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Resumo: O presente estudo coteja estabelecer considerações teóricas sobre o retrato feminino 
a partir de sua relação com o seu meio produtor, o Clube, e o um meio de salvaguarda, o 
Museu. Nesse caso estamos falando de retratos fotográficos do Clube Caixeiral de Rio Grande 
produzidos nas primeiras décadas do século XX em Rio Grande que, atualmente, encontram-
se no acervo da Fototeca Municipal Ricardo Giovannini - Rio Grande. Neste sentido, tais 
imagens remetem a um passado no qual o retrato fotográfico, em seus mais variados processos 
e formatos, esteve presente, além de se permitir a permanência de uma complexidade simbólica 
existente, ou seja, o processo para que essa imagem fosse captada está muito além do processo 
fotográfico visível (fotógrafo e sua máquina). Esses retratos fotográficos ao darem entrada no 
Museu, se ressignificam dentro de um espaço designado a memória. Há uma nova percepção de 
valor documental, onde de acordo como forem ressignificadas dentro do processo expositivo e 
de pesquisa, agregam ao seu histórico de valor novas identidades de interpretação ampliando 
as contradições memoriais dentro do museu e as relações de poder que assim se estabelecem.
Palavra-chave: Mulher. Retrato. Museu. Clube Caixeiral. Rio Grande.

Introdução

Esse estudo coteja estabelecer considerações teóricas sobre o retrato feminino a partir de sua 
relação com o seu meio produtor, o Clube, e o um meio de salvaguarda, o Museu. Nesse caso 
estamos falando de retratos fotográficos do Clube Caixeiral de Rio Grande produzidos nas 
primeiras décadas do século XX em Rio Grande que, atualmente, encontram-se no acervo da 
Fototeca Municipal Ricardo Giovannini (FMRG) - Rio Grande. 
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1. Clube Caixeiral de Rio Grande: entre o espaço privado e público

 Sabemos que no Brasil, de modo geral, o positivismo tinha um cunho político, mas no 
Rio Grande do Sul, diferentemente, este regime organizou-se de maneira moral, os princípios 
sociais estavam agregados aos políticos.

 A construção do Estado rio-grandense positivista, tomou forma no período em que 
Júlio Prates de Castilhos, então Presidente do Estado do Rio Grande do Sul esteve no poder 
entre 1891-1898, mas seu prestígio se estendeu até as primeiras décadas do século XX. Esse 
prestígio só fazia confirmar que o positivismo aqui construído era mais que político, estava no 
modo de viver dos gaúchos.

 O contexto que se apresentava no Estado desde os fins do século XIX e principalmente 
até a primeira metade do século XX, era o de uma economia baseada na produção de matérias-
primas agropecuárias e modesta repercussão industrial, devido às poucas mudanças quanto ao 
nível de produção, ou seja, havia uma carência na modernização industrial.

 Percebe-se que a cidade de Rio Grande, nessa fase pós-República, já apontava como 
uma das cidades do interior mais próspera, e essa situação promovia um cosmopolitismo ainda 
que de forma pouco proposital, mas que conduziria a um afloramento cultural, e isso em parte 
estava ligado a sua situação portuária, apresentando uma importante variação na indústria. 
Assim como Porto Alegre e Pelotas, Rio Grande era uma cidade onde 

a vida econômica dependia do patrimônio, das rendas e do consumo da elite 
de proprietários, dos profissionais liberais, dos grandes comerciantes e dos 
funcionários, isto é, cidades tipicamente rentistas, onde o mercado consumidor 
era restrito, porém suntuoso, com um consumo de luxo de produtos importados, 
o que justificava a importância do setor comercial (SOARES, 2007: 294).

