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OS CASAMENTOS EM RIO GRANDE:
UMA RECORDAÇÃO A PARTIR DA FOTOGRAFIA'

ADRIANA KIVANSKI DE SENNA"

RESUMO
Este artigo aborda a utilização da fotografia de casamento como fonte para a
compreensão dos hábitos e costumes da população rio-grandina frente à
instituição matrimonial, preocupando-se em relatar aspectos da utilização do
retrato. A homogeneidade nas poses, expressões e vestimentas, bem como a
semelhança nos painéis de fundo dos estúdios, demonstram poucas mudanças
ao longo de aproximadamente 30 anos, evidenciando também a permanência
de alguns fotógrafos na cidade, como Tonietti e Giovannini.

1 - INTRODUÇÃO

Mesmo sendo constantes os celibatos e as uniões ilegítimas, o
casamento tinha uma função específica na sociedade brasileira do passado.
Por casamento referimo-nos aos arranjos para a união aprovados pela
sociedade, com referência especial ao relacionamento institucionalizado de
marido e mulher. Algumas referências ligam-no às cerimônias que servem
para estabelecer estes relacionamentos entre homens e mulheres.'

No séc. XIX os matrimônios se realizavam num círculo limitado e
estavam sujeitos a certos padrões e normas que agrupavam os indivíduos
socialmente em função da origem e da posição sócio-econômica ocupada".
No entanto, a fusão dos grupos sociais e raciais ocorreu paralelamente
através das uniões esporádicas e da concubinagem.

Torna-se possível, então, estabelecer uma íntima relação entre
casamento, cor e grupo social. Os matrimônios, que eram a opção de uma
certa parcela da população, estiveram também, comumente, circunscritos
aos grupos de origem, representando a união de interesses, notadamente
entre a elite branca. Esta, interessada na manutenção do prestígio e da
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levantamento/aquisição de fotografias, quer na catalogação e conseqüente
análise das mesmas.

A bibliografia referente ao retrato de casamento é significativamente
diminuta, encontrando-se informações esparsas em textos, artigos ou
üvros", predominando uma análise sobre as fotografias que constituem
álbuns de família.

No entanto, desta série já disponível, algumas observações podem
ser feitas, como, por exemplo, o convencionalismo das atitudes, ora
apresentando a clássica imagem do marido patriarcal, comodamente
sentado e sua esposa em pé, situação pouco percebida, comumente
utilizada nas fotografias de toda a família. Uma das fotografias com esta
disposição é a seguinte, cujo casal não pôde ser identificado, mas que pode
ilustrar esta característica.

estabilidade social, procurava limitar os casamentos mistos quanto à cor,
assim como em desigualdade de nascimento, honra e riqueza. Obviamente
aconteciam os casamentos que integravam indivíduos de camadas sociais
distintas, bem como com estrangeiros que buscavam ascender socialmente,
mas desde que isto pudesse ser interessante à família e à comunidade
local, e numa proporção de ocorrências infinitamente menor do que aqueles
ordinariamente celebrados.

Pelo menos para certos estratos da população, o casamento, visto
sob esta perspectiva, era um ato social de grande importância, polarizando
vários interesses, e limitando-se a um círculo muito restrito. Estas
características, no entanto, não são homogêneas a toda a população; entre
as pessoas humildes ou provenientes de famílias ilegítimas, esta
importância, embora existisse, não adquiria maior relevância.

Apesar das pressões da Igreja em sacramentar as uniões, uma
parcela significativa permaneceu vivendo em concubinato e procriando
filhos ilegítimos, constituindo um outro tipo de família comumente
encontrada, e que não será aqui analisada, tendo em vista que destas
uniões não encontramos registros fotográficos, muito provavelmente porque
não devam ter ocorrido.

Dificuldades em se arranjar casamentos, o alto custo das despesas
matrimoniais, bem como as pressões da Igreja no sentido de serem
evitados os casamentos com infiéis, foram fatores que dificultaram a
proliferação dos matrimônios.

Diante da complexidade de fatores envolvidos, aparentemente o
amor, como estímulo para o casamento, parece ter ocupado lugar de menor
importância, surgindo como uma conseqüência da vida em comum. O que
normalmente é percebido são as referências à dedicação e gratidão ao
outro cônjuge.

