo que se estabelece entre 

ambos a partir da união matrimonial. Da mesma forma, os olhares cúmplices dos casais que 

figuram nas imagens que ilustram os anúncios do refrigerante Coca-Cola,103 (figura 42) e do 

Whiskey Schenley,104 (figura 43), parecem evidenciar a ideia de parceria e conivência que 

deve habitar o cotidiano dos cônjuges. 

Na propaganda do refrigerante, um homem e uma mulher elegantemente vestidos 

encontram-se sentados à mesa, tendo ao fundo uma cena em que casais se põem a dançar ao 

som de uma orquestra. Parecendo insensíveis ao ruído que os cerca, o casal se olha fixamente, 

enquanto parece ensaiar um brinde com as garrafinhas do refresco. No outro anúncio citado, 

observamos uma encenação semelhante: um casal vestido com esmero e sentado à mesa fita-

se demoradamente, ignorando as acrobacias de algumas garotas em seus patins de gelo 

mostradas ao fundo. Ao trocarem gestos e olhares de cumplicidade, indiferentes às cenas 

aparentemente rumorosas que ocorrem ao fundo, esses dois casais parecem estar envoltos 

num pacto de sintonia e reciprocidade. No entanto, essas expressões e atitudes conferem 

também uma “aura” romântica à cena, evidenciando a existência do amor entre o homem e a 

mulher, que se admiram e se enamoram um do outro.  

Prost (1992, p.89-90) indica que até a década de 1930, as normas sociais não 

tomavam o amor como condição para o enlace conjugal ou como critério para o sucesso deste, 

visto que os aspectos funcionais do casamento eram mais importantes que os afetivos. 

Recorrendo aos escritos de Philippe Ariès, o autor aponta que a valorização do amor conjugal 

se tornou algo “novo” a partir da década de 1940, quando aparecem os primeiros casamentos 

entre os jovens estudantes franceses. Estes se casam antes mesmo de ter uma situação 

financeira estabelecida e, portanto, conclui o autor, esses casamentos eram enlaces pautados 

no amor existente entre o casal. Assim, se a existência do amor como prerrogativa para a 

formação de um casal era algo relativamente “novo” na década de 1940, os casais que 

figuram nos anúncios citados, ao ilustrarem a oferta de produtos “modernos”, mostram 

também atitudes modernas: se olham, se enamoram um do outro, demonstram seu amor pelo 

                                                 
102 Seleções, edição de janeiro de 1947. 
103 Seleções, junho de 1946. 
104 Seleções, janeiro de 1947. 
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parceiro. Da mesma forma, por meio do entrelaçamento das mãos, Othilia e Engelberto, assim 

como Leandro e Elza, procuram tornar público o seu amor, manifestando o afeto por meio do 

gesto perpetrado no seu retrato de casamento, indicando seu pertencimento à sociedade 

moderna na qual se inseriam.  

Mas se Engelberto inclina-se em direção à Othilia e Leandro enlaça a mão de Elza, 

buscando dessa forma publicizar a intimidade, o companheirismo e o afeto existente entre os 

nubentes, há outro tipo de retrato, cuja análise também alocamos neste momento da pesquisa, 

em que esses gestos parecem ter sido desprezados: trata-se da fotografia efetuada para 

comemorar as bodas de prata de Henrique e Guilermina Deichmann. Na comemoração dos 

seus 25 anos de casamento, o casal Deichmann promoveu a reunião de quatro gerações da 

família para realizar a fotografia citada, cuja cópia, efetuada por meio digital, encontra-se no 

acervo de Ilse Riffel (figura 40). Figuram no retrato, sentados na primeira fila, a mãe de 

Guilhermina e o casal que comemora as bodas. Guilhermina, usando um vestido com gola 

rendada, traz nas mãos um buquê de flores e Henrique, vestindo terno escuro, camisa clara e 

gravata, tem no colo o seu primeiro neto. Postados ao lado e atrás deles, os filhos e o genro do 

casal completam a reunião familiar. Conforme o testemunho de Erwin Riffel, a cena 

fotografada ao ar livre, em frente à casa da família, foi retratada no ano de 1949, por 

Theobaldo Scharf. 

Distinto do gestual efetuado por Engelberto e Othilia, e Elza e Leandro no momento 

em que se deixaram fotografar, os corpos de Henrique e Guilermina não se tocam, guardando 

uma relativa distância entre si. Possivelmente a ausência do contato físico entre os nubentes 

pode ser creditada à inaptidão do casal para lidar com as demonstrações públicas de afeto, 

visto que o modelo de amor romântico não havia ainda se colocado como um modelo 

comportamental para ambos no momento em que realizaram suas primeiras bodas. De outro 

modo, não se esperava que o comportamento de um casal idoso, cuja prole já estava crescida 

e formada, manifestasse um gestual relacionado a sexualidade.   

Contudo, junto com os motivos expostos, talvez fossem outros os pretextos para que 

Henrique e Guilermina dispensassem a necessidade de manifestar, no seu retrato de bodas de 

prata, um gestual que simbolizasse a união e a cumplicidade existente entre os noivos. É 

possível que, para o casal, o compromisso de indissolubilidade e companheirismo, assumido 

no momento do enlace conjugal, já estivesse representado no retrato citado por meio da sua 

prole (seis filhos gerados e crescidos com os cuidados maternos e a provisão paterna), pela 

casa que se empenharam em construir, pela acolhida que ofereceram à genitora de um dos 

nubentes, pela promoção dispensada ao casamento da filha, pela descendência que se 
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encaminhava (o neto a posar no colo do avô), entre outros. Assim, o vínculo existente entre 

Henrique e Guilermina tornou-se manifestado no retrato pela materialização das realizações 

efetuadas após 25 anos de consórcio e, essa chancela, possivelmente influenciou o casal a 

abdicar das poses que pudessem expressar intimidade e proximidade. 

Possivelmente, com a mesma intenção de celebrar a durabilidade da aliança conjugal 

e, ainda, exibir a família resultante desse casamento, Ernesto Bianchini tenha se dirigido ao 

estúdio de Theobaldo Scharf para realizar um retrato junto com seus familiares (figura 41). 

Proprietário de uma casa comercial na região suburbana da localidade de Brusque, Ernesto 

deixou-se fotografar em companhia da esposa, juntamente suas filhas, genros e filhos. Esta 

fotografia, pertencente ao acervo da Casa de Brusque, reproduz um arranjo compositivo 

semelhante ao encontrado na maioria dos retratos de família. Segundo Leite (2001, p.94), esse 

modelo de retrato, no qual figuram os progenitores acompanhados invariavelmente de 

membros da família, muitos deles pertencentes a diversas gerações e, por meio do qual os 

retratados são apresentados como um grupo interligado, acabou por se tornar o padrão da 

representação fotográfica das famílias, regularizando e uniformizando os arranjos 

compositivos desse tipo de fotografia. Certamente esse modelo foi também adotado por 

Theobaldo Scharf para compor os arranjos das cenas de família que fotografava e, 

possivelmente tenha sugerido a arrumação dos figurantes nos retratos citados. Mas é 

plausível, também, idealizar que as imagens retratando as famílias abastadas da região – 

poderíamos incluir nesse rol, o grupo familiar de Ernesto Bianchini – tomadas como 

modelares e exemplares, tenham influenciado as performances manifestadas nos retratos de 

casamento analisados neste estudo.  

Talvez a produção desses retratos que propusessem uma união duradoura (como a de 

Ernesto Bianchini e sua esposa ou de Henrique e Guilermina Deichmann) ou, ainda, a 

publicização da unidade e cumplicidade existente entre os casais (veiculadas pelos anúncios 

citados e manifestadas nos retratos de casamento de Engelberto e Othilia e Leandro e Elza), se 

tornassem artifícios necessários num período em que a dissolução da sociedade conjugal se 

tornava notícia frequente nos diversos meios de comunicação que circulavam pelo Vale do 

Itajaí-Mirim, na década estudada: em abril de 1946, o jornal O Rebate publicava a “Sentença 

de Desquite Litigioso” de um casal da sociedade brusquense105; em março de 1947, o jornal 

Correio Brusquense informava a separação do ator norte-americano Tyrone Power;106 em 

                                                 
105 O Rebate, 27/4/1946 
106 Correio Brusquense, 22/3/1947 



 137

maio de 1950, a revista O Cruzeiro comunicava o ruidoso divórcio de Shirley Temple, “a 

pequena namorada do mundo”.107  

Nessa conjuntura, a manutenção da indissolubilidade do casamento tornava-se 

motivo de preocupações constantes tanto de instâncias civis e estatais quanto das instituições 

religiosas.108 Segundo Oliveira (2004), a família nuclear, tendo se desenvolvido e se 

estabelecido como grupamento modelar com base na formação do Estado moderno, tornou-se 

objeto de tutela e regulação dos poderes governamentais. Da mesma forma, a religião se 

incumbia de promover uma moral tipicamente burguesa, e para tanto, servia-se de uma das 

instituições mais importantes para a difusão desse tipo de moralidade: o casamento. Mas a 

mobilização em favor do casamento proposta pela Igreja Católica, não se limitava apenas em 

louvar e encorajar tudo o que promovesse a unidade familiar, sugerindo também o combate a 

tudo que pudesse gerar a sua dissolução, conforme podemos observar neste trecho da “Síntese 

da Doutrina Social da Igreja” 109 publicado nas páginas do jornal O Rebate no ano de 1949:  

Sendo a família a fonte da vida, primeira escola onde se aprende a pensar, primeiro 
templo onde se aprende a orar, convém combater tudo aquilo, que a destrói ou a 
divide, convém louvar e encorajar tudo aquilo, que lhe favorece a unidade, a 
estabilidade, a fecundidade. (O Rebate, 21/05/1949) 

Percebemos assim, que as regulações estatais, bem como os preceitos civis e 

religiosos estimulavam a formação familiar por meio do matrimônio, incentivando e 

apregoando também a indissolubilidade do casamento, já que o consórcio conjugal era visto, 

tanto pela Igreja quanto pelo Estado, “como uma conseqüência natural da vida do cidadão 

comum e também uma barreira contra os vícios e a degeneração.” (OLIVEIRA, 2004, p.49-

50).  

As alterações dos costumes ocorridas a partir da Primeira Guerra Mundial e, 

sobretudo as tentativas de emancipação feminina ocorridas na década de 1920, eram ainda 

tomadas como uma ameaça à ordem familiar. Vistas como a principal responsável pelas 

modificações nas relações entre homens e mulheres, essa “independência” feminina era 

também acusada de promover a suposta corrosão da ordem social. Conforme sugerem Maluf e 

Mott (1998), a partir do término do conflito, conjugaram-se inúmeros esforços “para 

disciplinar toda e qualquer iniciativa que pudesse ser interpretada como ameaçadora à ordem 
                                                 
107 O Cruzeiro, 6/5/1950. 
108 Sobre a mobilização de diversas instituições civis, estatais e religiosas durante o processo de aprovação da 
legislação do divórcio no Brasil, ver o artigo de: FÁVERI, Marlene de. Desquite e divórcio: a polêmica e as 
repercussões na imprensa. Caderno Espaço Feminino, v. 17, n. 01, jan-jul 2007. Disponível em 
<http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/viewFile/445/414>  Acesso em: 17 mai. 2010. 
109 O Rebate, 21/5/1949 
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familiar, tida como mais importante ‘suporte do Estado’ e única instituição social capaz de 

represar as intimidadoras vagas da ‘modernidade’.” (MALUF; MOTT, 1998, p.372). Desse 

modo, a empreitada desses inúmeros setores da sociedade colocava o casamento como 

principal elemento legitimador da união entre um homem e uma mulher, devendo este ser 

realizado, observando-se as leis do Estado e sob as bênçãos da Igreja. 

Com base nessas declarações, torna-se bastante significativa a presença de um 

elemento sacro na ambientação do retrato de casamento de Engelberto Baungartner e Othilia. 

Disposto nos fundos do cenário, entre um painel pintado em tromp-l’oeil e uma fileira de 

convidados, vê-se a presença de um oratório por meio do qual se procurou, certamente, 

remeter à ideia de um espaço sagrado.110 Nessa linha, o historiador Schapochnik (1998) 

observa que, sobretudo nos retratos que remetem aos ritos religiosos, buscava-se por meio de 

ambientações ilusórias, transformar os ateliês em simulacros dos cenários sagrados, já que 

existiam alguns obstáculos para a realização de fotografias no interior das igrejas.111 Para ele, 

o uso recorrente desses cenários, em especial nas fotografias produzidas em estúdios, não era 

aleatório, mas cumpria um papel importantíssimo na produção de mensagens. Portanto, 

mesmo que a fotografia do casamento do Engelberto e Othilia não tenha sido produzida no 

interior de uma igreja, possivelmente devido a impedimentos técnicos, o ambiente sagrado 

encontra-se simbolicamente representado no retrato pelo oratório citado, conferindo ao casal, 

as bênçãos religiosas, consagrando e bendizendo a família que se forma a partir do enlace 

matrimonial. 

Entretanto, Schapochnik (1998), também assinala que a pose, muitas vezes 

circunspecta e imóvel, servia igualmente como uma espécie de “ambientação ilusória”. 

Assim, nos retratos que remetiam aos ritos religiosos, no qual a ambientação muitas vezes 

simbolizava os espaços sagrados, os fotografados reiteravam gestos, poses e trajes, 

“expressando uma intenção operatória de reproduzir e perenizar as imagens do culto.” 

(SCHAPOCHNIK, 1998, p.473). É possível que a pose solene e inerte perpetrada pelos 

noivos e convidados, que figuram no retrato de Engelberto e Othilia, tenha sido resultante 

                                                 
110 Esse componente possivelmente foi adquirido ou cedido ao estúdio de Theobaldo Scharf nos anos finais da 
década de 1940, tornando-se a partir desse momento, elemento recorrente nas fotografias relacionadas a rituais 
religiosos. Numa fotografia de casamento produzida no ano de 1951, podemos ver os detalhes desse objeto 
sagrado: disposto sobre um altar, coberto por uma toalha rendada contendo elementos sacros e ladeado por vasos 
e flores, o oratório encerra a imagem do “Sagrado Coração de Jesus”. (figura 36 – Anexa).  
111 Ao estudar a produção e circulação de fotografias no início do século XX, Nelson Schapochnik (1998, p.473) 
nos oferece um exemplo desses impedimentos, observando que além dos problemas de ordem técnica, esses 
obstáculos também demonstravam a resistência da Igreja católica ao equipamento fotográfico e à apropriação do 
cenário sagrado para fins privados, amparada pelas encíclicas do papa Pio X (Lamentabili e Pascendi Dominici 
Gregis) divulgada em 1907, que condenavam a fotografia como uma “heresia modernista”. 
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dessa aspiração em reproduzir expressões pertinentes às reverências religiosas. Mas é 

presumível também que a posição tesa dos fotografados esteja relacionada aos imperativos 

técnicos vinculados à condição do equipamento existente no ateliê onde o retrato foi 

realizado. Essa hipótese ganha alento ao nos determos na imagem de uma das crianças que 

figura no retrato de Leandro e Elza: disposta ao lado do noivo, uma das meninas 

possivelmente esqueceu-se de cumprir as ordens do fotógrafo e, em vez de manter-se inerte, 

meneou a cabeça e os braços, resultando assim, na captura borrada de sua imagem. A 

distração da garotinha acaba por revelar o imperativo técnico relacionado ao tempo de 

exposição, obrigatório para a sensibilização do filme fotográfico.  

Contudo, quando nos referirmos à pose, não estamos somente aludindo às maneiras 

como os fotografados se posicionam frente à câmera fotográfica. Conforme já observamos no 

capítulo anterior, seguindo as propostas de Fabris (2004, p.36) colocar-se em pose significa 

inscrever-se num sistema simbólico para o qual são importantes o arranjo compositivo, os 

gestos perpetrados pelos fotografados e, ainda, a vestimenta usada por eles. Dessa forma, ao 

colocar-se “em pose” os retratados podem oferecer à objetiva a melhor figuração de si, 

possibilitando assim, a elaboração de uma imagem idealizada a ser manifestada na 

representação fotográfica. 

Com relação à produção dessa imagem idealizada, Leite (2001, p.76) observou, no 

processo de elaboração dos retratos de família, a existência de uma série de dissimulações que 

compõem o espetáculo montado para ser retratado. Assim, esse tipo de retrato originou uma 

forma de representação fotográfica que a autora denominou “família virtual”, isto é, a 

representação do que as famílias gostariam de ser, promovendo, dessa forma, uma 

uniformidade nesse tipo de registro. Para Leite (2001), essa padronização não era ocasional, 

mas sim decorrente do “ritual de tirar retrato”, porque ao saberem que estavam sendo 

fotografados, os retratados procuravam exibir atitudes de distinção socialmente aprovadas, 

assim como buscavam ostentar seus melhores trajes. Nessa direção, as fotografias de família 

tornam-se, também, um projeto de condição social, pois além dos custos com o fotógrafo e o 

retrato, havia ainda a preocupação em produzir um espetáculo que será visto e distribuído 

entre outros familiares e, para tanto, os fotografados envergavam “o que alguns chamariam 

seus trajes domingueiros, e outros, a roupa de sair (de casa) ou de festa.” (LEITE, 2001, p. 

97). 

No capítulo anterior, ao analisarmos os retratos de Engelberto Schaefer e Erwin 

Riffel, já havíamos observado que a multiplicação desses investimentos despendidos pelos 

fotografados na fabricação de uma imagem idealizada, era fomentada pela condição das 



 140

fotografias em tornarem-se objetos de circulação e distribuição. Assim, considerando as 

afirmações apontadas, somadas às discussões acerca da aparência que apresentamos no 

capítulo antecedente, da mesma forma como ocorreu a Engelberto e a Erwin, para compor a 

sua representação fotográfica no retrato de casamento de Engelberto e Othilia, os fotografados 

lançaram mão de um sistema simbólico no qual a aparência, tomada como a dimensão da 

experiência social que insere, agencia, representa e, por fim, constitui os sujeitos no mundo 

social, possibilitou a composição de uma imagem que esses retratados aspiravam para si. 

Dessa maneira, por meio da aparência que portavam, dos gestos perpetrados e, ainda, do 

arranjo compositivo, os fotografados puderam manifestar nesse retrato citado, uma 

performance de gênero, convertendo seu corpo num espaço de teatralização dos sentidos que 

eles buscavam publicizar. Todavia, cabe lembrar que consideramos essa “apresentação” 

manifestada nesse retrato como estreitamente vinculada a uma heteronormatividade 

compulsória, por intermédio da qual, os fotografados procuram viabilizar a sua aceitabilidade 

social numa determinada coletividade. 

O vestir, conforme sugerido por Sant’Anna (2007, p.47), possibilita a elaboração 

diária de uma aparência sobre os corpos dos sujeitos. Tomado em sua dimensão 

comunicacional nas sociedades modernas, o vestuário permite aos sujeitos constituírem 

discursos por meio do parecer, tornando igualmente possível travestir o corpo de sentidos 

múltiplos a cada combinação de diferentes elementos depositados sobre ele. Dessa forma, por 

serem signos que carregam intrinsecamente uma série de significados, as roupas produzem, 

transmitem e, portanto, comunicam as escolhas de quem as vestem, posicionando os sujeitos 

“no conjunto maior de teias de significados compostos pela cultura.” (SANT’ANNA, 2007, 

p.75). 

Considerando que as representações manifestadas nos retratos que analisamos 

derivam de modelos que foram construídos e moldados pelo retrato burguês do século XIX, 

enfatizamos aqui as observações de Fabris (2004, p.37), sobre a relação existente entre o ato 

de vestir e o ritual de “tirar retrato”. Para a autora, ao selecionar e combinar elementos de 

acordo com determinadas regras, o indivíduo efetua um ato pessoal ao mesmo tempo em que 

professa o seu pertencimento a um grupo social. Assim, “vestir-se é essencialmente um ato de 

significação, pois afirma e torna visíveis clivagens, hierarquias, solidariedades de acordo com 

um código estabelecido pela sociedade.” (FABRIS, 2004, p.37). 

Portanto, na fotografia de casamento de Engelberto e Othilia, pressupomos que essas 

significações declaradas pelo ato de vestir, apontadas por Sant’Anna (2007) e Fabris (2004) 

são igualmente identificáveis dentro dos grupos de pessoas retratadas, visto que aí também 
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parecem se afirmar ou, ainda, se tornam mais evidentes, os discursos, as clivagens, as 

hierarquias e os códigos de pertencimento, mencionados pelas autoras. 

No retrato citado, observamos que duas das mulheres que figuram de pé, postadas à 

esquerda do noivo, distinguem-se das demais retratadas notadamente pela aparência que 

portam. As roupas, acessórios e penteados que usam, ao que parece, aproximam-se das 

tendências de moda que comumente circulavam na época estudada. Seus vestidos com 

estampas florais, seus cabelos com “permanente” e os colares de miúdas pérolas marcam um 

contraponto com os trajes do outro grupamento de mulheres, que se encontra disposto por 

detrás da noiva. Evelina Schlindwein, ao fornecer seus relatos sobre a fotografia citada, 

informou que as essas duas mulheres mencionadas eram “da cidade”, ou seja, residiam na 

área urbanizada da localidade estudada.  

Segundo já vimos na introdução desta pesquisa, de acordo com Mamigonian (1960) e 

Seyferth (1974), o processo de urbanização da região do Vale do Itajaí-Mirim ocorreu de 

forma bastante lenta. Nas regiões mais afastadas da área urbanizada, muitas famílias 

mantinham a base de uma economia agrícola, enquanto alguns membros das famílias 

ingressavam no trabalho nas fábricas. Essa característica pode ter criado uma distinção no 

modo de vestir da população da região, na qual verificamos diferentes hábitos entre os 

moradores da zona rural e os moradores da área urbana. 

Segundo Souza (1987), esse fenômeno de oposição entre o estilo de vida do campo e 

da cidade não é um fenômeno somente brasileiro, mas existe em diversas regiões, às vezes de 

forma mais evidente, outras vezes de forma mais atenuada. Para a autora, esta oposição à 

moda, por parte das camadas rurais, manteve-se até a época recente, pois elas se mantiveram 

vinculadas às tradições. De forma oposta, a população, que mantinha contato com o modo de 

vida urbano, habituava-se a novas formas de consumo. Para esses moradores do núcleo 

urbano, a roupa era escolhida por critérios distintos daqueles usados no meio rural, visto que 

tinham acesso a informações de moda e aos meios de distribuição de novos modelos, 

possuindo ainda, na maioria das vezes, um maior poder aquisitivo.  Conforme também 

sugerem Riffel e Sant’Anna (2009), os fatores que tornam a preocupação com a aparência e a 

busca pelo novo, jamais se combinam quando predomina a vida rural, visto que esses 

determinantes são decorrentes da vida urbana e necessitam da lógica moderna para serem 

validados. 

Assim sendo, valendo-se dessas argumentações torna-se bastante plausível a hipótese 

de que as duas mulheres “da cidade”, que figuram no retrato citado, residindo na área 

urbanizada da localidade de Brusque, tivessem o acesso facilitado aos meios de comunicação 
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e entretenimento que divulgavam as referências a serem seguidas para o vestuário. Da mesma 

forma, tendo condições de despender recursos para investir no “novo” e na aparência, 

puderam manifestar suas escolhas pelo consumo de objetos que valiam mais pelo seu 

significado simbólico do que por seu valor utilitário. De forma distinta, o grupo de mulheres 

que se encontra à esquerda da imagem tinha, possivelmente, outra afinidade com a aparência 

e o consumo, conservando valores relacionados à tradição e priorizando gastos relacionados à 

subsistência. 