 No desenvolvimento econômico recorrente em Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, 
observa-se um distanciamento entre os interesses operários e os caixeiros como ressalta 
DUARTE (s/d)

tinham no entanto, consciência de que eram empregados e como tal deviam 
unir-se. Este é o sentido da frase “um por todos e todos por um”. Porém como 
membros do corpo comercial, dividiam interesses comuns com seus patrões. Ou 
seja, as ações das lideranças caixeirais eram pautadas não pelo debate em torno 
de questões de interesse do operariado, mas sim pela busca da ascensão sócio-
profissional destes trabalhadores em atividades comerciais e mercantis (DUARTE: 
s/d, p.09).

 Para os caixeiros não havia a identificação com o operariado, ou seja, ele não se sentia 
“operário” e consequentemente tinha suas rememorações a partir dos locais que frequentava, e 
do modo como se expressava diante de uma nova sociedade ascendente. Importante ressaltar 
que os sócios e suas sociedades estavam subjugados no processo entre o real, e o imaginário, 
como um ideal de vida e ascensão social.

 Além disso, essa transformação dentro do espaço físico, entendido como um “lugar 
para e de memória”, agregava grupos entremeados, o sócio e sua família, mas que mantinham 
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comportamentos distintos nesses “lugares de memória”, e isso estava dissociado de um processo 
histórico objetivo, pois entendemos que as memórias estão subjugadas as intervenções 
simbólicas de uma época, de um momento, ou seja, o clube desenvolvia-se em um contexto 
sócio-político e econômico que transcendia ao seu objetivo inicial, a associação ao movimento 
operário.

 A distinção começa a existir a partir de dois pontos: o sócio e a sociedade, enquanto 
o primeiro aproxima-se pela causa do Clube Caixeiral, como classe, o segundo torna-se uma 
extensão do modo privado de viver, ou seja, a construção do modo de transitar dentro da 
sociedade, as festas, as reuniões, as escolhas, o espaço físico, e os grupos que frequentavam, 
retratavam a própria organização dentro da sociedade mutualista, ou seja, o discurso a que 
se predispunha de lutas, revelou-se do mesmo modo nos escritos, nas ideias que concebeu a 
extensão do grupo de sócios.

2. Gênero: enquanto poder simbólico e suas representações através da imagem

 O termo representação é mais do que um simples ato ou efeito de uma pessoa ou de uma 
coletividade. A partir de duas vertentes trabalhadas por Roger Chartier (2002), - na primeira 
ele verifica os grupos inferiorizados e na segunda a criação de um espaço no campo da escrita 
para compreender as práticas que constroem o mundo como representação -, pode-se entender 
o seu discurso. Dentro dessas vertentes, Chartier utiliza definições antigas do termo

por um lado, a representação como dando a ver uma coisa ausente, o que supõe 
uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado; 
por outro, a representação como exibição de uma presença, como apresentação 
pública de algo ou de alguém (CHARTIER, 2002:20).

 Nessa primeira definição concebe-se o básico: o ato e o efeito. O ato parte da confirmação 
de uma presença seja de uma pessoa, de um grupo ou de outro elemento, enquanto que o efeito 
é a confirmação de uma ausência, mas que delimita o que representa e o que é representado. 
Essa ausência é ao mesmo tempo, a tentativa de manter uma presença viva, que se mostra 
através de linguagens variadas.

 Mas antes disso precisamos entender como se constroem as bases de representação. Se 
a representação se preocupa como o fato de que representa e do que será representado, isso 
também será uma base para a formação de pensamento, do poder que é gerado nessa relação.

 O poder simbólico é o resultado do movimento da realidade, que de forma integrada 
concebe o espaço, e os elementos que ali habitam (BOURDIEU, 2007: 8/9). Essa relação nem 
sempre é muito clara no mundo social, pois pode parecer conflituosa a um olhar externo, mas 
para quem a vive, ela tem as suas justificativas para tal aceitação.