2 - O RETRATO DE CASAMENTO Fotografia de casamento - Ano provável: 1925

A incorporação dos retratos de casamentos à pesquisa foi, ao mesmo
tempo, revelação e conseqüência desta. À medida que a investigação foi
avançando (especificamente nos acervos do Museu Histórico da Cidade do
Rio Grande e na Biblioteca Rio-Grandense), as fotografias foram surgindo,
tendendo ao aumento à proporção que me interessava em levantar as
fotografias de família.

Os retratos aqui apresentados ocorrem num período de tempo
bastante abrangente: 1904, 1918 e 1925. Pode-se perceber pouca, ou
antes, quase nenhuma alteração no comportamento dos fotografados, o que
demonstra que, ao longo de vinte anos ou mais, a pose para a fotografia, os
cenários e as vestes não se alteraram na cidade do Rio Grande.

Portanto, esta etapa é relativamente recente, quer no

Outra atitude evidenciada, e que predominava, destacava o casal
que, artificialmente, se comporta para a pose esperada. Nesta série, os
noivos estão em pé, lado a lado e de frente para a câmara fotográfica, como
pode ser percebido na fotografia a seguir, tirada em 16 de junho de 1904,
retratando o casamento de Antonio Capuim Dalla Riva e Adelaide Spesiali;
percebe-se a rigidez nos traços, em que os noivos, a exemplo do que
acontecerá nos anos seguintes, não esboçam nenhum sinal de alegria. Este
retrato foi também realizado no estúdio de R. Giovannini, depreendendo-se
daí que este fotógrafo atuou na cidade do Rio Grande por um espaço
temporal de cerca de 40 anos aproximadamente, uma vez que registros

3 Destaque-se o livro de Leite, 1993.
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fotográficos deste estúdio ainda foram encontrados em 1940. Até agora, as
fotografias observadas foram tiradas em estúdio fotográfico, procedimento
que acontecia após a celebração religiosa do casamento.

Fotografia de casamento de Antonio Sóstenes Barros e Marietta Dalla Riva Barros

Dispondo, então, de algumas fotografias, partiu-se para o modelo de
sistematização sugerido por Kossoy (1989), com algumas adaptações e
simplificações pertinentes, acrescido de dois itens sugeridos por Mauad
(1995, no item Tempo, a inclusão de "dia/noite" e, também, do item
tamanho da foto) como no exemplo abaixo.

Fotografia do casamento de Antonio Capuim Dalla Riva e Adelaide Spesiali

Quanto ao estúdio fotográfico, este torna-se camarim, palco e
cenário. É um cenário na medida que recria ambientações pretensamente
requintadas, embora não muito diversas, utilizando-se de alguns acessórios
disponíveis, como telões pintados para os fundos, cortinados, flores, vasos,
etc. Os personagens (noivos) são convidados a passar seus sentimentos
através de atitudes convencionais, eternamente guardadas com a
duplicação de sua imagem.

A fotografia a seguir poderá evidenciar isto; nela estão retratados
Antonio Sóstenes Peres Barros e Marietta Dalla Riva Barros no dia de seu
casamento, ocorrido em 30 de julho de 1931. O fotógrafo, desta vez, era
Tonietti, percebendo-se uma certa proximidade entre a pose e direção do
olhar dos noivos com as fotografias anteriormente observadas. Um detalhe
nesta fotografia: a presença, aos pés dos noivos, de duas almofadas,
situação que será característica a toda a década de 30, 40 e meados da de
50, em muitas vezes aparecendo apenas uma almofada aos pés dos
noivos. Segundo informações obtidas oralmente, entre as famílias de
maiores condições econômicas, as mulheres confeccionavam a almofada
sob a qual se ajoelhariam no dia do seu casamento; normalmente estas
eram ricamente adornadas. Outra alternativa, para aqueles de menores
posses, era a de utilizar-se das almofadas disponíveis nos estúdios
fotográficos e realizar, naturalmente, sua fotografia.

I - Referência visual do documento:

11 - Procedência do documento:

1. Local onde se encontra: Museu Histórico do Rio Grande
2. N.º de tombo:
3. Origem da aquisição:
4. Tipo de aquisição, data e outros detalhes:
5. Adquirido com outros documentos? ( ) sim ( ) não
6. ( ) Peça avulsa ou ( ) parte de um conjunto de fotos.