Mas se o vestir dessas mulheres “da cidade” tornou possível a evidenciação de 

clivagens e de códigos de pertencimento no retrato de casamento de Othilia e Engelberto, 

poderiam as vestimentas masculinas corroborar com essas manifestações? Vejamos os dois 

indivíduos que figuram de pé nas partes extremas da fotografia citada. Ambos usam um terno 

em meio tom, camisa clara e gravata. Mas os detalhes nos oferecem outras leituras: as mangas 

do paletó do homem que se encontra do lado esquerdo da imagem são curtas e, ainda, o 

próprio paletó parece ser menor que o recomendável a um terno de bom caimento para aquele 

período. É possível que o terno não fosse dele, mas sim que tivesse sido emprestado ou, ainda, 

tivesse sido confeccionado há muito tempo. Além disso, não vemos a presença dos punhos 

brancos por debaixo da manga do paletó e, assim, é provável que ele esteja usando uma 

camisa de mangas curtas. No lado oposto do retrato, o homem postado de pé parece estar 

vestindo um terno que se enquadra nas normas do “bem-vestir” da época: caimento adequado 

do paletó e, sob este, uma camisa de mangas longas; calças com pernas largas e cintura alta. 

Não sabemos se este último também morava “na cidade”, mas conforme nos contou Evelina, 

o homem postado no canto esquerdo da imagem morava na localidade de Guabiruba Sul, uma 

região eminentemente rural.  

Os dois indivíduos que se encontram sentados na primeira fileira, convidados para 

assinarem o livro de testemunhas do casamento de Othilia e Engelberto, também nos 

oferecem um contraponto a respeito das vestimentas usadas pelos fotografados no retrato 

mencionado. Os dois vestem-se de forma quase similar, excetuando-se o colete usado pelo 

homem que está à direita do retrato, o que lhe confere, aliás, uma forma de apresentação 

bastante alinhada e distinta. Mas é também outro detalhe que parece apontar as clivagens e 

códigos de pertencimento manifestados nesse retrato: enquanto o homem que ladeia o noivo 

calça um par de sapatos aparentemente novos e lustrados, o que está sentado ao lado da noiva 

usa um par de calçados rotos e empoeirados. Possivelmente, o homem que veste o colete 

também possuía mais familiaridade com os trajes formais, visto que soube seguir as 
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prescrições da etiqueta para o uso de um terno (de pé, o paletó deve ser abotoado, mas ao 

sentar-se, ele deve ser sempre desabotoado) ao contrário do que faz o outro homem sentado. 

Com relação ao traje do noivo, percebemos que o mesmo abdicou do uso da gravata 

borboleta, acessório comum na vestimenta da maioria dos nubentes retratados, que 

averiguamos nas fotografias da década de 1940, optando por usar uma gravata estampada com 

arabescos. No entanto, é conveniente lembrar que esse retrato foi efetuado no último ano da 

década estudada. Poderíamos cogitar então, a hipótese de que, subjetivado pelas inúmeras 

imagens modelares de masculinidade, que circularam pelo Vale do Itajaí-Mirim, na década de 

1940, o noivo pretendesse manifestar, por meio dessa vestimenta, a sua identificação com o 

modelo desejável de masculinidade que aparecia nos momentos seguintes à Segunda Guerra 

Mundial: o homem prático e impessoal, surgido na esteira do American way of life, sobre o 

qual já discorremos no primeiro capítulo deste trabalho.  

Assim, com relação às vestimentas masculinas, consideramos que alguns dos 

retratados que figuram na fotografia de casamento de Othilia e Engelberto inscrevem-se na 

categoria de “sujeito-consumidor” (SANT’ANNA, 2007) e, dessa forma, adotando a 

preocupação com a aparência e a constante busca pelo novo como ferramentas de inserção 

social, dispensaram recursos para consumir objetos cujo valor simbólico sobrepujava sua 

importância utilitária. De forma díspar, outra parcela dos fotografados, nomeados conforme as 

indicações de Seyferth (1974), de “colonos-operários”, priorizavam fundamentalmente o 

consumo das necessidades básicas. Portanto, acreditamos que no retrato citado, se condensam 

algumas das observações referentes aos “embaralhamentos” das aparências que já apontamos 

no capítulo anterior, quando analisamos a fotografia de Erwin e Alois Riffel (figura 5). 

Desse modo, os indivíduos figurados no retrato de casamento de Engelberto e Othilia 

encontram-se igualmente numa sociedade limiar, na qual se embaralham as fronteiras entre a 

vida rural e urbana. Nessa sociedade, na qual se mesclam “sujeitos-moda” e “colonos-

operários”, possivelmente os dispêndios com a aparência e com as novidades acham-se 

combinados com valores relacionados à tradição e com despesas pertinentes à subsistência, 

miscigenando ainda comportamentos que privilegiam investimentos ora num, ora noutro 

âmbito de consumo. 

De qualquer forma, a despeito da relação que esses fotografados tiveram com a 

sociedade de moda, ao posarem para o retrato, não se abstiveram em reunir uma série de 

sistemas simbólicos – incluindo-se aí as vestimentas – pelos quais organizaram sua 

representação fotográfica, investindo nos cuidados com a aparência e construindo uma 
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imagem idealizada para si, que fosse validada e aceita socialmente, no momento em que se 

deixaram fotografar.  

Apoiando-se na história da moda e tomando o corpo como suporte de significados, 

Castilho e Martins (2005, p.33) observam que, por meio da reconstrução corporal perpetrada 

pelas vestimentas, distintos elementos foram utilizados insistentemente para valorizar 

características atribuídas ao masculino e ao feminino. Para os trajes femininos, valorizam-se 

as linhas horizontais, os decotes e a cintura. A julgar pelos retratos analisados nessa série, 

além desses elementos observados pelos autores, poderíamos incluir nesse rol de artifícios, as 

estampas floridas e as cores dos vestidos, possivelmente avivadas, contrastando com os tons 

neutros dos ternos masculinos. Talvez pudéssemos alocar ainda, a alvura do traje da noiva a 

contrastar com o negro do terno do noivo. Já para os homens, segundo Castilho e Martins 

(2005, p.33) privilegiam-se as formas com linhas verticalizadas que buscam ressaltar, 

sobretudo, ombros e pernas como referência de virilidade e força. Os ternos envergados pelos 

homens nos retratos analisados, com seus enchimentos a ampliar os ombros, com seus cortes 

verticais a conferir solidez e estabilidade a quem os vestem, com suas calças a pronunciar os 

membros inferiores e permitir poses em que se possa demonstrar a “força” das pernas e, 

poderíamos somar a essas características, com suas cores neutras ou escuras a conferir 

sobriedade aos usuários, procuravam representar qualidades como vigor, energia, robustez, 

decoro e dignidade. Assim, pelas vestimentas que utilizaram, por meio das quais procuraram 

ressaltar as diferenças entre masculino e feminino, os fotografados que figuram no retrato de 

casamento de Engelberto e Othilia, buscaram também manifestar performances de gênero, 

citando e reiterando as “normas regulatórias” do sexo, encenando publicamente as 

significações estilizadas de sua identificação com a heteronormatividade compulsória. 

Mas para a elaboração de uma imagem idealizada, a ser manifestada pelos 

fotografados nos retratos de casamento que aqui analisamos, além da atenção dispensada às 

vestimentas, seguramente não foram também negligenciadas as preocupações com a face e os 

cabelos. As mulheres aparecem com os cabelos presos de diversas formas, algumas com 

arranjos e penteados elaborados e outras, ainda, usam maquiagem. Já os homens figuram, 

invariavelmente, com a barba aparada e os cabelos engomalinados, cuidados sobre os quais já 

discorremos no capítulo anterior.  

Entretanto, nas fotografias da sequência que aqui analisamos, observamos a presença 

de um elemento que compõe a aparência masculina sobre o qual teceremos algumas reflexões: 

o bigode. Encontrado também em várias das fotografias que averiguamos em outros 

momentos desta pesquisa, é no retrato de casamento de Elza Riffel e Leandro de Souza, que 



 145

esse item aparece como escolha majoritária para compor a feição dos homens fotografados: 

dos oito indivíduos masculinos presentes na cena, cinco deles figuram, exibindo esse tipo de 

pilosidade em suas faces (figura 39). 

Averiguando as imagens que circularam pelo Vale do Itajaí-Mirim, na década de 

1940, observamos que o bigode aparece ornando o semblante de políticos, empresários, 

militares, atores, entre outros, cujas figuras foram exibidas em filmes ou, ainda estampadas 

nas páginas dos jornais e revistas, acompanhando artigos e notícias ou ilustrando anúncios 

publicitários. Também entre as fotografias que cotejamos nos arquivos da Casa de Brusque, 

não é raro figurarem indivíduos masculinos usando bigode, independente da sua condição 

social ou do momento em que se deixaram fotografar. Possivelmente muitas dessas imagens, 

tomadas como modelares, tiveram relações dialógicas com os homens que figuram nos 

retratos analisados neste estudo, produzindo significados, efeitos de sentido e processos de 

identificação sobre os corpos destes. Assim sendo, acreditamos que alguns dos homens 

fotografados, subjetivados por essas imagens modelares, edificaram para si uma aparência que 

buscava uma identificação com esses modelos de masculinidade, manifestando (ou 

exacerbando) nos retratos uma performance masculina por meio do uso do bigode. 

No entanto, se muitas das imagens que circularam na região e no período estudado 

mostravam homens fazendo uso da pilosidade facial para compor sua aparência, o rosto liso e 

totalmente barbeado era igualmente usado com recorrência para propagar um modelo 

desejável de hombridade. Em um artigo que discute as masculinidades apresentadas pelos 

anúncios de um fabricante de lâminas de barbear, Saldanha (2008) observa que a remoção da 

pilosidade facial encontrava-se vinculada às políticas de normatização e promoção da higiene 

do corpo que, incutidas na sociedade de maneira especial a partir do século XIX, buscaram 

veicular ideias que relacionavam limpeza corporal ao vigor físico e a saúde. No referido 

século, a invenção da lâmina de barbear descartável, assim como a sua posterior 

popularização por meio de inúmeras estratégias de propaganda, acabaram também por 

disseminar o hábito de barbear-se. Dessa forma, conclui Saldanha (2008), normatividade, 

higienização e propaganda combinadas, acabaram por fomentar a alteração das práticas 

masculinas relacionadas à manutenção dos pelos da face, consolidando um padrão desejável 

de masculinidade no qual prevalecia a imagem do homem de rosto liso e barbeado. 

Conforme já observamos no capítulo precedente, a remoção completa da pilosidade 

facial masculina tornou-se não só um padrão desejável para os homens, como também se 

encontrava vinculada à obtenção do sucesso, tanto na vida profissional quanto pessoal. No 

entanto, a manutenção do bigode como artifício para compor a aparência masculina, 
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continuava a ser também propagada e divulgada majoritariamente por meio das imagens que 

circularam pelos mais diversos meios de publicização.  

Nesse cenário, a apreciação de uma série de anúncios do Creme de Barbear 

Williams, veiculados na revista Seleções, em 1949 e 1950, pode nos fornecer alguns subsídios 

para percebermos de que forma essas duas imagens modelares de masculinidade eram 

difundidas. Na propaganda datada de julho de 1949112, o produto citado é apresentado pelo 

“famoso caçador de feras” Frank Buck, ilustrado por duas imagens: na primeira delas, 

ocupando a parte superior da página, mostra uma cena do caçador, acompanhando o 

recolhimento de uma presa, possivelmente por ele abatida; na segunda, colocada à direita da 

página, a figura de Frank Buck, exibindo um bigode, e vestindo um traje de safári, fita o 

espectador (figura 44). No texto que acompanha o reclame, o caçador exprime a sua 

predileção pelo produto: 

Na caça de animais selvagens, exponho o rosto às intempéries – fico com a pele 
hipersensível. Por isso levo sempre, nas minhas expedições, o Creme Williams com 
Lanolina. Esta amacia meu rosto, dá-lhe frescor e elasticidade. Minha aparência 
melhora, e sinto-me melhor, depois de me barbear com Williams. (Revista Seleções, 
jul.1949). 

A outra publicidade do creme citado, veiculada na revista Seleções, também em 

1949113, traz a figura do “arqueiro campeão” Oberdan Cattani (figura 45). Mostrado em trajes 

esportivos, o goleiro salta em direção a uma das balizas da trave e, apesar da ação praticada, 

seus cabelos se mantém impecavelmente penteados. No rosto do atleta, podemos observar a 

presença de um bigode. No texto que acompanha a imagem, o arqueiro relata as qualidades do 

creme: “Uso o Creme de Barbear Williams porque amolece os fios da barba, permitindo-me 

barbear facilmente. E, graças à lanolina que contém, posso me escanhoar diariamente, pois 

deixa sobre o rosto uma agradável sensação de suavidade e frescor”. 

O terceiro anúncio da série é ilustrado por Pancho Segura114, que “joga o tênis dos 

campeões (mas tem o rosto ultra-sensível)” (figura 46). No reclame, o tenista figura 

igualmente em “ação”, simulando um lance de jogo. Vestindo trajes de desporto e, exibindo 

um bigode, o campeão também depõe a favor do creme de barbear: “A exposição ao sol e ao 

vento torna meu rosto sensível. Mas é sempre fácil barbear-se quando uso o Creme Williams, 

que contém a Lanolina.”.  

                                                 
112 Seleções, edição de julho de 1949. 
113 Seleções, edição de agosto de 1949. 
114 Seleções, edição de fevereiro de 1950. 
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Utilizando os instrumentos sugeridos por Martine Joly (1996), para analisar a 

“mensagem visual” dos anúncios citados e, considerando as funções de ancoragem e 

revezamento do texto em relação às imagens, percebemos que os dizeres iniciais dos tipos 

masculinos, que figuram nessas propagandas, remetem às condições hostis pelas quais eles 

são submetidos no exercício de suas funções (a exposição do caçador às intempéries da selva; 

o sol e o vento a castigarem o rosto do tenista) ou, ainda, à aspereza relacionada à sua 

condição masculina com a qual precisam lidar (os pelos duros da barba do jogador de 

futebol). Mas com o uso do Creme de Barbear Williams, esses homens percebem que seus 

rostos se tornam macios, frescos, suaves e com elasticidade. Assim, diferente dos anúncios 

que associavam o barbear a boa aparência e ao sucesso, essas propagandas vinculavam à 

raspagem dos pelos faciais ao tratamento específico que deve ser dispensado à aparência do 

rosto, visto que, usando o produto anunciado, podia-se conseguir um semblante agradável e 

delicado, mais apresentável e, portanto, mais bonito. 

Todavia, a valorização dessas características é encontrada, sobremaneira, nos 

anúncios de produtos de higiene e beleza oferecidos ao público feminino, conforme observou 

Oliveira (2007), ao analisar propagandas desses artigos veiculadas na mídia impressa nas 

décadas de 1950 e 1960. Desse modo, talvez fosse imprescindível mostrar esses homens, que 

anunciam o referido creme de barbear, em atividades nas quais fosse necessário o uso da 

coragem, energia e vigor, características tidas como inerentes ao masculino. É possível que, 

da mesma forma, fosse indispensável utilizar palavras relacionados à hostilidade e aspereza 

justapostas aos dizeres relativos à maciez e ao frescor. E, por fim, tornava-se imperativo 

mostrar esses tipos masculinos – colocados a verbalizar cuidados dispensados à maciez, ao 

frescor, à elasticidade e à suavidade das suas faces –exibindo um artifício que lhes conferisse 

uma hombridade inquestionável (um bigode), justamente no lugar onde exerciam esses 

caprichos (o rosto). 

Com base nessas alegações acreditamos que, mesmo sendo o rosto totalmente 

barbeado uma imagem modelar prescrita e adotada por muitos dos tipos masculinos que 

figuram nos retratos, que analisamos nesta pesquisa, o uso do bigode foi igualmente 

propagado e incorporado por uma parcela dos homens que aparecem nessas fotografias. Para 

muitos desses últimos, independente dos investimentos dispensados com os cuidados do 

rosto, o uso do bigode tornava-se, possivelmente, uma forma de exprimir e/ou evidenciar a 

sua hombridade, buscando significar, ainda, a sua maturidade e/ou aptidão para constituir e 

prover uma família. Dessa forma, o bigode se constituía, para muitos desses fotografados, 

num elemento corpóreo que contribuía para manifestar sua performance de masculinidade. 
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Se a aparência que portavam permitiu aos fotografados manifestar performances de 

gênero nos retratos de casamento aqui investigados, o arranjo compositivo e a gestualidade 

também contribuíram para que o fizessem. Apesar de já termos elaborado algumas 

proposições com relação a esses dois últimos artifícios no início de nossa argumentação, 

retomamos algumas considerações sobre eles para finalizarmos nossas reflexões, 

concernentes aos retratos de casamento, que analisamos neste momento da pesquisa. 

Concentramos nossas análises iniciais nas mãos e nos pés dos fotografados. No 

retrato de casamento de Engelberto e Othilia, assim como nas outras fotografias da série, 

observamos que a maioria dos homens, quando sentados, posa com as pernas abertas, 

mantendo os joelhos afastados e os pés plantados ao chão, buscando manifestar características 

como força, firmeza, solidez, segurança. De forma diversa, uma parcela considerável das 

mulheres mostra-se com os pés cruzados na altura do tornozelo, numa posição que propõe 

menção ao recato, ao decoro ou, ainda, à timidez.  

Com relação à disposição das mãos, percebemos que os homens, quando não as 

colocam sobre as coxas, procuram mostrá-las como se as estivessem segurando firmemente, 

num gestual que parece aludir ao apoderamento e ao controle sobre o próprio corpo. Já as 

mãos das mulheres são mostradas de forma distinta: parecem ser mãos que enlaçam, que 

acolhem, que ofertam.   

No arranjo compositivo, observamos que as mulheres se encontram posicionadas, 

invariavelmente, à frente e à direita dos homens. Essa disposição, conforme já observamos em 

descrições anteriores, buscava significar o amparo e o resguardo do masculino em relação ao 

feminino. Nesses arranjos de cena, percebemos também que há sempre uma alternância na 

organização de homens e mulheres. Já nos retratos em que os tipos masculinos figuram ao 

lado um do outro, os espaços deixados entre eles (conforme observamos no retrato das bodas 

de Henrique e Guilermina Deichmann) ou, a pose perpetrada pelos fotografados (segundo 

reparamos na fotografia da família de Ernesto Bianchini) procuravam marcar e tornar visível 

o distanciamento que devia existir entre dois homens. 

Mas dentre as diversas arrumações dispostas nesses retratos, há uma em particular, 

organizada entre os fotografados que figuram no lado esquerdo da fotografia de casamento de 

Engelberto e Othilia, sobre a qual faremos algumas considerações. 

Ao lado da noiva, encontra-se assentado um homem que, conforme os relatos de 

Evelina Schlindwein fora convidado para assinar os livros de testemunho do matrimônio. 

Sentada ao lado dele, há uma mulher. Conforme a depoente mencionada, não havia ligação 

parental ou qualquer outro tipo de vínculo existente entre ambos. Acreditamos, portanto, que 
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a mulher foi colocada ali pelo fotógrafo, para dar equilíbrio compositivo à cena. Contudo, se 

ela foi ali alocada, buscando equilibrar a composição fotográfica, essa necessidade técnica 

não poderia implicar num problema moral, qual seja: atribuir a um homem uma mulher, ou 

vice-versa, sem que eles pertencessem um ao outro. Assim, entre eles foi deixado um espaço 

de meio corpo, pois se entende que esse distanciamento, esse espaço deixado entre ambos, é o 

“lugar” do respeito.  

Contudo, se o vazio deixado procura simbolizar que aquela mulher não pertence 

àquele homem, ela também não poderia ficar alocada desacompanhada na fotografia. Assim, 

o homem ao qual ela pertence – e de quem era namorada, segundo nos informou Evelina 

Schlindwein – postado logo atrás da mesma, coloca a mão sobre o espaldar da cadeira. Com 

esse gesto, ele demonstra que há uma conexão entre ambos, ao mesmo tempo em que ratifica 

a sua posse sobre a mulher com a qual tem afinidades. Esta, por sua vez, dispôs as mãos sobre 

o ventre em formato de concha, como se estivesse a se ofertar ao marido que vai desposá-la 

ou, ainda, pondo-se em atitude de receber em seu ventre os filhos do homem com quem vai se 

casar. 

Considerando as análises aqui apresentadas, observamos que nessas fotografias de 

casamento que investigamos se condensam, pelo arregimento de elementos simbólicos 

diversos, as assimetrias prescritas e existentes entre os gêneros na década estudada. Dessa 

forma, por meio da aparência, da gestualidade e dos arranjos compositivos, os fotografados 

buscaram manifestar nesses retratos – contando logicamente com o auxílio do fotógrafo e do 

aparato fotográfico – uma série de atributos tomados como inerentes e desejáveis a homens e 

mulheres. 

Conforme apontado por Oliveira (2004), as qualidades positivas e desejáveis 

associadas ao ideal moderno de masculinidade encontram-se vinculadas a características 

como: “potência, poder, domínio, força, coragem, atividade, ousadia, valentia, vigor, eficácia, 

sagacidade, robustez, probidade, lealdade, firmeza, segurança, solidez, imponência, 

inteligência, resistência, temeridade, magnanimidade, intensidade, competência, integridade”, 

entre muitas outras (OLIVEIRA, 2004, p.281). No pólo oposto, continua o autor, estão as 

características “nada lisonjeiras” associadas ao feminino: “fraqueza, apatia, debilidade, 

passividade, frivolidade, impotência, indecisão, temor, pusilanimidade, suscetibilidade, 

timidez, comedimento, recato, ignorância, incapacidade, indolência, docilidade, inoperância, 

submissão, ao lado de tantas outras [...].” (OLIVEIRA, 2004, p.281). 

Portanto, em conformidade com as sugestões de Oliveira (2004, p.72), tomando-se 

por base a ascensão da sociedade burguesa, a mulher mais do que nunca, passou a ser vista 
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como o complemento do homem, mas do ponto de vista das imagens, símbolos e 

representações sociais, a mulher e o feminino apareciam como pólo oposto do homem e do 

masculino. A masculinidade desejável e “autêntica”, então, era mostrada como o inverso da 

feminilidade. Essas diferenças acabaram por consagrar a ideia de que, quanto mais feminina a 

mulher, mais masculino seria o homem e, por conseguinte, mais saudável seria o Estado. Esse 

preceito assinalava a necessidade de que houvesse uma separação entre os sexos, de modo que 

se pudessem apontar de forma precisa as características de cada gênero. 

Na fotografia de casamento de Engelberto e Othilia, pudemos observar a 

manifestação de várias dessas características associadas ao masculino e ao feminino, 

apontadas pelo autor citado. Com referência às simbologias masculinas, podemos assinalar 

demonstrações de virilidade, força, vigor, energia, robustez, solidez, estabilidade, firmeza, 

segurança, domínio, sobriedade, decoro, probidade e dignidade. Entretanto, concebemos que 

nesse retrato se encontram também manifestados, especialmente por meio da performance do 

noivo, demonstrações de união, cumplicidade e companheirismo. Além dessas declarações, 

por meio dos cuidados dispensados com a aparência, notadamente no rosto, supomos que 

esses homens buscaram ainda exprimir ou evidenciar sua hombridade, mantendo ou 

eliminando a pilosidade de seus rostos. Contudo, pressupomos que essas manifestações não se 

encontram vinculadas apenas às especificidades prescritas e pretendidas pelo Estado, 

conforme sugerido por Oliveira (2004), mas que são, igualmente, reguladas por preceitos 

religiosos e civis e encontram-se relacionadas, sobretudo, aos processos de subjetivação que 

promovem a identificação dos sujeitos com as normatividades que governam as regulações de 

gênero. 