O reconhecimento desse poder simbólico só é concebível quando da identificação dos 
símbolos, pois são eles que constroem a relação de significação entre dominante e dominado. A 
representação do indivíduo ou do grupo está em como se mostra o símbolo e é essa a medida 
do poder simbólico.
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 Em grupo a mulher passou a ser representada pela coletividade e enquanto gênero, 
sempre através de uma conjugação masculina. Por isso

[...] os mecanismos da dominação simbólica que visam a fazer reconhecer 
pelos próprios dominados as representações e as consumações que, justamente, 
qualificam (ou melhor, desqualificam) sua cultura como inferior e ilegítima; de 
outro, as lógicas específicas à obra nos empregos, usos, maneiras de fazer seu o 
que é imposto (CHARTIER, 2003:153).

 Esse modo de olhar é que caracteriza a representação: enquanto o sujeito é movimento, 
os seus atos são a reação deste. Mas essa relação entre sujeito e comportamento inverte seus 
papeis à medida que a sua identidade se alinhava com o espaço percebido. 

 Perceber os atributos, sem estabelecer o status, é um desafio da própria representação, 
pois ela nunca de fato consegue ter uma alma genuína do objeto em si, mas tampouco é uma 
falsa ilusão de quem o construiu. A representação é a conexão da memória e o poder simbólico, 
ou seja, a relação do eu com aquilo que a mantém como ser representado, a partir dos ambientes 
em que se deslocou.

 A representação dos gêneros não é de fato o perceber o espaço como uma dominação 
exclusiva de um ou de outro, mas sim de ambos, estabelecendo o seu poder simbólico, e o 
valor desses na percepção dos atos. Nela o costume de fato não acontece por independência de 
princípios, mas pela cadeia de inter-relações, onde um concebe os anseios do outro e o repete, 
acrescendo o seu modo de olhar.

 
2.1 Gênero:  a imagem e os “efeitos” sociais  

 A construção de uma família mais moderna se devia aos próprios valores sociais e 
principalmente econômicos que vinham se transformando aceleradamente após a Revolução 
Francesa, ou seja, a ascensão de uma Burguesia que frequentava e também era responsável por 
novas movimentações sociais. Nesse contexto, conhecemos o registro da imagem, que segundo 
MAUAD “dos três momentos da história das imagens de consumo anteriores ao advento da 
fotografia - idade da madeira (século XIII), idade do metal (século XV), idade da pedra (século 
XIX), correspondentes respectivamente às técnicas da xilogravura, da água-forte e da litografia” 
(MAUAD apud A. Gilardi: 1976) vem ao encontro de uma sociedade que carece de informação 
escrita, seja pela carência de aproximação dos mesmos, ou pela condição social a que estão 
destinados desde o nascimento.

 Assim a cultura visual passa a estabelecer progressivamente um código simbólico, e que 
quando submetido ao registro pode ser manipulado estabelecendo uma relação de poder entre 
quem retrata e quem é retratado.

 Assim, em Rio Grande, assistiremos a ascensão de Clubes Classistas, e não tão somente 
a própria categoria em função do prestígio econômico, mas a extensão familiar dos sócios. 
Consequentemente todas as atividades desenvolvidas no cerne do Salão do Clube Caixeiral, 
predispunham aos frequentadores, e no caso a ser discutido aqui, as moças, filhas dos sócios, 
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que representavam as famílias tradicionais daquela coletividade, as suas impressões sociais, ou 
melhor, a construção dessas para uma sociedade que frequentavam.

 A prática fotográfica vislumbrava um ritual, partindo desde o fotógrafo que participaria 
do processo, até mesmo o modo como portar-se diante da câmera, pois ali estava sendo 
representados formas sociais de comportamento e o “bom tom”.

 Segundo Beal (2005), no final do século XIX com a chegada de Ricardo Giovannini, um 
fotógrafo italiano e que circulava entre as famílias mais abastadas de Rio Grande,  e para tal um 
ícone como pessoa e o seu Estúdio, atualmente estaria localizado na Rua Marechal Floriano, em 
Rio Grande. 