11I - Conservação do documento:

1. Estado atual de conservação: ( ) bom ( ) regular ( ) mau
( ) péssimo

2. Condições físicas de armazenamento:
3. Condições ambientais:
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IV -Identificação do documento:

1. Assunto:
Fotógrafo:
Tecnologia:

Espaço/tempo (dia/noite):
Tamanho da foto:

V - Informações referentes ao assunto:

VI -Informações referentes ao fotógrafo:

1. Fotógrafo autor do registro:
2. Endereço do fotógrafo:
3. Cenários:
4. Características de estilo:

Significativas para a análise sobre este tema, o retrato de casamento,
são as reflexões sugeridas por Míriam M. Leite, no livro Retratos de família.
No quinto item do livro ("O retrato de casamento"), a autora afirma que o
retrato "vem sendo o legitimador e faz parte da publicidade do casamento.
Não só torna pública uma relação como, com o passar do tempo, acaba se
confundindo com a lembrança do próprio casamento" (p. 111). De tal forma
que, a partir de um relato oral acerca de uma fotografia (foto abaixo), foi-nos
informado que, tendo os noivos realizado o casamento na Itália, onde não
tiraram nenhuma fotografia da cerimônia, chegados ao Brasil, e mais
especificamente ao Rio Grande, a noiva ouviu, e acolheu, a sugestão de
irem, ela e o marido, a um estúdio fotográfico e fazerem uma foto que em
tudo pudesse lembrar aquelas tiradas por ocasião de um casamento. Tal
depoimento demonstra a importância dada ao registro visual do matrimônio
realizado.

Esta fotografia, sem dedicatória, organizada em uma espécie de
cartão-envelope (medindo 22cm x 15cm) bastante resistente, foi tirada no
estúdio do fotógrafo R. Giovannini (o ano era 1925) e pode ser percebida ao
fundo uma parede adornada com motivos florais. A noiva já não usa o véu,
uma vez que, estando casada, não poderia utilizar-se daquele símbolo
associado à pureza; quanto ao noivo, percebe-se, nitidamente, que as
vestes foram emprestadas (quer seja por familiares ou pelo próprio
fotógrafo, o que era mais usual).
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Fotografia de Rodolfo e Pascoalina Gozzer

A partir daí, Leite elenca uma série de possibilidades de
interpretação, por ela alcançada a par de suas pesquisas da imagem
fotográfica, sugerindo, à semelhança de Kossoy, uma constante
interconexão entre iconografia (o nível descritivo) e iconologia (o nível
interpretativo) .

Em Dubois (1994), pode-se acompanhar o percurso histórico das
posições defendidas pelos críticos e teóricos quanto ao princípio de
realidade próprio à relação da imagem fotoquímica com seu referente, como
segue:

a) a fotografia como espelho do real (discurso da mimese), um
analogon objetivo do real. Postura predominante no século XIX e que
influenciou a leitura fotográfica dos álbuns de família, representantes
estereotipados de um mundo sem conflitos, possível de ser depreendido
pela imagem fotográfica;

b) a fotografia como transformação do real (o discurso do código e da
desconstrução). Aqui, a imagem fotográfica não é um espelho neutro, mas um
instrumento de análise, de interpretação e até de transformação do real; e

c) a fotografia como traço de um real (o discurso do índice e da
referência). Para Derrida, citado por Dubois (1994), é um "processo de
atribuição", por meio do qual se remete, inevitavelmente, a imagem a seu
referente. Aqui, as fotografias propriamente ditas quase não têm
significação nelas mesmas: seu sentido Ihes é exterior, é essencialmente
determinado por sua relação efetiva com o seu objeto e com sua situação
de enunciação. A foto é, em primeiro lugar, índice (um processo de conexão
física, vestígio de que algo aconteceu). Só depois ela pode tornar-se ícone
(semelhança) e constituir-se em símbolo (adquirir sentido)
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As análises sobre o retrato de casamento acompanham esta última
perspectiva, ou seja, a da fotografia como traço de um real.

Schaeffer (1996) amplia um pouco mais essas considerações. Para
ele, no índice (informação) objetos e fatos são individualizados, sendo,
assim, uma manifestação do espaço temporal, enquanto ícone (análise
interna) é apreendido como signo de essência, ligado à noção de analogia.
Vejamos o exemplo: o retrato de casamento

_ índice (informação) ~ os noivos reuniram-se para tirar a foto e

registrar o casamento;
_ ícone (análise interna) ~ interpretação que se depreende a partir

da análise da fotografia;
_ mensagem (vinculada à linguagem e ao receptor) ~

intencionalidade do fotógrafo ao retratar os noivos.

Acredito que a referência a estes autores, bem como a utilização de
seus pressupostos interpretativos, não devem ser excludentes, mas sim
complementares, de tal forma que sua utilização concorra no sentido de
elucidar, esclarecer e interpretar a fotografia, documento de investigação
histórica.

