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A família é pois uma arrumação de móveis, soma 

de linha, volumes, superfícies. E são portas, 

chaves, pratos, camas, embrulhos esquecidos, 

também um corredor, e o espaço 

entre o armário e a parede 

onde se deposita certa porção de silêncio, traças e 

poeira 

que de longe em longe se remove…e insiste. 

Carlos Drummond de Andrade 
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Resumo 

 

A presente dissertação intitulada Materializar afetos: entre universos e registos da memória 

familiar burguesa e os seus usos sociais trata as dinâmicas da memória familiar burguesa e todo 

o seu universo simbólico e material. Os afetos são desconstruídos dando lugar à análise da 

oralidade e da conservação dos objetos herdados pela família. Estudámos como se mantém viva 

a memória familiar de tempos passados, assim como a identidade social da família. Procurámos 

perceber onde se apoia e que contornos toma, através de uma análise sobre a casa e os seus 

interiores, assim como da fotografia e dos postais ilustrados. 

Palavras-chave: memória familiar, burguesia, fotografia, postal-ilustrado. 
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Abstract 

 

This dissertation entitled Materialising affections: between bourgeoisie family memory 

universes and records and its social uses covers the bourgeoisie family memory dynamics and all 

its symbolic and material universe. The affections are deconstructed and make way to an 

analysis of the oral aspects and the family inherited objects conservation. It was studied how the 

family memory was kept alive in the times past as well as the social identity of the family. It was 

tried to perceive what are the contours and where does it find its support through an analysis 

about the home and its interiors, as well as photographs and illustrated postcards. 

Key words: family memory, bourgeoisie, photograph, illustrated postcard.  
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Introdução  

 

A família, do ponto de vista individual, familiar e social, e a memória são dois elementos 

fundamentais para o enquadramento do indivíduo. Se a família dá a vida, a memória dá sentido 

à vida, fazendo dos indivíduos seres racionais, com história e sentido de identidade social. Este 

apego é essencial para o estudo da memória familiar, pois seja ela de índole afetiva e/ou 

socioeconómica, traduz-se em atitudes e comportamentos que visam criar e preservar a 

memória familiar.  

Neste trabalho procurámos perceber quais são os contornos desta memória, quais são os 

seus traços e vestígios e como se ritualiza nos dias de hoje. Procurámos objetos que tenham 

pertencido a familiares ascendentes, alguns dos quais são desconhecidos, fisicamente, dos 

descendentes familiares atuais. A investigação obrigou-nos a recuar aos finais de Oitocentos e 

primeiras décadas de Novecentos de forma a acompanhar a inscrição dos objetos na época em 

que emergiram e apreender os significados sociais de que eram dotados. Este recuo histórico 

permitiu-nos compreender melhor os usos e sentidos que revestem, no presente. 

Estudar os processos da memória implica conhecer a bibliografia da especialidade de 

forma a contextualizar o nosso estudo e nela encontrar os fios de interpretação e de busca de 

sentido do nosso objeto. Começámos por apresentar as fontes e a importância das 

materialidades para o estudo da memória familiar. De seguida, realizámos uma síntese analítica 

dos contributos dos principais autores de referência, desde que Maurice Halbwachs inaugurou 

os estudos do campo da memória e formulou as primeiras conceções acerca da memória 

coletiva. 

No terceiro capítulo apresentámos a família com quem trabalhámos ao longo de um 

conjunto de entrevistas com o fim de entrar no universo da memória familiar e perceber os seus 

mecanismos de construção e preservação bem como os usos sociais da memória familiar, no 

presente. Tentámos assim estudar, por um lado, objetos que materializam a memória familiar e 

atender à importância das narrativas, orais, escritas e genealógicas, na preservação da memória 

familiar. Por outro lado, visámos apreender os contornos dos usos sociais da memória familiar 

assim como as conexões sociais que a parentalidade confere. 

Nos capítulos seguintes, centrámo-nos na casa e nas suas dinâmicas, interiores e 

exteriores. Aqui estudámos o universo de materialidades da memória familiar que reconstituímos 

a partir das entrevistas à família em estudo. Ao mesmo tempo, procurámos realizar um 
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contraponto entre os objetos e os seus usos, a partir dos registos orais e dos sentidos que a 

família atribuía a esses mesmos objetos. Neste campo, privilegiámos dois universos particulares: 

a fotografia e o postal ilustrado. Estudámos ainda objetos elaborados pelas mulheres da família 

para uso quotidiano. Pretendemos assim compreender os sentidos dos objetos no passado e no 

presente, tentando perceber como eles constituem suportes de construção e de preservação da 

memória familiar.  

Na História da Vida Privada, coordenada por Philippe Ariès e George Duby, o século XIX 

aparece definido de três formas: “o século de ouro da vida privada”, “o século da curiosidade” e 

“o século das comemorações”1. Na perspetiva da análise em que se insere o presente estudo, 

estas três dimensões - vida privada, curiosidade e comemoração - ajudam-nos a contextualizar a 

importância destas temáticas enquanto marcas definidoras do universo social de então. Na 

mesma linha, ajudam-nos a compreender os investimentos e as manifestações históricas que 

revestiram e se refletiram na centralidade atribuída à família, os seus valores, lugares e objetos 

que a povoam e ampliam o sentimento de família e de privacidade. Mas como penetrar neste 

universo? O espaço adequado é por definição o palco onde se desenrola a vida privada. Daí a 

importância que atribuímos ao ambiente em que as memórias familiares são produzidas e 

transmitidas. Neste capítulo tomamos o estudo da antropóloga francesa Béatrix Le Wita, 

intitulado Ni vue, ni connue: approche ethnographique de la culture bourgeoise, como referência 

central. Aí mostra-se como é junto dos produtores da memória que podemos perceber como 

esta funciona2.  

O objetivo deste capítulo passa por compreender quais são e como se formam os traços 

que compõem a memória familiar bem como os seus usos sociais, problemática central do 

nosso estudo. Os vestígios são todos os elementos preservados pela família e que têm como 

função espelhar, contar e atualizar a história da mesma. Este género de recordação, como indica 

Pierre Nora, surge da consciência efetiva de que a memória tem as suas limitações no que 

respeita à espontaneidade e, como tal, necessita de estabelecer sistemas e critérios de 

recordação e fixação da mensagem3.  

No caso em estudo, a família que nos permitiu a entrada no universo da sua memória 

familiar, importa referir que se trata de uma família de ascendência nobre, mas fortemente 

                                                           
1 Philippe Ariès e Georges Duby (dir.), História da Vida Privada, vol. 4 (Porto: Edições Afrontamento, 1990). 
2Béatrix Le Wita, Ni vue, ni connue: approche ethnographique de la culture bourgeoise (Paris: Étitions de la Maison de Sciences de l’Homme 

Paris, 1995), 135. 
3 Pierre Nora, Les Lieux de Mémoire (Paris: Gallimard, 1997). 
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influenciada pelos valores e estilo de vida burgueses4. Importa ainda referir que o nosso objetivo 

não foi estudar a história de vida desta família, mas tão-somente interrogarmos expressões e 

materialidades da sua memória familiar, a partir da partilha dos lugares e objetos que guardam 

as suas memórias e as recordações e sentidos que cada membro tem das mesmas. 

Desta forma, interpelámos diretamente a família para que nos mostrasse e indicasse os 

seus suportes da memória. Não perguntámos por histórias específicas ou objetos em particular. 

Estes foram aparecendo pouco a pouco, em paralelo à confiança que nos foi depositada ao 

longo do curso do trabalho e das entrevistas realizadas.  

Vamos, com isto, ao encontro do que o escritor Marcel Proust diz ser um esforço pela 

busca “vã” da captura do passado – a designada memória voluntária. Para este autor, a 

memória voluntária não atinge o pleno estatuto de memória, porquanto é superficial 

relativamente à memória que a faz evocar, por exemplo, a partir de um aroma, um sabor ou um 

som – a memória involuntária5. No entanto, é difícil prever quando esta surge e que contornos 

toma. Esperamos, porém, que associada a esta busca pela memória voluntária e respectivos 

suportes, se despertem repentinamente lembranças já esquecidas há muito e que reaparecem 

ao revisitar a memória já tantas vezes repetida e relembrada. 

Por vezes, a memória voluntária é desvalorizada pelo seu caráter pouco espontâneo. Mas é 

necessário ver como esta memória mantém um papel fulcral no sentimento de pertença dos 

grupos e das famílias, contribuindo para a representação da sua história – apesar das falhas, 

omissões e eventualmente deturpações. São estas memórias as lembranças que 

carinhosamente guardam que devem ser também questionadas pelo investigador. 

Procurámos sobretudo o espaço doméstico, pois é nele que se aloja, arruma e se organiza 

essa memória, que está assim circunscrita ao espaço que só pertence à família. Precisámos, 

para isso de prestar mais atenção aos detalhes que fazem parte do mundo de encantamento 

das famílias, os mais pequenos objetos que guardaram religiosamente e que se mantêm 

conservados pelos parentes atuais, sejam cartas, postais, coleções particulares, e outras 

«minudências»6. 

No entanto, a memória da família extravasa o seu palco de eleição e prolonga-se ao 

exterior, compreendendo os momentos de lazer, as férias ou viagens de amigos e de parentes.. 

                                                           
4 Vide Breve Retrato da Família. 
5 Marcel Proust é o escritor do seu tempo que mais se debruça sobre a problemática do tempo nos seus romances:  Marcel Proust, À la recherce 
du temps perdu, citado a partir de Adair Felizardo e Etienne Samain, «A fotografia como objeto e recurso de memória», Discursos Fotográficos, 
Londrina, vol. 3, nº3 (2007): 216. 
6 Irene Vaquinhas, «A Época Contemporânea – Introdução», em História da Vida Privada em Portugal, vol. 3, dir. José Mattoso (Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2011), 10. 
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As memórias viajam, abrangem o mundo relacionando a família, o interior da casa, a sua 

história e o mundo exterior: os postais, as fotografias, as loiças, os “souvenirs”… Estes e outros 

elementos são ilustrações do que procuramos estudar e acompanhar. Segundo Derrida, uma 

característica inerente a todos os arquivos familiares é a curta separação que existe entre o 

privado e o público, pois, para este filósofo francês, não há arquivo sem exterior7. O arquivo 

começa precisamente onde a memória acaba – resultado da noção moderna de finitude, da 

aceleração do tempo e do consequente “mal-estar” sobre a ideia da morte. Philippe Artières 

afirma, por seu turno, que passamos o nosso tempo a arquivar as nossas vidas: arrumando, 

desarrumando, reclassificando8. Seguem-se as bases destes arquivos domésticos da memória, 

as suas “arrumações” e “desarrumações”, assim como as suas “reclassificações”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Jacques Derrida, citado a partir de Amanda Borges Almeida da Fonseca, «Colecionador de Cacos: a memória de Carlos Drummond de 
Andrade», Revista Portuguesa das Humanidades, 2014, fasc.2, 104. 
8 Philippe Artières, Arquivar a própria vida, citado a partir de Amanda Borges, «Colecionador de Cacos: a memória de Carlos Drummond de 
Andrade»…, 97.   
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1. Fontes para o estudo da memória 

 

O estudo da memória torna-se difícil não só pelo seu carater íntimo, mas também pelo seu 

lado subjetivo. Esta subjetividade é inerente aos objetos e vestígios e, no nosso caso, evidenciou-

se logo a partir do momento em que procurámos fontes para estudar o nosso objeto. As fontes, 

quando aplicadas ao estudo do universo familiar, podem ser ou não escritas – apesar de 

podermos sempre considerar a existência de cartas, diários, livros de genealogia, entre outros 

documentos – e constituem os “vestígios” que fazem parte do dia-a-dia e que auxiliam a 

memória a tornar-se mais presente. 

A história tradicional reduzia a palavra documento a tudo o que era escrito e, quando 

material, restringia-o à arqueologia, apartando-o da história. As revoluções historiográficas 

produzidas no século XX alteraram por completo esta concepção. Como esclarece Lucien 

Febvre:  

 

“A história faz-se, sem dúvida, com documentos escritos. Quando os há. Mas pode e deve 

fazer-se sem documentos escritos, se não existirem…Faz-se com tudo o que a 

engenhosidade do historiador permite utilizar para fabricar o seu mel, quando faltam as 

flores habituais: com palavras, sinais, paisagens e telhas; […] Em suma, com tudo o que, 

sendo próprio do homem, dele depende, lhe serve, o exprime, torna significante a sua 

presença, atividade, gostos e maneiras de ser.”9 

 

A renovação historiográfica lançada pela Escola dos Annales atribui uma maior abertura 

aos objetos de estudo, ao universo das fontes e aos cruzamentos interdisciplinares, o que se 

traduziu num enriquecimento não apenas da história, mas das ciências sociais. Segundo Sandra 

Maria Barbosa Lima, que estudou a construção da memória, temos hoje o privilégio de:  

 

“[…] conhecer e compreender com o cruzamento de dados, outros termos, como: 

fontes históricas, fontes arqueológicas, fontes materiais, documentos históricos, cultura 

material e seus pesquisadores. Assim como a História Oral, como um método de 

investigação que propicia uma associação com questões contemporâneas, como a análise 

de estudos voltados para questões sociais, o campo da informação e da comunicação 

também se desenvolveu dessa forma […].”10 

                                                           
9 Lucien Febvre, citado a partir de Jacques Le Goff, História e Memória (Campinas: Editora Unicamp, 1990), 107. 
10 Sandra Maria Barbosa Lima, Fontes de informação na construção da memória da Profª Antónia do Socorro Silva Machado: uma pessoa, uma 
escola dentro da comunidade (João Pessoa: UFPB, 2010), 21. 
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Das linhas expostas, conclui-se que consideramos fontes tudo aquilo que nos sugira ou 

indique a atividade do homem – as suas casas, as suas roupas, a sua alimentação, os seus 

objetos… Ao mesmo tempo, procuramos adequar o universo das fontes ao objeto de estudo: os 

modos de construção/preservação e os usos socias da memória familiar. 

O universo documental em estudo compõe-se de fotografias, objetos pessoais, decorativos, 

artísticos, brinquedos… Partilhamos assim a ideia de que o artefacto guarda e conta histórias, 

materializando as memórias de forma a não passarem despercebidas e, sobretudo, permitirem 

serem guardadas e a revestirem sentidos, de geração em geração. Por isto, na presente 

dissertação, as fontes em estudo são as mais variadas. Estudaremos objetos que estão 

vinculados a uma memória familiar. 

 

As casas burguesas são muitas vezes uma espécie de reservatório onde são conservados 

artefactos preciosos da sua memória - tal como acontece com as memórias de outros grupos, 

sociedades ou países, tendo presentes as especificidades que pautam os respetivos processos 

de construção de memória. Guardam-se móveis, loiças, jóias, fotografias...que são expostos 

criteriosamente. O investigador vê-se confrontado com inúmeras questões: o que se guarda? O 

que se expõe? Qual a sua representação social? Em que materialidades se baseia a história da 

família? É tudo isto que nos propomos estudar – deixando de lado outros importantes legados 

familiares, o legado do património económico propriamente dito: propriedades, empresas, 

ações… 

Como referimos atrás, recuámos o nosso estudo aos finais do século XIX e às primeiras 

duas décadas do século XX. Justamente porque os objetos que interpelámos têm uma história 

relacionada com a época histórica em que emergiram ou ganharam determinados sentidos e 

usos sociais. Conhecer essa época permitiu-nos aceder ao universo das realidades que os 

homens de então valorizavam e experienciavam ao nível das vivências da privacidade, da 

intimidade, passando pela obsessão pelo colecionismo, mas também a ideia de recordação em 

si, o investimento na memória – da família, da cidade, do país11… Mesmo a fotografia, a título de 

exemplo, funciona como um instrumento desta ânsia de dar a conhecer e de representar. 

                                                           
11 Depois da Revolução Francesa, a memória torna-se um instrumento revolucionário, sendo a comemoração um importante apelo ao sentimento 
e revalorização do momento que se relembra. Surge, no século XIX, uma nova sensibilidade para com a memória e os momentos importantes da 
vida da pessoa e do seu grupo: «A comemoração apropria-se de novos instrumentos de suporte: moedas, medalhas, selos de correio 
multiplicam-se. A partir de meados do século XIX, aproximadamente, uma nova vaga de estatuária, uma nova civilização da inscrição 
(monumentos, placas de paredes, placas comemorativas nas casas de mortos ilustres) submerge nas nações europeias.» (Jacques Le Goff, 
«Memória», em Enciclopédia Einaudi, 1, Memória e História, dir. Ruggiero Romano (Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda, 1997), 38.) 
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Durante décadas, a fotografia foi um produto que não estava disponível a qualquer um, até se 

generalizar e massificar. Registava características importantes que passavam pelo cenário, 

composição e representação do objeto – que importa saber ler e descodificar. Outros objetos, 

valorizados no passado, hoje são desvalorizados, ainda que eventualmente presentes e 

conservados por famílias. 

É oportuno evocar o contexto social que envolve os elementos estudados. Tentámos 

explicar sucintamente o meio em que estas memórias foram produzidas, a organização da casa 

e da família, os seus símbolos e representações, pois só assim conseguimos inteirarmo-nos do 

universo que é a memória familiar. 

A acompanhar as fontes materiais, o recurso à história oral apresenta-se imprescindível. 

Associar a materialidade da memória à sua narrativa oral permite enriquecer a compreensão 

sobre os mecanismos de funcionamento da memória familiar. Note-se ainda que o testemunho é 

também um suporte da memória e que lhe dá sentido. Sem o gesto de recordar, os objetos 

ficam reduzidos à sua materialidade e ao seu valor económico, mas desvinculados da sua 

história particular e dos seus usos. 

 Pretende-se assim analisar o processo de reconstrução da memória da família, tendo 

como fio condutor os vestígios conservados, na ânsia de se perceber melhor quais os factores 

que ditam esta preservação, a valorização ou o silêncio; mas também os momentos vividos pela 

família, as festas, os casamentos, a organização familiar… 

Françoise Zonabend questionou a relação entre o saber genealógico e a memória. No 

caso desta última, questionou o lugar que o oral e o escrito ocupam, concluindo que, de facto, 

existe uma conexão entre as diferentes formas de fazer preservar a memória familiar. As 

narrativas orais funcionam como um barco que rema contra a corrente do esquecimento 

humano e genealógico e, embora nem sempre fidedignas, mostram como através da repetição e 

do relato de histórias dos objetos se preservam traços das gerações passadas. Ou como assinala 

Fernando Catroga, a respeito do valor da narrativa: 

 

“[…] “continuar[-se] a narrar” o acontecido através da mesma narrativa, a fim de, contra a 

amnésia, se manter e transmitir viva a presença do que já passou.”12 

 

 

                                                           
12 Fernando Catroga, Os Passos do Homem como Restolho do Tempo: memória e fim do fim da memória (Coimbra: Almedina, 2009), 23. 
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É fundamental ao investigador compreender que existem certas limitações no acesso à 

memória familiar e que lidamos com um campo sujeito à degradação, omissão e, por vezes, 

deturpação dos fatos. Essa consciência das fragilidades dos registos das memórias constitui 

uma espécie de alerta ao investigador, preparando-o para as operações de descodificação do 

discurso da memória, ao mesmo tempo que o dotam de um olhar menos inocente e mais limpo 

de tentativas de manipulação – o que se torna também complicado para um investigador que 

traga já na sua bagagem pessoal uma forte relação com os seus próprios antepassados e a sua 

história.  

Contámos com a ajuda de um casal da família, que se esforça por manter viva a memória 

da família, como referimos. Estão ambos na casa dos 60 anos. A mulher é professora de história 

e o marido engenheiro civil. Os objetos familiares são um legado da família do marido, mas é a 

mulher que demonstra o grande interesse pelo passado da mesma e da sua relação com a 

sociedade de então. Ambos foram-nos guiando pelas materialidades da sua memória familiar. 

Tivemos ainda a oportunidade de dialogar com o tio mais velho, que é um erudito interessado na 

história genealógica da família, por sugestão do casal. 