 Ao analisarmos a Figura 1, percebemos que a Sra. Cândida Soares em uma foto do busto 
para cima, e o seu olhar em um ponto distante, o que transmitia uma sobriedade e retidão, 
valores importantes advindos da educação recebida. Ela trajava uma roupa com detalhe em 
renda e vários detalhes com pregas e bordados. Ao fundo percebemos a ausência de um fundo 
temático. De acordo com Stancik, 

representações através dos quais o retratado mostrava-se não conforme ele 
“realmente” era, mas tentando satisfazer expectativas não apenas suas, mas dos 
possíveis destinatários de cópias daquele souvenir cuja troca entre parentes e 
amigos tornava-se habitual”(STANCIK, 2011:10).

 

Figura 1: Sra. Cândida Soares. 
Acervo: Fototeca Municipal Ricardo Giovannini. Medida: 16cmx16cm

 Isso estabelecia um diálogo simbólico entre quem captava a imagem e quem era 
registrado, pois havia um ritual de preparo para a produção da imagem: aparência, roupa, 
postura, a relevância da produção do momento fotográfico, era o desejo de perpetuar uma 
representação de si mesmo, e ao mesmo tempo a construção de uma memória categorizada, 
ou seja, a quem lembrar, como ser lembrado, desafios de sensações ao olhar a imagem e o 
entendimento do papel dessa imagem no contexto coletivo para uma entidade classista.

 Segundo Jacques Le Goff “os materiais da memória podem apresentar-se sob duas formas 
principais: os monumentos, herança do passado, e os documentos, escolha do historiador” (LE 
GOFF, 2003: 526). Se a memória se apodera dessas formas, e faz desaperceber-se o quanto 
estagnamos a sobrevivência das memórias, pois ao delimitarmos dois pontos distintos corremos 
o risco de não aceitarmos as variantes dessas formas. 
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 A Figura 2 escolhida é da Sra. Isaura Miller, também com uma foto de busto para cima 
com um olhar sério, os cabelos levemente presos e que davam a impressão de movimento. O 
traje caracterizou-se por uma cor clara com detalhes delicados no peitoral. O fundo, como 
característica tradicional, apresentou-se escuro. 

 Essa imagem representa a austeridade burguesa, pois tem a predisposição do infinito, 
da incógnita social, de uma classe social que elaborou uma trama de transitar nas mais diversas 
camadas sociais, mas sem perder o “status de novos ricos”.
 

Figura 2: Sra. Isaura Miller. 
Acervo: Fototeca Municipal Ricardo Giovannini. Medida: 21cmx16cm

 O papel da mulher em espaços público-privado é uma recorrência de seus valores e poder 
aquisitivo. Assim a imagem fotográfica tornou-se documento enquanto registro, e monumento 
enquanto trunfo de ascensão social, ou seja, na prática, todas as atividades praticadas dentro do 
Clube Caixeiral, e assim registradas pela imagem fotográfica, demonstravam a evolução sócio 
econômica dos frequentadores e do Clube, mas ao mesmo tempo o domínio que a mulher 
exercia também em espaço público.
 Segundo Ana Maria Mauad,

A pose é o ponto alto da mise-em-scène fotográfica no século XIX, pois através dela 
combinam-se a competência do fotógrafo em controlar a tecnologia fotográfica, 
a ideia de performance, ligada ao fato de o cliente assumir uma máscara social, 
muitas vezes, não lhe competia e à possibilidade de uma nova forma de expressão 
adequada aos tempos do telégrafo, trem a vapor, enfim, um tempo que tinha como 
diversão imaginar o futuro (STANCIK apud MAUAD, 2011:12-13).

 Essa relação família-clube fica bem claro como o domínio mantém-se, pois só 
frequentavam pessoas que desenvolviam a mesma atividade, os “caixeiros” que com o passar 
do tempo desfrutavam de uma ascensão social, com a função de manter-se o sócio era uma 
forma de manter o controle de quem e de onde provinham essas pessoas. Consequentemente 
a mulher tinha um papel social importante, manter essa integração bem como as atividades ali 
desenvolvidas.