Dessa maneira, ao se vincularem aos processos de identificação com os meios 

discursivos que organizam os gêneros, os fotografados sedimentaram em seus corpos, por 

meio da aparência, da gestualidade e dos arranjos compositivos performances de gênero, as 

quais manifestaram no momento em que se deixaram fotografar. Sendo o retrato de 

casamento um objeto que torna pública a união conjugal, ele igualmente publiciza as imagens 

de quem nele figura, tornando-se assim, espaço privilegiado para a exibição de uma efígie que 

os fotografados almejam para si. De tal modo, os homens que figuram no retrato de 

casamento de Engelberto e Othilia, por intermédio do arregimento de um conjunto de 

elementos simbólicos, pelos quais buscaram invocar a identificação com a 

heteronormatividade compulsória, procuraram encenar publicamente performances de 

masculinidade por meio das quais se tornassem socialmente aceitos como “homens”.  
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Entretanto, observamos ainda no retrato de Engelberto e Othilia, dois fotografados 

que parecem encenar uma performance diversa das que já foram aqui descritas. Postados ao 

fundo, no centro da foto, colocados atrás dos noivos, um homem e uma mulher parecem 

destoar do grupo fotografado. A mulher meneia o corpo de forma espontânea, torcendo o 

tronco e parecendo querer afastar-se do homem que está postado atrás dela. O homem que 

está à sua direita, dispensou a gravata e veste um terno claro, tendo as golas da camisa abertas 

e postas por cima da lapela do paletó. Conforme informou Evelina Schlindwein, ambos não 

tinham compromissos de namoro, e também não eram casados. Aparentando serem bastante 

jovens, possivelmente acompanharam o cortejo nupcial e, talvez, tomaram esse momento 

como uma oportunidade de entreter-se. Mas não analisaremos o tipo de performance 

manifestada por esses dois jovens neste capítulo. Ela será analisada no momento seguinte 

desta pesquisa, por meio de outras fotografias, nas quais os moradores do Vale do Itajaí-

Mirim aparecem retratados em momentos espontâneos, de lazer e diversão, em dias de 

domingo.  
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Figura 39 – Retrato de casamento de Elza Riffel e Leandro de Souza. 
Autoria: Theobaldo Scharf (Foto Brasil). Data: 1945. 

Fonte: acervo de Erwin Riffel. 
 

 
Figura 40 – Retrato de Bodas de Prata de Guilermina e Henrique Deichmann. 
Autoria: Atribuída a Theobaldo Scharf (Foto Brasil). Data presumida: 1949. 

Fonte: acervo de Ilse Riffel. 



 153

 
Figura 41 – Retrato de Ernesto Bianchini e família. 

Autoria: Atribuída a Theobaldo Scharf (Foto Brasil). 
Data presumida: 1945. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
 

 

 

 
 

Figura 42 – Anúncio Coca-Cola – A companhia 
preferida. 

Fonte: Seleções, junho de 1946. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 
 

Figura 43 – Anúncio Whiskey Schenley. 
Fonte: Seleções, janeiro de 1947. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque.
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Figura 44 – Anúncio creme de barbear Williams 
com Frank Buck. 

Fonte: Seleções, julho de 1949. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
 

 
 

Figura 45 – Anúncio creme de barbear Williams 
com Oberdan Cattani. 

Fonte: Seleções, agosto de 1949. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque.

 
Figura 46 – Anúncio creme de barbear Williams com Pancho Segura 

Fonte: Seleções, fevereiro de 1950. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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CAPÍTULO III 

 

INSTANTÂNEOS DE DOMINGO: DESFRUTANDO O EFÊMERO, 
REGISTRANDO JOVIALIDADES  

 
Sie kommt, sie kommt nich mehr 
Sie kommt, sie kommt nich mehr 

Schönen Jüngling, 
Sie kommt nich mehr. 

(Canção popular alemã) 115 
 
 

Neste capítulo analisamos os instantâneos nos quais os moradores do Vale do Itajaí-

Mirim foram retratados ao ar livre, figurando em arranjos compositivos, poses, gestos, roupas 

e ambientes menos formais do que nas fotografias produzidas em estúdios. Esses instantes de 

espontaneidade, registrados por fotógrafos amadores, ocorriam geralmente aos domingos, 

quando os retratados se afastavam das suas atividades na lavoura ou nas fábricas para 

realizarem atividades despretensiosas e/ou de diversão. 

No primeiro conjunto de instantâneos que averiguamos, em que foram retratados 

conjuntamente rapazes e moças, se encontram registradas performances vinculadas à 

celebração da amizade, da diversão, da jovialidade e das relações afetivas. Muito além de 

registrar as imagens de convívio e distração do grupo, o próprio processo de manufatura 

desses instantâneos se converteu num ritual de divertimento, celebrando os convívios e a 

condição singular de mocidade daqueles grupamentos. 

Já no segundo conjunto de fotografias, nas quais figuram somente rapazes, se 

encontra manifestada uma performance de masculinidade que abrange uma série de outras 

performances observadas anteriormente. Contudo, buscando se tornarem desejáveis e 

sedutores, esses rapazes investiram na organização da sua aparência procurando se 

vincularem a um “novo” modelo de homem que se propagava: desejável e sedutor. 

Imersos nessa sociedade limiar na qual se miscigenavam valores tradicionais e 

comportamentos orientados pela fruição das sensações e prazeres, os fotografados que 

figuram nesses instantâneos buscavam demonstrar, muito além da possibilidade de efetuar 

gastos excedentes, a sua comunhão com um universo de novas possibilidades que se 

                                                 
115 Tradução livre: “Ela não voltará, ela não voltará jamais. Linda mocidade, ela não voltará jamais”. Esta música 
chegou ao Vale do Itajaí-Mirim provavelmente com os primeiros imigrantes alemães que ali aportaram em 1860. 
Transmitida oralmente através de gerações, atualmente ocupa lugar cativo no repertório de grupos folclóricos e 
sociedades de canto da região. Mas ela também pode ser ouvida na tênue voz de Evelina Schlindwein e Erwin 
Riffel que, hoje velhos, se lembram enternecidos da canção que entoavam em seus tempos de mocidade.         
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apresentavam com a sociedade de consumo que se anunciava, buscando assim manifestar a 

sua integração com o “novo”, o “moderno” 

 

3.1 Mocidades instantâneas: sorrir, brincar, amar, “em qualquer parte, a qualquer 
hora” 116  

 

Na varanda de uma casa de madeira localizada na rua Guabiruba Sul117, numa tarde 

de domingo do ano de 1949, os irmãos Waltrudes, Elza e Bertoldo Schaefer, se põem a 

esperar. Enquanto aguardam a chegada de Olívia Schork e Paulina Schaefer, colegas de 

fábrica de ambos, eles conversam sobre a programação reservada para aquele dia: percorrer 

de bicicleta o caminho até a igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Lageado 

Alto118 e na volta, como de costume, parar num salão de dança que existia no trajeto. O 

passeio havia sido combinado durante a semana quando o grupo de amigos, todos empregados 

da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux, voltavam para casa após a jornada de trabalho. 

Contudo, havia um detalhe que deixava a excursão daquela tarde especialmente estimulante: 

Bertoldo tinha convidado para acompanhar a comitiva, um conhecido seu que possuía uma 

câmera fotográfica. 

Pode-se imaginar a excitação que esse fato causou naquele grupo de amigos e, ainda, 

a preocupação que suscitou neles para com a imagem que iriam expor perante as lentes: a 

escolha dos trajes, os cuidados com os cabelos, as poses e os gestos que iriam realizar... Olívia 

e Paulina finalmente chegam, acompanhadas também de outros colegas. O cortejo de rapazes 

e moças toma então os caminhos de terra, alguns a pé e outros de bicicleta, muitos deles 

dispostos, possivelmente, a esquecer do trabalho na lavoura ou da jornada fabril, fazendo uso 

daquela tarde para se divertir, passear, dançar, flertar, namorar, entre outros passatempos.119       

Nesse passeio, ocorrido naquela tarde de domingo de 1949, o fotógrafo convidado a 

acompanhar o grupo, registrou três instantâneos. No primeiro deles, retratou quatro garotas de 

pé, em um campo, onde ao fundo, se vê a igreja mencionada (figura 48); no segundo, 

capturou a imagem das quatro jovens agachadas, no mesmo cenário (figura 49); no terceiro, 

                                                 
116Texto retirado de um anúncio do refrigerante Coca-Cola, veiculado na revista Seleções em outubro de 1946.  
117 Esta rua, localizada na área geográfica pertencente atualmente ao município de Guabiruba, foi conhecida por 
um longo período como Lanhenstrasse (rua comprida), devido à sua longa extensão. Atualmente, Guabiruba Sul 
é também a denominação de um bairro do referido município que compreende, logicamente, a rua acima citada, 
que conserva, igualmente, a denominação de Guabiruba Sul. 
118 O bairro de Lageado Alto, pertencente ao município de Guabiruba, distância de aproximadamente de 15 
quilômetros da rua Guabiruba Sul, e aproximadamente 25 quilômetros da área central do município de Brusque.  
119 Relato baseado nos depoimentos de Paulina Schaefer 
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fotografou dois rapazes e três moças segurando algumas bicicletas, com as quais 

possivelmente percorreram o trajeto do passeio, postados em frente a uma construção de 

madeira (figura 47). Nestes três retratos podemos observar, por meio da arrumação da cena, 

das roupas, das poses, dos gestos dos fotografados, do enquadramento efetuado pelo retratista, 

do foco de algumas imagens, entre outras minúcias, a existência de um caráter “espontâneo” e 

“amador”, sugerindo certa “ausência” de preocupações tanto compositivas quanto técnicas, 

nos registros dessas imagens. 

Ao discorrer sobre essas diferenças existentes entre os retratos efetuados em estúdios 

e os instantâneos feitos por fotógrafos amadores, o historiador Schapochnik (1998) assinala 

que estes últimos, diferente da organização estudada e cautelosa das poses, arranjos e trejeitos 

das fotos de ateliê, apresentam uma resposta rápida, intuitiva e espontânea ao aparato 

fotográfico. Para esse autor, o instantâneo “é mais dinâmico do que estático, mais incidental 

do que formal, mais atento ao efêmero do que ao eterno.” (SCHAPOCHNIK, 1998, p.471). 

No entanto, conforme indicado por Leite (2001, p.179), por mais impensadas que 

pareçam as representações fotográficas, todas as fotos são posadas e, dessa forma, todos os 

indivíduos que figuram nos retratos simulam poses, escolhem trajes, elegem expressões 

faciais e corporais, pois têm consciência de estarem ali para serem posteriormente 

contemplados e, assim, deixam-se fotografar da maneira como gostariam de serem vistos. 

Além disso, conforme já vimos nos capítulos precedentes, toda observação afeta o observado. 

Portanto, segundo Leite (2001, p.45), a não ser que o fotógrafo e outros possíveis assistentes 

da cena estejam totalmente ocultos, os retratados tendem a imprimir dissimulações às suas 

poses e gestos no momento em que são notados e/ou fotografados.  

Desse modo, apesar de os instantâneos citados, assim como outras fotografias que 

compõem a série que analisamos neste capítulo, terem esse caráter “amador” e “espontâneo”, 

os fotografados que neles figuram não se abstiveram de arregimentar um conjunto de 

elementos simbólicos, por meio dos quais trataram de obter uma imagem idealizada de si. 

Assim, pela escolha do vestuário, da pose, dos gestos, do arranjo compositivo e de outros 

artifícios laborados em conjunto com o fotógrafo, esses retratados procuraram organizar uma 

imagem pela qual desejavam ser vistos ou, ainda, por meio da qual se tornassem socialmente 

aceitos em uma determinada coletividade. Nesse sentido, consideramos que eles também 

buscaram encenar publicamente, por meio da reunião desses elementos simbólicos, a sua 

identificação com um modelo heteronormativo compulsório, citando e reiterando as normas 

regulatórias do sexo por meio da aparência que portavam, manifestando performances de 
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gênero que os fizessem ser reconhecidos como “homens” e/ou “mulheres”, no momento em 

que ofereceram sua imagem ao aparato fotográfico. 

É por meio da análise dessas fotografias, esses instantâneos efetuados ao ar livre, na 

sua maior parte realizadas por fotógrafos amadores, nas quais se encontram registrados 

momentos despretensiosos e/ou de diversão dos moradores do Vale do Itajaí-Mirim, na 

década de 1940, que procuramos averiguar as manifestações performativas de masculinidade 

neste momento da pesquisa. Nesses retratos, nos quais os fotografados aparecem em arranjos 

compositivos, poses, gestos, roupas e ambientes menos formais do que nas fotografias 

produzidas em estúdios, as performances masculinas encontram-se vinculadas à 

espontaneidade, à recreação, à corte do feminino e, ainda, ao gozo da mocidade e da vida de 

solteiro.  

Dentre as fotografias que compõem a série que nos propomos a investigar, elegemos 

um instantâneo para nortear essas nossas reflexões, pois acreditamos que neste se encontra 

condensado um conjunto de atitudes, ideias, valores, símbolos e comportamentos que 

permitiram aos fotografados manifestarem performances de gênero e, por conseguinte, a uma 

parcela dos retratados, manifestar performances de masculinidade. Esse retrato pertence à 

sequência de instantâneos realizados em uma tarde de domingo do ano de 1949, durante um 

passeio realizado por moradores da região estudada, cujos detalhes já foram apontados nas 

linhas iniciais deste capítulo. Nessa fotografia figuram, conforme descrevemos acima, dois 

rapazes e três moças que, postados ao lado de suas bicicletas, posam perfilados diante de um 

rancho de madeira (figura 47). Por meio dos relatos de Evelina Schlindwein, ficamos sabendo 

o nome desses fotografados: da esquerda para a direita figuram Bertoldo Schaefer, Frederico 

Schork, Elza Schaefer, Waltrudes Schaefer e Livia Schork. 
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Figura 47 – Retrato de moças e rapazes com bicicletas em frente a um salão de “domingueiras”. 
                   Autoria desconhecida. Data presumida: 1949. Dimensões: 5,5 x 8,5 cm. 
                   Acervo do autor. 

 

A escolha dessa locação tinha, possivelmente, uma conotação simbólica para o grupo 

fotografado. Segundo nos informou Paulina Schaefer, essa construção de madeira que figura 

ao fundo no retrato, era um dos muitos locais onde ocorriam as domingueiras,120 realizadas 

habitualmente na região. Ainda segundo os relatos da depoente, nesses bailes diurnos que 

aconteciam semanalmente, agrupavam-se homens e mulheres solteiros vindos de diversas 

localidades, que se divertiam, paqueravam, bebiam e dançavam ao som de sanfonas até o final 

das tardes de domingo. Desse modo, esses locais de dança se tornavam para muitos dos 

moradores da localidade, um espaço significativo, senão um dos únicos, nos quais poderiam 

viver instantes de recreação. Da mesma forma, esses lugares contribuíam para formação dos 

espaços de convívio entre os moradores de uma mesma localidade, ou ainda, deles com 

habitantes das regiões circunvizinhas, transformando-se em locais nos quais se teciam 

relações de sociabilidade das mais diversas, desde laços de amizade até vínculos 

matrimoniais. 

                                                 
120 Por “domingueiras” eram conhecidos os bailes que ocorriam nos domingos à tarde. Geralmente iniciavam às 
14h horas e terminavam às 17 horas. 
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Ao selecionarem o salão de dança para compor a cenografia do seu retrato, 

presumimos que os fotografados buscaram registrar e guardar para si o local onde viviam os 

seus momentos festivos, de confraternização ou namoro. Dessa forma, esse local se tornava 

um elemento significativo na constituição da representação fotográfica. Considerando o 

retrato como um artefato que também serve para ser visto e rememorado para além do 

momento e do local onde foi produzido, possivelmente a presença do salão das domingueiras 

nesses instantâneos permitia aos fotografados relembrar, continuamente, os momentos ali 

vividos e/ou a ele relacionados. 

Contudo, é interessante notar que esse mesmo salão de baile aparece em outros dois 

retratos da série aqui analisada. Num deles, um grupo de homens e mulheres também posa 

diante da construção de madeira (figura 50) e, no outro, Paulina Schaefer deixou-se ali 

fotografar ladeada por duas de suas amigas (figura 51). Pelas peculiaridades técnicas desses 

retratos e pelas características do papel em que foram impressas, presumimos que sejam de 

autoria do mesmo fotógrafo amador. Poderíamos imaginar então, se este retratista não se 

punha pelas imediações do referido salão com o intuito de oferecer seus serviços ao público 

que por ali circulasse aos domingos. 

Portanto, ao se deixarem retratar pelo equipamento portátil, talvez os fotografados 

buscassem “consumir” um produto por meio do qual pudessem exibir não somente uma 

imagem sua capturada por um aparato fotográfico mas, igualmente, ostentar um objeto 

manufaturado por meio de um equipamento novo, moderno, que oferecia uma diversidade de 

possibilidades para a captura de cenas.  

Ao estudar o consumo nas sociedades modernas, o filósofo francês Lipovestky 

(2009), recorrendo aos escritos de J. Baudrillard argumenta que, “longe de remeter a uma 

lógica individual do desejo, o consumo repousa sobre uma lógica do tributo e da distinção 

social.” (LIPOVETSKY, 2009, p.198-199). Da mesma forma, completa o autor, os objetos 

são consumidos não por eles mesmos ou pelo seu valor de uso, mas sim, em razão do 

prestígio e da posição social, conferidos a quem os porta. Contudo, para Lipovetsky (2009), o 

consumo nas sociedades do pós Segunda Guerra não é mais uma atividade pautada pela busca 

do reconhecimento social. Ele antes se manifesta para a realização do bem-estar, da 

funcionalidade e do prazer para si mesmo. 

Assim, consideramos razoável a probabilidade de que esses fotografados citados – na 

condição de “colonos-operários” que tiveram acrescidas as oportunidades de adquirir bens de 

consumo, que ultrapassassem o financiamento de suas necessidades básicas - ao contraírem os 

serviços do fotógrafo amador, investiram no consumo de um objeto por meio do qual 
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buscavam se vincular aos signos de modernidade, representados pelo equipamento e pela 

manufatura do instantâneo.  

Dessa forma, por meio dessa aquisição, procuraram desfrutar da possibilidade de 

realizarem algo “novo”, de se satisfazerem com as sensações da autonomia proporcionada 

pelo equipamento portátil, de se comprazerem com sua própria imagem, de usufruírem do 

prazer de realizar um “ato” para si mesmos.  

É possível que a presença das bicicletas no retrato analisado pudesse ter para os 

fotografados, esse mesmo significado de modernidade. É certo que para esses colonos-

operários, a aquisição de uma bicicleta tinha mais uma função utilitária do que simbólica, 

visto a inexistência de linhas de transportes coletivos e a distância de cerca de 10 quilômetros 

que eles precisavam percorrer diariamente desde a residência deles até o local de trabalho. No 

entanto, conforme relata Evelina Schlindwein, muitos desses trabalhadores venciam o 

percurso diariamente a pé, pois não tinham condições financeiras de adquirir esse veículo de 

transporte. Assim, possuir uma bicicleta tornava-se, para muitos desses colonos-operários, 

símbolo de status e distinção social, porque a posse desse bem os diferenciava dos demais 

tanto pelo valor material quanto pelos aspectos simbólicos que a ele se atribuíam. 

Se a possibilidade de adquirir um veículo desse tipo marcava a superioridade das 

condições financeiras do indivíduo, a perspectiva simbólica assinalava ainda outras facetas 

dessas diferenças: vinculava o portador desse bem ao trabalho fabril, evidenciava a condição 

deste trabalhador em poder se deslocar de sua casa para o trabalho sem ser a pé e, ainda, o 

inscrevia no rol de indivíduos que puderam adquirir um produto “moderno”, comprado para 

seu próprio bem-estar e para sua autonomia. Nesse sentido, a exposição de uma bicicleta 

nesses instantâneos, permitia que os fotografados exibissem e, também, participassem aos 

espectadores desses retratos, a “aura” que envolvia o consumo e a posse desse produto 

“moderno”.  

Contudo, para esses “colonos-operários”, a vinculação ao trabalho fabril 

possivelmente se tornava um valor simbólico bastante positivado, visto que o emprego em 

uma das indústrias da região representava para eles um trabalho estável, com uma 

remuneração periódica e garantida. Assim sendo, ao se deixarem retratar com suas bicicletas 

esses fotografados possivelmente buscaram manifestar, do mesmo modo o que Engelberto 

Schaefer e Erwin Riffel fizera em seus retratos de estúdio, uma forma de distinção social e o 

seu sentimento de pertença a uma classe ou grupo: a de empregados fabris e, portanto, 

assalariados. 
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Contudo, a presença desse elemento na cena fotografada também nos fornece alguns 

indícios a respeito das esferas de atuação social prescritas a homens e mulheres na década 

estudada. Ao observarmos as bicicletas que aparecem junto aos retratados, podemos notar que 

todos os quatro modelos, que figuram no instantâneo, possuem um quadro de barras, ou seja, 

são destinadas ao uso masculino. Logicamente existiam exemplares desse veículo à venda 

para mulheres na região estudada na década de 1940, conforme podemos reparar no anúncio 

das Bicicletas Suecas da Marca “Husqvarna”, publicado no jornal Correio Brusquense, em 

1947121.  

Entretanto, esse mesmo reclame também expõe a disparidade existente entre os 

modelos oferecidos a homens e mulheres: dos dez exemplares ofertados à venda, somente 

dois destinavam-se a senhoras e, ainda outro, era apresentado às meninas. Conforme 

apontamos no capítulo precedente, o modelo dominante de família existente na década de 

1940 prescrevia a homens e mulheres um conjunto de normas, deveres e obrigações por meio 

dos quais se buscava estabelecer regras para as condutas sociais a serem adotadas por eles. 

Por meio desses preceitos, buscava-se conferir ao masculino uma vinculação com espaço 

público e, de forma oposta, procurava-se atribuir ao feminino uma relação com o espaço 

privado. Conforme as pesquisadoras Maluf e Mott (1998, p.379-380), o delineamento dessas 

oposições se tornava necessário não só para dar nitidez às esferas de atuação de homens e 

mulheres na sociedade mas também servia para fornecer elementos de identificação 

relacionados aos “lugares” pertinentes ao masculino e ao feminino em todos os aspectos da 

vida humana.  

Dessa forma, se considerarmos a bicicleta como elemento relacionado ao espaço 

público, poderíamos pensar na sua identificação simbólica com a masculinidade. Sendo este 

espaço “lugar” privilegiado de atuação do homem, por certo esse veículo se tornava, 

igualmente, um objeto relacionado simbolicamente ao masculino. Portanto, se o local público 

encontra-se vinculado às atividades dos homens e, sendo a bicicleta identificada 

simbolicamente com esse espaço de atuação, talvez não seja ocasional a presença majoritária 

desses modelos masculinos de veículos tanto na fotografia analisada quanto no anúncio 

publicado pelo jornal local. 

No entanto, se existiam bicicletas femininas à venda naquele período, o que estariam 

fazendo as duas moças postadas na parte direita do instantâneo investigado, segurando um 

modelo masculino desse meio de transporte? 

                                                 
121 Correio Brusquense, 28/6/1947. 
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O relato fornecido por Evelina Schlindwein é bastante elucidativo sobre esse aspecto. 