Na intimidade do ambiente familiar encontramos não só a memória no seu palco, mas 

também o sentimento parental e o carinho pelo passado que a cerca, juntamente com o fator do 

quotidiano e da agitação da vida atual que tenta garantir a vontade de manter a memória viva e 

os parentes unidos num só sentimento de identidade. É este espírito que procurámos encontrar: 

onde se registam os “lugares da memória familiar”, partindo da família que trabalhou connosco, 

enquanto caso ilustrativo e fonte de problematização sobre a memória familiar. Desta forma foi 

possível estudar os encontros entre a materialidade, a afetividade e os usos sociais da memória 

familiar. 
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2. Memória e identidade social – abordagens teóricas para o estudo da memória familiar 

 

A memória está presente em tudo na vida, e sem ela o homem perde-se. Tal como a 

sobrevivência, a memória implica ser alimentada, reproduzida e preservada13: «A nossa memória 

é a nossa coerência, a nossa razão, o nosso sentimento. Sem ela, nada somos.»14. 

Dando sentido à vida, enquadrando os indivíduos, ligando-os, a memória estimula o 

sentimento de pertença dos grupos. Um conjunto de pessoas, apesar de muitas vezes não se 

conhecer, reconhece-se. Os indivíduos enquadram-se como membros de uma nação, região, 

freguesia, dependendo do lugar de que se fala. A memória dos indivíduos e dos grupos não é 

estática, mas sim móvel, mudando de acordo com o ciclo de vida e o contexto histórico. A 

memória nunca se fixa, expande-se, pois guarda consigo vários sentidos, um dos quais é a 

tentativa de contornar a inevitável finitude das coisas.  

Há um lado mais instrumental na memória que permite aos grupos a criação de 

mecanismos de preservação e reprodução da mesma, de forma a garantirem que a sua 

identidade e a continuidade identitária do grupo. É esta dimensão mais instrumental que nos 

propomos a trabalhar, tendo como foco a memória familiar.   

Para um estudo sobre o assunto é necessário fazer uma revisão da literatura da 

especialidade, estabelecendo uma linha orientadora que nos conecte com os estudos levados a 

cabo sobre a memória - reconhecendo a importância da teoria para uma melhor compreensão 

do funcionamento da memória familiar. 

Apesar de o título deste trabalho indicar como tema central os universos da memória 

familiar, não podemos deixar de reconhecer que esta se relaciona com outras modalidades e 

conceções de memória. Por esta razão, partimos da revisão crítica da bibliografia de 

especialidade de forma a apreender e a utilizar os conceitos e as abordagens privilegiadas para 

este estudo. 

Num sentido mais genérico, procuramos entender algumas das abordagens produzidas 

sobre este universo tão vasto que é a memória. Partimos das conceções de Joël Candau, que 

sinteticamente nos apresenta as designações de protomemória, memória e metamemória15. Na 

protomemória situam-se todas as noções profundamente interiorizadas através de rotinas, 

                                                           
13 Mesmo quando pretendemos esquecer determinadas memórias, o incentivo que nos leva a querer perdê-las continua a funcionar como um 
contexto. Elas continuam a existir como um pano de fundo. 
14 Luis Bunuel, O Meu Último Suspiro, citado a partir do trabalho não publicado de, Maria de Fátima Moura Ferreira, Construção e identidades 
familiares através da memória. 
15 Joël Candau, Mémoire et Identité (Paris: Presses Universitaires, 1998) , p.11-14, autor citado a partir de Maria Isabel João, «Memória, História 
e Educação», Noroeste - Revista de História, 1 (2005): 83. 
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comportamentos automatizados, das quais não tomamos consciência. A um nível intermédio 

localiza-se a memória entendida como uma capacidade de lembrar ou reconhecer dados, de 

forma voluntária ou involuntária. Por último, a metamemória reporta-se à ideia de que cada 

indivíduo tem da sua própria memória16. Existem outras conceções que derivam da definição de 

memória, que a completam e caracterizam. 

Podemos afirmar que a memória levou a vários estudos, e várias foram as disciplinas que 

se debruçaram sobre a sua concetualização. Maria Isabel João, historiadora especialista na 

memória e nas comemorações, explica:  

 

“A memória começou por ser um tópico da reflexão filosófica, depois um objecto de estudo 

da Psicologia e, finalmente, entrou nos domínios das Ciências Sociais. Para que tal 

acontecesse foi necessário reconhecer a dimensão social do fenómeno e compreender que a 

partilha das lembranças entre os indivíduos é um objecto fundamental da construção das 

memórias dos grupos humanos. Estas fornecem as bases para o reconhecimento mútuo dos 

indivíduos e para a identificação colectiva.”17 

 

A bibliografia é vasta e plural. Centramo-nos em alguns dos autores de referência que têm 

produzido estudos e reflexões sobre a memória, entre os quais. salientamos: Maurice 

Halbwachs, Michel Foucault, Jacque Le Goff, Eric Hobsbawm, James Fetress Chris Wickham, 

Paul Connerton, Michael Pollak, Roger Chartier, Françoise Zonabend, Paul Ricoeur e Fernando 

Catroga. 

 

2.1. Memória histórica, memória coletiva e memória social 

 

Comecemos por fazer referência à memória histórica e ao seu papel enquanto instrumento 

de consolidação dos estados nacionais. A memória histórica remete para o registo de 

recordações e eventos relativos a grupos e/ou nações que visam promover sentimentos de 

pertença e de união, tendo como pano de fundo o passado e a sua história – mítica, ficional 

e/ou histórica. Reveste sempre um objetivo concreto: o engrandecimento do grupo, estimulando 

o sentido de união18.  

                                                           
16 João, «Memória, História e Educação», 83. 
17 Idem. 
18 Sobre este assunto, interessa ver a noção de Maurice Halbwachs, presente no livro Memória Colectiva, onde afirma que a memória histórica 
compreende uma sucessão de acontecimentos que marcaram a história de determinado país ou sociedade. Nesta conceção, o autor aborda a 
memória histórica de forma a unir o que para ele são questões opostas, como a Memória e História. 
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Importa realçar o trabalho ideológico realizado pelos Estados no sentido de estimular a 

criação, fomento e preservação da memória coletiva. É uma preocupação inerente ao Estado 

Contemporâneo, presente em todos os Estados e contextos político-ideológicos, ainda que 

assuma manifestações várias consonantes à ideologia dominante, tendo ao seu serviço 

instituições orientadas para a respetiva conservação e mobilização. As políticas da memória são 

acompanhadas de momentos celebratórios que recaem sobre a exaltação de tradições e/ou  

figuras eleitas tidas como determinantes para a história do grupo e/ou nação. A escola e a 

família são as instituições de base que contribuem para a inculcação e reprodução dos fins 

perseguidos pelas políticas da memória que visam, no seu conjunto, promover um trabalho de 

reconstituição, expansão da memória histórica.  

Vários são os autores que destacaram a importância da memória coletiva ou histórica 

através dos seus trabalhos e reflexões. Apoiamo-nos em especial nas propostas e contributos de 

Michel Foucault, em Popular Memory (1977), Pierre Nora, em Les Lieux de Mémoire (1984)  e 

Jacques Le Goff, em Histoire e Mémoire (1988). 

Jacques Le Goff veio salientar como a memória colectiva reveste modalidades próprias em 

função das sociedades em presença: 

 

“[…] é necessário dar uma importância especial às diferenças entre sociedades de memória 

especialmente oral e sociedades de memória especialmente escrita e às fases de transição 

da oralidade à escrita, a que Jack Goody chama «a domesticação do pensamento 

selvagem».”19 

 

Iniciámos este percurso de revisão de alguns dos estudos sobre a memória com a obra 

clássica do sociólogo Maurice Halbwachs que, no início do século XX, refletiu sobre a construção 

da “Memória Coletiva”. 

Maurice Halbwachs destacou-se como sendo o primeiro estudioso a refletir mais 

intensamente sobre a memória, tentando enquadrá-la em termos de conceito, com uma e, não 

menos importante, em termos de processo de uma formação social. Halbwachs na sua obra A 

Memória Coletiva (1925) atribuiu à memória uma dimensão “coletiva”, mostrando-se fortemente 

influenciado pela escola durkheimiana.  

Este sociólogo considera a memória coletiva como um pano de fundo de todas as 

lembranças sendo certo que, que para este autor, estas são sempre constituídas no interior de 

                                                           
19 Le Goff, «Memória», em Enciclopédia Einaudi, vol. 1 Memória e História…, 13. 
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um grupo. Esta memória é formada por todos os dados e registos considerados importantes no 

sentido de reconstituírem a memória de um grupo, sociedade ou nação, tornando-se memória 

oficial, usada para ser transmitida aos elementos que pertencem a determinado grupo/clã. Para 

Halbwachs é na sociedade que a memória se forma e se contextualiza, de modo que o indivíduo 

tem como base das suas recordações a memória coletiva:  

 

“É na sociedade que as pessoas adquirem normalmente as suas memórias. É também na 

sociedade que recordam, reconhecem e localizam as suas memórias.”20 

 

É na interação com a sociedade que o indivíduo apreende valores, produz reflexões, 

orienta os seus atos, gostos e anseios. Segundo este autor, o individuo encontra na memória 

coletiva o seu ponto de partida e no grupo o campo de inspiração dos atos mais simples da sua 

vida. Trata-se, enfim, de um conjunto de referências, valores e saberes que determinado grupo 

possui, através de representações e partilhas21.  

Esta memória, que Halbwachs adjetivou como “espontânea” e “anónima”, 

predominantemente oral e que reveste contornos mais ou menos permanentes, é resultado de 

uma construção social. Ela torna-se essencial para a criação do espírito de grupo, atribuindo aos 

seus elementos caraterísticas transversais, o que permite a gestação de sentimentos comuns 

que o fazem sentir como um todo. Em simultâneo, a memória coletiva labora no sentido de criar 

e fundar expressões e registo de orgulho e de honra – realce particular é dado às boas 

memórias que se tendem a eternizar como os elementos mais ilustres22.  

Na memória coletiva existe o risco de esta se converter em memória oficial. Ou seja que se 

converta numa perspetiva de transmissão exclusiva e que tende a silenciar outros registos de 

memória. E, portanto, surge o perigo do pensamento único, visto que não se sabe ao certo como 

surgem no indivíduo determinadas memórias mais espontâneas associadas à memória coletiva, 

ao mesmo tempo que outras são excluídas.23. 

 

                                                           
20 Maurice Halbwachs citado a partir de Elsa Peralta, «Abordagens teóricas ao estudo da memória social: uma resenha crítica», Arquivos da 
Memória: Antropologia, Escala e Memória, nº2 (nova série) (2007): 6. 
21 João, «Memória, História e Educação», 84. 
22 Maria Isabel João destaca a existência de várias memórias, cada uma partilhada e alimentada por diferentes grupos: «Existem memórias 
familiares e de linhagem, memórias de gerações, memórias de classes, memórias de grupos e sócio-profissionais, memórias dos crentes de 
religiões, memórias tribais e étnicas, memórias de nações, memórias à escala de pequenos grupos, de indivíduos que se conhecem entre si, ou 
memórias partilhadas a uma escala impessoal, por vastos conjuntos humanos. (João, «Memória, História e Educação», 84.) 
23

 Por isto não podemos deixar de referir o caráter seletivo e mesmo normativo desta memória coletiva que é móvel e dinâmica, dependendo, 

não raras vezes, de conjunturas políticas e ideológicas, sendo constantemente trabalhada em conjunto com a memória histórica. 
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Ao serem “educadas”, estas identidades e memórias, como acontece com as crianças no 

seio da memória familiar, colocam-se na problemática das lembranças que vamos adquirindo ao 

longo do ciclo de vida. Será que a memória coletiva elimina a existência de memória individual? 

Halbwachs considera que a memória coletiva é, de facto, a única que podemos considerar, 

apesar de não descartar diretamente a memória individual, tratando-a como “um ponto de vista 

sobre a memória colectiva”, sendo que todas as suas referências sociais anulam o carácter 

individual da memória:   

 

“[…] para [Halbwachs], as memórias são sempre coletivas pois, mesmo que em determinadas 

se esteja materialmente só, o indivíduo recorda tendo como referências estruturas simbólicas e 

culturais de um grupo social.”24 

 

Apesar de a recordação ser resultado de um ato individual, durante décadas a dimensão 

da individualidade foi ignorada. A partir dos anos 70, no seio da comunidade científica francesa, 

assiste-se à renovação dos estudos sobre a memória. Em 1977, Michel Foucault sugere o 

conceito de “contra-memória”, no seio do Popular Memory Group. Tal como Foucault, outros 

estudiosos se seguiram com novas contribuições sobre os elementos que dominam e se tornam 

responsáveis pela memória do grupo ou da sociedade (de que falaremos mais à frente a 

propósito da memória familiar)25. Interessa, para já, perceber como este guardião da memória, 

que no caso da memória histórica se personifica no Estado, contribui de forma ativa para a 

memória coletiva. Segundo Foucault, as pessoas que controlam a memória de um determinado 

grupo controlam também as suas dinâmicas, o que se interpreta como uma relação íntima entre 

o poder e a memória. É nesta sequência que surge o conceito de “contra-memória”, que 

representa a voz daqueles que ficaram reprimidos numa memória que não é narrada. Para o 

autor, a contra-memória resulta do momento em que se dá uma separação entre história e 

memória; nas palavras de Foucault, a “contra-memória” desdobra a história numa «forma 

totalmente diferente do tempo»26. 

 Esta “contra-memória” pode tornar-se dominante quando outras versões do passado são 

levantadas e se conseguem impor, suplantando a anterior dominante, facto que é revelador do 

                                                           
24 Bertone de Oliveira Sousa, «A Memória como Elemento de Construção de uma Identidade Cultural (comunicação apresentada no Congresso 
Internacional de História: Cultura, Sociedade e Poder, Goiás, Universidade Federal de Goiás, 2008), 2. 
25 A propósito do controlo da memória as como base as obras: “Como as Sociedades Recordam” de Paul Connerton ou - Eric Hobsbawmn e 
Terence Ranger em “A Invenção das Tradições”. 
26 Michel Foucault, citado a partir de Inês Dussel, «Foucault e a Escrita da História: reflexões sobre os usos da genealogia», Revista Educação e 
Realidade, 29 (1): 45-68 (jan./jun. 2004): 48. 
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trabalho e da relação de forças entre visões da memória histórica e/ou colectiva. Como constata 

Elsa Peralta na sua abordagem critica sobre o estudo da memória:  

“As memórias veiculadas por este discurso dominante estão em constante revisão, 

incorporando práticas discursivas alternativas, as quais podem, elas próprias, transformar-

se, à medida que a sua popularidade aumenta, nestes mesmos discursos dominantes.”27 

 

Ainda relacionado com a renovação dos estudos da memória, no início dos anos 80 surgiu 

a reflexão em torno da “invenção das tradições”, que inclui historiadores como Eric Hobsbawm, 

o qual defende que o passado chega ao nosso entendimento estrategicamente moldado por 

aqueles que dominam o grupo ou a sociedade atual. Hobsbawm apresenta a seguinte definição: 

 

“Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por 

regras tácita ou abertamente aceites; tais práticas de natureza ritual ou simbólica visam 

inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 

automaticamente, uma continuidade em relação ao passado.”28 

 

Entendem-se por “inventadas” as tradições ou mitos que surgem de modo ficcional, ou 

que por vezes não são tradições tão antigas como parecem, mas servem como suporte de uma 

determinada memória que vai ao encontro do que já referimos sobre a memória histórica e 

coletiva. Existe, portanto, nesta “tradição inventada” um propósito claro, ao determinar a 

continuidade de um passado apropriado aos valores que se pretendem incutir. Desta forma, 

Hobsbawm afirma que, quando tal acontece, passa a existir, como resultado, uma continuidade 

“bastante artificial” que nem sempre consegue perdurar graças à grande força necessária para 

resistir à mudança dos tempos e das sociedades. A memória alimentada pelas tradições 

inventadas é geralmente deturpada, com o fim de recrear e enaltecer a memória histórica do 

grupo. Mas o que importa neste estudo é a formação destes fenómenos e não o seu fim. Os 

investigadores ainda não perceberam completamente o processo exato pelo qual a tradição é 

inventada, e o seu estudo torna-se mais difícil quanto mais fechado for o grupo onde ela surge. O 

estudo destas “tradições inventadas”, segundo Eric Hobsbawm, é importante na medida em que 

«esclarece bastante as relações humanas com o passado, e por conseguinte, o próprio assunto 

e ofício do historiador»29, pois, apesar de se atribuir a esta ideia um caráter mais político que 

                                                           
27 Peralta, «Abordagens teóricas ao estudo da memória social», 13. 
28 Eric Hobsbawm e Terence Ranger, A Invenção das Tradições (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984), 10. 
29 Hobsbawm, A Invenção das Tradições…21. 
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familiar, a “invenção das tradições” utiliza a história sempre quando existe necessidade de 

legitimar algo que mexa com a identidade do grupo e a sua coesão. 

Posteriormente, Jacques Le Goff seguindo esta linha de renovação dos estudos sobre a 

memória, reexamina a relação da História com a memória, na obra intitulada História e Memória 

(1988) e avança com a seguinte definição de memória coletiva como aquela que «constitui o 

vivido desta relação nunca acabada entre o passado e o presente»30, considerando-a «[…] 

essencialmente mítica, deformada, anacrónica […]»31. Este autor dissertou ainda sobre a 

importância da memória para a História, visto tratar-se de um dos seus objetos de estudo; mas 

também considerou a História uma auxiliar imprescindível para a memória, uma vez que lhe 

permite detectar os seus silêncios e movimentações, «na medida em que a ajuda a retificar os 

seus erros»32. 

 

Em 1992, James Fentress e Chris Wickham, no livro Memória Social, consideraram 

excessivo o caráter subserviente atribuído ao indivíduo e, a fim de evitarem esta sujeição 

exagerada à natureza coletiva defendida por Halbwachs, preferiram o uso do termo “memória 

social”33. Para estes dois autores, quem recorda é o indivíduo, sendo certo que os processos 

cognitivos e os processos de lembrança individuais são influenciados pelos contextos sociais. Há, 

de facto, um certo reconhecimento da teoria de Emile Durkheim, mas para Fentress e Wickham 

a expressão “memória social” é mais adequada que “memória coletiva”. Ainda na ótica destes 

autores, as imagens do passado preservadas e transmitidas na sua íntegra ao longo do tempo 

são impossíveis, afastando-se desta forma da abordagem enunciada por Halbwachs: 

 

“Na realidade, estas imagens de continuidade ininterrupta costumam ser meras ilusões. A 

transmissão da memória social é um processo de evolução e mudança. A mudança pode 

porém ocultar-se à própria continuidade, pois para ela a sua reserva de recordações – as 

suas técnicas, as suas histórias e a sua identidade coletiva – surge como algo que sempre 

foi assim.”34 

 

Apesar destas ideias, Frentress e Wickham continuam a seguir a linha concetual de 

Halbwachs de que a memória é uma reedificação do passado, embora sob as condicionantes do 

                                                           
30 Jacques Le Goff, História e Memória…, 29. 
31 Idem. 
32 Idem. 
33Importa indicar que o conceito “memória social” já tinha sido usado por Halbwachs na sua obra “Memória Coletiva”. 
34 J. Fentress e C. Wickham, Memória Social (Lisboa: Teorema, 1994), 241.  
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presente, sendo o seu maior objetivo a “coesão social”. Eles concluem que a memória não se 

preserva intacta ao longo do tempo, devido às constantes agitações causadas por novos dados e 

novas recordações, passando a memória por um processo contínuo de “esborratamento”, 

considerando assim impossível a conservação de uma memória social intacta e transmissível 

sem falhas ao longo do tempo. 

Ainda sobre a memória social, Paul Connerton, na sua obra Como as Sociedades 

Recordam, fala da necessidade daquela para uma contextualização da vida da sociedade, ou de 

um grupo. Ele expõe-nos os usos da memória social, sobretudo no que respeita ao seu papel de 

integração da sociedade em si própria, encontrando nesta memória as linhas de orientação 

necessárias ao seu funcionamento.  