 E quanto à imagem fotográfica, registro permanente e também um poder invisível 
instalado, pois o registro não era exatamente aquilo a que se propunha, mas estabeleceu um 
processo de memória.
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 Essa memória, como construção da ação-reação estabelece dois pontos distintos: o 
tempo e o imaginário, que tem uma relação de encontro, sem definir limites entre si. O tempo 
acerca-se da formação de um espaço construído em etapas, que não são de evolução, mas sim 
de interação com as mudanças, e de desafios aos conceitos pré-estabelecidos.

 A releitura da imagem representa a busca do espaço, o imaginário se estrutura nas 
recordações vividas, pois enquanto fantasia, irá canalizar a relação direta de atividade ou 
emoções, que estão conscientes através do que foi vivido, diferentemente da imaginação como 
fantasma, que se tem como uma fantasia irrealizada, o desejo de ter vivido o momento.

 Quando Maurice Halbwachs, nos fala em memória coletiva e o tempo, utiliza-se a si 
como exemplo

pode-se dizer que o que rompe a continuidade de minha vida consciente e 
individual, é a ação que sobre mim exerce, de fora, uma outra consciência, que me 
impõe uma representação em que está contida (HALBWACHS, 2006:121).

 Isso nos reconfigura ao contexto vivido a partir da ação do grupo e sua posterior 
fragmentação, que ocorre pela troca de informações temporais, ou seja, a memória reconstitui 
os sentidos, mas estes não falam por si, falam pela formação e inserção do indivíduo no contexto. 
A memória condiciona-se e limita-se ao poder de se fazer lembrar, como lembrar, e o que deve 
ser lembrado, muitas vezes pela própria trajetória do indivíduo dentro do contexto em questão.

3.   Breve Histórico da Fototeca Municipal Ricardo Giovannini/Rio Grande – RS

 A criação da FMRG teve como propósito institucionalizar a salvaguarda da memória 
e da história da cidade do Rio Grande através da documentação fotográfica, o então Prefeito 
da cidade, Delamar Corrêa Mirapalheta, cria em 01 de julho de 1997 a FMRG sob o decreto 
n° 6.985 ficando esta localizada no Centro Municipal de Cultura Inah Emil Martensen até 
conseguir um prédio próprio. Todas as imagens que estavam no Setor do Patrimônio Histórico 
do CMC Inah Emil Martensen, Arquivo Geral da Prefeitura e Gabinete do Prefeito transferiu-
se para a FMRG a qual, no ano de 1998 inicia os procedimentos e as questões pertinentes à 
documentação do acervo da instituição recém-criada. 

 Estas imagens eram constituídas de imagens em positivo e em negativos flexíveis e 
gelatinas em cor e em P/B em diferentes formatos e caracterizam momentos políticos, questões 
urbanas da cidade, solenidades, expressões profanas, artísticas, eventos esportivos, bairros 
da zona rural e urbana, lugares de lazer e do modo de vida ofícios, sistemas educacionais e 
padrões tecnológicos inerentes ao desenvolvimento da cidade da década de trinta até os 
anos oitenta. Também neste mesmo período foi disponibilizada uma área do prédio a qual 
constituiu a Galeria da FMRG para a divulgação e diálogo do público com os seus bens visando 
à produção de conhecimentos e a divulgação do acervo. Para atender os propósitos e demandas 
da comunidade para com a instituição, o Prefeito Municipal Fábio de Oliveira Branco, através 
do Decreto 10.288 de 27 de maio de 2009, assinou a denominação da instituição que a partir 
desta data passou a chamar-se Fototeca Municipal Ricardo Giovannini.  
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 A Fototeca recebeu esta denominação em homenagem a Ricardo Giovannini que foi 
um grande fotógrafo, pintor e também cantor barítono que mais apresenta imagens assinadas 
nesta instituição museológica.