Segundo seu depoimento, a maioria das bicicletas, que existiam nas residências dos 

moradores da região estudada, era de propriedade do chefe de família. Consequentemente 

tratava-se de um exemplar masculino desse veículo. Logo, muitos dos trabalhadores, ao 

empregarem-se nas fábricas da localidade, independente de serem homens ou mulheres, 

utilizavam-se desse único meio de transporte existente na família até terem condições próprias 

para adquirir seu veículo.  

Desse modo é possível que as duas moças, que figuram no instantâneo, fizessem uso 

desse modelo de bicicleta para realizarem seu trajeto até a fábrica e, assim, os usavam 

também para os passeios de fim de semana, deixando-se de tal modo, retratar com elas. 

Entretanto, a escolha desse elemento para figurar na fotografia poderia ter, para essas duas 

jovens, outra conotação: talvez fizesse parte de um jogo, uma brincadeira. Nesse sentido, a 

pose e o gestual de Waltrudes, a moça que se encontra retratada de vestido claro, entre outras 

duas garotas na parte direita do retrato, é bastante significativa: ela parece conter o riso, 

enquanto apoia os braços no guidom da bicicleta numa atitude na qual parece citar um gestual 

masculino. Talvez tenha visto outros rapazes fazerem uso desse tipo de postura ou, ainda, é 

possível que tenha visto e procurado imitar a maneira como seus primos se posicionaram ao 

deixarem se fotografar com suas bicicletas (figura 65).  

Poderíamos supor então que esse arranjo de cena fizesse parte de um jogo, no qual as 

duas moças, ao optarem por serem retratadas com as bicicletas dos rapazes e, buscando por 

meio da posse desse elemento “masculino” e da contraversão da pose, fazer um gracejo, uma 

brincadeira. Estariam elas a parodiar uma performance de masculinidade? Butler (2008, 

p.196-201), ao se referir à paródia do gênero e citando os escritos de Jameson sugere que a 

imitação que zomba da ideia de um original é mais característica do pastiche do que da 

paródia. Assim, se o pastiche é uma prática neutra, uma mímica sem a motivação latente de rir 

de algo considerado “normal”, aquilo que é imitado resume-se ao cômico. Contudo, na 

paródia, a própria razão do riso procura revelar que o “normal” é uma cópia, e ainda, uma 

cópia falha de um “outro” inalcançável, um ideal que ninguém pode incorporar. Assim, 

acreditamos que a atitude das duas moças e, sobretudo da jovem que se posiciona de forma 

folgazã na bicicleta masculina, aproxima-se mais do pastiche do que da paródia, pois 

seguramente aqueles jovens buscavam, naqueles momentos espontâneos e de descontração, 

inúmeros pretextos para brincar e gracejar. 

Esses momentos de brincadeira e descontração podem também ser observados, nesse 

mesmo instantâneo, pelo gesto perpetrado pelo rapaz que está postado no canto esquerdo do 
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retrato. Tendo sua bicicleta colocada de pé, Bertoldo afasta as mãos do guidom, meneando os 

braços. Em uma das mãos, ele segura um objeto, talvez uma caixa de fósforos ou um lenço 

dobrado. Com o corpo voltado para frente, o moço gira a cabeça em direção à câmera 

fotográfica, fitando a objetiva de soslaio, numa expressão que parece manifestar um misto de 

desafio, sedução e diversão.  

Talvez, o jovem estivesse optando por citar, com essas expressões, os trejeitos de um 

galã hollywoodiano. Contudo, a sua pose mostra-se um tanto caricatural ou, poderíamos dizer, 

sugere um pastiche. Quem sabe, para compor sua atitude no instantâneo, tenha se inspirado 

nos filmes estrelados por Oscarito ou, ainda, tenha visto a imagem desta “figura de primeira 

linha”, circulando nas páginas da revista Seleções, a mesclar expressões de charme e zombaria 

em um anúncio do produto para cabelos Glostora122 (figura 54). Assim, teria feito de sua pose 

um misto de sedução e brincadeira, combinando elementos de um galã e de um comediante, 

deixando-se registrar no retrato a fazer um jogo, um divertimento.  

Essa possibilidade de “brincar” com a imagem masculina, no instante em que se 

deixou fotografar, encontra-se vinculada a duas condições diametralmente relacionadas. 

Imerso nessa sociedade limiar na qual se miscigenavam valores tradicionais e 

comportamentos orientados pela fruição das sensações e prazeres, Bertoldo pode abdicar de 

uma pose grave e ponderada, que se esperava de um homem ao figurar em um retrato, para 

manifestar uma atitude que sugere uma brincadeira, um jogo de “ser um outro” no retrato. Por 

outro lado, a sua condição de “ser” jovem, ou seja, esse seu estado de jovialidade, comungado 

com o grupo com o qual passeava, permitiu igualmente ao moço abrir mão da pose grave e 

ponderada para manifestar um divertimento. Assim, permutando e mesclando novos 

comportamentos à celebração da jovialidade, Bertoldo pode se desprender das normas 

tradicionais de comportamento esperadas de um homem para engendrar uma pose que fosse 

objeto de riso, buscando por meio desse ato, usufruir e comprazer-se com as “delícias” 

proporcionadas pelo seu estado de mocidade, assim como se desvencilha da gravata apertada 

no colarinho, do terno abotoado, do sapato lustrado, do cabelo impecável. 

Essas posturas e gestualidades, um tanto caricaturais e zombeteiras, a insinuar jogos 

e brincadeiras, podem também ser notadas em outras fotografias que compõem a série que 

analisamos neste momento da pesquisa. Um exemplar significativo é o instantâneo no qual 

figuram algumas moças e rapazes, dispostos de pé ou agachados na lateral de uma estrada de 

chão (figura 52). Nessa foto, entre os homens abaixados, há um deles que, postando as mãos 

                                                 
122 Seleções, julho de 1947. 
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sobre os joelhos, coloca-se numa pose retraída, como se estivesse a espreitar o maquinário 

que está por capturar sua imagem. Num misto de curiosidade e acanhamento, o rapaz parece 

aguardar o momento em que irá “sair o passarinho!”, aproveitando o instante para fazer uma 

troça. Contudo, sua pose e seu gestual também sugerem a excitação provocada pela 

oportunidade de ter sua figura apreendida e eternizada por aquele aparato fotográfico portátil, 

novidade com a qual talvez estivesse tendo contato pela primeira vez. 

Já na parte direita desse retrato, outro rapaz coloca-se numa posição diversa dessa 

descrita acima. Estando também agachado, mostra-se com as pernas bem abertas, apoiando os 

cotovelos nos joelhos, num arranjo relativamente displicente. É possível que estivesse 

procurando demonstrar sua despreocupação frente à presença da câmera fotográfica ou, ainda, 

por meio dessa pose, buscasse exacerbar a sua masculinidade. Quem sabe estivesse a imitar, 

como também o faziam alguns dos seus colegas que figuram nesse retrato, a postura de um 

jogador de futebol. Não obstante, a organização compositiva desse instantâneo remete aos 

arranjos fotográficos comumente utilizados na manufatura dos retratos dessas equipes 

desportivas, conforme podemos verificar na fotografia de um time brusquense, vencedor do 

campeonato estadual do ano de 1950 (figura 53). Dessa forma, quiçá inspirado pelo 

posicionamento engendrado pelos desportistas nesse tipo de retrato, seria razoável supormos 

que o fotógrafo tenha sugerido essa forma de arrumação de cena àqueles moços e moças e, 

assim procedendo, contribuiu para que a organização da tomada se tornasse também um 

divertimento. 

Mas há, nesse instantâneo, um rapaz a perpetrar uma pose que parece resumir as 

matizes descontraídas e espontâneas presentes na maioria das fotografias que compõem a 

série aqui analisada. Postado de pé, no canto direito do retrato, vestindo um paletó e usando 

chapéu ajeitado de forma irreverente sobre a cabeça, o moço tem à boca um cigarro e, ao que 

parece, improvisa uma careta enquanto põe uma das mãos no quadril. A moça que está ao seu 

lado, contempla a encenação, um tanto burlesca, e sorri. Da mesma forma que ela, a maioria 

dos fotografados que figura nesse instantâneo também se põe a dar risadas. 

A sorrir também se encontram as quatro garotas que foram retratadas durante um 

passeio de domingo, realizado no ano de 1949, sobre o qual já nos referimos no início deste 

capítulo (figura 49). Nesse instantâneo, as moças se deixaram fotografar agachadas. Por trás 

delas, também abaixados, figuram três rapazes que, provavelmente acompanhavam o grupo. 

Contudo, esses moços ali posicionados parecem querer se esgueirar por entre as jovens, como 

se estivessem a buscar um “espaço” para aparecer na fotografia. É possível que eles tenham se 

colocado ali, a fim de fazer uma troça com as garotas, imaginando a reação delas ao verem 
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que o retrato, para o qual se esmeraram na pose, havia sido, de certa forma, por eles 

“sabotado”. O fotógrafo, ao permitir a intromissão dos moços, provavelmente buscava 

colaborar com a realização dessa brincadeira. É presumível também que a presença dos três 

rapazes na cena fosse conhecida de antemão pelas moças e, quem sabe, não foram elas a 

sugerir a intromissão deles na cena, promovendo assim, mais um momento de jogo e 

diversão.  

Brincar, sorrir, fotografar! Tomando-se como base essas considerações expostas, 

nesses instantâneos efetuados ao ar livre, a registrar alguns momentos despretensiosos e/ou de 

diversão de moradores do Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940, o próprio ritual de tirar 

retrato tenha se transformado num jogo, numa brincadeira. Assim, muito além de ter como 

finalidade o registro perene das imagens de convívio e distração do grupo, o próprio processo 

de manufatura desses instantâneos se converteu numa forma de entretenimento, no qual se 

envolviam e, para o qual colaboravam tanto o fotógrafo quanto os fotografados. Tornando-se 

simultaneamente ritual e registro dos vínculos e divertimentos do grupamento, essas 

fotografias exaltavam, perpetuavam e se constituíam num momento de jogo e recreação, por 

meio dos quais aqueles rapazes e garotas buscavam celebrar e eternizar também a sua 

condição singular de jovialidade. 

Entretanto, além das poses, dos gestos, dos arranjos compositivos a demonstrar a 

descontração e os divertimentos dessa mocidade, há uma expressão estampada no rosto da 

maioria desses fotografados que parece condensar a essência daqueles momentos de 

celebrações e alegrias: o sorriso. Mostrado em nuanças distintas, permeando o semblante 

desses moços e moças, ele não só expõe a alegria dos momentos vividos em grupo mas 

também amplifica o significado daqueles instantes, tornando-se a imagem emblemática da 

própria satisfação do viver, do prazer de gozar de si, da satisfação juvenil, do encantamento 

da possibilidade de brincar consigo e com os outros. 

Todavia essa profusão de sorrisos não está presente somente nesses instantâneos que 

aqui analisamos. Eles despontam no rosto de homens, mulheres e crianças que figuram nas 

imagens publicitárias, emanam do semblante de astros e estrelas projetados nas telas dos 

cinemas, surgem na fisionomia de famosos e anônimos que ilustram as matérias e artigos 

veiculados nas páginas de inúmeros jornais e revistas. Síntese expressiva de felicidade e do 

bem-viver, o sorriso é também uma “imagem” a ser consumida e a cultura midiática busca 

fazer dele uma alegoria para a propagação do novo, do moderno, de uma maneira juvenil de 

“ser”. 
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Conforme os apontamentos de Courtine-Denamay (2006), esse entendimento da 

juventude como um período destinado a “aproveitar o tempo bom” em contraste com o 

imperativo da responsabilidade, própria das atribuições da vida adulta, foi proposta em 1942 

por Talcott Parsons. Segundo a autora, a juventude, em sua concepção moderna, está 

profundamente ligada à ideia da individualidade e, dessa forma, esse período da vida acaba 

por tornar-se o momento chave em que novas potencialidades do indivíduo podem ser 

mobilizadas. Ainda segundo Courtine-Denamay (2006), a escola teve um papel importante na 

promoção de um “diferencial” entre gerações. Para a autora, ao promover a separação dos 

grupos etários e reagrupá-los segundo um critério fundamentado na idade, a escola acabou por 

contribuir e, ainda, para simbolizar, as diferentes situações vividas por pais e filhos. Ao 

mesmo tempo em que enfraquecia a ligação entre eles, a escola propiciou aos jovens o 

florescimento de uma consciência marcante da sua singularidade coletiva.  Assim, a escola 

possibilitou a emergência e a valorização de uma nova etapa entre os ciclos da vida, dando um 

sentido especial à juventude como uma fase preparatória para o exercício dos papéis da vida 

adulta. É essa a definição de “juventude” que se impõe a partir da década de 1940 nos Estados 

Unidos e, um pouco mais tarde, na Europa, no momento em que ocorre a massificação dos 

estudos secundários. 

Com base nessas afirmações, é bastante compreensível o fato de inúmeros rostos 

juvenis e sorridentes passarem a acompanhar a oferta dos mais diversos artigos (vestuário, 

eletrodomésticos, bebidas, perfumes, artigos de higiene e beleza, entre outros), relacionando o 

consumo destes com imagens de auto-realização, de felicidade e de juventude. 

Para o historiador Antoine Prost (1992, p.147), a presença de fotografias e de 

ilustrações coloridas nas propagandas difundidas em periódicos, principalmente a partir da 

década de 1930, permitiram a emergência de uma nova forma de diálogo publicitário com o 

consumidor, despertando por meio dessas imagens, uma série de sonhos e identificações. 

Desta feita, um anúncio do refrigerante Coca-Cola, veiculado nas páginas da revista Seleções 

em outubro de 1946, 123 parece sintetizar o convite à juventude, à felicidade e ao gozo da vida, 

perpetrado pelas inúmeras mensagens alastradas pela indústria cultural na década estudada, 

utilizadas para ofertar os mais diversos produtos ao consumo (figura 55). 

A ilustração que acompanha esse anúncio mostra um episódio ocorrido ao ar livre. 

Ao fundo da imagem se veem dois prédios cuja estrutura arquitetônica remete às edificações 

clássicas gregas. Rapazes e moças circulam em frente aos prédios, tendo em mãos alguns 

                                                 
123 Seleções, outubro de 1946. 
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livros e cadernos. O ambiente é estudantil, buscando representar uma atmosfera universitária. 

O instante apresentado parece ser o flagrante de um intervalo entre as aulas. A cena mostrada 

é dinâmica, os jovens se movimentam, sorriem, compram refrigerantes de um vendedor 

ambulante, mostrado na parte central da imagem com seu carrinho de bebidas. O momento 

capturado tem ares de ter sido registrado de improviso, assemelha-se a um instantâneo 

apreendido por uma câmera fotográfica portátil. No primeiro plano da ilustração, uma garota é 

mostrada, levando uma garrafa do refrigerante aos lábios. Enquanto esboça um leve riso, ela 

sorve o líquido, parecendo pouco se preocupar com o desenrolar dos acontecimentos à sua 

volta. Na parte oposta da imagem, um rapaz a contempla num misto de curiosidade e 

surpresa, como se estivesse a admirar ou, ainda, a querer imitar o gesto feito pela moça. No 

canto direito inferior, a garrafinha e a logomarca do refrigerante assinam a propaganda. 

Arrematando a cena, disposta na lateral esquerda, logo abaixo da figura da garota, encontra-se 

disposta uma frase curta e lacônica: “Eu convido...”. 

E quem poderia resistir a tal convite? Quem se recusaria a participar desse mundo 

que emana juventude e felicidade? Afinal, comprar o refrigerante anunciado não se resume a 

adquirir um produto para matar a sede. Beber uma Coca-Cola é apropriar-se daquele universo 

juvenil, usufruir das delícias da mocidade, compactuar com aquele momento efêmero de 

felicidade. Nada de copos ou de etiquetas formais para saborear a bebida: esse refrigerante foi 

feito para ser bebido assim, sem cerimônias, na rua, “em qualquer parte, a qualquer hora”, 

como diz o texto que acompanha a ilustração.  

Compactuando com essa informalidade, a garota que bebe o refresco não frui 

somente o produto: ela parece desfrutar de si mesma, da sua condição ímpar de juventude, das 

possibilidades de poder “ser” e de se mostrar espontânea e autônoma, “em qualquer parte, a 

qualquer hora”. Da sua figura, que parece imersa num autodeleite, emanam ares de quem está 

usufruindo das possibilidades desse universo jovem e moderno, em que tudo poderá ser 

alcançado logo ali adiante, no futuro que promete abastança, na universidade que assegura 

sucesso, nos amigos que pressagiam alegrias, no carrinho de refrigerante que distribui 

satisfação. 

Exaltando o momento de descontração e de autofruição a garota sorri. O rapaz que a 

fita surpreende-se e admira-se com seus modos. Contudo, prestes a fazer a mesma ação, ele 

não só avaliza a atuação da garota como mostra contentamento em comungar com ela, 

daquele instante de gozo e fruição. Assim, uma profusão de sorrisos se esparrama por toda a 

cena mostrada, abonando a felicidade da autorrealização e da autosatisfação. Sorrir, portanto, 
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é comungar e deleitar-se com esse mundo que se oferece para o prazer e para o dispêndio. 

Sorrir é ser moderno! 

Em outro anúncio do mesmo refrigerante, veiculado alguns meses depois também na 

revista Seleções,124 um casal é mostrado, caminhando lado a lado por uma paisagem marítima 

(figura 56). Enquanto desfruta do passeio, o par se mostra entretido em uma animada 

conversa. O rapaz parece fazer corte à moça, enquanto ela baixa os olhos em direção à mão 

que gesticula pelo ar, como se estivesse lisonjeada frente aos galanteios que porventura está 

ouvindo. Eles não aparentam ter a jovialidade dos rapazes e moças que figuram da cena 

descrita no anúncio anterior, mas nem por isso se eximem de  demonstrar, por meio de amplos 

sorrisos, a felicidade por estarem usufruindo daquele momento de distração e recreação, 

realizado na companhia um do outro. “Agradável como a brisa!”, sentencia a frase que 

acompanha a ilustração, afiançando o cenário aprazível, o simpático colóquio do casal, a 

amenidade do passeio, a delícia e a refrescância do produto ofertado, o momento da pausa, 

enfim, a cena deleitável vivida por aqueles protagonistas e que agora é mostrada ao 

espectador.  

Com base nos estudos efetuados referentes ao consumo e à moda nas sociedades 

modernas, Morin (1997) detectou que o sucesso das manifestações da cultura midiática deve 

ser atribuído a essa sua capacidade de oferecer infinitas possibilidades de mudança de ares, de 

lazer, de esquecimento, de sonho. Nessa conjuntura, conforme apontado por Lipovetsky 

(2009), a cultura de massa se empenhou, desde as décadas de 1920 e 1930, em satisfazer 

amplamente a necessidade de evasão dos indivíduos, fazendo esquecer “a miséria e a 

monotonia da vida cotidiana”, possibilitando que se consumisse “em espetáculo aquilo que a 

vida real nos recusa.” (LIPOVETSKY, 2009, p.258). 

Desse modo, os convites efetuados por meio das propagandas do refrigerante citado, 

convocando os espectadores ao usufruto das delícias da mocidade, ao deleite dos momentos 

de passeio e recreação, aos prazeres do mundo que se oferece para o consumo, sintetizam em 

imagens publicitárias esses espetáculos que se ofertam para o esquecimento da “miséria e a 

monotonia” dos dias que se sucedem. 

Contudo, da mesma forma como fazem as propagandas, as sequências alegres que 

permeiem o vasto universo das produções cinematográficas se põem também a convocar as 

plateias à distração e à felicidade, a chamá-las de forma persistente à evasão. Essa evocação 

                                                 
124 Seleções, janeiro de 1947. 
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permanente de alegria e esses convites a subterfúgios podem ser igualmente observados em 

dois longas-metragens exibidos no Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940. 

No filme Quero casar-me contigo,125 exibido no Cine Coliseu, em março de 1943, 

tanto os protagonistas quanto os diversos casais que frequentam os salões de danças 

mostrados na película, sorriem, cantam e dançam, embalados pelas melodias das canções de 

Glenn Miller e sua orquestra. Já na película Uma noite no Rio, 126 exibida no mesmo cinema 

em 1942, Carmem Miranda e Don Ameche convidam os espectadores a cantarem e a bailarem 

ao som dos acordes de “Chica-Chica Boom”. Nesse sentido, os apontamentos da historiadora 

Del Priore (2005), a respeito da influência do cinema norte-americano nas relações afetivas 

dos brasileiros na primeira metade do século XX, oferecem subsídios para pensarmos as 

produções cinematográficas como componentes de uma cultura da evasão. Conforme a autora, 

nesses filmes em que são mesclados elementos de romance, comédia e números musicais, os 

casais “dançam, cantam, sapateiam, abraçam-se, pulam, flutuam no ar e os problemas se 

desvanecem.” (DEL PRIORE, 2005, p.276).  

Contudo, conforme observa Lipovetsky (2009), se a cultura da evasão propagada por 

meio da mass-midia tem esse poder de fazer esquecer-se do “real”, por outro lado, ela também 

possibilita a abertura de um campo ilimitado de projeções e identificações com o que é 

mostrado. Portanto, a cultura da evasão não é só um meio de distração. Para o autor, ela tem a 

capacidade de reorientar uma série de atitudes individuais e coletivas, a habilidade de difundir 

novos padrões de vida, de disseminar novos referenciais ideológicos e novos modelos de 

vivências em todas as camadas sociais. Dessa forma, recorrendo aos escritos de Edgard 

Morin, Lipovetsky (2009) propõe que a cultura de massa funcionou (e ainda funciona) como 

um agente que acelera o declínio de valores rigorosos e tradicionais, desagregando “formas de 

comportamento herdados do passado propondo novos ideais, novos estilos de vida fundados 

na realização íntima, no divertimento, no consumo, no amor.” (LIPOVETSKY, 2009, p.258).  

Assim sendo, essas imagens de satisfação e felicidade propagadas pela cultura de 

massa permitem muito mais do que subterfúgios e divertimentos aos indivíduos. Elas 

permitem a reestruturação de inúmeros comportamentos, possibilitando ainda projeções e 

identificações com esses “novos” modelos de existência. 

                                                 
125 Título original: Sun Valley Serenade. Direção: H. Bruce Humberstone, EUA, 1941. Filme exibido no Cine 
Coliseu em 5/3/1943 na sessão de domingo às 20h15min, conforme anúncios publicados no jornal O Rebate na 
edição de 4/3/1943. 
126 Título original: That night in Rio. Direção: Irving Cummings, EUA, 1941. Filme exibido no Cine Coliseu nos 
dias 12 e 13 de dezembro de 1942, conforme anúncio veiculado no jornal O Rebate em 12/12/1942. 
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Desse modo, ao difundir novos padrões de conduta, a cultura de massa disseminou a 

partir das décadas de 1920 e 1930, um modelo de expressão de vida, que a juventude devia 

buscar para realizar a felicidade de si: a celebração do viver, da alegria, do divertimento, do 

bem-estar individual, da possibilidade do consumo, da realização pessoal, da juventude em si. 

Nessa conjuntura, tendo essas imagens modelares dialogado continuamente com os 

corpos dos fotografados na década de 1940, elas possibilitaram que estes se identificassem 

com os novos padrões e estilos de vida disseminados pela mass-midia. Assim, ao posarem 

para os instantâneos naqueles dias de domingo, os indivíduos que figuram nos retratos que 

analisamos neste momento da pesquisa, procuraram também manifestar expressões de 

contentamento, brincadeira e jovialidade, buscando por meio das poses, gestos, arranjos 

compositivos e fisionomias, demonstrar sua comunhão e integração com os valores juvenis 

propagados pela cultura de massa.  