Connerton, reportando-se ao impacto da Revolução Francesa, observa que o que é 

«totalmente novo é inconcebível»35, dada a dificuldade que existe de partir do zero, sem uma 

referência nas suas múltiplas dimensões: 

 

“Não só por ser muito difícil começar de um ponto de partida inteiramente novo, por 

existirem inúmeros hábitos velhos e lealdades que inibem a substituição de um 

empreendimento antigo e já estabelecido por um novo (…). O mundo do inteligível, definido 

em termos de experiência temporal, é um corpo organizado de expectativas baseadas na 

recordação.”36 

 

Falemos nós em memória coletiva, social, ou qualquer outra designação, não podemos 

porém apartar a memória do esquecimento. Estes dois fenómenos mantêm uma relação muito 

próxima e demarcada por uma linha muito ténue e frágil. Tanto a lembrança quanto a ausência 

dela, variam no espaço e no tempo, dependendo de diversos fatores políticos e sociais que a 

modelam econdicionam. Voltando a Maria Isabel João, esta historiadora destaca ainda 

experiências que são especialmente votadas à vontade de esquecimento:  

 

“As memórias traumáticas de experiências colectivas, que afectam a imagem que o grupo 

tem de si, necessitam de uma distância, em média, de 20 a 25 anos para darem origem a 

monumentos, museus, séries de filmes, entre outras manifestações públicas de um desejo 

de recordar o evento. Antes desse período, é demasiado doloroso falar disso e não há o 

                                                           
35 Paul Connerton, Como as Sociedades Recordam (Oeiras: Editora Celta, 1999), 7. 
36 Idem. 
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consenso social e o distanciamento que a recordação comum, ou comemoração, requerem 

aos cidadãos”.37 

 

A autora afirma ainda que por vezes o esquecimento é a melhor opção, garantindo a paz 

social e o exercício da democracia – sendo que o esquecimento se torna a forma mais eficaz de 

ultrapassar momentos de discórdia e ódio. 

 

2.2. Identidade social 

 

A “memória social” aparece ainda muitas vezes relacionada com o conceito de “identidade 

social”. No entanto, enquanto a ideia de memória social reflete instabilidade, tanto concetual 

como a prática da recordação em si, já a noção de identidade social parece traduzir uma certa 

determinação mais estável, ainda que remeta para um processo de construção e consolidação. 

A identidade social funciona como resultado de uma transmissão, que nos chega através 

da memória, diz Michael Pollak. Mas, tal como a memória, esta identidade também não é 

estática, e a sua construção não é um processo apenas individual, pois, para este autor, 

precisamos sempre de mais “alguém” para tomarmos consciência de nós próprios. Cabe, no 

entanto, ao próprio indivíduo afastar-se do “outro” para se diferenciar, diferenciação esta que faz 

parte da caraterística principal desta identidade, que se distingue de modo a reconhecer-se entre 

os seus, assim como da memória – busca pela diferenciação.  

 

“Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenómeno construído social e 

individual, quando se trata da memória herdada, podemos também dizer que há uma 

ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade.” 38 

 

No seu estudo Memória e Identidade Social em 1992, Michael Pollak faz sempre 

referência à genealogia, à hereditariedade e até mesmo à ligação com o território, concebendo a 

identidade social também como um sentimento de pertença a algo.  

Interessante é percebermos como também a palavra distinção nos leva mais uma vez a 

relacionar a palavra “memória” com “identidade”. A memória funciona sempre através de uma 

perspetiva e a sua narrativa nunca é desinteressada, estejamos a falar de pequenos grupos, 

como as famílias, ou de grandes forças, como os Estados. A identidade procura diferenciação, 
                                                           
37 Maria Isabel João, «Memória, História e Educação», 88. 
38 Michael Pollak, Memória e Identidade Social , citado a partir de Adolfo Samyn Nobre, «Cerzindo a rede de memória: Estudo sobre a Construção 
de Identidade no Bairro Maré» Cadernos de Sociomuseologia , n. 33 (2009): 44.  
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sendo esta construída e suportada pela memória, que nunca se mostra neutra ou imparcial. A 

memória de determinado grupo funciona como forma de afirmação e como uma marca da sua 

identidade, em busca de coesão. Jacques Le Goff afirmou em História e Memória: 

 

“A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou 

coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 

hoje, na febre e na angústia.”39 

 

Fernando Catroga, vai ao encontro do que foi constatado por estes vários autores, dizendo 

que «[…] seria um erro resumir a fenomenologia da memória à espontaneidade e autarcia do eu, 

dado que ela também está sujeita a uma sobredeterminação social»40. Na sua obra Os Passos do 

Homem como Restolho do Tempo: Memória e fim do fim da História analisa a relação da 

memória e da história, examinando perspetivas de diversos autores e, simultaneamente, 

relacionando a consciência da morte e a sua repulsa com «o significado das pegadas» e as 

interrogações que ficam, interrogações que obrigam a perceber a historicidade das possíveis 

respostas. 

Sobre a questão apontada pelo autor relativamente ao medo da finitude e a construção de 

uma história, devemos incluir que não só desta repulsa resulta a memória, uma vez que não só 

a morte é um fator impulsionador, mas sobretudo a vida, a certeza da existência de um futuro, 

de uma nova geração, e a necessidade de construir uma identidade, um “eu” individual ou 

coletivo que nos acompanha durante a vida. Servindo a construção da memória não só como a 

ânsia de vencer o tempo, mas sobretudo de o construir.  

 

2.3. Memória familiar 

 

A família é o nosso “primeiro lugar”, onde a nossa memória começa a absorver elementos 

que nos enquadram na coletividade. A família, tal como todos os grupos, tem a sua memória, 

trabalhando sobre a construção da sua identidade – a memória familiar. Segundo Françoise 

Zonabend, a memória familiar toma “duas formas”:  

 

“Ela apresenta o parentesco sob a forma genealógica, ou seja, enumera os diferentes 

indivíduos, vivos ou mortos, que constituem a descendência. Esta enumeração é sempre 

                                                           
39 Le Goff, História e Memória…, 476. 
40 Fernando Catroga, Os passos do homem…,11. 
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feita dentro de uma ordem e segundo códigos culturalmente definidos. (…) Mas a memória 

familiar pode tomar uma outra forma: a de uma série de narrativas transmitidas de geração 

em geração e que constituem um verdadeiro legendário familiar.”41 

 

Como já dissemos, o objeto que pretendemos estudar centra-se nestes universos da 

memória familiar. E de que forma podemos inserir a memória familiar nestes estudos de que 

falámos? Percebemos como a memória familiar é um núcleo determinante para a criação das 

primeiras memórias e, consequentemente, para a criação de uma identidade cultural, pois cabe 

à família fazer uma “coleção” de dados que, transmitidos às crianças ou a quaisquer outros 

novos membros da família, vão ajudar a criar um sentimento de pertença que é necessário para 

o seu envolvimento no núcleo familiar. É, ainda, através deste processo que o indivíduo ganha 

bases de convivência em sociedade: «Antes de “se” ser, é-se “filho” ou “filha” de x ou y: nasce-

se numa família, é-se marcado por “um nome de família” antes de ser socialmente quem quer 

que seja. Desde logo, a memória original do indivíduo é feita desta inscrição numa 

“genealogia”.»42.  

A família fica responsável pela transmissão de um código de valores sociais, que regulam e 

modelam os comportamentos e práticas domésticas, visto ser neste espaço doméstico que, 

silenciosamente, se forma o indivíduo social. Neste ambiente são colecionados todos os 

elementos necessários à vida familiar e social do indivíduo, pois é na memória familiar que são 

inseridos no mundo.  

Jacques Le Goff alertou para uma possível “domesticação da história” que, apesar de se 

compreender pelo processo sentimental e íntimo que envolve, este fenómeno leva, não raras 

vezes, ao surgimento de alguns silêncios propositados ou inconscientes.  

Os usos sociais desta memória funcionam de acordo com o grupo social em estudo. Se a 

família se enquadra num ambiente rural, ainda que de proprietários, é certo que existirão 

diferenças quando em comparação com uma família de enquadramento burguês industrial, em 

vários aspetos, como os valores de conduta, as práticas, as experiências ou as expectativas de 

vida. Os hábitos, as vivências sociais e culturais da família também são diferentes. No entanto, 

no que respeita à memória social, apesar destas diferenças, podem partilhar a mesma narrativa 

num enquadramento mais alargado – por exemplo, pertencerem à mesma região ou país, 

compartilhando comemorações, heróis, tradições, lendas…  

                                                           
41 Françoise Zonabend, «Memória Familiar – do individual ao coletivo», Revista Sociologia Problemas e Práticas, nº 9 (1991): 181. 
42 Zonabend, «Memória Familiar – do individual ao coletivo…», 179. 
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Percebemos que na memória familiar burguesa são os objetos com maior valor 

(económico e social) que guardam e armazenam estas memórias, como loiças, jóias, fotografias, 

móveis e imóveis - o que acaba por se tornar num desafio para quem pretende estudar objetos 

materiais da memória familiar, tendo presente a necessidade de dissociar os planos entre o 

social e o afetivo, ou ambos. 

Não se trata, porém, de uma observação fácil de objetos lineares. Provavelmente, 

inúmeras memórias nunca chegarão ao conhecimento do investigador, por serem demasiado 

íntimas, ou por terem sido já esquecidas ou por serem constrangedoras para a família. É 

fundamental que o investigador compreenda que, apesar de lhe ser concedida autorização para 

entrar no ambiente privado da família, isso não significa que tenha acesso à “área reservada”. 

Passa, contudo, a importar de igual maneira a análise das ausências que, segundo Michelle 

Perrot43 funcionam como uma “fortaleza”: nunca se poderá entrar nela, mas é possível 

compreender-se as suas formas a partir do exterior. Difícil é, igualmente, perceber o que 

mantém as memórias importantes, uma vez que estas nunca se esquecem.  

A leitura do trabalho da antropóloga Béatrix Le Wita, Ni vue, ni connue: aproche 

ethnographique de la culture bourgeoise mostrou ser um excelente ponto de partida para o 

nosso estudo, contribuindo para nos fornecer linhas orientadoras e interpretativas da nossa 

investigação. Neste livro, a antropóloga parte de uma questão: “como se faz um burguês?” –  

pergunta que se pode colocar a qualquer outro grupo social –, que orientou o seu quadro de 

entrevistas e partilha dos espaços domésticos daqueles que com ela concordaram colaborar. Le 

Wita reconstrói e analisa as circunstâncias onde se cria e desenvolve a identidade burguesa e, 

com isto, aborda não só a psicologia burguesa e as suas actividades familiares, mas também, e 

é esta parte que nos interessa particularmente, o contributo da memória familiar para a 

construção desta identidade: o convívio entre diferentes gerações; a “memória extensa e 

precisa”; os “usos sociais da parentalidade”, os “processos de memorização”, e os rituais e o 

quotidiano: 

 

“Dans cet espace culturel ainsi créé se fonte et se déploient les relations à l’autre: il faut bien 

circuler dans un monde fermé. Tenues vestimentaires, règles de politesse, manières de table 

communes à ce milieu sont ainsi agrémentées de touches fantaisistes donnant une toile de 

                                                           
43

 Michelle Perrot et al, «O erguer do pano», em História da Vida Privada, vol. 4, dir. Philippe Ariès e Georges Duby (Porto:Edições Afrontamento, 

1990). 
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fond de facture toujours unique. Et nous verrons que la mémoire familiale se nourrit de ces 

singularités, qu’elle les perpetue et les erige en véritables emblèmes.”44 

 

Pretendemos analisar também este universo, percebendo como é alimentado o amor por 

aqueles que “não vimos nem conhecemos”, ou quais são os fatores que tornam as memórias 

importantes, são algumas pistas orientadoras do nosso trabalho.  

Iremos também avaliar por que razão a memória familiar é tão importante para o 

sentimento de eternidade que move a família. Os seus membros, quando confrontados com a 

existência ou proximidade de finitude, delegam esse desejo de eternidade no papel da memória, 

na sua família, nas gerações vindouras, que darão continuidade ao nome, ao legado e à própria 

memória de quem a transmite. O estímulo da memória familiar pode estar relacionado com o 

desejo que as próximas gerações façam connosco aquilo que nós fazemos às gerações 

passadas: recordá-las, perpetuando a sua existência, combatendo a finitude o máximo de tempo 

possível na memória dos homens. 

Ao longo do ciclo de vida individual ocorrem, regra geral, alterações no interior da família 

que concorrem, ou não, para reformulações da memória familiar. Como é possível constatarmos 

a todo o momento, as famílias não são unidades isoladas, existe interação entre elas e a própria 

sociedade, acabando assim por haver uma troca de elementos e de partilha de tradições, 

ampliando a memória familiar, complexificando-a. Todo este universo familiar é vivo, móvel e 

oscilante, estando sempre sujeito ao acrescento ou à eliminação de dados a transmitir, assim 

como a sua memória. 

Outra caraterística desta construção é, sem dúvida, a arte de hiperbolizar os 

acontecimentos que se julgam, por vezes, importantes ou que marcam um determinado 

momento da família, numa ânsia de criar heróis inesquecíveis ou, talvez, para retomar um 

prestígio que se teve noutros tempos e dos quais já não se usufrui. Todas as narrativas da 

memória transportam consigo o prestígio da família: o que se foi que outros não foram; o que se 

fez que outros não fizeram; o que se teve que outros não tiveram. Na maioria das vezes, este 

comportamento é inocente, contendo atrás de si a melhor das intenções. Por esta razão, iremos 

abordar mais à frente as fricções existentes entre a memória e a história oral, e a historiografia. 

Este campo torna-se ainda mais complexo quando nos questionamos acerca do método 

utilizado pelas famílias para levar a cabo este processo de “re-cordação” e de ”co-memoração”. 

                                                           
44 Le Wita, Ni vue, ni connue…, 86. 
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Fernando Catroga fala, precisamente, nessa necessidade de criação de laços identitários que 

distingam os grupos entre si: 

 

“Em nome da história (“era uma vez”), ou de um património comum (espiritual e/ou 

material), ela insere os indivíduos em cadeias de filiação, identitária, distinguindo-os e 

diferenciando-os em relação a outros […].”45 

 

O exemplo mais flagrante que podemos identificar é o caso das árvores genealógicas, 

executadas com grande cuidado e atenção, para deixar apenas esquecido aquilo que interessa 

esmorecer. Os livros de genealogia, que tiveram o seu auge durante o século XIX e que, ainda 

hoje, se cruzam com os investigadores que se dedicam a pesquisar a memória familiar nos 

arquivos públicos e privados, serviam de apoio à memória daqueles que estavam encarregados 

de a contar – os guardiões da memória familiar – aos quais voltaremos mais tarde. Mas não só 

de apoio à recordação serviam estes livros; eram também objetos valiosos que atribuíam 

prestígio à linhagem, inspirados na tão prestigiada cultura medieval que o século XIX cultivava 

não só na escrita da história, mas também nos seus romances.  

A ideia é, acima de tudo, perceber como se expressa esta memória: 

 

 “Ela geralmente se expressa naquilo que chamamos lugares da memória que são 

monumentos, hinos oficiais, quadros e obras literárias e artísticas que expressam a versão 

consolidada de um passado coletivo de uma dada sociedade.”46  

 

Os livros de genealogia surgem agora apenas a título de exemplo, pois podemos identificar 

muitos outros objetos que tinham como propósito acompanhar e prestigiar uma identidade 

familiar, mas que vamos abordar só mais à frente. 

Podemos considerar importantes para a conservação das lembranças, os “lugares da 

memória”47, que foram trabalhados por Pierre Nora. Estes “lugares da memória” não se 

circunscrevem ao registo escrito (como os livros de genealogia), Nora propõe vários tipos de 

“lugares de memória”: lugares topográficos da memória (museus, bibliotecas, arquivos), lugares 

                                                           
45 Catroga, Os passos do homem…,23. 
46 Olga R. de Moraes von Simsom, «Memória, cultura e poder na sociedade do esquecimento», Augusto Guzzo Revista Académica, nº6, 2003. 
47 “Les Lieux de Mémoire” - termo trazido à luz da historiografia por Pierre Nora em meados dos anos 80. Este historiador francês descreve estes 
“lugares” como os materiais necessários à construção da memória, sejam objetos materiais ou abstratos, desde que tenham por trás de si uma 
“vontade de memória”, uma intenção de alimentar a identidade.  
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simbólicos (comemorações, peregrinações, aniversários), lugares funcionais (autobiografias, 

manuais, associações)48 

Dentro dos suportes da memória existe ainda, como já referimos, o “guardião da memória 

familiar” que é, geralmente, alguém que relaciona oralmente todos estes “lugares da memória”. 

É um membro da família a quem cabe, consciente ou inconscientemente, a responsabilidade de 

guardar e transmitir às gerações mais recentes a história da família. Esta figura não existe 

apenas no seio familiar, mas tem precedentes, por exemplo, nas sociedades mais pequenas, 

como nas tribos. O que verificamos é que, de facto, este guardião da memória familiar exerce 

um forte poder sobre a família, não só no que respeita à organização e aconselhamento da 

família, mas também exercendo credibilidade. É ainda necessária a existência de alguma 

autoridade sobre a família para ser possível esta moldagem do passado, por isso acreditamos 

que será comum que a administração da memória coincida com o comando do grupo. Estes 

guardiões são, normalmente, os membros mais velhos da família, que guardam em si 

recordações mais ancestrais de elementos que a maioria dos familiares já não recorda ou não 

chegou a conhecer. No nosso estudo, este guardião é do género masculino, mas é comum que 

seja a mulher a guardar alguns dos memoriais que dizem respeito à família, tais como: álbuns 

de fotos ou postais, registos de aniversários natalícios e de morte, recordações da infância das 

crianças, objetos, jóias…  

Existe outra questão que, para nós, se torna importante abordar e talvez seja o ponto 

essencial desta dissertação: a construção de uma memória que não vivemos, que nos foi 

transmitida e que, mesmo não sendo nossa, a consideramos como tal, de forma íntima e 

familiar. Esta memória apoia-se em que registos? Por que a consideramos nossa? Como 

caraterizar esta memória? Podemos falar tanto de memórias de quando éramos crianças, que 

nos contam, mas de que não nos lembramos, mas também de lembranças que dizem respeito a 

antepassados e acontecimentos vividos por estes que, por vezes, nem chegamos a conhecer ou 

a ver acontecer. Ensinam-nos a gostar deles e a reconhecê-los enquanto familiares e como “um 

dos nossos”, através da memória que alguém tem sobre eles. Halbwachs aborda também este 

assunto, afirmando que «podemos então chamar de lembranças muitas representações que 

repousam, pelo menos em parte, em depoimentos e racionalização.»49. 

As recordações podem, de facto, repousar em lugares da memória e, neste caso, torna-se 

ainda mais necessária a presença destes suportes, uma vez que a oralidade começa a trair a 

                                                           
48 Pierre Nora, Les Lieux de Mémoire, citado a partir de João, «Memória, História e Educação»…, 93. 
49 Maurice Halbwachs, A Memória Coletiva (São Paulo: Edições Vértice, 1990), 71. 
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história verídica com o passar das décadas e gerações. No entanto, tal como descreve Pierre 

Nora, todos estes suportes onde se sustenta a memória deixam de o ser sem a oralidade e sem 

a “vontade de memória”, passando a ser apenas um monumento, um fragmento da história, 

onde é possível identificar apenas o que não é íntimo. Sem a oralidade não se percebe a quem 

pertenceu determinado objeto, quem é o homem presente na fotografia, ou por que razão uma 

jóia tem percorrido apenas o lado feminino da família. Estes registos funcionam em conjunto, a 

oralidade e os lugares da memória apoiam-se, auxiliando-se no momento de reconstruir uma 

história já muito longínqua no tempo, mas não no sentimento de pertença. Voltaremos mais 

tarde a esta relação. 