 A FMRG no dia 06/12/2012 mudou-se das dependências do Centro Municipal de 
Cultura Inah Emil Martensen para o prédio do Paço Municipal, localizado no Largo Eng. 
João Fernandes Moreira, s/n- Rio Grande/RS, no andar térreo. Cumpre mencionar que as 
dependências foram construídas de acordo com a Legislação para abrigar uma Instituição 
Museológica.

3.1   Imagens do Clube Caixeiral de Rio Grande

 A FMRG recebeu no ano de 2012 cerca de 750 imagens fotográficas provenientes e 
sobre o Clube Caixeiral de Rio Grande. O conjunto de imagens constitui-se em fotografias P/B 
e Coloridas, e estão no acervo da FMRG em Rio Grande/RS pelo seu valor simbólico. Importa 
mencionar que consideramos este material como uma coleção em formação, visto que está em 
processo de pesquisa. Quando da sua entrada na Instituição receberam o tratamento inicial: 
higienização, catalogação, digitalização (em processo) e acondicionamento na reserva técnica.

 As imagens do Clube Caixeiral remetem a um momento da cidade do Rio Grande que 
caracterizou uma entidade classista que atualmente está totalmente desencontrada, muito mais 
na ausência de vestígios materiais que a ressignifiquem, ou melhor, no desencontro desses 
vestígios, do que os seus próprios produtores que com o tempo foram esvaziando o grupo.

 A herança simbólica dessas imagens pode ser inserida na relação monumento-
documento, do qual nos fala Le Goff (2003) que se no passado a intencionalidade da história 
estava em memorizar os monumentos e transformá-los em documentos, no presente há uma 
tentativa do processo inverso, transformar o documento em monumento, ou seja, o valor dessa 
herança simbólica classista que está nas fotos, a partir do processo de musealização e encontrar 
a sua significação em um espaço no qual não foram produzidos. Essas imagens do Clube, 
destituídas do contexto de origem, estão sendo submetidas a um novo reconhecimento da sua 
carga simbólica, assim sendo não incidem a um processo final, mas a reinserção como bem 
simbólico de uma coletividade.

3.2    O Museu como “Lugar de Memória”

 Assim, para que possamos tentar algumas suposições, abordaremos o Museu enquanto 
“lugar de memória” e “lugar para a memória”, enquanto o primeiro é o referencial, o “endereço” 
que se ressignifica pela materialidade dos vestígios, o segundo é o momento que se configura 
através das ações que promovem a relação entre o objeto e a sociedade, e todo o contexto que 
predispôs (compreende?) essa construção. Ainda nesse contexto da Museologia, o primeiro é 
o fenômeno, que se configura com a tríade de relações estabelecidas entre o homem, o objeto 
em um cenário, que chamamos de fato museal, que figura como principal objeto de estudo da 
Museologia. Esse fenômeno se efetiva com um processo, que pode ser compreendido como 
musealização. Este processo se dá pelo desencadeamento de processos técnico-científicos que 
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compreende a aquisição, salvaguarda e comunicação. Processo este que transforma o objeto em 
documento da realidade da qual foi separado. 

 O conceito de vontade de memória, sistematizado por Nora, encontra eco no conceito 
de musealidade, que seria a percepção de que alguns objetos devem ser valorados e coletados 
para fins identitários e de representação, para que não entre em rota de esquecimento. É no 
cenário museu, ou na casa de memórias (CANDAU, 2006) que se dá o encontro entre os objetos 
(objetividade) e o imaginário das pessoas (campo da subjetividade). 