Entretanto, ao registrarem esses momentos de jovialidade por meio do aparato 

fotográfico, é possível imaginarmos que muitos desses rapazes e moças estivessem cônscios 

de que o período que estavam vivendo era efêmero, transitório. Afinal, era essa a advertência 

expressa num artigo publicado pelo jornal O Rebate, em julho de 1948,127 intitulado “A 

mocidade é passageira” e iniciado com a transcrição de um trecho de um poema de autoria de 

F. de Monteiro:  

Iguaes parecem quando a vida os solta, 
E no entanto, elas não são iguaes,  
A primavera passa e depois volta, 
E a mocidade não nos volta mais. (sic) 
(O Rebate. 17/07/1948).  
 

Assim sendo, se a mocidade era vista como esse instante fugaz, um tempo que “passa 

e depois não volta”, tornava-se apropriado e, de certa forma, até aconselhável, fazer uso 

desses instantes efêmeros para desfrutar alguns momentos de diversão. No entanto, a 

continuidade do artigo citado também chama essa mocidade à responsabilidade, alertando 

para as outras posturas que seriam cobradas desses jovens a partir do instante em que se 

tornassem adultos:  

A mocidade é fugaz. Necessário é aproveita-la e, fazer dela o tempo de maior 
utilidade na vida; não só por passarem os anos, mas porque com ela passa o tempo 
da escolha de ideaes, dum futuro, dum trabalho permanente, duma companheira, 
dum lar, duma felicidade, enfim. Ó crianças, que sereis logo homens, ó jovens que 
amanhã sereis dirigentes dum estabelecimento, duma casa, duma nação, fazei firme 
o vosso fundamento para o glorioso futuro (sic). (O Rebate. 17/07/1948). 

                                                 
127 O Rebate. 17/7/1948 
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Em conformidade com esses escritos, podemos observar que se a mocidade era vista 

como um tempo de distrações, ela era considerada igualmente um período de preparação para 

a vida adulta e, nesse tempo preparatório, os moços e moças deveriam se empenhar para 

consolidar a sua felicidade vindoura. 

Cabe destacar que ao falarmos de “mocidade”, estamos nos referindo a um termo 

modular, que representa a preparação dos jovens para a vida adulta. Esta deveria ser feita com 

sabedoria e bom senso, visando à garantia de um futuro promissor, momento em que 

assumiriam o comando da sociedade no lugar da geração precedente. De forma distinta, o 

termo “juventude” encontra-se relacionado à noção de irreverência, rebeldia e contestação dos 

valores tradicionais. Explorados e divulgados pela indústria cultural a partir da década de 

1950, esses ideais consagraram uma série de valores, símbolos e comportamentos 

relacionados à juventude.  

Conforme apontado por Le Breton (2010), a juventude é uma categoria social 

construída. Como sociólogo, aponta para os “ritos de passagem” desse período da vida. O 

autor argumenta que o conceito de juventude surgiu no Ocidente a partir do século XIX e a 

sua “psicologização” se deu a partir da publicação de uma obra de Granville Stanley Hall, em 

1903. Segundo Le Breton (2010), Hall apontava para a dimensão multicultural da sociedade 

norte-americana que, com seus problemas de integração, tinha feito surgir a ideia da 

juventude como um período incômodo, de ajustamento delicado a uma maturidade social. 

Nesse contexto, continua o autor, começaram a surgir os primeiros romances nos quais os 

personagens centrais eram jovens: Jean-Christophe, de Romain Rolland publicado entre 1903 

e 1912; Les grand maulnes, de Alain Fournier (1913); Le diable au corps, de Raymond 

Radiguet (1923) e Les Thibault de Roger Martin du Gard (1922 e 1940). Nos Estados Unidos, 

autores como Mark Twain e S. Stephen Grane também escreveram romances tendo como 

pano de fundo a temática da juventude.  

Já as proposições de Huerre (2010) assinalam para o período inicial do século XX, 

no período conhecido como Belle Èpoque, como a época em que se tornara corrente a idéia de 

que a juventude era um momento da vida “perigoso” e, para tanto, ela deveria ser controlada, 

como escreveu Emile Durkheim em 1897, numa obra chamada Le Suicide. Mesmo que a 

criação de valores positivos para a juventude deva ser creditada a Rousseau, a autora indica 

que os primeiros trabalhos de psicologia sobre essa temática foram escritos por William H. 

Burnhamde (1891) e Granville Hall (1904), seguidos por Pierre Mendousse. Este último 

publicou, em 1909, um livro intitulado L’âme de l’adolescent. Em 1905, Sigmund Freud 

apontou algumas questões sobre a sexualidade que se relacionavam a esse grupo etário, mas 
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não se reportava especificamente à juventude. Apenas em 1922 e 1936, com Ernest Jones e 

Anna Freud, respectivamente, a psicanálise começou a tratar especificamente dos jovens. 

De qualquer forma, conforme as indicações de Le Breton (2010), a emergência da 

idéia da juventude como categoria social é bastante contemporânea. O autor aponta as 

reflexões propostas por Talcott Parsons (1942) como importantes para a compreensão da 

emergência de uma youth culture (cultura juvenil) na sociedade norte-americana que, 

tornando-se crescente, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, promoveu a disseminação 

de uma cultura específica, voltada para os valores da juventude. 

Ao nos reportarmos à década de 1940, no Brasil, observamos a forte presença de um 

discurso cívico-militar, propagando a idéia de ordem e disciplina, no qual o modelo 

soldado/trabalhador se constituía a matriz prescritiva para a conduta do homem digno e 

honrado. Acompanhando esse discurso, uma série de prescrições e condutas era igualmente 

dirigida à mocidade, buscando a formação de um ideário cívico-patriótica. Nessas 

normatizações que se direcionavam aos moços e moças, eram comuns os temas que 

abordavam a formação moral e espiritual dos jovens, procurando incentivá-los a cultivarem as 

qualidades necessárias para a promoção da vida numa perspectiva cristã, associados a valores 

patrióticos, tendo sempre em vista o engrandecimento do país. 

Nesse sentido, segundo Bonemy (1999, p.139), o Estado Novo aspirava implantar 

um grande programa de reformas sociais, pautado principalmente na área da educação. Para a 

autora, com um amplo investimento nessa área, se buscava formar um “homem novo” para 

um Estado Novo: criar um sentimento de brasilidade, fortalecer a identidade do trabalhador, 

difundir um espírito de civismo e amor a pátria.128  

Ao escrever sobre a educação e a promoção da cidadania no Brasil nas décadas de 

1930 e 1940, Adriano Luiz Duarte (2000, p.170) também assinala que a educação era o centro 

de um projeto de mobilização do Estado Novo, por meio do qual se buscava consolidar, entre 

a população, um ideário que se fundamentava no patriotismo, no civismo e, sobretudo, na 

segurança nacional. Para o autor, esse projeto era encampado pelo Ministério da Guerra, e 

nele se imaginava a sociedade como um corpo, em que cada órgão deveria estar em seu 

devido lugar, desempenhando suas funções específicas e se mantendo obediente a um 

comando central. Contudo, para o sucesso do projeto, era preciso que essa mobilização fosse 

iniciada na mais tenra idade. 

                                                 
128 Sobre o projeto da criação de uma Organização Nacional da Juventude durante o Estado Novo, ver: 
BOMENY, Helena M.B. Três decretos e um ministério: a propósito da educação no Estado Novo. In: 
PANDOLFI, Dulce. (Org). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999, 
p.137-166.  
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Ainda conforme Duarte (2000, p.171), atendendo a essa necessidade, o Ministério da 

Justiça elaborou, em 1938, o projeto que criava a Organização Nacional da Juventude, 

idealizada pelo então ministro Francisco Campos. O projeto inspirava-se nos moldes dos 

movimentos das juventudes italianas e alemãs, tendo por objetivo a formação paramilitar e a 

mobilização para jovens dos 13 aos 18 anos. Contudo, essa idéia foi abandonada, em parte por 

criar uma indesejável concorrência com o exército, sendo substituída pela criação, em março 

de 1940, da Juventude Brasileira. 

Segundo Duarte (2000, p.171), a finalidade da Juventude Brasileira era a promoção 

da educação cívica, moral e física, por meio da qual se propagava o amor à pátria, a prática 

dos bons costumes, o desenvolvimento físico da raça, o entendimento e a cooperação com a 

escola e a família, o amor ao dever militar, à disciplina, a educação religiosa, entre outros. 

Data ainda do período do Estado Novo, conforme os apontamentos de Cunha (1999, 

p.284) a discussão de um projeto político que outorgava à ciência a autoridade de prescrever a 

fórmula da formação nacional. Nesse projeto a identidade nacional só se concretizaria se 

categorias como saúde, força, beleza, aptidão, capacidade, responsabilidade e inteligência 

fossem acrescentadas aos indivíduos que a formavam. Dessa forma, segundo a autora, 

creditava-se à saúde e à educação a “cura” da nação, sendo que esta “cura” decorreria da 

formação prescrita à mocidade. 

Assim, a perspectiva do “ser” jovem ganhava outros contornos. Chamada à 

responsabilidade para construir, defender e purgar os males da nação, esse tempo da vida 

juvenil mereceria os cuidados e a tutela do governo no período do Estado Novo.  Contudo, 

conforme podemos observar no artigo publicado no jornal O Rebate, mesmo após o fim do 

regime em 1945, vários setores da sociedade mantinham-se em constante preocupação com os 

destinos da mocidade brasileira, prescrevendo a esta uma série de normas e comportamentos 

desejáveis. 

No entanto, a partir do término da Segunda Guerra Mundial, a valorização da 

imagem de juventude, propagada pela cultura de massa norte-americana, acabaria por 

influenciar a mudança de comportamentos tidos como conservadores. Essas influências 

certamente atingiram a população brasileira e, consequentemente, os jovens do Vale do Itajaí-

Mirim. Contudo, se a mocidade da década de 1940 se encontrava diante de uma sociedade que 

possibilitava abraçar o “novo” – por meio da abertura para uma vida de fruição, prazeres e de 

consumo – ao mesmo tempo se via diante de prescrições que lhe cobrava comportamentos 

tradicionais e conservadoras. Desse modo, muitas das ações e pensamentos dos rapazes se 
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dirigiam para a busca de um emprego estável, por meio do qual pudessem prover uma família 

e, ainda, para a escolha de uma mulher que se tornasse boa esposa e mãe dos seus filhos. 

Já para a maioria das moças, o período da vida de solteira era visto como um 

momento de preparação para o casamento e, por conseguinte, tornava-se um instante propício 

à escolha de um bom marido129. Nessa linha, um diálogo existente numa cena do filme Quero 

casar-me contigo, parece ser bastante elucidativa sobre as várias instâncias por meio das quais 

eram difundidos os comportamentos desejáveis às moças solteiras na década estudada. Na 

película exibida no cine Coliseu, o empresário de uma orquestra de jazz, pretendendo 

impulsionar a carreira do grupo musical que administra, convence o pianista da banda a adotar 

um refugiado de guerra. Muito em breve o músico descobrirá que se trata de uma “refugiada”, 

uma bela patinadora norueguesa que logo cai de amores por seu benfeitor. Ao instalá-la em 

sua casa, o pianista propõe a garota que ela esboce alguns planos para o seu futuro na nova 

cidade. Ela lhe responde, muito prontamente, já ter feito planos: “Encontrar um homem de 

quem eu goste e me casar. Não é isso que todas as garotas fazem?”  

Apesar de o caráter ficcional da cena descrita, certamente era esse o propósito e o 

desejo de inúmeras garotas solteiras, na década de 1940 e, seguramente, muitos rapazes 

partilhavam de uma aspiração semelhante: encontrar alguém com quem pudessem se casar. 

Assim, muitos dos momentos de recreação e convívio que se estabeleciam entre os moradores 

do Vale do Itajaí-Mirim, na década citada, a exemplo do passeio de domingo que 

descrevemos no início deste capítulo, destinavam-se também a promoção de “encontros” 

entre moços e moças que buscavam, nesses momentos de distração e ócio, achar um parceiro 

ou uma parceira de quem gostassem e com quem pudessem estabelecer vínculos conjugais. 

Conforme nos informaram Evelina Schlindwein e Paulina Schaefer, era bastante comum a 

formação de casais de namorados a partir dessas reuniões grupais realizadas aos domingos. 

No instantâneo que escolhemos para nortear as reflexões neste capítulo, um flagrante 

dessas relações afetivas foi registrado pelas lentes do fotógrafo amador, que acompanhava 

aquela comitiva em sua excursão dominical. O vínculo amoroso, manifestado de forma 

bastante sutil no retrato, ocorre entre Frederico e Elza, o rapaz e a moça que figuram postados 

lado a lado, vestindo trajes escuros. Embora o casal se mostre bastante contido na expressão 

                                                 
129 Entre a população do Vale do Itajaí-Mirim, muitas das moças trabalhavam na lavoura desde meninas, 
passando a trabalhar nas fábricas quando atingiam a idade mínima exigida para serem admitidas nas empresas. 
Segundo nos informou Evelina Schlindwein, grande parte dessas moças entregava seus salários aos pais, 
recebendo apenas uma porcentagem desses valores para a montagem de um enxoval a partir do momento em que 
arrumavam um namorado. No momento em que se casavam, essas jovens eram demitidas ou pediam demissão 
dos seus empregos, passando a dedicar-se exclusivamente aos serviços da casa e aos cuidados com o marido e os 
filhos.   



 176

de sinais apaixonados, o par não se exime em construir uma figuração no retrato que torne 

aparente a sua condição de enamorados. 

Nesse sentido, podemos observar que Elza não está segurando uma bicicleta. 

Entretanto, ela está colocada ao lado do homem que possui esse veículo. Presumimos, então, 

que ela fez o passeio, ou pelo menos parte dele, na garupa da bicicleta do rapaz. Se entre 

ambos não estivesse se estabelecendo um vínculo de proximidade, um namoro talvez, 

provavelmente a garota não se disporia a andar na carona na bicicleta do moço, visto que esta 

não seria uma atitude esperada de uma moça de família. Além desse vínculo, a ênfase da 

ligação existente entre o casal encontra-se manifestada pelo gestual de ambos: o rapaz deixa 

seu braço pendente junto ao corpo, enquanto a moça, colocando a mão na cintura, toca-o 

levemente na região do cotovelo.  

Empregando os escritos do historiador Nicolau Sevcenko, Del Priore (2005) propõe 

que, no modelo de amor romântico propagado pela “maquinaria” do cinema, o casal amoroso 

se torna uma entidade autônoma. Existindo em um contexto autorreferido, em torno do qual 

gravitam os demais personagens da trama, todos os acontecimentos que ocorrem em volta do 

par apaixonado só adquirem sentido em virtude da relação entre eles. Assim, segundo Del 

Priore (2005) ocorre uma valorização da solidariedade existente entre o casal, que permanece 

invariavelmente unido ao final do enredo, a despeito de todas as intempéries que possam se 

abater sobre eles. “O par amoroso só se realiza voltado para si.” (DEL PRIORE, 2005, p. 

276). 

Assim, ao posarem lado a lado no retrato, ao perpetrarem o gesto de aproximação, ao 

deixarem subentendido que passeiem com a mesma bicicleta e, ainda, ao vestirem-se com 

roupas em tonalidades semelhantes, o casal procurou construir um arranjo compositivo por 

meio do qual buscavam constituir uma “entidade autônoma”, uma parelha na qual os 

integrantes vivem voltados para si, deixando que os demais “personagens” do instantâneo 

gravitem em torno deles.  

Entretanto, apesar da sutileza do gestual cometido pelo casal, a demonstração pública 

de um vínculo existente entre o rapaz e a garota - colocado também à disposição de “outros” 

olhares por meio da produção e posterior circulação do retrato - sugere que os valores 

rigorosos e tradicionais acerca dos comportamentos prescritos a homens e mulheres nos 

relacionamentos começavam, aos poucos, a ceder lugar a novas formas de condutas. 

A emergência de novos comportamentos sexuais nesse período são apontados por 

Courtine-Denamay (2006). Retomando as ideias de Talcot Parsons (1942) sobre a cultura 

juvenil na década de 1940, a autora sugere que dentro dessa categoria geracional se combinam 
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outras características, como as que estão relacionadas à sexualidade. Dessa forma, viver essa 

“cultura” juvenil se apresenta de forma diferente para moços e moças: se os rapazes valorizam 

essencialmente os excessos esportivos, as moças encontram prestígio nas características 

associadas à “glamour girl”. Segundo a autora, resulta disso o desenvolvimento de um 

comportamento sexual novo, o flerte, no qual o compromisso matrimonial é 

circunstancialmente descartado, predominando apenas o interesse do auto-prazer. 

Essa flexibilização dos costumes, ocorrida a partir das décadas de 1930 e 1940, é 

também observada pela historiadora Del Priore (2005), ao escrever sobre a história do amor 

no Brasil. De certo modo, o cotidiano das sociabilidades e das relações afetivas dos 

moradores do Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940, se encontra igualmente contemplados 

nesses apontamentos efetuados pela autora. Para Del Priore (2005, p.282), no decorrer dos 

anos 30 e 40, com a crescente urbanização e industrialização do país, as tradicionais redes de 

sociabilidade tornaram-se diluídas, promovendo a democratização das relações afetivas. 

Transcrevendo as palavras de Antonio Cândido, a autora assinala que a participação das 

mulheres no trabalho das fábricas, lojas ou escritórios, provocaram o rompimento do 

isolamento das famílias, possibilitando igualmente uma alteração nos padrões do namoro. Os 

novos tipos de recreação que surgiram e se disseminaram (o hábito de frequentar cinemas e 

danças), acabaram por oferecer mais proximidades no contato entre rapazes e moças.  

As iniciativas de casamento também se alteraram, transferindo-se a responsabilidade 

desse empreendimento, antes tutelado exclusivamente pelos pais, para as próprias partes 

interessadas. No que diz respeito ao cinema, a autora enfatiza que muitos filmes norte-

americanos acabaram por influenciar e modificar as práticas de namoro, visto que muitos 

casais aprenderam a beijar, vendo astros e estrelas se beijando nas telas. “No cinema e nas 

revistas multiplicavam-se as fotos de artistas, olhos nos olhos, perdidos de ‘paixão’.” (DEL 

PRIORE, 2005, p.283). 

Essa profusão de casais apaixonados, mostrados continuamente pelas produções 

cinematográficas, figuraram também na forma de imagens impressas, estampadas nas páginas 

dos jornais que circularam pelo Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940. Na imagem de 

divulgação do filme Uma aventura na Martinica, Humphrey Bogart e Lauren Bacall se 

encontram prestes a selar um caloroso beijo130 (figura 57). No clichê que anuncia a película 

De amor também se morre, Charles Boyer inclina-se afetuosamente sobre a face de Joan 

                                                 
130 Correio Brusquense, edição de 17/5/1947. 
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Fontaine131 (figura 58). Na propaganda do longa-metragem Uma velha amizade, Cary Grant e 

Bette Davis encostam carinhosamente os lábios132 (figura 59). 

Já em novembro de 1947, uma dose dupla de casais, a se olharem apaixonadamente, 

figura nas páginas do Correio Brusquense133 para noticiar a exibição de O pecado de Cluny 

Brown e Um passo além da vida no Cine Coliseu (figura 60). Contudo, em algumas 

figurações, as demonstrações intensas de paixão cedem lugar a expressões de 

companheirismo, alegria e jovialidade, conforme sugere a fotografia utilizada para anunciar a 

produção Anos de ternura.134 Nessa imagem, o casal de protagonistas sorri, enquanto verte 

olhares sonhadores e ternos para o vazio, numa clara referência ao título do filme (figura 61). 

Contudo, se os casais dos filmes hollywoodianos aparecem distribuindo beijos e 

afagos nas salas de projeções e nas páginas dos jornais e revistas, a demonstração apaixonada 

do par que figura no instantâneo aqui analisado é bem menos exacerbada. Seguramente, 

apesar de a flexibilização de alguns costumes, essas expressões públicas de intimidade não 

eram toleradas, ainda mais se preconizadas por um homem e uma mulher solteiros. Desse 

modo, a manifestação de intimidade e afeto, sugerida sutilmente pelo gestual do casal, 

consiste apenas num esboço das demonstrações de fidelidade, cumplicidade e amor que serão 

explicitadas no momento em que eles celebrarão a sua união por meio do cerimonial conjugal. 

No instante do matrimônio, essas manifestações públicas de familiaridade e amor serão 

consentidas, tornando-se parte do ritual nupcial, conforme já apontamos no capítulo anterior 

ao investigarmos o gestual dos noivos perpetrados nos retratos de casamento (figura 38 e 

figura 39). 

Beijos, afetos, carinhos, alegrias, sonhos, paixões! A propósito da significativa 

influência exercida pelo cinema sobre imaginário amoroso, Del Priore (2005, p.276) 

denomina a indústria cinematográfica de “máquina de difusão do amor”. Desse modo, além 

de apresentar infinitas possibilidades para os devaneios e para o lazer e, ainda, estando 

interligado aos demais aparatos da indústria cultural, o cinema oferece o “amor” (igualmente 

todos os seus derivativos: afeto, ternura, paixão, desejo, entre outros) como um componente 

indispensável para compor a autossatisfação e a realização pessoal. Na sociedade moderna, 

conforme sugere Morin (1997), o amor e a realização pessoal são os temas prioritários da 

significação das mercadorias. 

                                                 
131 Correio Brusquense, edição de 23/2/1946. 
132 Correio Brusquense, edição de 27/4/1946. 
133 Correio Brusquense, edição de 29/11/1947. 
134 Correio Brusquense, edição de 21/5/1949. 
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Assim, o amor romântico se torna mais que um “produto” oferecido pela indústria 

cultural: transforma-se num ideal a ser ambicionado, numa forma de expressão de vida a ser 

pretendido por quem queira compartilhar da vida moderna. Contudo, se o momento propício 

para a busca de laços afetivos para relacionamentos vindouros é a mocidade, conforme já 

mencionamos, é nesse interstício da vida que o amor romântico é abundantemente celebrado, 

sendo coroado em sua plenitude no instante em que o par amoroso oficializará a união por 

meio da cerimônia de casamento. 

Com base nas análises efetuadas por meio dos instantâneos que compõem esta série, 

acreditamos que os fotografados, cujas imagens figuram nesses retratos que averiguamos, 

encontram-se imersos em uma sociedade limiar, na qual se entremeiam “sujeitos-moda” e 

“colonos-operários”. Pressupondo que para Bertoldo, Frederico, Elza, Waltrudes e Olívia as 

fronteiras entre a vida rural e urbana encontram-se embaralhadas, logo, os dispêndios destes 

com a realização pessoal, com a auto-satisfação e com o “novo” se mostram entrelaçadas com 

a permanência de valores e vivências tradicionais.  

Dessa maneira, a performance manifestada pelos rapazes que figuram no 

instantâneo, encontra-se igualmente miscigenada, conjugada entre as normas tradicionais (que 

prescrevem condutas e comportamentos conservadores para o masculino), e um novo ideal de 

homem (cujo ideal de vida encontra-se pautado no prazer de si e do outro). Nesse novo 

“modelo” de masculinidade, encenar publicamente significações estilizadas de atos por meio 

dos quais se procura uma identificação com o modelo heteronormativo, continua sendo uma 

prerrogativa para tornar-se socialmente aceito como “homem”. No entanto, na sociedade de 

consumo que se anuncia, a partir do pós Segunda Guerra Mundial, as normas baseadas em 

valores tradicionais de comportamento cedem lugar a uma vida social orientada pela sedução 

e pelos desejos de “ser” outro, pelas vontades da autorrealizaçao e dos gostos voláteis, 

permitindo aos sujeitos um livre fruir de sensações e prazeres. 
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Figura 48 – Retrato de três moças em frente à Igreja de N.Sa. da Conceição, em Lageado Alto (Guabiruba-SC). 