Quando pensamos nas nossas memórias, é normal que nos questionemos sobre o nosso 

percurso e representações daquilo que sabemos sobre nós mesmos e sobre a nossa família: 

serão estas lembranças de facto nossas?; será que nos pertencem ou foram-nos induzidas por 

alguém?. Muitas vezes é comum considerarmos uma memória vivida por nós, mesmo que não a 

tenhamos vivido, de tal forma que nos foi contada, repetida e que a transmitimos. 

Além desta memória de acontecimentos que não vivenciámos, Halbwachs fala ainda de 

lembranças vividas que são simuladas, isto é, para ele a memória tem tendência a ser alterada 

quando entra em contacto com memórias de outras pessoas que as integram e que pertencem 

ao mesmo grupo – familiares, amigos, colegas… Ela vai mudando à medida que nós próprios 

mudamos, deixando que se percam dados que deixam de nos interessar, em favor de outros que 

pretendemos manter para o resto da vida e transmitir. A isto se deve a mudança que se opera 

em nós ao longo da vida, mudança de perspetivas, de meios, e até de grupos.  

Fernando Catroga refere, a propósito da memória familiar, que é comum a existência de 

conflitos geracionais, que podem levar ao rompimento propositado da memória. Este autor 

defende ao longo da sua obra que a memória funciona como um “pano de fundo” de toda a 

construção individual e social, sendo esta um cenário que por vezes não é bem aceite pelas 

gerações mais recentes. Apesar disto, Catroga considera que este “pano de fundo” não perde a 

sua função enquanto contexto individual e social:  

 

“[…] mesmo quando existem revoltas individuais contra esta função integradora […], é ainda 

no seio deste mundo que elas irrompem, prova de que, sem a memória, as identidades não 

possuiriam dimensões simultaneamente filiadoras e escatológicas secularizadas.”50  

 

                                                           
50 Catroga, Os passos do homem…,24. 
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Para a maioria das pessoas, a memória familiar funciona como a história da sua família, 

as suas raízes e, consequentemente, representa a sua própria história, o contexto da própria 

existência. No entanto, raramente prestam atenção às falhas que existem nesta narrativa, 

sobretudo devido à ausência de parcialidade. A par disto, é frequentemente reinventada, alterada 

com o seguimento de novas memórias e a perda de outras. As nossas raízes são então assentes 

num enquadramento frágil, nem sempre verdadeiro, mas por vezes exagerado.  

Para finalizar este capítulo (que não é um encerramento mas sim um fio condutor para os 

seguintes), parece apropriada a utilização da seguinte citação que Michael Pollak usa para 

descrever a importância da memória: 

 

“Podemos portanto dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento de 

identidade, tanto individual como colectiva, na medida em que ela é também um factor 

extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou 

de um grupo em sua reconstrução de si (...). A memória e a identidade são valores 

disputados em conflitos sociais e intergrupais.”51  

 

Percebe-se neste capítulo que tanto a memória como a família são universos complexos e 

já muito estudados individualmente. No entanto, aqui pretendemos unir estes dois mundos à 

história, servindo este primeiro capítulo como uma introdução a este estudo, como a exposição 

de um conjunto de conceitos que se relacionam e juntos nos indicam o caminho a seguir, assim 

como as advertências a tomar no estudo da memória familiar. É fundamental ao estudioso 

compreender que existem certas limitações no acesso ao mundo reservado do outro, assim 

como uma certa deturpação dos factos. Este alerta permite uma melhor descodificação do 

discurso da memória, assim como um olhar menos inocente – o que se torna também 

complicado para um investigador que traga já na sua bagagem pessoal uma forte relação com 

os seus próprios antepassados e a sua história.  

 

 

 

 

 

                                                           
51 Pollak, Michael, citado a partir de Bertone de Oliveira de Sousa, «A Memória como Elemento de Construção de uma Identidade…, 7. 
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3. A família e o suporte oral da memória familiar 

 

3.1. Breve retrato 

 

O estudo que se apresenta sobre os suportes e registos da memória familiar foi possível 

graças à amabilidade de uma família bracarense, que consideramos ter um acervo muito 

interessante para este fim. Os suportes materiais da sua memória chegaram até aos dias de 

hoje muito bem conservados, diversos e ricos em conteúdo.  

Não é objetivo estudar a família ou a sua história, pretendemos apenas estudar os registos 

que nos forneceram e onde consideraram assentar expressões materiais da sua memória 

familiar, usando-os como uma ilustração deste denso universo que é a memória familiar. Mas, 

para isto, é necessário apresentar alguns elementos de caraterização social acerca desta família, 

de forma a melhor contextualizarmos o seu universo social.  

Oriunda de uma família nobre e muito antiga, esta família apresentava-se no século XIX, 

período ao qual conseguimos recuar, abastada com património e definições que vão ao encontro 

do que mais tarde será considerada a “nobreza aburguesada”, com o estilo de vida burguês, e 

até com os homens da família a formarem-se em profissões liberais, como médicos, engenheiros 

ou advogados – profissões que alguns membros não exerciam por não terem necessidades 

monetárias. 

Constatamos que se tratava de uma família numerosa e próxima, que se reunia à volta da 

“casa-mãe”, existindo boas relações entre pais, avós, tios, primos, irmãos… A maioria dos 

elementos da família era do sexo feminino, pois constatamos uma forte presença de tias e irmãs 

que não casaram e que ainda hoje se mantêm presentes na memória da família atual. 

Nos dias de hoje, a família encontra-se mais fragmentada, apesar de ainda ser numerosa. 

Conserva ainda expressões de brilho do passado, num contexto de quebra de estatuto social do 

passado familiar. A parte da família que nos apoiou vive atualmente num apartamento no centro 

da cidade de Braga, recheado de elementos materiais que fazem recordar a “casa-mãe” que já 

não pertence à família, mas que ainda faz parte da memória viva dos familiares (móveis, loiças, 

fotografias, têxteis,…). É à volta destes objetos de memória que vamos dissertar.  
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3.2. Oralidade: usos sociais da parentalidade e da memória 

 

Antes de iniciarmos a análise dos objetos vamos focar um pouco a atenção no discurso 

oral acerca da memória familiar. A oralidade tem um papel fundamental em qualquer memória, 

e nosso caso não é exceção - «a memória familiar pode tomar uma outra forma: a de uma série 

de narrativas transmitidas de geração em geração e que constituem um verdadeiro legendário 

familiar.»52. Geralmente, estas narrativas são “apropriadas” por um elemento da família, 

geralmente mais velho, aquele de que falámos enquanto “guardião da memória familiar”. 

Como vimos anteriormente, o guardião da memória familiar é responsável pela informação 

que diz respeito à dinâmica da parentalidade dentro da família, assim como pela sua memória 

(colecionador de fotografias, elo de ligação entre diferentes alas da família, organizador das 

festas de família, anotador das datas de aniversários e datas de falecimento, e especialista na 

genealogia da família). Este “guardião”, normalmente, é uma pessoa mais velha, pode ser um 

avô ou um tio, com idade suficiente para ter conhecido muitos parentes que já não se 

encontram presentes, por isso tem maior autoridade sobre o passado da família. Béatrix Le Wita, 

que trabalhou a oralidade dentro da memória familiar com recurso a várias entrevistas, afirma 

que para a existência de membros da família que se vêem creditados de um “conhecimento 

preciso”53 do passado da família. 

 

3.3. Memória genealógica: contexto da entrevista 

 

Um dos nossos informantes, ainda que não o privilegiado, é um patriarca que se enquadra 

no estereótipo do guardião da memória familiar no registo genealógico, mais velho e tio do casal 

com quem explorámos mais densamente o universo da memória familiar. Com 94 anos e uma 

memória e lucidez invejáveis, realiza estudos genealógicos sobre a sua família e da sua mulher. 

É viúvo há muitos anos, tem 14 filhos, muitos netos e já alguns bisnetos. 54 

Mais do que guardar a história da sua família, ele investiga-a e dedica-se a reconstruí-la 

desde as suas origens. Não pode sair de casa. pelas dificuldades de locomoção por que passa, 

                                                           
52Zonabend, «Memória Familiar – do individual ao coletivo»…, 181. 
53 Tradução da autora.  
54 Esta entrevista foi proposta no âmbito da existência de uma figura na família que estuda a sua memória, o “tio Luís”, descrevendo-o como o 
estudioso da história genealógica da família. 
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mas todos os dias, através das redes sociais, alimenta a partilha de memórias da sua cidade, 

publicando fotografias e histórias e incentivando à participação de todos. 

Recebeu-nos numa tarde de sexta-feira, no mês de outubro de 2015, num escritório 

forrado a estantes com milhares de livros. Estivemos cerca de uma hora e meia a conversar, 

pois a disponibilidade não permitia mais tempo. Toda a conversa foi acompanhada pelo sobrinho 

que nos indicou este “guardião”. Este acompanhamento foi bom na medida em que ajudou na 

transmissão de confiança da minha parte para o informador.  

 

3.4. Entrevista 

 

O início da nossa conversa foi uma partilha de bibliografia sobre os estudos da memória, da 

cidade de Braga e de algumas famílias importantes na cidade. Depois de uma ligeira conversa 

sobre o assunto, foi mais fácil abordar o tema e explicar os propósitos da entrevista.  

1. Começamos por perguntar como é que o informador trabalha e guarda a memória 

familiar: 

Comecei a procurar as raízes da família com base em documentos oficiais e verdadeiros. 

Descobri muitas coisas. A primeira pessoa desta família em Portugal era uma mulher que foi 

viver ali para a beira da fronteira com Espanha, para os lados de Monção, e daí irradiou a família 

para todo o lado. Tenho até escrito uma história da família, que inclui uma espécie de árvore 

genealógica que ainda só vai, para já, até ao século XVII, mas já tem 30 páginas. Sei que 

falamos de uma família muito antiga e importante, eu vi até uns documentos da família com o 

selo do rei.         

2. Fale-me agora um pouco sobre os seus antepassados. Quais são os primeiros que lhe 

vêm à cabeça? 

Esta família que investigo e recordo com muito carinho é do lado da minha mulher. Mas da parte 

da minha, falando de antepassados mais antigos, posso dizer-lhe que o meu bisavô era um 

lavrador bem de vida e que teve vários filhos. E era comum nas famílias, tal como foi na minha, 

que o primeiro filho fosse o responsável pela espiritualidade da casa, por isso queria-se que 

fosse padre, era um orgulho; o segundo tinha que suprir outra necessidade, a saúde, então ia 

ser médico ou farmacêutico; o terceiro, como no campo havia sempre problemas com terrenos e 

rendas, ia estudar as leis; o quarto ia para o Brasil, em busca da “árvore das patacas”; e a filha, 

que foi a última, queria-se que ficasse sempre por casa, porque era um arranjo para o fim de 
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vida dos pais. Foi assim que aconteceu com os filhos do meu bisavô, que não queria que a 

minha avó casasse. Mas ela lá conheceu um rapaz com quem casou às escondidas: o meu avô, 

que a levou para viver na Póvoa de Varzim, e eu sou de lá. Antigamente também havia mais 

respeito nos namoros. Nós não podíamos entrar na casa da namorada nem falar com os pais 

dela, só depois do noivado é que podíamos entrar enquanto esperávamos por ela. Antes disso, 

os pais das meninas melhor posicionadas na cidade de Braga iam com elas para junto do coreto 

da Avenida Central e aí elas vinham ter connosco mais à frente, perto das Convertidas, e depois 

voltavam para os pais, mas eles nunca nos podiam ver juntos.   

 

3. E depois de casar, como eram as festas de família? 

Era muita gente! Nem tínhamos lugar para fazer tanta comida e no Natal pedíamos para nos 

fazerem a comida fora. No dia 8 de dezembro havia a festa de anos do avô, e aí não podia faltar 

ninguém. Havia sempre uma discussão, mas sempre, todos os anos… Só que nunca dava em 

nada, eram aquelas coisas de famílias grandes… No Natal juntávamos toda a gente cá em casa, 

tínhamos que juntar muitas mesas. Uma das minhas filhas vestia-se sempre de Pai Natal, mas 

eu e a minha mulher nem gostávamos, porque sempre lhes ensinamos que os presentes vinham 

do Menino Jesus. Ao fim dormiam todos cá em casa, quase que uns por cima dos outros. Ainda 

não tinha tantos livros, por isso havia muito espaço livre.  

 

4. Guarda ainda objetos de memória familiar, que não tenham nenhum valor em particular? 

Quase todos! Livros, muitas fotografias, papéis velhos, artefactos arqueológicos, estes azulejos 

pintados pela avó da minha esposa… 

 

5. Antes do senhor, conheceu alguém na família que fosse o guardião desta memória da família? 

Não conheci nenhum…Mas sei que o General Lobato Guerra, que era da família, esteve a 

investigar sobre ela.  

 

6. Acha que existe interesse nesta história da família a que se dedica por parte das gerações mais 

recentes? 

Sim, sim. Ainda há muitos pequenos que se interessam por tudo isto.  



31 

 

3.5. Algumas considerações 

 

Não podemos porém dizer que o encontro decorreu de forma aberta, visto que foi a 

primeira e única vez que nos encontrámos. Mas a simpatia e a vontade de ajudar estiveram 

sempre presentes, assim como a excelente educação e a constante medição das palavras. 

Compreendemos que seriam necessários mais encontros, mas mais do que isso, o 

informador tende sempre a querer saber quem é a pessoa que tem à sua frente e, como indica 

Béatriz Le Wita, convém-lhe saber se essa pessoa pertence ao seu estatuto social. Neste âmbito, 

o informador não conseguiu perceber bem de quem era o investigador, apenas soube que 

éramos já conhecidos do seu sobrinho e que o âmbito seria uma tese de mestrado em História. 

Pelo que entendemos, o informador percebeu bem o intuito da entrevista, mas não ficou 

totalmente à vontade até ao momento em que afirmamos que não iríamos divulgar dados 

pessoas sobre ele ou sobre a família.  

Raramente saiu deste universo familiar, mas quando o fez foi para nos situar no seu 

universo pessoal, onde explicou a sua profissão, afirmando que trabalhou num importante centro 

cultural da cidade e outras atividades que desenvolveu ao longo da vida, como a organização de 

visitas guiadas à cidade depois de se reformar.  

Estivemos com atenção ao seu discurso para perceber quantas gerações conseguia evocar 

de forma espontânea durante a conversa. Sabemos com isto que lembrar dados genealógicos é 

um procedimento complexo e que, sem a ajuda escrita das árvores genealógicas, o espaço para 

a dúvida e confusão é vasto. Retomando Béatrix Le Wita, esta escreveu: 

 

“En effet, rien n’est plus ingrat que de retenir des suites de noms, de dates, de 

renseignements quasi administratifs sur des parents morts ou inconnus. En outre savoir se 

situer et se déplacer à travers l’espace généalogique suppose un  certain entraînement.”55 

 

O informador demonstrou ser capaz de recuar  três gerações anteriores, o que lhe permiter 

abranger sete gerações desde os seus bisavós até aos seus bisnetos. De todas estas gerações, 

ele ainda conhece nomes, anos de nascimento, profissões e, sobretudo, o estilo de vida que 

tinham.  

Reparámos ainda numa grande preocupação em transmitir uma história coerente, limpa e 

imparcial, de modo que não ficassem dúvidas da sua veracidade. Não percebemos, a 

                                                           
55 Le Wita, Ni vue ni connue…, 136. 
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acompanhar a conversa, qualquer tipo de sentimentalismo ou saudade. Esta ausência de 

emoção não significa que ela não exista, mas vai ao encontro do que se considera ser o 

“controlo de si” burguês, contendo a nostalgia, mas marcando aquilo que foram em tempos 

passados.  

A sua educação e acesso à cultura são vastos, o que nos leva a concordar com a 

afirmação de Béatrix Le Wita, quando indica que o armazenamento destes dados depende de 

variáveis sócioculturais56. Este homem que viveu para a cultura bracarense, dedica-se agora à 

sua própria história. Atualmente, a memória é o seu presente e a sua vida. Os dias passados em 

casa são preenchidos por fotografias, caras, espaços, pessoas, coleções e livros. A memória é o 

que hoje lhe dá sentido à vida.  

Por último, consideramos que, apesar de ser a pessoa indicada como “guardião da 

memória familiar”, o seu discurso e a forma como guarda esta memória, no que respeita à 

narrativa e às materialidades, não o tornam o tornam de facto neste guardião. Consideramos 

que se encaixam mais neste perfil o casal que nos apoiou durante o estudo das materialidades.  

 

 3.6. Usos sociais da parentalidade e da memória familiar 

 

A memória familiar obedece a uma série de símbolos que a microssociedade forma no 

contexto que a família impõe: hierarquias, funções, profissões e silêncios que fazem parte dos 

usos sociais.  

A fixação de dados genealógicos parece ser facilitada quando se relaciona com fatores 

sociais, como o estatuto dos antigos parentes. Quanto mais longínquo o antepassado, mais se 

torna necessário ter um elemento diferenciador para o seu reconhecimento.  

O informador, espontaneamente, abordou os usos sociais da parentalidade ao enumerar 

as profissões dos seus tios-avós, que foram escolhidas pelo seu bisavô. Um parente médico é 

uma segurança a nível da saúde a que poucos tinham acesso, assim como a intercessão 

espiritual de um filho sacerdote.  

Por outro lado, ao longo de todo o processo em busca pelos vestígios materiais da 

memória familiar, compreendemos como estes objetos formam uma importante rede de 

afirmação do estatuto social e da qualidade de vida que a família teve em tempos. Fátima Moura 

Ferreira trabalhou esta temática a partir de um estudo sobre uma família burguesa do Porto, e 

                                                           
56 Le Wita, Ni vue ni connue…, 136. 
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foi ao encontro destes “usos e desusos” da memória familiar, onde encontrou uma relação 

muito próxima entre a memória e o estatuto social privilegiado: 

 

“Recordação de figuras de familiares, relato de episódios, descrição de locais, registo 

cuidadoso de dados sobre os parentes, conservação de objectos de família, eis algumas das 

modalidades através das quais se efectua a preservação da memória familiar, descritas 

neste estudo. Independentemente das modalidades particulares que assumem entre os seus 

protagonistas, importa salientar o seu traço comum: a memória familiar revela-se o meio 

privilegiado de reafirmar a pertença a um estatuto social, se bem que seja passível de outras 

utilizações (como apontámos), estas sim, profundamente condicionadas pelo percurso 

individual dos seus autores.”57 

 

Apesar de não existir qualquer discurso nostálgico ou saudosista, as novas gerações 

continuam a ter a noção clara deste estatuto e do uso da memória familiar para o promover. 

Todos os pequenos símbolos que ainda hoje utilizam discretamente revelam um dos 

ensinamentos burgueses, a importância do bom gosto. Como dissemos, são discretos e 

simbólicos, mas serão perceptíveis aos olhos treinados para que possam fazer a leitura do seu 

posicionamento social.  

 

 

  

                                                           
57 Citação retirada do trabalho de Maria de Fátima Moura Ferreira, não publicado, mas cedido pela autora: 
Construção e identidades familiares através da memória.  
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4. Materialidades e vestígios da memória familiar na casa burguesa 

 

Se na entrevista do capítulo anterior constatamos no nosso entrevistado uma forma de 

recordar mais a nível genealógico, focado que estava em pesquisas específicas, mas com pouca 

narrativa em termos de memória familiar e de parentalidade. Os objetos traduzem uma 

passagem no plano da ritualização da memória familiar. O estudo das materialidades ajuda-nos 

a refletir sobre a sua relação com as narrativas da memória. Aqui encontramos uma memória 

mais simbólica e afetiva, ainda que também profundamente social, que nos obriga a pensar no 

modo de explorar outros suportes da memória familiar que coexistem ao nível das suas 

práticas58.  

No presente capítulo são os objetos da casa que são analisados, assim como a breve 

descrição que nos é dada pela família. Como se conservam? Onde se encontram expostos? Que 

memórias veiculam, evocam e guardam? Que mensagens passam para aquela que visita a casa, 

mesmo quando esses objetos não são acompanhados pela oralidade?  