 O Museu (lugar) diferentemente de Museologia(estudo), que ao longo de sua formação 
transitou entre o domínio através da acumulação até o poder sobre essa acumulação, permitiu a 
esfera social através de um campo de tensão,  relações de poder  e também uma reconfiguração 
do processo histórico continuamente, entendendo que o domínio através da acumulação era 
também um domínio sobre a memória histórica de uma coletividade, esse processo a partir 
dessa ideia de mobilização do mundo e as relações de poder está conectada com a origem 
dos museus. Se por um lado os processos colonialistas marcaram os museus como lugares de 
espoliação e de saques, por outro, esta acumulação imperiosa facultou aos museus a criação de 
diversas disciplinas científicas, sobretudo no século XIX. 

 De acordo com Bruno (2006)

[...] os museus são lugares da memorização, tanto quanto do esquecimento; são 
orientados para a consagração, valorização e preservação da herança patrimonial, 
mas também evidenciam preconceitos e dogmas sobre as manifestações culturais; 
são espaços para as multidões, da mesma forma que abrigam a fruição individual: 
e são, ao mesmo tempo, cenário e palco de extroversão e local de guarda e 
conservação. (BRUNO, 2006:120).

 Essa configuração é recorrente, pois ao mesmo tempo em que processa a memória, 
afasta os produtores dessa memória, pois as ações de salvaguarda ainda são desconhecidas 
desses produtores. Isso então seria a ação produtora da “acumulação” por parte da sociedade e 
que tenta transferir na maioria das vezes aos museus, quando se sentem ameaçados de extinção 
e tomam consciência disso.
Assim Baudrillard (1993, p. 69) diz

O concerto da funcionalidade vincula-se ao objeto na medida em que este se 
realiza com justiça ao mundo real e às necessidades do homem. Essa relação 
mediaria o objeto ultrapassar precisamente sua função, tornar-se elemento de 
jogo, de variantes, de ressignificações. De sua função primária, o objeto desloca-
se para um sistema de signos culturalizados, quando então, se esvanecia a relação 
simbólica (CASTRO apud Baudrillard, 2009:66).

 Entendemos que essa ideia pode ser conectada com a própria noção de cultura material, 
a partir do sentido que os objetos têm para uma coletividade. No campo dos museus, a esse 
deslocamento de olhar chamamos de musealização. O mais importante aqui é pensar que os 
valores, os simbolismos, só podem ser compreendidos e interpretados no seio social, conectados 
em suas redes de significação. Por este prisma, só podemos compreender a cultura material em 
sua plenitude se lançarmos um olhar que atravesse a epiderme do objeto e penetre onde ele 
pulsa, no coração da vida social.
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 Assim, para Barthes (1987, p.18) “o objeto talvez não possua mais uma força, mas possui, 
certamente, um sentido” (CASTRO apud BARTHES, 2009:66). É uma ação que tenta inserir 
o objeto novamente ao processo memorial, mas que certamente essa ação encaminha-se ao 
processo histórico, já que se desvinculou de seus produtores e herdeiros desse processo. Assim, 
com base em Debary (2010), podemos chamar esse processo de renascimento do objeto. Ele sai 
da rota de descarte, do processo que inevitavelmente o transformará em lixo, e, por intermédio 
de uma força memorial, que vem geralmente de empreendedores de memórias, oferece um 
novo sopro de vida às coisas. A oportunidade de ganhar uma vida patrimonial; de entrar em 
um novo esquema simbólico, em outras teias de significados. 

 Só compreendemos a missão de um museu quando entendemos as ações que estão por 
de trás desse processo. As ações técnicas estão condicionadas ao processo de salvaguarda desses 
objetos, no entanto o papel da formação e pesquisa nas coleções dentro de um museu e a forma 
como são conduzidos é que configuram se de fato a existência desse museu é válida. Mas nesse 
processo de construção das coleções é que assistimos a legitimação do poder e o processo de 
seleção que é feito a partir de interesses que remetem ao que expor para quem e de que forma. 
Assim Castro (2009), nos diz que

Em seu perfil institucional, o museu não é um espaço neutro; como instituição 
que seleciona, guarda e transmite informações, constrói e define, sob determinado 
ponto de vista, um contexto social. Ao sustentar verdades incontestáveis em sua 
legitimidade ao selecionar, pesquisar e expor seu acervo, o museu torna-se uma 
estrutura imobilizada no próprio discurso, com a dificuldade de comunicar 
diferenciados aspectos dos vários contextos sociais expressos aos objetos 
(CASTRO, 2009:72).