(da esquerda para a direita: Elza Schaefer, Olívia Schork, Waltrudes Schaefer e Paulina Schaefer)  
Autoria desconhecida. Data presumida: 1949. 

Fonte: acervo do autor. 
 

 

 
Figura 49 – Retrato de três moças agachadas com rapazes ao fundo. 

(da esquerda para a direita: Elza Schaefer, Olívia Schork, Waltrudes Schaefer e Paulina Schaefer)  
Autoria desconhecida. Data presumida: 1949. 

Fonte: acervo de Paulina Schaefer. 
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Figura 50 – Retrato de rapazes e moças em frente a um salão de “domingueiras”. 

Autoria desconhecida. Data presumida: 1949. 
Fonte: acervo de Evelina Schlindwein. 

 

 

 
Figura 51 – Retrato de três moças em frente a um salão de “domingueiras”. 

Autoria desconhecida. Data presumida: 1949. 
Fonte: acervo de Paulina Schaefer. 
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Figura 52 – Retrato de rapazes e moças à beira de uma estrada de chão. 

Autoria desconhecida. Data presumida: 1949. 
Fonte: acervo do autor. 

 

 

 
Figura 53 – Retrato do Clube Atlético Carlos Renaux (Campeão estadual-1950). 

Autoria desconhecida. Data: 1950. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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Figura 54 – Anúncio Glostora com Oscarito. 

Fonte: Seleções, julho de 1949. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 

 
Figura 55 – Anúncio Coca-Cola – “Eu convido...”. 

Fonte: Seleções, outubro de 1946. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 

Figura 56 – Anúncio Coca-Cola – Agradável como 
a brisa! 

Fonte: Seleções, janeiro de 1947. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque.
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Figura 57 – Anúncio do filme Uma 
aventura na Martinica. 

Fonte: Correio Brusquense, 
17/5/1947. 

Acervo: Museu e Arquivo 
Histórico do Vale do Itajaí-Mirim 

– Casa de Brusque. 
 

 
Figura 58 – Anúncio do filme De 

amor também se morre. 
Fonte: Correio Brusquense, 

23/2/1946. 
Acervo: Museu e Arquivo 

Histórico do Vale do Itajaí-Mirim 
– Casa de Brusque. 

 
Figura 59 – Anúncio do filme Uma 

velha amizade. 
Fonte: O Rebate, 27/4/1946. 
Acervo: Museu e Arquivo 

Histórico do Vale do Itajaí-Mirim 
– Casa de Brusque. 

 

 
Figura 60 – Anúncio dos filmes O pecado de Cluny 

Brown e Um passo além da vida. 
Fonte: Correio Brusquense, 29/11/1947. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 
Figura 61 – Anúncio do filme Anos de ternura. 

Fonte: O Rebate, 21/5/1949. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque.
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3.2 Masculinidades engendradas: moços modernos, performances sedutoras 
 

Para a continuidade de nossas análises, escolhemos outro instantâneo, efetuado 

igualmente durante um dos passeios de domingo, realizados pelos moradores da região do 

Vale do Itajaí-Mirim. (figura 62). Com o auxílio dos relatos de Evelina Schlindwein, pudemos 

identificar os fotografados (da esquerda para a direita: Geraldo Fischer, Bertoldo Schaefer e 

José Schlindwein), assim como o local onde a imagem foi registrada (em meio às edificações 

de um galpão próximo à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro atualmente 

conhecido como Lageado Alto). 

Os três moços que figuram na fotografia estão postados lado a lado, perpetrando uma 

pose e um gestual bastante semelhante: agachados, apoiam os cotovelos e os antebraços sobre 

as pernas, colocando as mãos uma sobre outra, segurando entre os dedos um cigarro. Apesar 

de franzirem o rosto, em virtude da incidência da luz solar, Geraldo e, em especial Bertoldo, 

parecem improvisar uma pose “sedutora”. Os três rapazes têm a barba aparada. José utiliza o 

cabelo bem penteado e engomalinado, enquanto os outros dois moços parecem cultivar um 

visual menos “arrumado”, deixando que umas poucas mechas revoltas emoldurem suas 

frontes. 

O rapaz que se encontra à esquerda no retrato, Geraldo Fischer, veste calças escuras 

e um paletó em cor clara, utilizando por baixo deste uma camisa também escura com os 

botões abertos até o peito, tendo as golas deixadas por sobre a lapela do paletó. Ao seu lado, 

Bertoldo Schaefer figura, utilizando também um par de calças escuras, combinado com um 

paletó em meio tom, uma camisa clara e uma gravata escura. Na lateral direita do instantâneo, 

podemos observar que José Schlindwein escolheu para trajar, naquele domingo, um terno em 

cor única, conjugado este com uma camisa e uma gravata em tons claros.  
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Figura 62 – Retrato de três rapazes agachados. 
                   Autoria desconhecida. Data presumida: 1950. Dimensões: 8,5 x 5,5 cm. 
                   Acervo de Evelina Schlindwein. 
 
 

Seguramente, assim como fizeram Engelberto Schaefer e Erwin Riffel ao se 

deixarem retratar em estúdios fotográficos, e da mesma forma como fizeram os fotografados, 

que figuram nos retratos de casamento e, ainda, de maneira idêntica como se arranjaram aos 

moços e moças que despontam nos retratos antes analisados, os três rapazes que aparecem 

nesse instantâneo procuraram investir na organização da aparência no momento em que 

ofereceram sua imagem à câmera do fotógrafo amador. Despendendo recursos com a escolha 

do vestuário, a arrumação do cabelo, a feitura da barba, a elaboração da pose, entre outros, 

eles buscaram compor uma imagem idealizada para si, que almejavam materializar e 

perenizar no retrato para o qual posavam. 

Conforme já articulamos, a elaboração desses instantâneos de “domingo” serviam 

para celebrar laços de amizade, convivialidade e jovialidade, além de possibilitarem a 

comunhão dos fotografados com o “novo”, o “moderno. Contudo, essa fotografia na qual 

figuram os três rapazes, tendo como propósito a exibição e a circulação pública da imagem 

desses fotografados, tinha igualmente a finalidade de se constituir num artifício de conquista e 

sedução. 
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Segundo relatou Evelina Schlindwein era bastante comum, entre os moradores do 

Vale do Itajaí-Mirim, o hábito da troca de retratos para fins de “arranjar” um namoro. 

Geralmente essas fotografias não eram entregues pessoalmente aos “pretendentes”, sendo 

encaminhadas a eles por intermédio de parentes, vizinhos ou conhecidos. Possivelmente essa 

prática ganhou impulso a partir do aumento da demanda do trabalho nas fábricas da região 

estudada.135 

Conforme apontado por Prost (1992, p.152), com base na organização na 

racionalização do trabalho, os locais de labor acabaram por se transformar nos novos espaços 

de convívios e sociabilidades, antes restritos aos locais públicos ou privados. A esses lugares 

o historiador denomina de espaços semipúblicos ou semiprivados, pois ali as fronteiras 

delimitadas dos lugares de convívio parecem se desvanecer, não chegando logicamente a 

desaparecer, mas tornando-se aí mais sutis. Nesses lugares, os códigos e as normas sociais em 

uso nos dois universos se aproximam, estabelecendo um novo equilíbrio nas relações entre os 

sujeitos. Assim, nos locais de trabalho, segundo Prost (1992, p.128-129) aparecem as “ilhas” 

de sociabilidade informal, como cantinas dentro das empresas, locais onde se toma café ou, 

ainda, bares nas proximidades do local de trabalho que recebem grupos de colegas. Nesses 

espaços, a racionalidade e organização do trabalho ficam suspensas, permitindo contatos 

variados nos quais ocorrem contágios mútuos, possibilitados pelo intercâmbio com 

interlocutores que são escolhidos, muitas vezes, por critérios distintos dos existentes nos 

espaços privados. Valendo-se dessas relações, segundo Prost (1992), também se estabeleciam 

frequentes relações de afetividade.  

Dessa forma, constituindo-se num espaço onde se estabeleciam novas sociabilidades, 

tomando-se por base o afluxo constante de moradores das localidades circunvizinhas, as 

fábricas existentes na região do Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940, certamente se 

tornaram, nos moldes das proposições feitas por Prost (1992), espaços privilegiados para a 

formação de inúmeros vínculos afetivos. Nesse sentido, os operários que aí trabalhavam, a 

partir do momento em que ingressaram no labor fabril, passando a receber salários fixos, 

tendo recursos disponíveis para gastos excedentes e, por conseguinte, para a manufatura de 

fotografias, certamente não se privaram de investir na realização desses artefatos. Assim, por 
                                                 
135 Na década de 1940, o cenário industrial do Vale do Itajaí-Mirim era monopolizado por três grandes empresas 
têxteis e suas subsidiárias: Fábrica de Tecido Carlos Renaux, Buettner S.A e Cia. Industrial Schlösser. As 
primeiras indústrias têxteis da região surgiram nos fins do século XIX, por iniciativa de João Bauer (1890), 
Carlos Renaux (1892) e Edgar von Buettner (1898), “antes portanto da existência de uma verdadeira cidade”, 
conforme artigo escrito por Armen Mamigonian (1960), para o Álbum do Centenário da cidade de Brusque. Já 
no século XX, mais precisamente em 1911, Gustavo Schlösser e seus filhos, tecelões vindos de Lodz e que 
trabalharam na fábrica de Renaux, fundaram também uma tecelagem. Até meados da década de 1980 estas 
empresas ainda dominavam o cenário industrial da cidade. 
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meio da oferta e da troca destes retratos, certamente buscavam celebrar e estreitar os laços 

afetuosos que nasciam no lugar onde trabalhavam. 

Foi em uma dessas permutas de fotografias, conforme nos contou Evelina, que uma 

de suas colegas de fábrica, enamorada de seu irmão Bertoldo Schaefer, enviou a ele um 

retrato efetuado em um estúdio. Essa fotografia, por sua vez, foi utilizada pelo pretendente da 

garota para compor o arranjo de cena no instantâneo que elegemos para nossas análises. 

Acomodada em meio a um arranjo de folhas, numa espécie de invólucro em formato de ninho 

de aves, a foto da moça pode ser vista alocada em frente a Bertoldo. 

Certamente esse artefato, escolhido para acondicionar o retrato da garota, encerra 

muitos significados. Alojada em um nicho, é possível que o rapaz quisesse demonstrar que a 

moça encontra-se protegida, resguardada pelos homens que se posiciona atrás dela feito 

guardiões, amparada, especialmente, pelo homem ao qual seu “coração” pertence. Da mesma 

forma, depositando a imagem no ninho, talvez Bertoldo almejasse alocar a mulher ao “lugar” 

da procriação, do lar, onde ela deverá dispensar cuidados para com o marido, a casa e a prole 

que porventura surgirá da união do casal. Além disso, dispondo o arranjo em primeiro plano 

e, posicionando-o, no centro da imagem, o pretendente da moça tentou fazer da figura dela 

um objeto de veneração.    

Segundo ainda a narrativa de Evelina, uma cópia desse instantâneo foi enviada por 

Bertoldo para garota da fábrica, como forma de retribuição pelo retrato recebido. Assim, 

certamente o ato de remeter a fotografia à garota, assim como todo o arranjo simbólico que se 

encontra disposto no retrato enviado (roupas, poses, gestuais, arrumação dos cabelos, 

arrumação da cena, entre outros), se constituía num jogo de galanteio e sedução. 

Empreendendo um exercício de imaginação, talvez pudéssemos conceber algumas locuções 

que estariam perpassando os pensamentos de Bertoldo no instante em que se deixara 

fotografar: 

 

Estou aqui com meus amigos, numa tarde de domingo, mas estou pensando 
em você. Meus colegas sabem que você é minha garota, e se põem ao meu 
lado para avalizar minha escolha. Reservei para você um lugar especial no 
retrato, para mostrar toda a minha apreciação por você, e para dizer que 
comigo você estará protegida. Para fazer essa foto, dedicada a você, 
selecionei minhas melhores roupas, arrumei meu cabelo, fiz minha barba e, 
ainda, escolhi minha melhor pose e meu olhar mais sedutor! 

 

Com base nessas asseverações, no instantâneo analisado se encontra manifestada 

uma performance de masculinidade, que abrange uma série de outras performances já 
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observadas anteriormente: a do homem de sucesso perpetrada nos retratos de estúdio; a 

vinculada ao prover e ao amparo, assim como as exacerbações de masculinidades 

demonstradas nas fotografias de casamento; a performance relacionada à recreação, à 

amorosidade, ao gozo da mocidade e da vida de solteiro observada nos instantâneos dos 

rapazes e garotas que se punham a passear pelo Vale do Itajaí-Mirim, aos domingos. A estas 

já arroladas, adicionamos ainda, a performance pautada nos jogos de conquista e sedução, 

manifestada de forma determinante na fotografia de Geraldo, Bertoldo e José. Entendemos 

que essas performances se acham também, relacionadas à sociedade limiar na qual os 

fotografados se encontram imersos, em que se miscigenam condutas e comportamentos 

prescritos e desejáveis a “sujeitos-moda” e a “colonos-operários”. 

Assim, se considerarmos o instantâneo no qual figuram Geraldo, Bertoldo e José 

como um artefato destinado, entre outros empregos, a veicular uma imagem de sedução, é 

certo que, para a elaboração da imagem idealizada de si, não bastava escolher uma boa pose, 

vestir os melhores trajes, arrumar os cabelos, aparar a barba, entre outros. Para se tornarem 

desejáveis e sedutores, eles precisavam portar uma aparência que se mostrasse vinculada a 

esse “novo” modelo de homem que se anunciava, que era, igualmente, desejável e sedutor. 

Isso posto, poderíamos nos perguntar quais são as imagens desse “novo” homem, 

desse “outro”, com os quais esses fotografados pudessem se identificar para compor a sua 

aparência no instantâneo de domingo?  

Conforme já observado, a indústria cinematográfica, com seu poder de 

encantamento, contribuiu significativamente para a difusão de padrões apropriados e/ou 

desejáveis de aparência e conduta, estimulando e fomentando comportamentos miméticos em 

massa. Nesse sentido, poderíamos salientar aqui as observações de Oliveira (2004, p.264-265) 

que, analisando as vivências interacionais masculinas, também aponta o cinema como um 

importante agente de prescrições comportamentais destinadas aos homens, fomentando a 

produção, valorização e revalorização dos atributos masculinos desejáveis em uma 

determinada sociedade. 

Com base nessas reflexões, seria plausível cogitar que os três rapazes do instantâneo 

e, especificamente Bertoldo Schaefer, ao manifestar sua pose “sedutora” no retrato, estivesse 

reproduzindo um comportamento por meio do qual buscasse se vincular à imagem desse 

“outro” propagado pelo cinema, eleito por ele como um modelo de masculinidade a ser 

reproduzido. Na série anterior, já tínhamos observado que Bertoldo havia também 

manifestado uma pose sedutora na fotografia em que posava com seus colegas em frente ao 

salão de domingueiras. Contudo, se naquele momento essa manifestação se encontrava 
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relacionada a um divertimento, uma brincadeira, nesse instantâneo em que se deixou 

fotografar postado atrás da foto da garota, essa postura parece ter outra conotação, 

evidenciando o galanteio, o encantamento, a atração que pretende exercer.   

É possível que, para compor sua pose, Bertoldo tenha visto e, por conseguinte, 

buscado repetir, no instante em que se deixou fotografar, as expressões de Helmuth Dantine, 

um dos principais atores do filme Areias Escaldantes exibido no Cine Coliseu em 1947, cuja 

imagem ilustrava a coluna Cinema do jornal Correio Brusquense136 em março daquele ano 

(figura 66). Da mesma forma, é plausível pensarmos que tenha observado a imagem de 

Zachary Scott, o “novo galã” da Warner Bros, estampada no anúncio do longa-metragem A 

Máscara de Dimitrios, veiculado também pelo jornal Correio Brusquense em 1947137 (figura 

67). Poderíamos imaginar ainda que, além de ter reparado nessas imagens veiculadas no 

periódico citado, o rapaz tenha assistido a esses filmes anunciados ou, ainda, tenha visto 

outros, exibidos nos cinemas da região, nos quais uma parcela dos personagens masculinos 

era comumente mostrada como sendo intensamente charmosos e sedutores. 

Nesse cenário, quem sabe Bertoldo tenha se inspirado no aventureiro, galanteador e 

viril capitão Rhett Butler, vivido nas telas por Clark Gable no longa-metragem... E o Vento 

Levou, 138 exibido no Cine Coliseu, em junho de 1947 ou, ainda, tenha sido influenciado pelo 

sedutor e cínico Rick Blaine, personagem vivido por Humphrey Bogart na fita Casablanca,139 

exibida na mesma sala de projeções, no ano de 1944. 

Entretanto, cabe dizer que essa imagem modelar masculina, veiculada nos filmes 

citados, não se pautava somente nos valores tidos como tradicionalmente desejáveis para os 

homens da década de 1940, como: a honradez, a reputação, a dignidade, a probidade, entre 

outros. Em vez do virtuoso, íntegro, trabalhador e idealista “bom moço”, protagonista 

constante de inúmeros filmes norte-americanos, o modelo de homem mostrado nessas 

películas era envolvente e glamoroso, mas também se mostrava insolente e atrevido. Ele se 

utilizava do charme, dos encantos, do magnetismo pessoal, da sedução para a realização de 

conquistas tanto no campo profissional quanto no afetivo, mas igualmente não dispensava 

atributos como audácia e desfaçatez.  

                                                 
136 Correio Brusquense, 22/3/1947. 
137 Correio Brusquense, 31/5/1947. 
138 Título original: Gone with the Wind. Direção: Victor Fleming, EUA, 1939. Filme exibido no Cine Coliseu em 
1º/6/1947 na sessão dupla de domingo às 15 horas e às 20h15min horas conforme anúncios publicados nos 
jornais O Rebate e Correio Brusquense nas suas edições de 31/5/1947.  
139 Título original: Casablanca. Direção: Michael Curtiz, EUA, 1945. Exibição no Cine Coliseu anunciada no 
jornal O Rebate na edição de 5/3/1944 e no jornal Correio Brusquense nas edições de 18/3/1944 e 25/3/1944. 
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Não que as qualidades do primeiro fossem invalidadas na personificação do segundo, 

ou vice-versa: esses homens despontavam nas telas como “heróis” de um novo tempo, num 

misto de cavalheirismo e assanhamento, honradez e descaramento, prudência e impudência, 

modéstia e audácia, virtude e atrevimento, valentia e insolência, honra e cinismo. Nessa 

amálgama imagética, essas figuras arquetípicas personificavam uma masculinidade moderna, 

apresentando contornos ambíguos, miscigenando valores tradicionais com o “novo”. Fazendo 

da aparência matéria-prima para jogos de sedução, esses homens conquistavam o amor das 

“mocinhas” nos filmes, arrebatavam os corações e olhares do público nas salas de projeção, 

maravilhavam os observadores das imagens impressas nas revistas e nos jornais. 

Para o filósofo francês Lipovetsky (2009, p. 249), esse arrebatamento conquistador 

do cinema relaciona-se diametralmente ao tipo de homem ou mulher que os atores 

conseguiam impor na tela. Tomando-se por base o tipo físico e os papéis feitos sob medida 

para os atores, buscava-se construir uma personalidade arquetípica, estável ou pouco 

cambiante, que o público iria reencontrar em todos os filmes e, dessa forma, concebia-se uma 

espécie de griffe individual, que os astros e estrelas expunham constantemente nas telas.  

Já o crítico de cinema e historiador francês Baecque (2009, p. 494), ao examinar as 

relações entre o corpo e o cinema, assinala que o encantamento promovido por grande parte 

das películas produzidas pelo cinema norte-americano, em especial as produzidas no período 

clássico – que compreendem as produções efetuadas entre as décadas de 1930 até 1950 – 

resulta da constituição de inúmeros tipos glamorosos. No entanto, continua o autor, a eficácia 

desse arrebatamento é conseguida por meio da produção de imagens que visavam o “grande 

público”, o espectador comum.  

Essas reflexões podem ser complementadas pelas observações de Lipovestky (2009, 

p. 252), ao se referir aos novos padrões das estrelas de cinema propagados a partir dos anos 

1930. Para esse autor, desde essa década, as figuras dos astros cinematográficos sofreram 

transformações significativas, deixando para trás o “tipo” inatingível para se aproximarem 

mais das normas “reais” e do cotidiano. Assim, esse processo de “humanização” das estrelas 

tinha como objetivo fazer com que o público pudesse com elas se identificar mais facilmente, 

acarretando um código de proximidade comunicacional. Contudo, segundo Lipovetsky 

(2009), essas novas iniciativas não deixavam de conferir a atores e atrizes um “ar” sedutor e 

uma beleza “fora de série”. 

Assim, arrebatados e agenciados por essas imagens de astros e estrelas do cinema, 

que também circularam pelo Vale do Itajaí-Mirim, os três rapazes do instantâneo e, sobretudo 

Bertoldo, se tornaram aptos a manifestar no retrato a sua pose “sedutora”, reproduzindo um 
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comportamento por meio do qual buscavam se vincular a essa nova imagem modelar de 

masculinidade, a esse novo modelo de um “outro”, propagado pela indústria cinematográfica. 

Contudo, para a elaboração dessa imagem idealizada que almejavam para si, 

consideramos que não bastava a esses rapazes perpetrar uma pose galante e conquistadora, 

negligenciando uma série de outros dispêndios para compor a sua aparência na representação 

fotográfica. Se o vestir é o campo privilegiado da experiência estética no qual se fundamenta 

o prazer de ver e de ser visto, conforme já apontado nas observações de Sant’Anna (2007, 

p.47) e, ainda, se for entendido como um artifício que possibilita uma série de construções 

discursivas, recobrindo o corpo e compondo com ele a aparência final do sujeito, conforme 

apontado por Castilho (2006, p.89-90), seguramente esses rapazes buscaram portar, no 

momento do retrato, vestimentas apropriadas a esse homem que se pretendia sedutor, jovial e 

moderno. 

No entanto, podemos observar que entre os três rapazes se estabelecem algumas 

diferenças no vestir. Se o moço que se encontra na lateral direita do instantâneo, José 

Schlindwein optou por usar um terno de cor única, num tom escuro, selecionado uma 

vestimenta que vinculada aos padrões conservadores do trajar masculino, os outros dois 

rapazes optaram em portar algumas “inovações”. Ao combinarem calças e paletós de cores 

distintas e, principalmente Geraldo Fischer, ao abandonar o uso da gravata e se exibir com 

uma camisa de botões abertos até o peito, com a gola aparente e sobreposta à lapela do paletó, 

certamente esses moços buscavam se identificar com um modelo de trajar “novo”, jovial e 

moderno que, aos poucos, ia sendo ofertado para o consumo. Talvez eles estivessem a 

reproduzir uma forma de vestir proposta nos anúncios das Confecções Saragossy, veiculados 

na revista Seleções nos anos de 1949 e 1950. Numa dessas propagandas, peças de cores 

contrastantes – um casaco de gabardine de lã azul escuro e uma calça mescla cinza – são 

ofertados como um conjunto ideal para ser usado nos dias de férias140 (figura 68).  