Iniciaremos pela contextualização da casa e da vida familiar na segunda metade do século 

XIX.  

 

A família enquanto instituição e o seu significado ganham um novo sentido com a alvorada 

da Época Contemporânea, vendo a sua importância ampliada de acordo com ideais de 

individualidade que surgem com a Revolução Francesa59. É a partir da influência filosófica e 

política que a figura do cidadão começa a ganhar um novo estatuto. Para Louis Dumont60, a 

Declaração dos Direitos do Homem consagra o grande “triunfo do indivíduo”61. A centralidade da 

individualidade caminha a par com a criação burguesa do universo privado e íntimo – que 

assistirá, com o avançar do século XIX, à constituição, morfológica e simbólica, do domicílio. A 

legislação, primeiro em França e só mais tarde em Portugal, será uma aliada importante a 

materialização desta nova realidade social: 

 

                                                           
58 As materialidades reunidas neste capítulo, assim como as fotografias presentes no capítulo seguinte, foram dispensadas durante três 
entrevistas realizadas ao casal que colaborou com este trabalho. As entrevistas decorreram durante o ano de 2015, na sua casa, alargando-se 
por muitas horas e num ambiente familiar de bastante proximidade para com a autora, demonstrando sempre confiança e orgulho na partilha 
das suas memórias.  
59 O pensamento liberal vai introduzir na sua doutrina a vida privada enquanto caraterística do “homem moderno”, em oposição ao “homem 
antigo”. A vida privada é vista como um elemento de ruptura com o Antigo Regime, na medida em que nela o Homem conquista a sua liberdade 
individual de refúgio e de pensamento.  
60 Antropólogo francês (1911-1998). Teorizou sobre a emergência do individualismo, assim como a desigualdade e a hierarquia.  
61 Alain Corbin, «Os bastidores», em História da Vida Privada, vol. 4, dir. Philippe Ariès e Georges Duby (Porto: Edições Afrontamento, 1990), 415. 
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“O domicílio é declarado inviolável (1792) e as perseguições nocturnas são interditas (1795). 

A casa e a noite desenham um espaço-tempo da privacy em volta do corpo, cuja dignidade 

(supressão da maior parte das penas inflamantes) e liberdade se reconhece.”62 

 

 A proteção da privacidade passa a ser uma realidade. O mesmo acontece em Portugal. 

Irene Vaquinhas faz referência à Revolução de 1820 como marco emblemático na instituição de 

um sistema jurídico-constitucional fundamental para o novo modo de consciência de cidadania: 

 

“Um dos princípios estruturantes da Constituição de 1822, definido logo em 1821 pelas 

«Cortes Extraordinárias e Constituintes», é precisamente o de salvaguarda dos «direitos e 

deveres individuais dos portugueses», enfatizando-se os de «liberdade, segurança e 

propriedade». […] Da linguagem simbólica do texto constitucional infere-se a sacralização do 

espaço doméstico, fazendo-o absorver a ancestral tradição religiosa do «direito de asilo» do 

cristianismo medieval […].”63 

 

A privatização da sociedade que se começou a sentir ainda em finais do século XVIII na 

Europa demarca assim a vida pública da vida privada; trata-se de fenómeno de origem 

essencialmente burguesa, embora partilhado pela nobreza “aburguesada”, mais tarde expandida 

às classes populares quando reuniam condições de habitabilidade para tal: 

 

“Desde a Revolução Francesa à actualidade, o conceito de vida privada tem vindo a ser 

objecto de uma profunda reflexão teórica que problematiza o seu conteúdo, a delimitação 

das suas fronteiras e as zonas de interacção relativamente ao espaço público, bem como as 

estruturas de sociabilidade que se entrecruzam no seu seio, entre outros aspectos.”64 

 

Para Irene Vaquinhas, o processo de separação das esferas pública e privada é ditado não 

só por razões ideológicas e políticas, mas também por um encadeamento de fatores políticos, 

sociais, económicos e culturais, que se plasmam na “afirmação da burguesia”, mais tarde “[n]a 

democratização da sociedade” e no “desenvolvimento do mercado económico concorrencial”. 65 

 

                                                           
62 Idem. 
63 Vaquinhas, «A Época Contemporânea – Introdução», em História da Vida Privada em Portugal…, 13. 
64 Vaquinhas, «A Época Contemporânea – Introdução», em História da Vida Privada em Portugal…, 11. 
65 Síntese do texto de: Irene Vaquinhas, «A Época Contemporânea – Introdução», em História da Vida Privada em Portugal…, 10. 
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Apesar de nos focarmos no universo burguês, não podemos deixar de referir que esta nova 

consciência é transversal aos diferentes grupos66. A nova aspiração por intimidade familiar, 

felicidade pessoal e conjugal atravessa toda a sociedade e vai-se intensificando com o avançar 

do século XIX e a entrada no século XX.  

Reflexo do crescente anseio por privacidade, a casa conquista uma nova vida e um novo 

significado. O espaço doméstico torna-se um protagonista das relações familiares e as suas 

formas e usos estão longe de se esgotarem, tanto no que diz respeito à vida privada, como nas 

formas de sociabilidade que oferece.  

 

4.1. O papel da casa na memória familiar 

 

A casa transforma-se num elemento de união e reunião – a partilha do mesmo teto e da 

mesma mesa confere grande simbologia, representando a partilha da vida. Não é difícil imaginar 

a importância da casa para a família, já que se mantém semelhante à importância que a casa 

tem na atualidade. É neste espaço que a família vive a sua rotina, que se educam as crianças, 

que se promove a memória da família, que se celebram momentos importantes, que se 

organizam as festas familiares – é, enfim, o palco de toda a ação. Naturalmente, a casa adquiriu 

o estatuto central no campo do universo da família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 «Necessidade de calor, de limpeza e de ar puro, e em breve de intimidade familiar, desejo intenso de independência, gosto pelos espaços de 
«descanso», onde seja possível fazer pequenos trabalhos, desenham o projecto dos pavilhões, que não é apenas uma imposição burguesa.» 
(Michelle Perrot e Roger-Henri Guerrand, «Cenas e lugares», em História da Vida Privada, vol. 4, dir. Philippe Ariès e Georges Duby (Porto:Edições 
Afrontamento, 1990), 319. 
Nota: Na fotografia número 1 compreendemos a representação da casa, dos membros da família, mas também dos empregados, que com a sua 
imagem conferiam poder económico e prestígio social à família. Salientamos também a vista sobre o jardim, uma vez que este é elemento 
importante nas fotografias exteriores e para a representação social da casa: «[…] em meados do século XIX o jardim tornou-se um elemento 
capital da vida burguesa. A natureza domesticada, orlada de árvores e cercas, assegurava a tranquilidade da vida privada e oferecia um quadro 
ideal à vida familiar.» (Michelle Perrot e tal, «O erguer do pano», em História da Vida Privada, vol. 4, dir. Philippe Ariès e Georges Duby 
(Porto:Edições Afrontamento, 1990), 69.) 

Figura 1 - «Esta era a nossa quinta. Aqui vemos os meus avós, os meus tios e 
alguns criados. Esta fotografia foi tirada na altura em que D. Manuel II veio a 
Braga, em 1908.» 
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Tal como a família, a casa faz parte integrante da identidade de família, do ponto de vista 

simbólico e material. Representa e projeta assim os valores de um determinado grupo, numa 

determinada época histórica. Funciona também como instrumento de proteção contra as 

agressividades exteriores tanto da natureza como da sociedade. Irene Vaquinhas em a História 

da Vida Privada em Portugal vinca a relação entre o número de elementos da família67 e a 

importância que a casa assume à medida que o século XIX avança:  

 

“A família nuclear, limitada aos pais e filhos solteiros, generalizou-se. Ao mesmo tempo, a 

casa passou a ser considerada como uma espécie de «muro da vida privada» ou «reduto da 

intimidade», servindo de resguardo aos actos mais recônditos, onde cada um procurava 

realizar a sua felicidade individual e concretizar os seus desejos e aspirações.”68 

 

No seio da família burguesa, o “muro da vida privada” é mais que um espaço privado, ele 

representa o “ninho”: o espaço conjugal e o espaço de alargamento da família. Embora privado, 

cumpre também funções sociais, a tal ponto que público e privado vivem “a paredes meias”. 

Dentro da casa vivem os elementos da família nuclear, muitas vezes alargada aos antecedentes 

diretos: avós maternos e paternos. Os elementos da família desempenham papeis e funções 

sociais particulares69: o pai representa o exterior, é responsável pela economia, justiça e política; 

a mãe, personificação da felicidade doméstica, é responsável pela moralidade e equilíbrio da 

família; e as crianças, para quem o investimento é cada vez maior neste século, representam o 

futuro da família, da casa, da Nação, a sua função é a continuidade.  

A casa, apesar de ser uma necessidade cada vez mais presente na vida social, não é igual 

em todos os conjuntos sociais. Comecemos por isso pela localização. 

No caso da burguesia, o grupo aqui tratado, observamos habitações de estilo e caráter 

essencialmente urbano, visto que é a cidade o habitat do burguês. Para este, a cidade é a 

principal fonte de liberdade, de anonimato, mas também de sociabilidades e contatos. Mesmo 

quando investem em pequenos palácios ou habitações de maiores dimensões, deslocam-se 

necessariamente para a periferia da cidade, mas nunca ficam muito longe da área urbana, 

                                                           
67 O número de membros do agregado familiar e a melhor divisão do espaço serão desenvolvidos adiante. 
68 Rui Cascão, «Modos de habitar», em História da Vida Privada em Portugal, vol. 3, dir. José Mattoso (Lisboa: Círculo de Leitores, 2011), 22. 
69 Uma vez que a divisão que é público e privado passava também pela diferença do género, e para uma leitura/esclarecimento mais 
aprofundado sobre os seus protagonistas, é pertinente a consulta do capítulo: Michelle Perrot e Anne Martin-Fugier, «Os Actores», em História da 
Vida Privada, vol. 4, dir. Philippe Ariès e Georges Duby (Porto: Edições Afrontamento, 1990). 
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tirando disso o duplo prazer da vida saudável vida campestre, e das movimentações e prazeres 

da cidade.  

 No interior, a vida privada exige condições espaciais adequadas, uma melhor divisão do 

espaço. Estas condições espaciais de que falamos prendem-se com a organização da casa, as 

suas divisões e os diferentes fins para casa espaço, mas também contribui muito a adopção do 

modelo de família nuclear: 

 

“A intimidade exige condições de alojamento e a organização racional do espaço doméstico 

adaptada a diferentes momentos do dia-a-dia, estrutura que caracteriza uma certa topologia 

de residências burguesas que se divulga a partir do último quartel do século XIX, mas 

impensável nas habitações populares, de uma única divisão, partilhadas por famílias 

completas de 6-8 elementos.”70 

 

A preocupação pelo conforto dá à habitação uma maior dignidade, um maior conforto e 

uma privatização que vai permitir aos seus habitantes um maior sentido de individualidade e de 

privacidade. 

Sempre simbólica, como referido, a casa, tal como a sociedade, demarca bem os espaços 

e as suas respetivas funções. Quantas mais divisões possuía a casa, maior era a manifestação 

de luxo e de poder económico. A preocupação para com o lar era não só o conforto e o respeito 

pela privacidade, mas também a ostentação. Irene Vaquinhas chega mesmo a afirmar, que no 

passado, “interessava mais a ostentação que a salubridade” – ao referir-se à escolha da 

localização da sala como o espaço mais iluminado, em detrimento dos quartos, que ficavam 

com os espaços mais húmidos e sombrios71.  

 Posto que a época histórica de se receber no local onde se dormia já havia terminado, os 

quartos passaram a ser locais interditos para tudo o que chega do exterior. Eles são a 

materialização do espaço íntimo onde só tinham acesso alguns dos serviçais e os amigos mais 

chegados - tendo presente que a amizade entre familiares ou outros próximos regista também 

desenvolvimentos consideráveis durante o século XIX. Mas, na casa existe também uma 

passagem que faz a ligação entre o mundo interior e o mundo exterior, uma intimidade que 

serve também para posicionar os elementos da família no mundo público – as salas de estar e 

de jantar: 

 
                                                           
70 Vaquinhas, «A Época Contemporânea – Introdução», 8. 
71 Cascão, «Modos de habitar», 24. 
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“Espaço de sociabilidade, a sala de jantar é também o lugar de encontro quotidiano dos 

membros da família. Parece todavia que no decurso do século XIX terá perdido o seu carácter de 

intimidade […]. Nenhum apartamento habitado por um membro das classes possidentes pode 

ser concebido sem este espaço teatral, que liga a nova sociedade à antiga numa comunidade de 

rito, a recepção num dia fixo […].”72 

 

Mesmo quando falamos da pequena burguesia, com um poder económico mais limitado e 

por conseguinte com menos hábitos ao nível da visita social, percebemos como a sala não era 

utilizada e se encontrava fechada e, por vezes, com os móveis cobertos com panos de proteção. 

Esta atitude seria criticada na época pela inutilidade que esta divisão sofria, mas existe aqui um 

fator, em tantas ocasiões ignorado, mas importante de se ter em consideração: a existência da 

sala enquanto símbolo de pertença a um grupo73.  

Falamos, por isso, de um “espaço teatral”, pois que é na sala que o estatuto da família se 

representa, onde cada um tem responsabilidade sobre uma personagem e um guião a seguir. 

Este palco onde se desenrola a ação é provido de um cenário cuidadosamente montado.  

Esta importância do espaço de convívio deve muito ao fenómeno de “privatização das 

sociabilidades”, que passam então a decorrer no ambiente doméstico. E era a sala o local de 

recepção das visitas, dos saraus, das festas e de outros momentos socais. Esta nova formação 

de sociabilidade baseou-se num novo fenómeno, também ele de origem burguesa e urbana: o 

interesse pela cultura e a intelectualidade, que vão crescendo e sendo cada vez mais valorizadas 

à medida que avança o século XIX. Como exemplo desta procura pela sociabilidade criativa e 

cultural, Fernando Catroga e Archer de Carvalho falam no investimento por parte das famílias 

neste tipo de eventos, através da vulgarização do piano: 

 

“[…] a casa burguesa conheceu, por esta mesma época, um novo móvel que faria as 

delícias dos serões: o piano. Entre 1861 e 1890, terão entrado cerca de 500 pianos em 

média por cada ano nas alfândegas portuguesas […].”74 

 

O piano era um instrumento de apoio aos saraus, mas também um importante elemento 

de representação social. As senhoras tinham como principal talento saber tocar piano e cantar, 

                                                           
72 Roger-Henri Guerrand, «Espaços privados», em Historia da Vida Privada, vol. 4, dir. Philippe Ariès e Georges Duby (Porto: Edições 
Afrontamento, 1990), 333. 
73 Guerrand, «Espaços privados», 334. 
74 Fernando Catroga e Paulo Archer de Carvalho, Sociedade e cultura portuguesas II (Lisboa: Universidade Aberta, 1996), 145. 
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mas, a par disto, a presença de um piano na sala de estar era um símbolo de poder económico 

e de capacidade de receber bem.  

Para receber em casa as pessoas que gravitavam à volta da família e com as quais era 

importante manter contato, investia-se na decoração da sala. A decoração era a exposição que 

apresentava ao visitante a identidade e a história da família, assim como toda a sua experiência 

de vida. Fotografias distribuídas criteriosamente, álbuns de postais expostos, móveis e loiças que 

eram verdadeiras obras de arte, souvenirs de várias viagens, objetos de valor da sua época, mas 

também antigos, os conhecidos bricabraques que se encontram por toda a casa. Na História da 

Vida Privada francesa, vemos como se aborda a importância da decoração da casa com a 

“acumulação maníaca” de diversos objetos: 

 

“Quanto mais se avança no século mais o apartamento burguês, no que se refere ao 

mobiliário, se assemelha a um armazém de antiguidades, onde a acumulação parece como 

o único princípio director da composição interior do espaço. Misturam-se as épocas e as 

civilizações mais diversas, como a sala de jantar Renascença lado a lado com o quarto de 

dormir Luís XVI, ao mesmo tempo que uma sala de bilhar mourisca dá para uma varanda 

ornamentada com objectos japoneses.”75 

 

Sobre este gosto decorativo, podemos ainda evocar a literatura portuguesa da época, pois 

não nos parece impertinente fazer referência à crítica que Eça de Queirós faz sobre este hábito 

descomedido de colecionar em casa objetos de outros tempos:  

 

“- Eu – dizia o Ega, passeando pela sala, com as mãos enterradas nos bolsos do seu 

prodigioso robe-de-chambre – eu não tolero o bibelot, o bricabraque, a cadeira arqueológica, 

essas mobílias de arte… Que diabo, o móvel deve estar em harmonia com a ideia e o sentir 

do homem que o usa! Eu não penso, nem sinto como um cavaleiro do século XVI, para que 

me hei-de cercar de coisas do século XVI? Não há nada que me faça tanta melancolia, como 

ver numa sala um venerável contador do tempo de Francisco I, recebendo pela face 

conversas sobre eleições e altas de fundos. Faz-me o efeito de um belo héroi de armadura 

de aço, viseira caída e crenças profundas no peito, sentado a uma mesa de voltarete a jogar 

copas.”76 

 

                                                           
75 Guerrand, «Espaços privados», 335. 
76 Eça de Queirós, Os Maias (Lisboa: Círculo de Leitores, 2005), 137. 
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Na obra Os Maias, João da Ega apresenta-se como um energético crítico da sociedade do 

seu tempo, e as decorações e modas do lar não são exceção. Carlos da Maia, chega mesmo a 

qualificá-lo: «Isto é um bárbaro, Maria! […] Tem horror à arte! É um ibero, é um semita!...»77. 

Como contraponto, Eça de Queirós mostra-nos outra personagem que representa, para a época, 

um elemento de uma sociedade superior: Craft, um inglês que coleciona todas as formas de 

arte, assim como objetos arqueológicos e animais embalsamados. 

Usamos este excerto enquanto indício vivo da pratica do colecionismo no século XIX, 

sublinhada por Michelle Perrot e a que aludimos atrás. A decoração da casa e os objetos 

adquiridos/herdados/oferecidos pela família eram marcas de estatuto social e económico, 

indiciadores de cultura.  

 A casa como “teatro da vida” é um mar sem fim de recordações e é o principal centro das 

memórias da família. E são alguns destes objetos decorativos (fotografias, loiças, móveis, 

postais,…) que fazem da casa o ambiente familiar onde os seus elementos se mantêm 

identificados e unidos à mesma história. Iremos abordar como eles e a sua conservação são 

objetos da memória familiar.  

Na casa da família que aceitou cooperar 

e partilhar a sua memória para o presente 

estudo, são muito visíveis essas marcas do 

passado e de pertença a meios sociais 

privilegiados. Logo à entrada, no hall, 

encontram-se fotografias e outros objetos mais 

pessoais expostos sob uma mesa. 

Quando pedimos para nos indicarem 

alguns objetos da casa, expostos, que façam 

parte do legado da família, percebemos como 

praticamente tudo o que decora a sala 

pertence a este universo familiar do passado. 

Começamos pelo relógio de parede da sala que é o protagonista e ocupa um lugar de 

destaque, a parte superior da lareira. Esta peça foi apresentada como tendo sido executada no 

século XIX, estando na família desde então. Apesar de tão antigo, continua a existir, atualmente, 

muita interação familiar com este objeto. Encontramos ainda pratas e loiças chinesas que estão 

                                                           
77 Queirós, Os Maias…, 485. 

Figura 2 - «Usávamos também este relógio para entreter os 
nossos netos, pois ainda toca o Hino da Carta.» 
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expostas no móvel da sala com outros equipamentos onde estão expostas fotografias e outras 

peças de família. Tudo isto se mistura com o presente, as fotografias antigas ladeadas por fotos 

atuais, tudo de forma a sugerir uma naturalidade e uma disposição que “não foi pensada”, mas 

que faz parte da natureza da família existir, seguindo Le Wita. 