 É nesse viés que o Museu recorre ao seu poder através da acumulação para manter seu 
status quo, como se definisse um ponto de partida onde o indivíduo não analisa o processo 
dos objetos, apenas observa o “objeto” como produto, como espelho de si, e, além disso, ao 
indivíduo também é concebido aquilo que deve ser observado, e como.

 Como nos coloca Castro (2009)

Ao objeto socializado impõem-se hierarquizações e racionalidades que endossam 
o critério do contexto estético, cujos códigos nem sempre são enunciados. 
Sem desprender-se de sua função protetora/destruidora, ou de sua dimensão 
religiosa/profana, a interdição museológica imposta à obra de arte quase sempre 
é dissimulada, arbitrária e sacrificante, fazendo a arte transformar-se em um fim, 
um fim supremo (CASTRO, 2009:84).

 De todo o modo, o processo de salvaguarda expôs a fragilidade da memória, de um 
grupo semi – extinto, onde o lugar físico, produtor dessas memórias caixeirais não existem 
mais. Como salienta CHAGAS (2002) a preocupação não está nos objetos, mas com o espaço e 
a relação desses com os objetos, que pode ou não estimular novas produções e convívio com a 
diversidade cultural. Pois quando se remonta museograficamente “ao passado é reinventar um 
passado, uma vez que dele guardam-se apenas restos”.
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 Na relação do que ainda musealiza-se, ou seja, imagens de uma categoria que permeou 
a sociedade riograndina em um momento de auge econômico, entre os séculos XIX e XX, e 
configurou-se como uma sociedade burguesa, não deixa dúvidas que as imagens predispõem 
a mostrar essa ascensão e poder, e isso CHAGAS (2002) nos coloca que memória e poder 
exigem-se, pois onde há “memória há poder, e onde há poder há exercício de construção de 
memória”. Ou seja, a própria produção de vestígios das entidades classistas, remetem ao que 
deve ser de fato lembrado, enquanto   sociedade de cunho operário, tornou-se sem cerimônia 
uma sociedade burguesa de fato, e responsável por uma nova configuração de poder.

 A mudança dessa relação de poder e memória só terá uma ação significativa de fato, 
no momento em que mudar os indicadores de poder e suas ações dentro das esferas museais, 
e isso não   sugestiona a anulação do processo de salvaguarda praticado dentro da reserva 
técnica, mas tenta propor a forma como esse acervo deve aproximar-se na sua continuidade da 
sociedade que de alguma maneira o produziu, através do espaço temporal.

Considerações Finais

 Entender uma sociedade classista, enquanto grupo, que cria sua suas regras e códigos 
de comunicação, é perceber como uma sociedade que orbita em torno dela se desenvolve. O 
registro fotográfico desses membros, no caso as mulheres seguem a mesma trajetória, ou seja, 
a transformação do feminino nos seus costumes, modo de vestir, e a postura que demonstram 
diante da câmera fotográfica, nos leva a tentar desafiar qual o sentido de fato desse poder 
simbólico, ou melhor, o que seria esse tal poder? E de fato quais representações devemos 
interpretar a partir do registro fotográfico.

 Além disso, as instituições museais ainda atravessam o estigma da sua formação, e isso 
incide no processo de concepção e reestruturação de como haver ações práticas e de interação 
entre os objetos, no nosso caso imagens, e o indivíduo e a coletividade, mas para que isso 
aconteça precisa haver reconstrução de valores a partir do entendimento do que é poder, 
memória e museu, para compreendermos o Objeto de Estudo e suas trajetórias.
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