Outra publicidade da fábrica citada mostra a figura de três homens que, dispensando 

o uso do terno, fazem uso de um mesmo modelo de camisa para vivenciar ocasiões distintas 

no dia a dia141 (figura 69). Nesta última, em uma imagem maior, colocada à direita da página, 

um homem é mostrado, vestindo uma camisa em tons claros, com o colarinho abotoado, 

combinada com uma calça de cor contrastante. Na parte superior, à esquerda da folha, outro 

homem pode ser visto, usando uma camisa por fora das calças, com os botões do colarinho 

abertos, trazendo dependurada no pescoço uma máquina fotográfica. Na terceira ilustração, 

                                                 
140 Seleções, julho de 1949. 
141 Seleções, setembro de 1950. 
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colocada na parte inferior e à direita do anúncio, um homem encontra-se ao telefone, 

combinando a camisa anunciada com uma gravata listrada, em tons de azul. Compondo o 

fundo dessas figuras, uma cidade balneária é mostrada, atravessando horizontalmente a parte 

superior da página. O texto que acompanha a propaganda sentencia: “Os melhores dias de sua 

vida... com as camisas Saragossy”. Na sequência, os escritos evidenciam a possibilidade de se 

usar um mesmo produto em diferentes situações: “São três camisas em uma: de colarinho 

aberto, para esportes – de colarinho fechado, para passeios – e com gravata – é outra camisa 

para o trabalho! Corte anatômico. Etiqueta de garantia Saragossy. Compre uma... e tenha três. 

Três camisas de uma vez!”. 

Quanta novidade e praticidade prenunciavam aquelas páginas! Podiam-se mesclar 

casacos e calças em cores e padronagens distintas, comprar um só produto e utilizá-lo em 

vários momentos do dia a dia, usar uma camisa de forma displicente, abandonar o uso do 

terno, das formalidades e, ainda assim, estar bem-vestido para desfrutar dos “melhores dias de 

sua vida...” 

Referindo-se a essas inovações, propostas para as roupas masculinas a partir do 

término da Segunda Guerra Mundial, notadamente influenciadas por um padrão de vestir 

norte-americano, Mendes e Heye (2003, p.149-151) observam que em muitos países, em 

especial na Europa e, nomeadamente a Inglaterra, esse modo de trajar não teve uma boa 

aceitação. Segundo essas autoras, após o fim do conflito, mantinha-se em vigor a crença de 

que não era másculo os homens se preocuparem com a moda. Essa postura acabou por 

garantir uma sobrevida às roupas conservadoras, aos ternos de cores neutras e escuras, feitos 

com tecidos opacos, principalmente na Inglaterra. Para Mendes e Heye (2003, p.149 -151), 

embora algumas roupas esportivas já existissem naquele país, os britânicos tinham dificuldade 

em aceitar o vestuário norte-americano que, com sua tendência para o trajar de lazer, 

utilizavam peças mais largas e ousadas do que os trajes europeus. Embora os componentes do 

vestuário nos dois continentes fossem muito semelhantes, as roupas norte-americanas tinham 

um corte reto e folgado, com paletós de lapelas largas e calças com bocas amplas. Além disso, 

os norte-americanos tinham a tendência de usar suas roupas com uma ostentação jovial, o que 

soava estranho para os europeus. 

Para Mendes e Heye (2003), a manufatura dessas roupas práticas e joviais derivava 

das maneiras como os norte-americanos desmobilizados procuraram incorporar elementos 

confortáveis e funcionais dos seus uniformes nas suas vestes do dia a dia. Assim, a 

praticidade, o conforto e a funcionalidade, exigidos pelo consumidor do pós-guerra, eram 

gentilmente traduzidos pela indústria de confecções em calças, camisas, jaquetas e pulôveres 
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informais. Por fim, completam as autoras, a revista masculina inglesa Esquire, passou a 

apresentar esse vestuário norte-americano como roupas que “transpiravam sucesso”, 

relacionado-as ao estilo de vida dos executivos modernos e empreendedores. 

Seguramente esse tipo de vestuário prático e moderno, proposto nos anúncios das 

Confecções Saragossy, sofria igual resistência entre os consumidores brasileiros. Dessa 

maneira, acreditamos que algumas imagens foram alocadas a esses anúncios na tentativa de 

abrandar as desconfianças do consumidor frente ao “novo” que era apresentado, buscando 

ainda afiançar as qualidades e a valoração dessas “modernidades” anunciadas. Nesse aspecto 

logicamente os sorrisos estampados nos rostos masculinos buscavam avalizar o prazer em 

vestir esse “novo”, em desfrutar dessas inovações. Contudo, a tarefa de avalizar qualidades e 

abrandar estranhamentos parece ter prescindido da utilização de códigos mais sutis. 

Assim, a modernidade dos produtos ofertados parece ser assegurada pela imagem 

ilustrativa da empresa produtora, que acompanha essas propagandas. Alocada na parte inferior 

das páginas, como forma de representar a “assinatura” do produto ofertado, a indústria é 

mostrada como um prédio imponente, de quatro andares, com linhas retas, sem as chaminés 

das antigas fábricas. Ao espectador, não deve restar dúvidas: é ali que são produzidas, de 

forma prática e racional, as roupas modernas, de corte anatômico, das quais ele pode usufruir. 

Entretanto, na ilustração da confecção, também se observa a afixação de um tag 

(etiqueta de papel) que, além de trazer impressa a logomarca da empresa, assentada sobre um 

brasão estilizado, apresenta ainda um cordão, no qual foi colocado um selo, uma espécie de 

sinete. Por meio da introdução desse elemento no anúncio, trazendo essas simbologias 

relacionadas à tradição, seguramente se buscava amenizar as rupturas ou o estranhamento que 

as inovações propostas pudessem originar.  

Por meio dessa simbologia, se procurava igualmente vincular a qualidade da 

produção industrial do vestuário às formas artesanais de confecção, visto que a aceitação das 

roupas pré-fabricadas era vista inicialmente, por muitos consumidores, como de qualidade 

inferior em relação às produzidas sob medida.142 Dessa forma, mesclando a tradição e a 

                                                 
142 Conforme Riffel e Sant’Anna (2009), na região do Vale do Itajaí-Mirim, a maioria das roupas pré-fabricadas 
era comercializada pela Alfaiataria Krieger que, desde 1934, tornara-se representante exclusiva na região das 
organizações industriais e comerciais A. J. Renner S.A., sediada em Porto Alegre. Contudo, a aceitação desse 
tipo de vestuário sofria resistência por parte dos compradores, muitas vezes pela falta de qualidade que 
apresentavam em detrimento ao acabamento perfeito encontrado nas roupas feitas pelos alfaiates e costureiras. 
Apesar de a resistência inicial, a partir da segunda metade do século XX, com a melhora gradativa da qualidade 
desses produtos, aliada ao surgimento de uma cultura juvenil, mais preocupada com a originalidade e a 
espontaneidade do que com a perfeição, o comércio de roupas pré-fabricadas tem sua aceitação consolidada. 
Sobre a reformulação das atividades de alfaiataria no Vale do Itajaí-Mirim a partir da entrada no mercado das 
roupas pré-fabricadas, ver RIFFEL, Renato; SANT’ANNA, Mara Rúbia. Alfaiataria no Vale do Itajaí-Mirim – 
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novidade, a propaganda citada propõe o “novo” sem, contudo, deixar de se reportar a antigos 

valores e aos tradicionais hábitos e costumes válidos e aceitos em uma determinada 

coletividade. 

Nessa perspectiva, podemos trazer aqui as observações de Lipovetsky (2009, p.224), 

a respeito das estratégias pragmáticas empregadas pela publicidade para a “sedução” dos 

consumidores. Para o autor, apesar de a publicidade se empenhar em estimular e promover a 

aspiração ao bem-estar e ao novo, ela não tem projetos de transformar os homens, mas 

somente considera-o no presente. Ela não procura reconstruir hábitos, mas apenas se utilizar 

pragmaticamente dos gostos existentes acerca dos gozos materiais, do bem-estar e das 

novidades. Ela procura dirigir demandas e criar desejos, porém não pretende “revisar” o 

homem e os costumes, trabalhando sempre dentro de horizontes esperados.  

Assim, segundo Lipovetsky (2009, p.223), a publicidade não é orquestração, 

imposição ou controle. Se ela influencia um todo coletivo, ela também deixa “os átomos 

individuais livres para escapar à sua ação”, abrindo espaço para a indeterminação, deixando 

sempre a possibilidade de se escapar da sua ação persuasiva. Assim, em vez de coergir, ela 

prefere comunicar, em vez de promover um adestramento mecânico, ele propõe o 

divertimento lúdico. 

Essas reflexões sobre a publicidade são também compartilhadas por Sant’Anna 

(2007, p.66). Para a autora, na sociedade de moda, a obediência aos padrões é alcançada mais 

pela sedução do que pela coerção. Os discursos disciplinadores e/ou coercitivos são 

substituídos pelas mensagens publicitárias, que oferecem um mundo de imagens e que, de 

forma subliminar, convidam aos seus leitores a vazão dos seus desejos. Contudo, “nada de 

esdrúxulo ou limítrofe é enfatizado” (SANT’ANNA, 2007, p. 66).  

Em complemento, a autora afirma que a mensagem publicitária se torna sedutora 

porque expressa a confiança de que tudo o que foi sonhado pode um dia se realizar. Todos os 

significantes, na publicidade, “anunciam a felicidade ao alcance das mãos, a conquista do par 

romântico, a distinção entre os amigos, o sucesso profissional, a atração dos olhares sobre si”, 

propondo assim, a imitação como integração à poética moderna, “sugerindo, portanto, o 

consumo ilimitado, que sempre faz do outro o encontro consigo.” (SANT’ANNA, 2007, 

p.66). Dessa forma, continua a autora, a publicidade, fazendo parte da indústria cultural, 

manipula mitos e imagens vinculados à vida diária e a uma vida imaginária, difundindo uma 

                                                                                                                                                         
estudo histórico. In: SANT’ANNA, Mara Rúbia. (Org.). Moda em Santa Catarina: história, crítica e 
perspectivas. Série Modapalavra. Vol. 5. Florianópolis/Barueri/SP: Udesc/Estação das Letras, 2009, p. 19-56. 
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teia de símbolos e significados, produzindo assim, um sistema de projeções e identificações 

com um “novo”, com um “outro”. 

Com base nessas propostas, acreditamos que os três rapazes que figuram no 

instantâneo de domingo, seduzidos e subjetivados por essas imagens que circularam pelo Vale 

do Itajaí-Mirim, na década de 1940, buscaram se identificar com o “novo” que lhes era 

sugerido para compor sua aparência na representação fotográfica. Contudo, podemos observar 

que eles optaram por portar formas distintas de vestuário: se José usou um terno tradicional, 

Geraldo escolheu uma combinação moderna para figurar no retrato. Bertoldo, porém, parece 

condensar no seu trajar as duas propostas usadas por seus colegas, ficando num meio termo 

entre o moderno e o tradicional. 

Se considerarmos que esses sujeitos se encontram imersos em uma sociedade limiar, 

observamos que Bertoldo e, em especial, Geraldo, possuíam uma maior competência para o 

manejo das “fichas simbólicas” apontadas por Giddens (1991), por meio do qual eles se 

constituíam sujeitos aptos à modernidade. Tornando-se “sujeitos-consumidores”, certamente 

eles buscaram participar das inúmeras oportunidades de poder manifestar as suas escolhas de 

consumo. Inseridos na sociedade de moda que se anunciava, em que a lógica das relações 

sociais tornava-se pautada pelo parecer, seguramente eles buscaram por meio da aparência 

que portavam e exibiam no instantâneo, desfrutar das possibilidades da autorrealização, da 

satisfação dos desejos voláteis. Eles procuraram, por meio da aparência, fruir das 

oportunidades de se identificarem com um “outro”, de abraçarem o novo como modo de “ser” 

esse outro na aparência. 

Na série que aqui analisamos, esse “embaralhamento” de aparências, vigente na 

sociedade limiar a qual nos referimos, se encontra também manifesto em outro instantâneo. 

Nesse retrato, dois rapazes figuram de pé, postados lado a lado, em um campo aberto (figura 

63). Um deles veste um terno escuro, um pulôver e, por debaixo destes, uma camisa com o 

colarinho desabotoado. O outro rapaz traja um terno claro, provavelmente confeccionado em 

linho143 ou tropical,144 combinando com uma camisa igualmente alva, tendo a gola sobreposta 

à lapela do paletó. 

                                                 
143 Segundo Regina Maria Catellani (2003, p.651), linho é o nome comum dado a várias espécies de plantas da 
família das lináceas, de cujas hastes se extraem as fibras com as quais se fabricam fios para tecidos e rendas. Em 
um trabalho de graduação que orientei recentemente, que contemplava a manufatura artesanal de roupas no Vale 
do Itajaí-Mirim nos anos iniciais da década de 1950, nos depoimentos colhidos pela acadêmica com alfaiates e 
aprendizes que exerciam a profissão naquele período, estes apontaram que os homens que portavam ternos deste 
tecido só eram “bem vistos” quando linho estava quebrado. Esse processo de “quebrar” o linho consistia em 
passar o tecido a ferro depois de engomá-lo com araruta cozida. Após esse processo, o terno era amassado, 
ficando bastante marcado. Ainda segundo esses depoimentos, os tecidos eram, na maioria das vezes, comprados 
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Certamente poderíamos traçar um paralelo entre esse instantâneo e a fotografia de 

Erwin e Alois Riffel, analisada no primeiro capítulo deste trabalho (figura 5). Assim como 

naquele retrato, para o qual Erwin se preocupou em vestir um terno com abotoamento 

traspassado e utilizar um lenço no bolso, demonstrando assim, sua relação com a novidade, 

presumimos que o rapaz tenha escolhido o terno claro para figurar no instantâneo em virtude 

de este ser um tipo de traje mais adequado ao dia e aos passeios. Seguramente o terno era peça 

indispensável no guarda roupa masculino na década estudada. Contudo, possuir um terno 

claro, feito especificamente para uso diurno, demandava um dispêndio com o excedente, visto 

que o consumo desse tipo de traje ultrapassava o valor utilitário. Assim, por meio da posse e 

da exibição desse terno no instantâneo, seguramente o rapaz buscava se inscrever no rol de 

consumidores que se preocupavam com a aparência e que, portanto, adquiriam produtos mais 

por sua valia simbólica do que utilitária. 

Talvez esse rapaz, assim como Geraldo, Bertoldo ou José, tenha adquirido seu terno 

de linho ou tropical na loja Irmãos Krieger Ltda. que, situada na região central da localidade 

de Brusque, oferecia na seção de alfaiataria, “grande sortimento” de casimiras,145 tropicais, 

linhos, albenes,146 “nacionais e estrangeiros.”147 Ou, quem sabe, tenha adquirido o traje na 

“Secção de Artigos Renner” da referida loja, onde um “grande sortimento de roupas de 

casemira (sic) , linho, tropicais” eram oferecidas “em ponto de prova por preço de fábrica.”148 

É possível ainda que ele, de tal modo como os três rapazes do instantâneo ou, ainda, outros 

homens e mulheres que figuram nos retratos analisados, dispostos a consumir o “novo”, 

tenham se dirigido à Casa Avenida. Localizado igualmente na área central da localidade de 

Brusque, esse magazine prometia trazer para “cavalheiros, senhoras e crianças” da região do 

Vale do Itajaí-Mirim, “um mundo de novidades”, vindos “diretamente da Capital Federal e 

Paulista.”149  

Conforme podemos observar, para atender a esse consumidor que desejava investir 

na aparência, esses estabelecimentos comerciais, localizados na região urbanizada do Vale do 

Itajaí-Mirim, buscavam anunciar e oferecer produtos que estivessem vinculados com esse 

                                                                                                                                                         
pelas alfaiatarias dos caixeiros viajantes, sendo que preferencialmente se adquiriam produtos da empresa Brás 
Perola.  
144 Segundo Regina Maria Catellani (2003, p.676), o tropical é um “tecido fresco, com ligamento leve, muito 
usado em regiões tropicais.” 
145 Casimira, conforme assinalado por Catellani (2003, p.621), é um tecido de lã, suave e macio. 
146 Conforme Catellani (2003, p.612), albene é um “tecido de trama bem fechada e encorpada, com aspecto de 
seda, que se usou na década de quarenta do século XX para confeccionar ternos masculinos e tailleurs 
femininos”.  
147 Correio Brusquense, 12/3/1948. 
148 Idem. 
149 Ib. Idem. 
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“novo”, com essa imagem de modernidade que o “colono-operário” almejava ou, ainda, não 

demoraria em almejar para si. 

No entanto, como já apontamos, no arregimento simbólico destinado a construir uma 

aparência idealizada na representação fotográfica, além dos cuidados dispensados com a 

escolha da vestimenta e da pose, os caprichos dispensados ao rosto e aos cabelos não foram 

ignorados. 

No instantâneo que aqui analisamos, no qual figuram os três rapazes agachados, 

podemos observar que Geraldo e Bertoldo, da mesma forma como empregaram roupas joviais 

e poses sedutoras, também se utilizam de penteados “modernos” para compor uma imagem 

que idealizavam para si. Dessemelhante da forma como José (seu colega colocado à direita na 

foto) penteia os cabelos e, ainda, diferente de outros homens que figuram nos retratos que já 

analisamos, os cabelos desses dois moços, mesmo que engomalinados, apresentam certo ar de 

desalinho. Tendo também os cabelos levemente desalinhados, um homem é mostrado nas 

ilustrações que acompanham dois anúncios da loção pós-barba Aqua Velva, veiculados na 

revista Seleções no ano de 1950.150  

Já vimos no primeiro capítulo, como uma propaganda desse produto, ilustrado pelas 

figuras de um homem visto no trabalho e em companhia de uma mulher, creditava o sucesso 

da vida pessoal e profissional à boa aparência (figura 12). Porém, na imagem que acompanha 

os dois anúncios citados acima, é outro o tipo de homem apresentado: ele tem um aspecto 

juvenil e, vestindo um robe ou roupão, é mostrado em um momento de intimidade, como se 

estivesse a sair do banho ou acabado de se barbear (figura 70). 

Nos textos desses anúncios, observamos algumas prescrições para o uso do produto: 

“Passe-a no rosto! Borrife Aqua Velva na mão e aplique-a no rosto, esfregando vivamente. 

Observe como ela refresca imediatamente... dá uma incomparável sensação de bem-estar”, 

indica um dos escritos. “Depois... Aspire! Coloque as mãos em concha no rosto e aspire 

profundamente. Veja como o aroma rico e masculino de Aqua Velva é estimulante... faz você 

começar bem o dia”, argumenta o segundo texto. Em outra frase, são ressaltadas as qualidades 

e propriedades do composto existente no artigo ofertado.  

Contudo, se no anúncio descrito no primeiro capítulo o ingrediente especial contido 

no produto prometia dar ao rosto uma aparência mais saudável e mais atraente, nesses dois 

últimos reclames o componente assegurava outros resultados: afirmava manter “o rosto 

juvenilmente macio” e, ainda, ajudar “a conservar a juventude e a boa aparência do rosto.” 

                                                 
150 Seleções, edições de setembro de 1950 e outubro de 1950. 
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Para arrematar a mensagem da propaganda, em um dos anúncios uma frase escrita no alto da 

página convidava: “experimente isto!”.   

Assim, se antes o uso do produto prometia proporcionar boa aparência, agora esta 

boa apresentação parece estar vinculada a outros resultados: garantir a juvenilidade. Se antes 

o artigo ofertado era acompanhado pela imagem de um homem de sucesso, vestindo trajes 

formais, trabalhando no escritório e na companhia de uma mulher, agora ele é oferecido por 

um homem jovial, com os cabelos levemente desalinhados, mostrado em trajes informais, a 

desfrutar sozinho das qualidades de Aqua Velva. Se antes o uso da loção parecia se destinar ao 

agrado da mulher que acariciava o rosto do homem, agora a fragrância e os benefícios 

parecem se consagrar ao deleite próprio de quem a usa. “Experimente isto!” Aqua Velva 

convida a experimentar a jovialidade, a autossatisfação, o prazer de fruir dos momentos 

vividos consigo mesmo. 

Essa concepção do uso de produtos para a autossatisfação e automerecimento é 

também observável no anúncio das lâminas de barbear Personna, estrelado pelo ator e cantor 

Bing Crosby (figura 71). A propaganda, publicada na revista Seleções em 1946,151 é composta 

por três ilustrações do rosto do astro, no qual ele aparece com os cabelos em certo desalinho, 

cantando e lançando sorrisos e olhares sedutores e joviais ao espectador. Seguindo as 

imagens, quatro conjuntos de textos relatam as qualidades e os benefícios decorridos do uso 

do produto. No primeiro deles, Bing Crosby parece sentenciar: “Eu me barbeio com lâminas 

PERSONNA, porque meu rosto (‘e o meu!’ acrescentará cada leitor) merece o que há de 

melhor...”.  No segundo texto são descritas as características do artigo oferecido e, no terceiro 

texto, o astro faz outra afirmativa: “O certo é que me escanhôo como nunca nenhum barbeiro 

me escanhoou... com tanta rapidez e suavidade.” 

A julgar pelos textos desse anúncio, certamente o diferencial que se pretendia aplicar 

ao produto se pautava mais pelas satisfações pessoais que ele poderia proporcionar do que 

pelos resultados materiais advindos do seu uso. Toda a tecnologia empregada no artigo parece 

ter sido desenvolvida para dar “o que há de melhor” ao usuário, para proporcionar as 

melhores sensações no barbear, a autossatisfação. Além disso, ao utilizar o produto, seria 

possível se escanhoar com rapidez, suavidade e facilidade como nunca um barbeiro o tinha 

feito. Logicamente, o barbeiro tornou-se sinônimo de costumes antigos nesses tempos de 

lâminas descartáveis. Assim sendo, ao consumir o produto moderno, o usuário também se 

vinculava a essa imagem do “novo”, propagada pelo anúncio de Personna. 

                                                 
151 Seleções, junho de 1946. 
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Portando, dialogando com essas imagens modelares de masculinidade, Geraldo e 

Bertoldo procuraram manifestar, no instantâneo analisado, a sua identificação com esse 

modelo de homem “moderno”, que se apresentava mais jovial e informal e que buscava, por 

meio do consumo, a realização da autossatisfação, dos prazeres e da fruição de si. Por meio da 

barba bem feita e dos cabelos em certo desalinho que usaram, conjugados aos outros 

elementos que arregimentaram sobre si para compor sua aparência, buscaram expor no retrato 

essa imagem jovem, sedutora e moderna que almejavam.    

No entanto, além das poses, vestimentas e rostos que compõem a aparência moderna, 

jovial e sedutora dos três rapazes que figuram no instantâneo, há outros elementos que 

colaboram com o arranjo dessa manifestação da imagem almejada no retrato. Ao observarmos 

as mãos dos moços, podemos notar que eles trazem entre os dedos um cigarro. 

Nas imagens dos periódicos que cotejamos para esta pesquisa, o cigarro figura em 

dois anúncios, ambos das confecções Saragossy, publicados na revista Seleções em 1950. Em 

um deles, um homem colocado à esquerda da propaganda segura um cigarro entre os dedos152 

(figura 72). Na outra publicidade, já citada anteriormente, o cigarro é mostrado de forma 

menos evidente: uma figura masculina parece tirá-lo de uma de uma carteira, segurada 

discretamente em uma das mãos (figura 69). Nos filmes assistidos, pudemos notar que o 

cigarro é utilizado por astros e estrelas para conferir à sua personagem, ares de sofisticação e 

sedução.  

Possivelmente, para Geraldo, Bertoldo e José, segurar o cigarro entre os dedos, de 

maneira discreta e elegante como faziam os homens que figuravam nos anúncios e os astros 

do cinema, condizia com a imagem idealizada que eles buscavam manifestar no instantâneo. 