A “arte do detalhe”, de que nos fala abundantemente Béatrix Le Wita, é vista como a 

culminação de um longo processo que se opõe aos costumes do Antigo Regime78. A sala está 

recheada de símbolos que atestam o estatuto social de outros tempos, estes símbolos são uma 

comunicação entre o interior (família) e o exterior (sociedade). O relógio vai ao encontro desta 

“arte do detalhe”, que é a capacidade de passar quase despercebido, através de uma descrição 

sóbria de se fazer notar. Neste caso, o relógio não necessita de qualquer outra justificação para 

a sua exposição e para o seu lugar de destaque, além daquela que faz parte da sua natureza 

intrinseca, anunciar as horas. Mas com isto revela uma mensagem que está ligada à memória 

que pode ser afetiva, mas também reveladora da pertença a um estatuto social (presente ou 

passado).  

Anexada a esta “arte do detalhe” está a ritualização do quotidiano, dos dias e dos fins-de-

semana, e dos vários momentos que o ritmo 

de vida permite. O rito representa a colocação 

da família numa definição de memória social 

do passado, ajuda a justificar a sua 

existência, relembra e educa os seus 

costumes e comportamentos, fazendo sentir a 

pertença a um grupo. Todo o dia está dividido 

por pequenos e grandes momentos que são 

marcados e necessitam de uma preparação 

prévia. Na História da Vida Privada francesa, 

o ritual é descrito como um valor normativo, 

objeto de encenação pública e privada, sendo 

a arte do detalhe as reminiscências da antiga 

etiqueta aristocrática79. Atestamos na 

passagem de Michelle Perrot: 

                                                           
78 Le Wita, Ni vue, ni connue…, 82. 
79 Anne Martin-Fugier, «Os ritos da vida privada burguesa», em História da Vida Privada, vol. 4, dir. Philippe Ariès e Georges Duby (Lisboa: Edições 
Afrontamento, 1990), 199. 

Figura 3 - Porcelanas expostas na sala de jantar. 
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“No espaço burguês a repetição não é rotina. Ela ritualiza, e o rito dilata o momento: antes, 

espera-se por ele, as pessoas preparam-se para ele; depois, é comentado, volta-se a pensar 

nele. O prazer está na espera dos momentos que pontuam o dia. A ritualização dá o seu 

valor de felicidade ao acontecimento destinado a tornar-se recordação.”80 

 

Este ambiente maternal parece ser propiciador dos valores burgueses de ponderação, 

controlo, mas ao mesmo tempo, da valorização e busca pelos momentos de estabilidade e 

conforto doméstico. Podemos usar como exemplo as refeições, já que estamos a evocar um 

momento importante para a sociabilidade da família e dos convidados presentes. Neste ato, 

sendo ele parte do quotidiano, a família transmite as suas marcas e os seus usos que a 

caraterizam. 

Os rituais surgem aliados à própria materialidade do espaço – não é demais lembrar que 

nesta casa também a mesa de jantar e as suas cadeiras pertencem aos objetos herdados pela 

família. O rito vai ao encontro do que são as maneiras comedidas e o controlo de gestos que 

fazem parte da arte do detalhe de que falámos.  

A disposição do mobiliário – sofás, mesa de café, contadores, pratas e outros objetos – 

desenha e configura os espaços dos rituais e das atitudes dos seus membros enquanto pertença 

a um grupo maior. Praticamente, toda a sala se encontra decorada com objetos que remetem 

para o ambiente familiar do passado. Notámos inclusive, ao longo das conversas com o pequeno 

núcleo de uma família numerosa, um grande esforço por manter todos os lugares da memória 

reunidos. Curiosamente estes vestígios não têm sido alvo de interesse dos membros mais jovens 

da família (filhos). Apesar do espaço da casa ser pequeno, a sala de jantar é reduzida para a 

escala da mobília, os móveis mantêm a sua imponência e dignidade, fazem parte do quotidiano 

da família, servindo ainda como expositores de outros objetos herdados.  

Como vemos, podemos atribuir uma grande importância à casa e à educação da 

identidade social do indivíduo. É no espaço da casa que se forma o universo sócio-cultural da 

família. Aqui são apreendidas as formas de relacionamento, as representações e encenações 

sociais, que são elementos fundamentais para o sentimento de pertença dos membros da 

família, o seu contexto, o ambiente que o rodeia.  

De referir, por fim, a casa como um importante elemento de unidade da vida burguesa, 

reforçando a identidade através do modo de vida deste grupo, que importa resguardar, mas 

                                                           
80 Martin-Fugier, «Os ritos da vida privada burguesa», 194.  
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também expor de forma discreta e contida. A casa, os símbolos e as memórias que nela 

encontramos, são um pouco da essência de cada indivíduo que neles cresceu, habitou ou que, 

em algum momento, se sentiu unido. 

4.2. Vestígios de memória produzidos pelas mulheres da família  

 

Ainda relacionado com a casa e a sua ambiência de memória familiar, encontramos no 

nosso estudo alguns elementos que nos parecem interessantes de partilhar – objetos do lar e de 

decoração produzidos pelas mulheres da família, estando estes objetos guardados 

carinhosamente desde o inicio do século XX. Mas, antes de os expormos, vem a propósito 

desenvolver um pouco sobre a temática da condição feminina neste período e o contexto em que 

surgiram estas produções. 

Quando o espaço público e o espaço privado foram divididos, assim como a configuração 

do lar, também as funções do homem e da mulher foram demarcadas. Foi também neste 

seguimento feminino que surgiu este trabalho, refletindo a procura pela figura da mulher na 

história que, estando certamente nos bastidores, contribuiu para a vida social e visível81. A 

propósito desta demarcação de papéis, a passagem de Agustina Bessa-Luís, retirada do seu 

romance A Sibila, vai sem dúvida ao encontro do que procuramos com este estudo: 

 

“Estina deixou-o falar, e serviu-lhe uma ceia substancial […], velho prato do cardápio da Casa 

da Vessada, porque os nomes das casas transmitem-se pelos filhos varões, mas os seus 

costumes são herança de mulheres.”82  

 

No modelo ideal, as mulheres eram a alma da casa, as “fadas” que transformavam a casa 

num lar. Elas são as encenadoras da representação da vida privada, representam e ajudam a 

representar – montam um cenário, educam as personagens e dão vida ao “teatro”. Este é o seu 

meio, o seu “espaço natural”83. O único propósito da educação da mulher era para ser esposa e 

mãe. 

                                                           
81 Michelle Perrot admite na sua introdução ao volume 4 da História da Vida Privada a importância dos estudos feministas e a sua constante 
procura pelo lugar da mulher na sociedade, que permitiram uma melhor reflexão em torno da vida privada e a relação entre os sexos na família e 
na sociedade. Foi através da procura pela mulher neste século XIX que se chegou à sua forte presença na vida e na memória familiar, o segundo 
ela a responsável por nos “abrir as portas de casa” e, simbolicamente, da família. (Michelle Perrot et al, «O erguer do pano»…, 12.) 
82 Agustina Bessa-Luís, A Sibila (Lisboa: Edições Babel, 2014) , 215. 
83 Irene Vaquinhas afirma que «a domesticidade era condição «natural» da mulher, ou seja, inerente à sua própria natureza. Muitas vezes, as 
mulheres que não aceitassem a vida de dona de casa, mesmo ficando para tias, não eram bem olhadas pela sociedade que valorizava a 
maternidade como a justificadora da existência da mulher. O destino mais legítimo para uma mulher celibatária seria o convento, dedicando-se 
para sempre à vida religiosa, sendo assim mais respeitada pela sociedade depois de negar o casamento (Irene Vaquinhas, «A Época 
Contemporânea – Introdução»,  12.). 



46 

 

À mulher ficou reservada a função de zelar pelo lar e pela família, criando os seus filhos de 

acordo com os valores representantes do seu grupo social. Dentro de muros, a mulher ficou 

escondida, não só da sociedade, mas também da sua própria história84:  

 

“Até ao século XIX, a presença feminina não se encontrava presente no relato histórico, 

excepto aquelas mulheres que se realçaram pela sua beleza extraordinária, actos heróicos 

ou, pelo contrário, escandalosos e independentes.”85 

 

 A ela ficará apenas associada a imagem de “anjo do lar” que protege a vida familiar, 

aconchegando nas suas “asas” não só os filhos como o marido que chega diariamente do 

mundo exterior em busca de descanso e da paz que este “anjo” lhe proporcionará: 

 

“À prestigiada senhora da casa cabia-lhe velar pelo bem-estar «dos seus», assegurar a 

gestão doméstica e cumprir as funções de representação e ostentação da posição social da 

família, não abdicando da «realeza» da sua posição, nem deixando apagar a «auréola» de 

mãe de família.”86 

 

O ideal de mulher começava a ser incutido logo após o seu nascimento. A educação 

feminina era alvo de uma grande atenção por parte da família e a mãe empenhava-se em 

transmitir às filhas todos os conhecimentos necessários à vida familiar, face à qual seriam 

responsáveis, mais tarde. 

A educação da rapariga consistia em adquirir um espírito maternal, aprender a “ser 

mulher” para mais tarde orientar a sua família e filhas. Valores como a união familiar, o amor 

pelo lar, o espírito de sacrifício e o cuidado eram incutidos com grande responsabilidade, como 

um lado de uma moeda que era desenhada, para mais tarde, se completar com o casamento. 

Observamos como, no século XIX, determinadas atividades enriqueciam o percurso das 

jovens mulheres que, dominando-as, estariam mais preparadas para casar. 

                                                           
84 Para a História, Sociologia e outras áreas do saber a figura feminina ficou na sombra do homem, até meados do século XX, quando se 
começaram a desenvolver novos campos dentro da história das mentalidades e da história cultural – juntando a este interesse a onda feminista 
que ocorrida nos anos 60 - contribuem para o surgimento do campo da história das mulheres, nos Estados Unidos da América, mas também em 
países da Europa, como em França. Em 1973, a história das mulheres e os estudos de género entram nas universidades francesas, 
multiplicando-se a partir daí os novos estudos e reflexões teóricas sobre o papel da mulher nas sociedades. Destacam-se nesta área nomes como 
a americana Joan Scott, a francesa Michelle Perrot e a portuguesa Irene Vaquinhas.  
84 Ciro Flamarion Cardoso e Ana Maria Mauad, «História e Imagem: os exemplos da fotografia e do cinema», em Domínios da História – Ensaios 
de Teoria e Metedologia org. Ciro Flamarion e Ronaldo Vainfas (Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997), 276. 
85 Michelle Perrot, «Escrever uma história das Mulheres: relato de uma experiência», Cadernos Pagu, n. 4 (1994): 14. 
86 Irene Vaquinhas e Maria Alice Pinto Guimarães, «Economia doméstica e governo do lar. Os saberes domésticos e as funções da dona de casa», 
em História da Vida Privada em Portugal, vol. 4, dir. José Mattoso (Lisboa: Círculo de Leitores, 2011), 201. 
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Aprendiam a fazer o seu enxoval e outros objetos para o lar que, com “mãos de fada” 

transmitiam a sua arte de geração em geração, assim como as peças que produziam. A pintura, 

a costura, o bordado e outras artes manuais resistem até aos dias de hoje, guardados pelos 

descendentes marcados pela figura feminina que, dentro de porta, marcava a vida de homens e 

mulheres.  

 Conhecimentos musicais eram também um requisito, e tocar piano era uma atividade 

fundamental para as meninas de boas famílias, que mais tarde apresentavam o resultado das 

suas aulas particulares nas elegantes recepções que aprendiam a organizar olhando o exemplo 

da mãe. Ainda o gosto pela leitura era incutido, no entanto, tornava-se necessário que fosse bem 

controlado pelos pais e maridos, pois não convinha que os romances de damas e cavaleiros as 

fizessem extrapolar o muro da sua realidade acabando desgostosas semelhantes a Madame 

Bovary.  

Não podemos, no entanto, considerar que todas as mulheres seriam esposas. Como 

vemos na História da Vida Privada de Portugal, percebemos qual o destino das que não 

chegavam a contrair matrimónio, “ficavam para tias”87 e seriam para sempre chamadas 

“meninas”, mesmo “solteironas”, num sentido mais depreciativo – visto que esta ideia não 

ficava bem aos olhos de uma sociedade que incentivava e cultivava sobretudo a maternidade. 

Sem marido e sem filhos, as mulheres solteiras88 dedicavam-se ainda com mais afinco aos 

seus talentos femininos de que falámos, como os trabalhos manuais (crochet, bordados, pintura, 

flores de cera, roupinhas para bebés ou para caridade, …). E o resultado destes artefactos, 

muitas vezes convertidos em presentes, ficou para a posteridade e é hoje um contributo para a 

memória da família com quem trabalhámos, que falaram imenso e de maneira muito carinhosa 

sobre as suas tias e a sua importância no seu crescimento. 

Encontramos na casa que visitámos vários tipos de trabalhos, desde telas, toalhas e roupa 

de quarto, vestuário de criança…Não quisemos, por isso, deixar de fazer referência a estes 

objetos (que também têm valor monetário) mas que são guardados com muito afeto e que 

surgiram muito rapidamente quando foram partilhados as narrativas da memória familiar. 

Carinhosamente, estes objetos são descritos como peças produzidas pelas tias que tinham 

muito talento. 

                                                           
87 Também na História da Vida Privada francesa vemos a presença das tias na família: «Ligadas à casa, frequentemente celibatárias, em número 
excessivo, as tias são a constelação do universo infantil, e é sobretudo delas que os sobrinhos se lembram.» (Perrot, «Personagens e papéis», 
em Historia da Vida Privada…, 174. 
88 Das classes médias ou superiores, quando a sua força de trabalho não era necessária. 
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Figura 4 - «Saco de camisa de noite pintado por uma das minhas tias. A minha tia Alcina tinha muito jeito para a 
pintura.» 

Figura 5 - Pintura têxtil executada por uma tia com as suas iniciais 
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5. Fotografia – a criação de linhagem e de memória 

 

O ato de se fazer fotografar é um dos rituais que se transformaram em instrumento de 

representar a pertença ao universo familiar burguês e que mais contribuíram para a preservação 

da memória familiar. A imagem visual serviu de registo dos presentes, ao mesmo tempo que 

dava a conhecer os novos elementos da família, outros ausentes, distantes, mortos, acabando 

por se converter numa importante reserva visual da representação familiar.  

A fotografia alterou em parte a cultura e arte no século XIX. Cruzou diferentes saberes e 

fascinou em diversas áreas: arte, ciência, indústria, colecionismo; funcionando como uma 

máquina do tempo, “congelando” e permitindo ao homem ter, pela primeira vez, a sensação de 

controlo do tempo, do espaço, e dos elementos que tornam os momentos irrepetíveis (agora 

repetíveis as vezes necessárias).  

A sua popularização foi uma resposta às ânsias de uma sociedade cada vez mais rápida, 

mais ávida de novos estímulos, e a imagem é o estímulo mais direto, aquele que chega a quem 

não sabe ler ou não fala a mesma língua89. É a partir da segunda metade do século XIX que a 

fotografia começa a ganhar espaço na vida social90. Ela chega como uma linguagem direta e 

rápida, sendo esta a receita para a sua observação tão rápida. A sua vulgarização será ainda 

entrançada com os novos valores burgueses, assim como as suas ânsias, as suas 

representações, o seu brio: 

 

 “A popularização da fotografia, a partir de 1850, nasce com a emergência do poder da 

classe burguesa, consequência da própria Revolução Industrial. O homem começa não só 

por ser fotógrafo como o próprio objecto fotografado. Só o homem circula entre o universo 

privado e o público e, desta forma, impõe o seu poder através da imagem fotográfica. 

Verifica-se, a partir de então, o surgimento dos “álbuns de família”, onde podemos observar 

                                                           
89 Susan Sontag (1973) abordou esta chegada da fotografia em pleno século XIX como uma resposta a diversas necessidades às quais só a 
imagem poderia corresponder, neste século capitalista, onde aliados à memória, existiam de facto interesses comerciais: «Una sociedad 
capitalista requiere una cultura basada en imágenes. Necesita suministrar muchísimo entretenimiento com el objetivo de estimular la compra y 
anestesiar las lesiones de clase, raza y sexo. Y necesita reunir cantidades ilimitadas de información para poder explotar mejor los recursos 
naturales, incrementar la productividad, mantener el orden, hacer la guerra, dar trabajo a los burocratas. (…) Las câmaras definem la realidad de 
las dos maneras esenciales para el funcionamiento de una sociedad industrial avanzada: como espectáculo (para las masas) y como objeto de 
vigilância (para los gobernantes). Susan Sontag, Sobre la fotografia, 88, citado a partir de Javier Marzal Felici, Cómo se lee una fotografia 
(Madrid: Ediciones Cátedra, 2009), 58. 
90 Nuno Pinheiro resume como se distribui o acesso à fotografia na segunda metade do século XIX: «As fotografias das décadas de 1840 e 1850 
são poucas; nos anos 1860/70, com a carte de visite, o seu número cresce; aos anos de 1880/90 corresponde o aparecimento de um número 
de amadores abastados, pelo que só não há mais fotografias, como se alargam os temas e as situações da fotografia; a partir de 1900 as 
fotografias estão por todo o lado, há mais amadores com origens sociais mais alargadas e a fotografia tinha feito a sua aparição em massa na 
imprensa.» Nuno Pinheiro, O Teatro da Sociedade: Fotografia e representação social no espaço privado e no público (Lisboa: Centro de Estudos 
de História Contemporânea Portuguesa, 2006), 12. 
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as várias fases do crescimento das crianças, e a própria evolução da família burguesa que se 

perpétua através das imagens dos casamentos e baptizados.” 91 

 

A fotografia é um dos elementos fundamentais enquanto auxiliar da memória familiar 

moderna e, como tal, é o primeiro suporte a ser evocado no momento da partilha da memória. 

Isto porque a fotografia, em particular através do formato de carte de visite92 acompanha as 

relações familiares e de amizade, sendo também um importante meio de transmissão de 

influências e códigos sociais – cruzando o privado com o público93. Podemos conectar fotografia 

e memória, mas torna-se difícil para o investigador analisar fotografias de família à qual não 

pertence, dada a codificação dos elementos que só os membros da família conseguem decifrar 

depois de anos de partilha, repetição e de descodificação94. Com isto, a memória oral e as 

entrevistas às famílias funcionam como um elo de ligação fundamental nesta parte do estudo 

aqui apresentado.  

A família acompanha esta mudança, deixando-se arrastar pela transformação trazida pela 

fotografia. É a oportunidade de arquivar momentos, pessoas, roupas, objetos, idades… Estes 

retratos são as suas pessoas, os seus afetos e, ao mesmo tempo, a sua genealogia, a sua 

história: 

 

“Sem antepassados ilustres para mostrar, a burguesia inicia a fundação da sua própria 

dinastia, passando a exibir orgulhosamente os retratos dos «patriarcas da família» em 

lugares de honra dentro de casa, e reconstituindo através dos álbuns de fotografias as 

genealogias familiares.”95 

 

Objetos genuinamente familiares, as fotografias faziam parte da dinâmica da vida privada: 

recordavam, mantinham laços e sentimentos. Elas aparecem espalhadas por toda a casa: nas 

paredes, nos portarretratos, nas cómodas e mesinhas; outras são deixadas como que por acaso, 

mas todas são expostas calculadamente de forma a serem vistas pelas visitas. São a permissão 

dada ao visitante para entrar não só na casa, mas na intimidade do agregado familiar. Existem, 
                                                           
91 Cátia Antunes dos Santos Salvado Fonseca, «Uma família de fotógrafos: Carlos e Margarida Relvas» (tese de mestrado, Coimbra, Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, 2008), 124.  
92 Tal como o nome indica, o formato carte de visite foi um dos grandes responsáveis pela vulgarização da fotografia devido à sua forma pequena 
e facilmente transportada num envelope pelo correio. Embora pequenas, nestas fotografias cabiam as imagens dos familiares e dos amigos que 
estavam há muito separados, ou enquanto recordação de eventos. Pequenos e valiosos presentes que mais do que aproximar pessoas, 
demonstravam o seu fácil acesso aos retratos ainda em vias de vulgarização.  
93 Pinheiro, O Teatro da Sociedade…, 13. 
94 Santos Zunzunegui escreveu no seu prólogo à obra Cómo se lee una fotografia, de Javier Marzal Felici que «Se queremos enfrentarnos con un 
mínimo de possibilidades de êxito a la exploración de la dimensión significativa de la fotografia, se hace necesario partir de una evidencia 
palmaria: nos encontramos ante un objeto de una notória opacidad.» Felici, Cómo se lee una fotografia…,9.  
95Vaquinhas, «A Época Contemporânea – Introdução», 16. 
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porém, aquelas que, não estando à vista, esperam pela chegada de alguém que as possa ver, 

principalmente alguém que já tenha sido autorizado a entrar num nível mais íntimo da família, 

pois não veem só a imagem, mas ouvem a narrativa que a acompanha – como é o exemplo dos 

álbuns dos casamentos, das férias, das crianças… 

 

“O retrato sozinho não diz muita coisa, mas é um mar de informações se analisado à luz dos 

depoimentos pessoais e dos outros retratos que o antecedem ou sucedem na coleção.”96 

 

Mais do que a construção da genealogia, a fotografia é a construtora da memória visual da 

família, para a qual é também necessária a construção do estatuto social, para que nesta 

memória se mantenha a noção do espaço que é ocupado pela família a nível social, para que 

elas sejam não só um suporte de recordação, mas também de localização e distinção social. 