Sobre o retrato de casamento, afirma Leite que:

Como o retrato deve tornar pública a união, existe uma preocupação que não
é só dos noivos, mas das famílias de origem, de produzir um espetáculo para
ser apreciado por todos os conhecidos, parentes ou não, para reafirmar que
se realizou um "bom casamento". O retrato é tirado quando o casamento é
consagrado pelas duas famílias ... (Leite, 1993, p. 125).

A dissidência a esta norma esperada não era retratada, evitando-se
assim a lembrança daquilo que não foi aprovado e que portanto deve ser
esquecido, como sugere Susan Sontag, citada por Aracy Amaral,
mencionando que, através "da fotografia, cada família constrói uma crônica
_ retrato de si mesma - uma coleção portátil de imagens que testemunha
sua coesão" (Amaral, 1983), nunca a fragmentação do todo.

No seu argumento final sobre o retrato de casamento, Leite afirma
que tais rituais, que incluem o retrato, evidenciam a permanência de
questões ligadas à memória individual e coletiva, aproximando-se de
Baudelaire que coloca a foto como um auxiliar da memória, uma
testemunha daquilo que já foi. Aqui, podemos lembrar também do
argumento explicitado por Kossoy, que em muito se assemelha ao de Leite:

O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o congelamento
do gesto e da paisagem, e portanto a perpetuação de um momento, em
outras palavras, da memória: memória do indivíduo, da comunidade, dos
costumes, do fato social, da paisagem urbana, da natureza. A cena registrada
na imagem não se repetirá jamais. O momento vivido, congelado pelo registro
fotográfico, é irreversível (Kossoy, 1989, p. 101).
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Miriam Leite finaliza por encontrar na criação e recriação da "imagem
paradigmática" da família, a convivência de velhos símbolos com novos
sentimentos e aspirações, transfigurados nos rituais do casamento como
afirmações da vida.

Pierre Bourdieu, citado por Míriam Leite, analisa a rápida difusão da
prática de tirar estas fotografias de cenas familiares, como as do
casamento, elencando algumas motivações:

... a proteção contra o tempo, que torna a fotografia um substituto mágico do
que o tempo destruiu; a comunicação com os outros e a expressão de
sentimentos; a auto-identificação, o prestígio social conquistado pela proeza
técnica, pela realização pessoal ou pela despesa ostentatória; a distração ou
jogo e/ou a evocação da memória evanescente (Leite, 1993, p. 87).

A proximidade entre os retratos de famílias de origem, etnia ou cor
diferentes e a incorporação precoce do ritual de "tirar retrato" aos ritos de
passagem (os que acompanham a passagem de um indivíduo de um status
social para outro, no decorrer de sua vida) das famílias, ao mesmo tempo
que padronizam, ou dão uma certa característica que aproxima os retratos,
levam a supor que "quem viu os de uma família viu os de todas", admite
uma interpretação intersubjetiva, através da identificação do observador
com as imagens examinadas, de tal modo que, em muitas citações, temos a
sensação de estar vendo referenciais anteriores que nos permitem
interpretar a fotografia observada, pois a análise interpretativa desta só se
torna possível no instante em que nossos referenciais decodificam esta
imagem, carregada de significados de acordo com nossos interesses.

A leitura das fotografias exige sempre a formação de seqüências para
completar sua mensagem e de uma hierarquização que permita penetrar as
relações internas das posições sociais ou uma ordenação cronológica
expressiva. O Dr. Hilário Franco Jr., em palestra proferida na UFRGS (Porto
Alegre), acrescenta outros cuidados imprescindíveis para a análise destas
fotografias, como a contextualização detalhada da série a ser estudada; a
observação, em cada imagem, da distribuição espacial dos elementos, os
eixos visuais, as oposições, as lacunas, ... ; o destaque aos elementos
comuns e específicos das várias unidades da série; a identificação de
leituras possíveis para a própria época, levando em conta os códigos
estéticos, sociais, religiosos e valorativos daquele contexto e, ainda, a
comparação com imagens ou séries correlatas de outros momentos daquela
mesma sociedade e/ou de sociedades contemporâneas.

A fotografia funciona como índice do que foi e por onde passou a
família. É um referencial do que já foi, do que passou e principalmente
daqueles que já desapareceram, recuperando assim a presença dos
ausentes que se preocuparam em perpetuar seus momentos mais
significativos, permitindo-nos conhecer situações e momentos do cotidiano
que nos chegam silenciosos e imóveis.
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