Mostrar-se no retrato com um cigarro dependurado na boca, como o faziam os homens que 

aparecem num outro retrato, presente na série que aqui averiguamos, era certamente uma 

postura que eles procuraram evitar, no momento em que compunham sua representação 

fotográfica. 

Nessa outra fotografia (figura 64), em que um grupo de homens posa em uma cancha 

de boccia,153 os retratados encontram-se vestindo roupas amarrotadas, usam chapéus rotos, 

                                                 
152 Seleções, outubro de 1950.  
153 Segundo Walter F. Piazza (1960, p.182-183), o jogo de bocha, também chamado de bocce, foi introduzido no 
Vale do Itajaí-Mirim por imigrantes italianos, tornado-se bastante popular em toda a região. “Trata-se de um 
jogo de cancha, um local preparado e cercado por madeira, com duas cabeceiras altas e cantos para ricochete, 
com uns quinze ou vinte metros de comprimento por três de largura, onde dois ou quatro parceiros, munidos de 
doze bolas de madeira (bochas), tendo como alvo uma bola menor (bolim), disputam partidas. Ocasionalmente, 
realizam torneios em que participam oito ou mais comparsas.” 
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estão descalços e, dois deles, mostram-se com cigarros dependurados nos lábios. Ao centro da 

reunião, um homem vestindo um terno escuro serve uma bebida em um copo. 

Portando essa combinação de bebida, jogo e desleixo, os homens que figuram nesse 

instantâneo parecem mais se aproximar da imagem celebrizada pelo cantor e ator Vicente 

Celestino no filme O Ébrio. Grande sucesso do cinema nacional à época em que foi lançado, 

o filme foi exibido no Cine Coliseu em julho de 1947. Para divulgação da película, dois 

anúncios foram veiculados no jornal Correio Brusquense154 e no jornal O Rebate,155 nos quais 

o protagonista é mostrado com a aparência negligente: o semblante abatido, a barba por fazer, 

o cabelo desgrenhado, um chapéu amarfanhado e um cigarro no canto da boca (figura 73 e 

figura 74).  

Ao estudar a produção musical dos anos de 1930 e 1940, enfocando a análise das 

canções que rimam “amor e dor” e, referindo-se também à produção cinematográfica O Ébrio, 

Matos (2001, p.58) sugere que, por meio de muitas dessas músicas e, especificamente, do 

filme estrelado por Vicente Celestino, se buscava veicular uma série de discursos que 

procuravam cristalizar e divulgar um condicionamento do que se esperava e do que não se 

queria de um “homem” naquele período. Segundo a autora, a imagem do masculino que se 

idealizava, deveria corresponder ao cidadão trabalhador, ordeiro e provedor. Em contraste 

com esse modelo, apresentava-se o que não devia ser uma atitude masculina: atitudes 

relacionadas ao vagabundo, ao ébrio, ao “perdido no mundo”.  

Dessa forma, conforme aponta Matos (2005), esses discursos eram dirigidos de 

forma maciça aos homens, e apresentavam os alcoólatras como indivíduos que sacrificavam a 

profissão, a família e a dignidade em favor do vício, reforçando a ideia de que o “verdadeiro” 

homem deveria ser trabalhador, provedor e bom chefe de família. Em outro trabalho, no qual 

investigou as relações entre corpo, trabalho e alcoolismo nas primeiras décadas do século XX, 

em São Paulo, Matos (2005, p. 63-89) observou que, desde os anos de 1910, as políticas 

públicas buscavam, por meio de estratégias e campanhas pautadas nas preocupações de 

médicos higienistas e sanitaristas, combater o alcoolismo. Associado geralmente ao jogo, ao 

fumo, à vagabundagem, à criminalidade, à boemia e à mendicância, o alcoolismo se tornava 

um dos males incompatíveis com uma sociedade que se queria “moderna” e “civilizada.”. 

O governo do Estado Novo não deixou por menos, incluindo o estado de embriaguês 

como uma contravenção penal na legislação promulgada em 1941. A “nova” Lei de 

Contravenções Penais e o Código do Processo Penal foi publicada na íntegra no jornal O 

                                                 
154 Correio Brusquense, edição de 14/7/1947. 
155 O Rebate, edição de 6/07/1947. 
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Rebate em 25 de maio de 1941, chamando a atenção para a novidade da qual tratava o artigo 

62 da referida lei: “Apresentar-se publicamente em estado de embriaguês, de modo que cause 

escandalo (sic) ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia” penalizava o contraventor 

com “prisão simples de quinze dias a três meses ou multa de duzentos mil réis a dois contos 

de réis.”156   

Baseado nessas reflexões, seguramente a imagem que os três rapazes almejavam 

tornar pública por meio do instantâneo, pautava-se em atitudes que se opunham a essas 

associações com o alcoolismo e à vida desregrada: o desalinho, os trajes amarfanhados, a 

postura desleixada, entre outros. Na condição de moços modernos, “bons partidos” e 

sedutores em que se colocavam, a postura e os trajes portados pelos homens a posar na cancha 

de boccia, assim como a imagem de Vicente Celestino no filme O Ébrio, apresentavam-se 

para eles como a antítese da imagem que pretendiam para si. 

Referindo-nos ainda aos objetos portados pelos rapazes do instantâneo, podemos 

observar outro detalhe que pode ser tomado como participante do arregimento simbólico por 

meio do qual um dos fotografados procurava construir sua imagem idealizada. Trata-se de um 

relógio, exibido por Bertoldo Schaefer em seu pulso direito. É provável que, por meio da 

exposição desse objeto no retrato, o rapaz buscasse demonstrar a sua capacidade de despender 

recursos com um produto moderno, que o deixasse elegante e sedutor. 

Essa relação do uso do relógio com a modernidade e a elegância pode ser vista em 

dois anúncios dos relógios Suíços, que veicularam nas páginas da revista Seleções em 1950. 

Nessas propagandas, esses produtos são anunciados com diversos textos que ressaltam as 

propriedades desses aparelhos, acompanhados de algumas figuras a mostrar os modelos e o 

mecanismo deles. 

No primeiro reclame, veiculado na edição de fevereiro de 1950,157 um homem 

vestindo terno e gravata, olha seu relógio de pulso com uma expressão de impaciência, 

enquanto uma cena se desenrola ao fundo: uma mulher, possivelmente sua esposa, faz a prova 

de um vestido de festa enquanto uma atendente alinhava a bainha de seu traje e outra lhe traz 

um chapéu (figura 75). Nos dizeres que acompanham as imagens, os relógios Suíços são 

descritos como exatos, precisos, elegantes: montados com microscópica precisão, com uma 

mão de obra esmerada de artífices suíços, eles são o “cúmulo da elegância... Os relógios da 

última moda, os mais belos e práticos à venda nas Américas e na Europa.”  

                                                 
156 O Rebate, 25/10/1941. 
157 Seleções, edição de fevereiro de 1950. 
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Em outro anúncio do produto citado, impresso nas páginas da edição de setembro158 

do mesmo ano, um homem também usando terno e gravata, confere seu relógio de pulso, 

acompanhado de uma mulher e uma menina (figura 76). A cena se desenrola ao ar livre e, ao 

fundo, vê-se algumas pessoas a transitar por um espaço entre fachadas de lojas, como se 

estivessem a caminhar por uma rua movimentada a aguardar ou a se dispersar após a 

ocorrência de um evento. No centro da imagem, a esposa e a filha contemplam o marido e pai 

a fitar o seu relógio, como se esperassem por uma decisão a ser tomada por este. Nos textos 

que seguem esse anúncio, a ênfase recai sobre as qualidades e a beleza do produto: modelos 

modernos, belíssimos, repleto de “maravilhas mecânicas” que representam “o poder creador 

(sic) e o gênio inventivo dos suíços.”  

Bonitos, precisos, elegantes, modernos. Possuir e exibir um relógio, conforme 

prometia o anúncio acima, inscrevia o portador deste objeto no universo de maravilhas 

proporcionadas pelo consumo, além de reforçar simbolicamente o poder masculino, o controle 

do tempo e dos afazeres.   

Contudo, é possível que, por meio da exibição desse objeto, tomado como um sinal 

de distinção, Bertoldo também buscasse manifestar o seu sentimento de pertença a uma classe 

ou grupo. Já discorremos sobre as indicações de Fabris (2004) acerca do papel que 

desempenham as mãos e os pés como marcas distintivas na representação do retrato burguês 

no século XIX. Contudo, poderíamos conjeturar, valendo-se da análise desse instantâneo, que 

essas prerrogativas tenham acabado por migrar das composições dos retratos burgueses 

também para as representações fotográficas desses retratos amadores.  

Assim, seria admissível pensarmos que, assim como havia ocorrido a Engelberto 

Schaefer ao expor a sua unha de “alfaiate”, do mesmo modo como fez Erwin Riffel ao deixar 

visível o seu distintivo de soldado da FEB, Bertoldo deixasse seu relógio à mostra com o 

intuito de manifestar seu sentimento de pertença a uma classe ou grupo: um trabalhador fabril 

que tinha horários a cumprir, um tempo de produção a respeitar.  

No entanto, apesar de a mão de Bertoldo estar arranjada de forma semelhante aos 

colegas que se postam ao seu lado, o seu gestual tem pouco da naturalidade. Ele parece ter 

sido estudado, pensado para produzir um efeito predeterminado. Talvez ele temesse que seu 

relógio não “aparecesse” no retrato e, quem sabe, deixou a mão ali de prontidão, caso 

precisasse arrumá-lo no pulso. Todavia, os dedos da mão de Bertoldo parecem apontar para o 

retrato da garota que se encontra no ninho a sua frente. É possível imaginarmos então, que a 

                                                 
158 Seleções, edição de setembro de 1950. 
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exibição do relógio tivesse um endereço certo: os olhos da moça que ele procura conquistar. É 

para ela, certamente, que ele procura mostrar o seu relógio, expondo dessa maneira o objeto 

“moderno” e “de valor” que ele possui. Assim, dessa forma sutil e calculada, ele arremata sua 

pose sedutora que buscava mostrar no instantâneo. 

Tomando-se por base as análises efetuadas, provavelmente ao arregimentar uma série 

de elementos simbólicos para compor uma imagem que idealizavam para si, os três rapazes 

que figuram no instantâneo investigado e, de forma específica, Geraldo e Bertoldo, buscavam 

se identificar com as imagens modelares desses homens joviais, sedutores e “modernos” que 

eram propagados pela cultura de massa. Na sociedade limiar em que viviam, presumimos que 

eles tenham se tornados aptos a se desprenderem das normas tradicionais para viverem mais 

para si próprios, a buscar comprazerem-se na e pela aparência que portavam, a constituir 

sobre si uma imagem que simbolizava o “novo”, a partir do momento em que ingressaram no 

trabalho fabril, em que passaram a circular pela área urbanizada da localidade de Brusque, em 

que mantiveram contato com novas sociabilidades, em que folhearam jornais e revistas, em 

que frequentaram o cinema, em que foram agenciados, enfim, pelas inúmeras imagens 

modelares de masculinidade que circularam pelo Vale do Itajaí-Mirim, na década de 1940. 

Conforme assinala Lipovetsky (2009, p.259-260), o advento da cultura de massa 

possibilitou o desprendimento dos indivíduos do seu secular enraizamento cultural e familiar. 

Se antes havia a imposição dos valores coletivos relacionados à tradição, ao puritanismo e ao 

conformismo, o modelo de cultura de massa que se concebeu a partir dos anos de 1930 passou 

a oferecer um crescente número de modelos de identificação e de possibilidade de orientações 

e reorientações pessoais, contribuindo de forma considerável para a reestruturação de 

inúmeros comportamentos e promovendo a conquista de uma autonomia privada moderna. 

Nesse sentido, os heróis self-made-man, os modelos emancipados de astros e 

estrelas; as histórias de amor propagadas pelo cinema e pelas fotonovelas; os novos estilos de 

vida, fundados no bem-estar individual, na realização pessoal, nas possibilidades do consumo, 

no divertimento, na jovialidade e no amor romântico, produziram novas referências para os 

indivíduos, incitando-os a se desprenderem das normas tradicionais, a viver mais para si 

próprios e a se reportarem a si mesmos na administração de suas existências. Desse modo, 

para Lipovetsky (2009), a cultura de massa, desde seu aparecimento, “fantasmagoriza o 

espectador, projeta seu espírito na pluralidade dos universos imagéticos ou imaginários, faz 

sua alma dispersar-se nos inumeráveis duplos que vivem por ele...” (LIPOVETSKY, 2009, 

p.259). 
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Assim sendo, entre as normas conservadoras e o novo modelo de “homem” que se 

impunha, esses rapazes que figuram nos instantâneos de domingo, cogitavam para si, um ideal 

de vida que se construía no prazer de “si” e do “outro”, no qual a afirmação dos valores 

masculinos continuava sendo uma prerrogativa incontornável para que eles fossem 

socialmente aceitos como “homens”, mas que nessa conjuntura se apresentava em termos 

diferentes, por meio da conquista de uma autonomia privada moderna. 

Portanto, identificando-se com as imagens desses homens “modernos”, que 

agenciavam novos modelos de masculinidade, esses moços manifestaram performances 

sedutoras, joviais e modernas nesses instantâneos de domingo. Por meio da apropriação desse 

“novo” que os agenciava, eles se tornaram aptos a se autorrealizarem como um “outro”. 

Projetando-se num “outro” puderam, enfim, “dispersar-se nos inumeráveis duplos” que 

viviam por eles. 
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Figura 63 – Retrato de dois rapazes em um campo. 

Autoria desconhecida. Data presumida: 1949. 
Fonte: acervo do autor. 
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Figura 64 – Retrato de homens em uma cancha de boccia. 

Autoria desconhecida. Data presumida: 1947. 
Fonte: acervo de Evelina Schlindwein. 

 

 

 
Figura 65 – Retrato de rapazes com bicicletas. 
Autoria desconhecida. Data presumida: 1950. 

Fonte: acervo de Evelina Schlindwein. 
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Figura 66 – Anúncio do filme Areias escaldantes. 

Fonte: Correio Brusquense, 22/3/1947. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
 
 

 
Figura 67 – Anúncio do filme A máscara de 

Dimitrios. 
Fonte: O Rebate, 31/5/1947. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 
Figura 68 – Anúncio Confecções Saragossy – Para 

as suas férias. 
Fonte: Seleções, julho de 1949. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 

 
 

 
Figura 69 – Anúncio Confecções Saragossy - 

Camisas. 
Fonte: Seleções, setembro de 1950. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque 
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Figura 70 – Anúncio Aqua Velva – Experimente 
isto! 

Fonte: Seleções, outubro de 1950. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 

Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
 
 
 
 
 

 
Figura 71 – Anúncio lâminas de barbear Personna 

com Bing Crosby. 
Fonte: Seleções, junho de 1946. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do 
Itajaí-Mirim – Casa de Brusque.

 

Figura 72 – Anúncio Confecções Saragossy - Slacks. 
Fonte: Seleções, outubro de 1950. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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Figura 73 – Anúncio do filme O Ébrio. 
Fonte: O Rebate, 06/9/1947. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
 

 

 

 

 

 

Figura 74 – Anúncio do filme O Ébrio. 
Fonte: Correio Brusquense, 14/7/1947. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
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Figura 75 – Anúncio Relógio Suíço – Em relógio são os Suíços que lançam moda. 
Fonte: Seleções, fevereiro de 1950. 

Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 
 

 

 
Figura 76 – Anúncio Relógio Suíço – Um relógio Suíço de qualidade sempre agrada! 

Fonte: Seleções, setembro de 1950. 
Acervo: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim – Casa de Brusque. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qualquer que seja o caso, 
as imagens são a matéria de que somos feitos. 

(Manguel, 2001, p.21) 
 

Com base nas reflexões apresentadas nessa dissertação, consideramos que 

masculinidades múltiplas podem ser manifestadas pelos sujeitos em seus corpos. 

Compreendendo gênero como algo dinâmico e inter-relacional e, ainda, que o efeito de gênero 

se produz pela estilização do corpo através de atos performativos, pudemos verificar, por 

meio da análise de fotografias de moradores do Vale do Itajaí-Mirim produzidas na década de 

1940, que os fotografados que figuram nesses retratos manifestaram performances de 

masculinidades plurais, de acordo com os distintos momentos em que ofereceram sua imagem 

à câmera fotográfica. 

Na década de 1940, o modelo soldado/trabalhador se constituía na matriz prescritiva 

para a conduta de um homem digno e honrado. Contudo, as transformações socioestruturais 

ocorridas após o término da Segunda Guerra Mundial, promoveram uma crescente difusão de 

novos padrões de condutas e comportamentos, reorientando uma série de atitudes individuais 

e coletivas, disseminando novos referenciais ideológicos e novos modelos de vivências em 

todas as camadas sociais. 

Nessa perspectiva acreditamos que, na década de 1940, os moradores do Vale do 

Itajaí-Mirim e, em particular, os fotografados que figuram nos retratos analisados nesta 

pesquisa, encontravam-se imersos numa sociedade limiar, na qual as fronteiras entre a vida 

rural e urbana encontravam-se embaralhadas.  Nessa sociedade limiar, onde se mesclavam 

“sujeitos-moda” e “colonos-operários”, os dispêndios com a aparência e com o novo se 

achavam combinados com valores tradicionais e com despesas relacionadas à subsistência. 

Contudo, inseridos em uma sociedade de consumo que se anunciava, em que a lógica das 

relações sociais tornava-se pautada pelo parecer, esses retratados buscaram, por meio da 

aparência que portavam, ao menos nesses momentos de exceção (já que fotografar era ainda 

um momento singular) manifestar uma imagem que almejavam para si, a ser performatizada 

nos retratos.   

Assim, procurando investir nos cuidados com sua aparência Engelberto Schaefer  

despendeu recursos para consumir produtos que suplantavam o seu valor utilitário, gastando 

com artigos que tinham um valor mais simbólico do que material. Considerando que este se 

tornara um sujeito-consumidor, que creditava à aparência a possibilidade de significar a sua 
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existência e, ciente de que a imagem que estava sendo produzida por meio da fotografia 

destinava-se a circulação e exibição, ele buscou manifestar uma performance de 

masculinidade que o identificava com a imagem de um homem de conquistas e sucesso. 

Da mesma forma, ao vestir a farda da Força Expedicionária Brasileira (FEB) para se 

deixar fotografar, Erwin Riffel procurou manifestar, por intermédio da organização da 

aparência, uma performance pela qual buscava materializar a imagem do homem que fora 

escolhido, entre tantos outros, para compor a elite do exército nacional. Na encenação 

engendrada no seu retrato, por meio de artifícios conjugados pelo fotografado, pelo fotógrafo 

e pelo aparato fotográfico, buscou tornar “visível” a figura mítica e intocável do herói. 

Buscava demonstrar ainda a imagem do homem que, tendo deixado sua cidade de origem e 

sua lida na lavoura ou na fábrica alcançou, por fim, o sucesso.  

Manufaturados para tornarem pública a união conjugal, os retratos de casamento 

tornam-se igualmente um espaço privilegiado para a exibição de uma imagem que os 

fotografados almejam para si. Nesses retratos, nos quais a nubente é apresentada como figura 

principal, cabe ao noivo um papel secundário. Contudo, a performance manifestada pelo 

noivo nessas fotografias encontra-se impregnada de uma série de significações, por meio das 

quais ele buscava igualmente publicizar uma imagem idealizada de masculinidade, por meio 

da qual tencionava ser reconhecido, lembrado e aceito numa determinada coletividade. Assim, 

nas fotografias de casamento se encontram manifestadas, por vezes de forma mais explicita e, 

em outros momentos, de forma mais dissimulada e latente, uma performance masculina 

relacionada a valores como o amparo, o prover e a posse sobre o feminino. 

Em outro tipo de retrato de casamento, nos quais figuram, além dos noivos, os 

convidados, encontra-se manifestada, por meio da aparência, da gestualidade e do arranjo 

compositivo, uma performance masculina relacionada às demonstrações de virilidade, vigor, 

energia, robustez, solidez, estabilidade, firmeza, segurança, domínio, sobriedade, decoro, 

probidade e dignidade. Contudo, concebemos que nesses retratos se encontram também 

manifestadas, especialmente por meio da performance dos noivos, demonstrações de união, 

cumplicidade e companheirismo. 

Já nos instantâneos efetuados ao ar livre e realizados aos domingos, nos quais se 

encontram registrados momentos desprentensiosos e/ou de diversão dos fotografados, 

podemos observar performances vinculadas à espontaneidade, a recreação, ao romance, a 

jovialidade. Subjetivados pelas imagens que a cultura de massa disseminava, esses moços e 

moças buscavam se identificar com um modelo de expressão de vida que a juventude devia 
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buscar para realizar a felicidade de si: celebrar a vida, a alegria, o bem estar individual, as 

possibilidades do consumo, a realização pessoal. 

Do mesmo modo, nesses instantâneos de domingo, nos quais aparecem retratados 

somente rapazes, se encontra manifestada uma performance que abrange uma série de outras 

já observadas, acrescentando-se a estas, uma performance pautada nos jogos de sedução e 

conquista. Dialogando com as imagens modelares de masculinidade que circularam pelo Vale 

do Itajaí-Mirim na década de 1940, esses fotografados manifestaram sua identificação com 

um “novo” modelo de homem que se apresentava: mais jovial e moderno. 

Observamos assim que as imagens modelares de masculinidades que circularam pela 

região no período estudado, estabelecendo uma relação dialógica com os corpos desses 

fotografados, produziram significados, efeitos de sentido e processos de identificação que 

permitiram a eles, por meio da aparência que portavam, manifestarem no retrato uma imagem 

que idealizavam para si. Assim, ao posarem para os retratos, esses fotografados buscaram 

encenar publicamente a sua identificação com essas imagens modelares, invocando e 

encenando a sua identificação com a heteronormatividade compulsória. Dessa forma, 

manifestaram uma performance que os tornava socialmente aceitos como “homens” em uma 

determinada coletividade, convertendo seu corpo num espaço de teatralização dos sentidos 

que eles buscavam publicizar. 

Contudo, se considerarmos essas imagens modelares como organizados em contextos 

historicamente específicos e que, dessa forma, se apresentam sempre plurais, elas também 

possibilitam reconfigurações múltiplas dos sujeitos, permitindo que estes performatizem o 

gênero de forma plural a partir do momento em que se vinculam aos processos de 

identificação com os próprios meios discursivos que organizam o gênero através das normas 

regulatórias do sexo. 

Por meio dessas nossas análises, buscamos compor uma narrativa, dentre outras 

tantas possíveis, para essas fotografias que averiguamos. Longe de ter esgotado as 

possibilidades de leituras e interpretações, essas imagens do passado, esses produtos da 

“maquina do tempo”, conforme as denomina Boris Kossoy (2007, p.158), poderão ser 

tomadas também como representação ou objetos de memória, como documentos ou 

testemunho, em outras propostas de trabalho. Entretanto, conforme lembra o autor, esse nosso 

percurso em direção ao passado, permitido pelas imagens inertes dispostas nos retratos, não se 

encontra isento de ilusões: será sempre permeado por uma mistura constante de lembranças, 

imaginação e recriação.  
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Lembrar, imaginar, recriar... o jogo de evidencias, que ora se explicitavam, ora se 

escondiam e que acompanharam esse nosso percurso pelo labirinto de fotografias que 

compõem esse trabalho, tornaram-se de certa forma os fios que nos guiaram à procura de 

nossos Teseus e Minotauros. 

Buscamos, com esses fios, tecer uma narrativa. Uma, entre tantas outras possíveis, 

para esses retratos de masculinidades.  
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