Para se localizarem, a fotografia usa códigos e símbolos decifrados pelos familiares – estes 

códigos revelam-se através do cenário, dos adereços simbólicos, mas também da intensa 

atividade fotográfica – passa a existir um registo do estereótipo e, por conseguinte, auxilia a 

família a passar uma imagem conveniente, mas sobretudo relembrar à posteridade o que a 

família foi e o que deve continuar a ser. Jacques Le Goff cita Pierre Bourdieu quando aborda a 

relação existente entre a fotografia e a memória da família: 

 

“O álbum da família exprime a verdade da recordação social. Nada se parece menos com 

a busca artística do tempo perdido que estas apresentações comentadas das fotografias de 

família, ritos de integração a que a família sujeita os seus novos membros.”97 

 

Para servir a representação fotográfica e social era fundamental o uso da cenografia 

enquanto objeto definição social da imagem dos fotografados, é também importante a linguagem 

corporal e as expressões (ou falta delas) dos familiares presentes98. Porém, Nuno Pinheiro 

ressalva: 

 

“Apesar de toda a situação ser claramente encenada, a pessoa fotografada estava a 

encarnar o seu próprio papel. Pode-se aplicar a este diálogo a ideia expressa por Freund de 

                                                           
96 Márcia Elisa Lopes Silveira Rendeiro, «Álbuns de Família - Fotografia e Memória; Identidade e Representação» (comunicação apresentada no 
XIV Encontro Regional da ANAPUH – RIO, Memória e Património, Rio de Janeiro, 19-23 de Julho, 2010), 8. 
97 Pierre Bourdieu, citado a partir de Jacques Le Goff, História e Memória, 465. 
98 Veremos, mais à frente, través de exemplos, como se manifesta na prática a representação social na imagem fotográfica. 
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que à ascensão da burguesia ao poder correspondia uma alteração de gosto, no sentido da 

simplicidade.”99 

 

Desta forma, surge um grande desafio a quem analisa este tipo de fotografia – a 

manipulação da realidade. O que foi encenado? O que é real? O que ficou por retratar? Estamos 

portanto perante «uma realidade que se formula a partir do trabalho de homens como 

produtores e consumidores de signos; um trabalho cultural, cuja compreensão é fundamental 

para se operar sobre essa mesma realidade.»100. Os filtros não estão apenas na fotografia, mas 

também no olhar social de quem a observa, inserindo-a e contextualizando-a no seu panorama 

cultural. Todos estes constrangimentos abrangem a imagem “congelada”, tornando a sua 

descodificação enigmática para o investigador, mas não para o membro da família que 

apreendeu meticulosamente como estas representações devem ser analisadas.  

 

“O leitor dos álbuns de família e o pesquisador precisarão de vencer muitos desafios nessa 

especulação memorativa, num contexto fragmentário e dispersivo será preciso seguir em 

busca de orientação para a memória e de uma forma capaz de resistir à aceleração do 

tempo […].”101 

 

Para os membros da família, a fotografia é portadora de uma mensagem específica, no 

que respeita ao tempo (época em que foi produzida), aos parentes retratados, às suas idades e 

aparência, à sua distribuição na fotografia, aos seus objetos e gestos. É portanto uma memória 

familiar que cruza a memória individual com a memória coletiva, de modo que ilustra o indivíduo 

e o seu contexto, sendo também um uso do colectivo familiar. 

A fotografia era produzida com uma dupla função: a função do presente, do estatuto social, 

da partilha do momento; e a função do futuro, garantindo a existência dos retratados para a 

posteridade, não em corpo, mas em imagem. É interessante, com isto, perceber o que é 

valorizado nesta função de futuro, o que é valorizado para se eternizar. 

Até meados do século XX, a fotografia era um meio técnico ao qual nem todos teriam 

acesso, e o registo da infância, do crescimento, a eternização da imagem corporal, era um 

privilégio bastante limitado à classe dominante102. Estamos, como dissemos, perante um produto 

                                                           
99 Pinheiro, O Teatro da Sociedade…, 46. 
100 Ciro Flamarion Cardoso e Ana Maria Mauad, «História e Imagem: os exemplos da fotografia e do cinema…, 405. 
101 Márcia Elisa Lopes Silveira Rendeiro, «Álbuns de Família - Fotografia e Memória; Identidade e Representação»..., 7.  
102 Apesar de existirem, já no século XIX fotógrafos ambulantes que retratavam pessoas de classes sociais inferiores, andando de terra em terra, 
improvisando cenários no exterior com elementos mais pobres, só se considera a vulgarização da fotografia enquanto  um produto abrangente a 
todos os estados sociais na primeira metade do século XX (Nuno pinheiro página 55) 
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consumido não só por memória, mas também como instrumento de representação social, sendo 

executada como um “monumento”: 

 

“Sob este aspecto, a própria fotografia integra um sistema sígnico não-verbal que pode ser 

compreendido através de um duplo ponto de vista, enquanto artefato produzido pelo homem 

e que possui uma existência autónoma como relíquia, lembrança, etc; enquanto mensagem 

que transmite significados relativos à própria composição da mensagem fotográfica.”103 

 

Esta linguagem não verbal raramente é entendida fora do círculo restrito que integra a 

fotografia ou os descendentes a quem foram explicitados todos os signos, contextos, 

representações. Portanto, não se pode ambicionar entender a fotografia na sua totalidade ou da 

mesma forma que os membros da família a compreendem. Pode-se, no entanto, perceber qual a 

sua dinâmica no seio da família, como e com quem se usa, como se arquiva… 

O que nos é exposto pela fotografia corresponde em maior escala à experiência de vida e à 

bagagem familiar do observador do que propriamente ao que a fotografia retrata, pois esta surge 

na memória como um ponto de partida que, não sendo verbal, é verbalizado a partir do 

momento em que é compreendida e partilhada: 

 

“Quando se trata da memória nela [fotografia] contida, este processo é atualizado com base 

em sensações atuais e o enigma por ela trazido é decifrado a partir de uma relação aberta. 

Isso pelo facto de o real não poder ser apresentado por ele. A fotografia, vale dizer, não é o 

registo da coisa em si, mas de um fenómeno. Este fenómeno fotográfico é recebido por um 

sujeito individual que reconhece outras fotografias na fotografia em questão.”104 

 

Compreende-se com isto que as fotografias necessitam de ser acompanhadas por uma 

aprendizagem ou narrativa que as transformem em memória familiar, e não existem duas 

narrativas iguais, uma vez que cada uma se adapta conforme a pessoa que lhe dá voz ou ao 

destinatário que a apreende. A aprendizagem funciona «como uma língua, é inteligível apenas 

aos que aprenderam a sua gramática»105. Esta linguagem é fundamental a quem pretende legar 

a sua memória familiar, pois não basta garantir que as fotografias permaneçam na família. Se os 

familiares proprietários destes suportes da memória não souberem quem está representado e 

                                                           
103 Flamarion e Mauad, «História e Imagem: os exemplos da fotografia e do cinema», 408. 
104 Rogério Luíz Silva de Oliveira, «Fotografia e memória: a criação de passados» (dissertação de mestrado, Bahia, Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, 2011), 47. 
105Oliveira, «Fotografia e memória: a criação de passados», 48. 
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não criarem um vínculo sentimental, têm tendência a desfazer-se das fotografias, vendendo-as, 

destruindo-as ou deixando-as cair no esquecimento perpétuo. 

Sabemos que da mesma forma que as fotografias não nos indicam toda a realidade, 

também não o fazem os nossos informadores. Mas sabemos que eles têm, praticamente desde 

que nascem, os olhos certos para as observarem e são esses olhos que nos “emprestam”. 

As fotografias que nos foram simpaticamente cedidas pela família que connosco aceitou 

colaborar neste estudo mostram vários tipos de representações e de cenários, pois também lhes 

foi pedido o máximo de diversidade possível. Mas nota-se que é sobretudo nos inícios do século 

XX que começa a surgir tal variedade, e aquelas fotografias que pertencem cronologicamente ao 

século XIX são as típicas fotos de família em estúdio desse século. 

O álbum foi aberto sem questões, pudemos ver, mexer, escolher, perguntar… e com as 

histórias que foram surgindo criou-se rapidamente um ambiente de partilha de memórias. Quem 

e de onde eram? Qual o grau de parentesco? Onde foi tirada a fotografia? A análise das 

fotografias sempre foi acompanhada por elementos exteriores ao cenário e à pose. Fala-se de 

quem são, como eram, quando morreram, se se conheceram… 

Foram-nos disponibilizadas quinze fotografias e, como já referimos, de caráter variado: 

retratos de elementos da família em cenário ou estúdio; fotografias de viagens, férias e lazer; 

fotografias de carnaval; fotografias de património pertencente à família e decorações.  

 

Como dissemos e podemos ver nas tabelas apresentadas, foram-nos cedidas 15 

fotografias de vários tipos. Na tabela 1 constatamos que o maior número diz respeito a 

fotografias de estúdio, visto que esta seria a forma mais corrente de se fazer fotografar. Por outro 

lado, foram também disponibilizadas fotografias que registam momentos de lazer e que 

espelham o património do passado, casas opulentas e automóvel, numa época em que este 

constituía um objeto de distinção face ao restrito consumo de então. A tabela 2 apresenta a 

distribuição dos retratos e universos familiares: sete das fotografias reportam-se a adultos, 

embora também apareçam crianças, três fotografias são inteiramente dedicadas à infância (de 

que falaremos mais à frente); é ainda de referir que, de 15 fotografias, a maioria delas 

representa o grupo familiar, apesar de encontrarmos poucas com figuras isoladas, como uma 

distinta figura feminina ou o bisavô retratado em bébé (anexo 4). 

Observámos que as fotografias cedidas indiciam uma intenção social: a demonstração do 

estatuto social da família, através dos símbolos representados pelas fotografias de estúdio, da 
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casa, do automóvel e de locais de férias; mas também da antiguidade do poder de consumo 

fotográfico, através da cedência de fotografias de familiares já desconhecidos mas com 

fotografias muito antigas, ainda do século XIX. 

 

Estúdio Lazer Património Total 

8 3 4 15 

Tabela 1 - Enquadramento físico das fotografias 

 

Adultos Crianças Família 

7 3 8 

Tabela 2 – Distribuição das fotografias por segmentos etários e em grupo 

 

Analisaremos agora os conjuntos de fotografias de forma mais individual. As primeiras 

fotografias que exibimos mostram retratos típicos da época da fotografia de estúdio, nos finais do 

século XIX e inícios do século XX. Este tipo de fotografias remete-nos para formas de garantir o 

reconhecimento da identidade do sujeito fotografado, mas também em termos de identidade 

social e de grupo de pertença grupo. Nestas fotografias (vide fotografias 6 e 7) apreendemos 

vários pontos comuns, tais como: pose encenada, uso de estúdio e figura séria e austera. 

Percebemos que se trata de uma produção unicamente para guardar a imagem física e a 

estrutura familiar, fazendo-se acompanhar pelos seus signos, pois não nos permite, 

propositadamente, concluir muito mais que aquilo que está exposto (como já referimos, é 

necessário um “olho” contextualizado).  

Mas existe algo que nos passa muitas informações sobre a família e os seus valores: os 

signos físicos, o tipo de vestuário, os acessórios, os penteados, a estrutura da família, o 

distanciamento do olhar… - não permitindo entrar na intimidade. Estes elementos são suficientes 

para percebermos que estamos a tratar uma família bem posicionada na escala social, com 

relativamente poucas crianças e valorização do núcleo familiar e da sua imagem.  
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No seio da família, estas imagens servem de apresentação, mas necessitam de ser 

acompanhadas por uma narrativa que apresente os fotografados e que os defina com amor e 

familiaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A casa, como vimos, é um importante elemento de representação social e é a casa, em 

conjunto com os seus interiores, que irá dominar também a arte do retrato na fotografia. 

Enquanto símbolo de estatuto social, a casa transmite os valores daqueles que são fotografados 

e por isso vemos os cenários dos estúdios fotográficos: 

 

“Dada a importância da casa como símbolo como símbolo de estatuto social e cenário 

importante para muitas fotografias das classes abastadas, não admira que a sugestão de 

ambientes domésticos se tenha tornado no fundo mais comum para o retrato de atelier.”106 

 

Nestes retratos, encontramos uma série de símbolos que posicionam a família no mundo 

social. Nelas, encontramos colunas, elegantes lambris e peças de mobiliário que, segundo Nuno 

Pinheiro, são de facto os exemplos mais banais, «aumentando a sofisticação e subindo na 

                                                           
106 Pinheiro, O Teatro da Sociedade…, 46. 

Figura 7 - «Esta foto é de 1885. Penso que eram uns tios, mas 
não sei ao certo quem... Não tem nada escrito por trás.» 

 

Figura 6 - Fotografia de uma parente que não foi 
reconhecida. 
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escala social passa-se às cortinas e cadeirões, tudo elementos que pretendem sugerir um 

interior de casa burguesa»107. 

 A importância do cenário para a mensagem da fotografia entrelaça-se com a presença dos 

familiares fotografados. Por isso, a pose e o aspecto da pessoa que aparece na fotografia são 

também um motivo de análise.  

No conjunto da família, o homem aparece normalmente de pé, mantendo-se discretamente 

na retaguarda em relação à esposa e à criança. Ele não se faz representar num lugar central, 

visto que a intenção é revelar protecção. Nesta fotografia encontramos o modelo clássico: mãe 

sentada com criança ao colo e pai em pé, em atitude protectora.  

Quanto à mulher, esta mantém-se na fotografia como na vida privada, com uma forte, mas 

discreta, presença. Elas são alvo de uma intensa atividade fotográfica, que decorre da forte 

relação entre a mulher e o lado sentimental e familiar que a fotografia também tem. A mulher 

deseja ser recordada, mas também os seus familiares desejam recordá-la. Ela é a imagem do 

lar, da infância, do conforto e do amor materno que nunca se esquece108. 

Nas fotografias, as mulheres tinham um código de expressão a seguir para que a sua 

imagem de respeitabilidade e mesmo de superioridade fosse perceptível. As suas virtudes eram 

demonstradas na imagem fotográfica para que, em conjunto com o seu vestuário e o cenário, 

não restassem dúvidas da sua posição social. Na fotografia 6 podemos observar como a senhora 

fotografada exprime, através do seu olhar e da sua face calma, contenção e modéstia. Os braços 

estão ligeiramente arqueados e exibindo curvas suaves, e as mãos escondidas. A roupa 

feminina, mais variada que a masculina, é elegante e trata-se de mais um elemento 

representativo do estatuto da mulher presente na fotografia. 

Tal como a mulher, a criança é também um elemento com uma forte presença na 

fotografia. Enquanto alimento para os laços familiares e o sentimento de pertença, a fotografia 

dos mais pequenos começa a intensificar-se à medida que o bebé e a criança se tornam o 

centro das atenções da casa e da família, que sucede a partir de meados do século XIX:  

 

No século XIX a criança está mais do que nunca no centro da família. É objecto de um 

investimento a todos os níveis: afectivo, certamente, mas também económico, educativo, 

                                                           
107 Pinheiro, O Teatro da Sociedade…, 47. 
108 A presença das mulheres em retratos irá intensificar-se à medida que se aproxima o século XX: «Não havendo nessa altura uma alteração 
significativa do papel da mulher nas relações familiares ou na sociedade, este facto pode ser indicador de um peso crescente nas relações 
familiares e dos laços femininos nas relações sociais (Pinheiro, O Teatro da Sociedade…, 63.) 
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existencial. Herdeira, a criança é o futuro da família, a sua imagem projectada e sonhada, o 

seu modo da luta contra o tempo e a morte.109 

 

 A fotografia 8, a 

posição encenada das 

crianças demonstra 

simbolicamente o 

comportamento correto 

esperado na época: 

ponderação e educação; mas 

em simultâneo vemos como 

são valorizadas as diferentes 

fases da infância – como se 

pode ver pela distribuição na 

fotografia das crianças pelas 

suas idades e tamanhos.  

Apesar de todas estas fotografias bloquearem o olhar de quem observa a fotografia, os 

descendentes conseguem sempre ver mais nesta imagem do que qualquer outra pessoa; mas 

apesar disto, não exigem um conhecimento mais fundo que a identidade, dado o efeito standard 

que demonstram. Permitem identificar os aspectos que a família pretende apresentar ao 

exterior, e não se fala apenas do estatuto social, mas também de valores como o respeito, a 

seriedade, o valor do núcleo familiar – valores estes que se integram na representação social: 

 

“O sorriso é o grande ausente dessas fotografias de estúdio, inclusive nas próprias crianças, 

sempre sérias e bem comportadas. A felicidade não se exibe, nem se demonstra em público. 

O porte grave e reservado pretendia transmitir respeitabilidade e probidade, qualidades 

inerentes a um tipo de vida mais regido pelo trabalho e pela moderação.”110 

 

Na fotografia 9, encontramos um ambiente familiar mais alargado, que vai além da família 

nuclear, pois estão presentes os primos pequenos e uma tia. Como já referimos, a tia é uma 

forte presença no ambiente doméstico. As tias, sem filhos ou marido, dedicavam-se aos 

sobrinhos, mimando-os e criando laços para a posteridade e, tal como os pais, estas tias 

                                                           
109 Perrot, «Personagens e papéis», em História da Vida Privada,.., 146. 
110 Irene Vaquinhas, «A Época Contemporânea – Introdução», em História da Vida Privada em Portugal…, 16. 

Figura 8 - «Os meus tios e o meu pai, que é a segunda criança, a contar dos mais 
pequenos. Eram sete e dois morreram. Esta foto deve ser de 1921, pois o meu pai 
nasceu em 1917 e aqui devia ter uns quatro anos.» 
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desejavam muitas vezes fazerem-se representar com as crianças. Na fotografia 9, a tia “Chica” 

era casada, mas não tinha filhos, e os seus sobrinhos eram alvo de todo o seu amor maternal. 

Tal como dissemos, ela demonstrou vontade de 

ser recordada pelos seus sobrinhos com quem, 

segundo familiares atuais, mantinha uma relação 

próxima e até maternal. Valorizam-se assim as 

relações extensas da família, que não se 

restringem apenas a pais, filhos e avós.  

Nesta fotografia, podemos perceber 

novamente a existência de códigos: cénicos, 

comportamentais e de vestuário. A tia, o único 

adulto presente no grupo, mantém-se na 

retaguarda, de braços abertos como que a 

abraçar as crianças, numa atitude claramente 

carinhosa e protectora. Os pequenos, fazem-se 

fotografar todos direitos e bem comportados, 

exibindo vestes que, tal como as da tia, revelam 

o poder económico da família.  

As fotografias exibidas não deixam de nos permitir apreciar a confirmação da importância 

atribuída à infância e ao crescente apego pelas crianças que vai acontecer neste período. Ao 

serem fotografadas, estas crianças são “presentes” para os seus padrinhos, e outros familiares, 

mas também para a sua própria recordação, para se conhecerem em pequenos, privilégio que 

poucos tiveram nesta altura. Esta suspensão do tempo na infância servirá mais tarde para 

recordações felizes, momentos em conjunto com os irmãos e primos, comparações com os seus 

próprios filhos… O investimento na imagem da criança é um dos fatores que anuncia a 

construção do mundo contemporâneo, a noção do efémero, da sobrevivência, do crescimento e 

da valorização da vida. Ao mesmo tempo, é-lhes deixado um suporte da sua memória: 

«Fotografar as suas crianças é fazer-se historiógrafo da sua infância e preparar-lhes, como um 

legado, a imagem do que foram…»111. 

 

 

                                                           
111 Bourdieu, citado a partir de Jacques Le Goff, História e Memória…, 465. 

Figura 9 - «A nossa tia Chica, que era tia por casamento 
com o irmão do meu pai. Aqui estão na Póvoa de varzim 
onde passavam férias. Ela ainda não tinha tido filhos. 
Depois ficou viúva e voltou a casar no Brasil.» 
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No segundo conjunto de fotografias, escolhemos aquelas que foram realizadas fora do 

estúdio. Nelas não vemos um cenário preparado para a fotografia, mas percebe-se o 

aproveitamento da “paisagem” para isso. Este tipo de imagem, tal como as fotografias acima, 

necessita de uma linguagem que a domine e revemos ainda os mesmos valores da família que 

são coerentes ao longo do álbum – valorização da família, da infância, reconhecimento e 

memória do corpo, necessidade de alguém identificar os sujeitos presentes. No entanto, a estas 

podemos acrescentar mais algumas evidências, tais 

como: as ocupações da família, o investimento da 

produção fotográfica em lazer, assim como a 

consideração por estes momentos de férias e 

partilha cultural.  

No universo das fotografias de férias em 

família, achamos adequado utilizar dois exemplos: 

uma fotografia de férias no exterior do país e uma 

fotografia numa típica zona balnear portuguesa. 

Os momentos registados da família em férias 

são muito comuns de se encontrar nestes álbuns. 

Para isto, em muito contribuiu a disponibilidade dos 

fotógrafos durante o verão, já que estes se iam 

instalar nas zonas balneares, onde os clientes 

estavam mais predispostos para fazerem retratos, e para onde a grande massa da população 

endinheirada se deslocava (vide fotografia 10). Nas fotografias que tivemos acesso, encontrámos 

várias que foram registadas na Póvoa de Varzim, zona balnear e de sociabilidade de eleição no 

Norte do país. Voltando a Nuno Pinheiro, este autor explica como se evidencia o carácter sazonal 

da fotografia: 

 

“É curioso que estas povoações balneares fossem das que apresentam um maior número de estúdios 

fotográficos, ultrapassando qualquer outra povoação à excepção de Lisboa e Porto e não tendo paralelo nesse 

aspecto com nenhuma cidade ou estância balnear, mesmo Cascais.”112 

                                                           
112 Pinheiro, O Teatro da Sociedade…, 22. 

Figura 10 - «As Férias na Póvoa de Varzim.» 



61 

 

Este autor apresenta o exemplo de um fotógrafo bracarense, Albino Pereira da Silva, que 

exercia a sua atividade de fotógrafo entre Braga, Vizela e Póvoa de Varzim, variando conforme a 

permanência dos clientes entre a cidade, as termas e a praia.  

Na fotografia 11 vemos elementos da família em viagem – algumas destas personalidades 

encontram-se ainda noutras fotografias. Aqui vemos vestígios de consumo cultural, apreciação 

de novas experiências, vontade de conhecer novas culturas e estilos de vida diferentes e que, 

com isto, ficam registados para que no futuro os descendentes da família tenham conhecimento 

destas práticas, valorizando-as também, mas sobretudo tenham conhecimento da situação 

cultural e económica dos seus antepassados. 

Mais ainda que para o passado, este tipo de 

produção era uma afirmação para o presente 

social destas pessoas, que assim comprovam 

a sua presença em outros pontos do mundo.  

A procura por novas culturas foi muito 

comum, sobretudo depois da segunda metade 

do século XIX, quando as mulheres 

começaram a participar ativamente na vida de 

viajantes. Elas acompanharam os pais ou os 

maridos, tendo assim o gosto de conhecer 

novos ambientes e ganhando uma capacidade 

cultural que lhes permitia educar a família no 

mesmo sentido. Outro ponto comum desta 

época, e que podemos constatar com a fotografia anterior, é o interesse pelas culturas 

diferentes, designadamente pelo orientalismo, a par da arqueologia que se destaca nos museus 

europeus – já questionava Baudelaire: qual lugar o mais conveniente para uma senhora, senão o 

museu113?  

 

“As mulheres viajavam, não só para conviver, para se divertirem, mas também para se 

instruírem tomando contacto com outras formas de cultura. Assim, através das deslocações, 

as mulheres tinham acesso à arte através dessas viagens que entravam em contacto com 

novas técnicas e Exposições Universais.”114  

 
                                                           
113 Michelle Perrot, citado a partir de Cátia Antunes dos Santos Fonseca, «Uma família de fotógrafos: Carlos e Margarida Relvas», 245. 
114 Fonseca, «Uma família de fotógrafos: Carlos e Margarida Relvas», 122. 

Figura 11 - «Aqui ainda são os nossos tios numa das suas 
viagens. Não sei ao certo onde estão, mas penso que em 
Marrocos.» 
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Ambas as fotografias nos trazem a imagem de mulheres da família, mas destacamos a 

presença de Francisca Peixoto de Sousa, a “tia Chica”, que se fez representar com os seus 

sobrinhos, e agora vemos como destaca as suas experiências culturais, posando numa porta de 

estilo “múdejar”. Visualizando o acervo fotográfico desta família, percebemos como esta mulher, 

mesmo pertencendo a esta família durante um espaço relativamente curto de tempo – já que 

ficou viúva cedo e regressou ao Brasil, sua terra natal -, deixou registado em fotografia o seu 

legado e faz parte da história não só da família, mas da cidade de Braga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença destas experiências num álbum, num móvel ou numa parede, é também parte 

de uma representação social que alia a eternização da memória pessoal e familiar, com o registo 

de experiências e estilos de vida a que poucos teriam acesso. Outra forma de representação 

surge com a evolução da fotografia e a modernização da própria sociedade, a exposição em 

fotografia do património familiar.  

Neste último grupo de fotografias, expomos as que nos foram cedidas e que têm como 

cenário o legado da sua memória familiar. É necessário primeiro compreender que o álbum de 

família não contém apenas rostos, objetos, cenários…Neste “livro” devem caber todos os 

elementos queridos à família, assim como o seu contexto e o seu lugar social, e o património da 

família estava incluído! Este património não deixa de ser um elemento deste agregado: ele realça 

o valor do estatuto ocupado pela família; ele relembra o que têm e o que tiveram. No momento 

   Figura 12 - «Este era o Rolls Royce do meu tio. Ainda cheguei a andar nele. Foi comprado na exposição em Paris, tinha 
fechos de prata. No volante está o meu avô.» 
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de narrar a história da família, a fotografia da casa ou do carro permite apresentar também o 

poder económico da família, sem sair do sofá.  

 

Estas fotografias permitiam garantir que, mesmo que estes bem fossem perdidos, restaria a 

sua memória para sempre ligada à família, anulando assim a perda e relembrando as riquezas 

de outrora. Este património seguia dentro de outro objeto também considerado património e 

herança, possivelmente o mais rico, porque nele guardava tudo quanto a família possuía: o 

álbum. 

 

“A noção de património oferece muitas possibilidades de entendimento de vida social e 

cultural; na atualidade é possível afirmar que está entre as palavras mais usadas no 

cotidiano e por isso mesmo exige que estejamos atentos, procurando associá-la não somente 

aos bens materiais, mas a tudo aquilo que representa e transfere saber, valor e 

conhecimento ao que lhe são confiados.”115 

 

A fotografia 12 apresenta o automóvel da família que foi adquirido em Paris. Este modelo de 

fotografia demonstra as dinâmicas da representação social em torno do património familiar. 

Quando o automóvel se começa a vulgarizar e se torna mais fácil adquiri-lo, a casa que até então 

era de um dos elementos mais fortes da representação social da família, tem que dividir atenção 

com o automóvel, e este novo tipo de património faz-se representar na fotografia.  

Para o fotógrafo, posam os donos do automóvel, a família, mas também os empregados e 

até mesmo um sacerdote que não sabemos se seria familiar. Num plano recuado, vemos 

cavalos e uma carruagem, talvez enquanto contraponto entre o antigo nobre transporte, e o 

moderno automóvel.  

Na fotografia 13, vemos a casa da “tia Chica” em construção, por volta de 1915. Esta casa 

ficou para a história da cidade de Braga como o “Palácio da Dona Chica”, que se situa nos 

arredores da cidade, na freguesia de Palmeira. Apesar da casa já não pertencer ao património 

da família, as fotografias da sua construção provam que a casa já foi um dos centros da vida 

familiar, sendo este projeto do arquiteto suíço Ernesto Korrodi, um motivo de orgulho da família 

ainda nos dias de hoje.  

                                                           
115 Gonçalves, citado a partir de Silveira Rendeiro, «Álbuns de Família ..., 8. 
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Como já foi dito, depois de registadas, estas fotografias seguiam para os álbuns de família, 

expostos na sala de estar, ou exibidos aos amigos e outros parentes que visitam a casa. O 

cuidado destes álbuns estava normalmente entregue à figura feminina da família que tinha «a 

seu cargo uma política de relacionamento social inter-familiar e de iniciar uma rede de contactos 

sociais que podem ser numerosas»116. Estas relações eram sobretudo dinamizadas pelas visitas, 

que tinham hora marcada na casa das famílias burguesas, tendo a mulher o dever de receber 

estas pessoas com quem se construíam relações. As fotografias eram assim uma forma de 

apresentação da família, uma exibição dos seus valores e enquadramentos (casa, viagens, 

roupas,…).  

 

Todas estas fotografias fazem parte de um conjunto de memórias familiares, de rostos, de 

pessoas, de momentos, de laços sentimentais, de lugares, de experiências… Elas formam um 

espelho da família, que posa para a imagem que pretende ver. Estes são o reflexo de “imagens 

do passado construído com os olhos no presente”117. O álbum reforça a coesão do grupo, 

modifica o olhar sobre as fases da vida, dando sentido ao tempo118. 

                                                           
116 Fonseca, «Uma família de fotógrafos: Carlos e Margarida Relvas», 120. 
117 Rendeiro, «Álbuns de Família…, 9.  
118 Corbin, «Os bastidores», em História da Vida Privada…, 426. 

Figura 13 - «Aqui vemos a casa da minha tia Chica a ser construída.» 
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Atualmente, a fotografia adquiriu uma outra expressão, mais complexa, que deriva, por um 

lado, da sua extrema vulgarização e, por outro lado, do facto do acesso ao registo da imagem ser 

móvel e instantâneo. A espontaneidade, ainda que recorrentemente trabalhada pela experiência 

quase contínua da pose, é hoje um atributo dominante, ao contrário do passado. Apesar das 

mudanças do mundo, a exposição da fotografia, antiga e presente, conserva-se, não obstante os 

canais de difusão assegurados pelas redes sociais para a esfera pública. As casas burguesas, ou 

de matriz burguesa, continuam a ostentar passepartouts com fotografias dos membros antigos e 

atuais da família.                                                                                  

Terminamos fazendo referência à citação presente na História da Vida Privada em 

Portugal, onde vemos a alusão à importância que a fotografia usufrui ainda nos dias de hoje 

enquanto uma construtora de individualidades, afirmando o “eu”, apesar de nunca se desligar 

da colectividade, o que a torna um elemento fulcral para a construção da família tal como a 

conhecemos hoje, sobretudo nesta classe que é a burguesia: 

 

“Não menos importante na construção da individualidade é a difusão do retrato ao longo de 

oitocentos, um fenómeno que se estende, por um processo de capitalidade social, às classes 

mais baixas na transição para o século XX. Produtora de memória, a fotografia permite a 

“afirmação do eu”, tanto em termos individuais como colectivos, sobretudo no quadro da 

família, o que vai ao encontro da lógica positiva da ideologia burguesa.”119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
119 Vaquinhas, «A Época Contemporânea – Introdução», 16. 
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6. Postais ilustrados – colecionismo e a memória familiar 

 

As transformações associadas à industrialização, a nova noção de tempo de 

trabalho/lazer, assim como o desenvolvimento dos meios de transporte, tornaram cada vez mais 

prática a atividade turística que vai crescer substancialmente ao longo do século XIX. Mas trata-

se de um grande conjunto de fatores que vão contribuir para o crescimento do turismo e para a 

circulação dos postais ilustrados que tratamos agora.  

De referir, também, o crescimento da burguesia, assim como o aparecimento de uma 

classe média que começa a reunir condições monetárias e intelectuais para se interessar por 

conhecer novos lugares que os façam escapar à rotina e frenesim urbano. A prática da viagem 

facilmente se converteu numa moda cultural e civilizacional, que representava a superioridade 

daqueles que tinham condições de investir muito dinheiro em cultura e lazer. Margarita Barretto, 

salienta ainda outros aspetos e explica como estes fatores interagem com a nova dinâmica 

turística:  

 

“Outros fatores que contribuíram para o desenvolvimento turístico no século XIX foram: 

segurança, salubridade e alfabetização crescente. A segurança foi propiciada pelo 

estabelecimento e policia regular; a salubridade, pelo tratamento das águas e a instalação de 

esgoto em várias cidades europeias, diminuindo o risco de cólera e tifo. O maior índice de 

alfabetização do povo levou à maior leitura de jornais que, informando, estimulavam o desejo 

de viajar.”120 

 

A estas condições propícias ao turismo e à mobilidade, devemos fazer referência à prática 

crescente e vulgarizada da correspondência durante o século XIX, que resulta também de um 

maior interesse pelas viagens, mas também pela criação de laços familiares, em virtude da 

valorização da família, da vida privada e das memórias das experiências de vida. Tudo isto só é 

possível graças a uma maior alfabetização da sociedade, mas também de uma privatização da 

mesma, que desperta no indivíduo uma forte noção do seu “lado pessoal”, o que lhe possibilita 

a expressão escrita, embora sempre controlada: 

 

“Estas trocas, nada espontâneas, têm os seus códigos, são «figuras de compromisso» (M. 

Bossis) entre o público e o privado, o individual e o social. Uma correspondência familiar é 

                                                           
120 Margarita Barretto, Manual de iniciação ao estudo do turismo (São Paulo: Papirus Editora, 2008), 53. 
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escrita para o grupo ou subgrupo; ela circula, limita o seu território, modula as suas 

confidências, exclui o íntimo.”121 

 

A correspondência privada faz parte do que consideramos escrita pessoal e autobiográfica, 

que pode evidenciar com muita ou alguma clareza a trajetória de determinado indivíduo, 

desconstruindo a coletividade e desvendando o individual. E, se esta nova sociedade 

individualista estipulou e divulgou as práticas de escrita pessoal, esta mesma sociedade tomou 

um especial controlo naquelas que chegaram até nós como as fontes mais espontâneas, 

codificando-as122. 

Iremos agora abordar uma das formas de correspondência a que nos propusemos a 

trabalhar: os postais ilustrados enquanto ilustração de um suporte de memória familiar. 

Relacionados com o turismo, a prática dos viajantes, mas também com as memórias individuais 

e coletivas, os postais ilustrados de finais do século XIX e das primeiras décadas do século XX 

são uma preciosa fonte de informação, que felizmente chegou aos nossos dias bem conservada. 

Os pequenos cartões com imagens à frente e verso branco surgiram nos anos 90 do 

século XIX123, e vieram a ser aquilo que ainda hoje nos liga a pessoas distantes e nos traz novos 

horizontes: os postais ilustrados. São estas pequenas imagens viajantes e colecionáveis  que vão 

fazer parte da dinâmica de final de oitocentos e o seu consumo visual. 

 

“Colecionam-se imagens de celebridades, vistas de cidades e regiões distantes ou exóticas 

(América, Escócia, Espanha, Rússia, Inglaterra, Suíça, Alemanha, Grécia, Malta, Terra Santa, 

China, Japão, um Oriente indefinido), reproduções de obras de arte, até chegar à 

sofisticação do futuro “museu imaginário”, à sua obra visualizada a partir de vistas diferentes 

que enriquecem a sua carga formativa.”124  

 

A transição para o século XX e, sobretudo, as suas primeiras décadas serão o período 

dourado do postal ilustrado. A natureza do próprio postal ilustrado será a base do seu sucesso: 

simples, com mensagem direta e acessível a todos, baratos e de fácil circulação, são alguns dos 

fatores que tornaram o postal ilustrado numa estrela da correspondência e do colecionismo 

mundial. Mas os postais têm ainda um lado que, tal como a fotografia, serve como um grande 

                                                           
121Perrot, «Funções da Família», 118. 
122Existe uma vasta bibliografia acerca do estudo da epistolografia. Indicamos, por exemplo, Teodoro de Lima Kleverson, Cartas e Linguagem. 
Revista da Teoria da História, Ano 1, nº 3, Junho 2010. 2018; ou Angela Castro Gomes, org., Escrita de si, escrita da História (Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2004). 
123 No entanto, o primeiro postal, ainda sem imagem, foi uma invenção anterior. Apareceu na Austro-Hungria, pela primeira vez, em 1 de Outubro 
de 1869.                                                                                       
124Rendeiro, «Álbuns de Família…, 46. 
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impulsionador – o seu lado sentimental. O postal junta o carácter intimo que é partilhado entre a 

carta e a fotografia. É ainda também um elemento a favor para o colecionismo e para a sua 

conservação o seu lado informal e pouco comprometedor, já que podia viajar sem envelope e 

com mensagem visível. Outro fator determinante é a linha ténue que separa o vulgar do erudito. 

O postal ilustrado expõe todo o tipo de formas, desde pessoas, paisagens, objetos, construções… 

Uma paisagem rural, uma ilustração de uma camponesa valeram para o postal ilustrado o 

mesmo que uma vista sobre Paris. Tudo nos postais é admirável, e todos eles cabem na 

narrativa que seguem os álbuns: 

 

“Tão diversos quanto as paisagens natural e urbana, por um lado, e tão ricos quanto a 

multiplicidade etnográfica dos países, os postais ilustrados têm, por outro lado, essa relação 

de parentesco com a arte, na medida em que também neles se inscreveram padrões de 

gosto e de belo.”125                 

 

Nos postais inscrevem-se todos os tipos de experiências: imagens, mensagens, datas, 

selos, carimbos dos correios, assim como problemas e manchas que apareciam pelo caminho. 

Um postal era e é uma pequena amostra repleta de experiências. 

Todas estas vertentes do postal ilustrado que citámos representam nada mais que a 

sociedade desta época. Pelas mesmas razões de outrora, os postais mantêm-se ainda um objeto 

de uso frequente. Eles vieram para saciar a imaginação fértil de uma sociedade exposta 

constantemente a novos estímulos, derivado de um grande dinamismo e velocidade trazidos pelo 

século XX: 

 

“Produzindo a imagem que uma cultura tem de si mesma, ilustrando e “patrimonializando” 

usos e costumes, o postal vai permitir então a produção de um singular registo dos povos: 

na face do postal, acontece a produção de um olhar.”126 

 

Também enquanto vestígio de memória familiar, abordamos a dinâmica dos postais 

ilustrados e o seu contributo para a memória familiar. Estes “lugares da memória” seguem 

neste trabalho a fotografia, pois «tanto as fotos quanto os postais constituem os novos arquivos 

familiares, a iconoteca da memória familiar»127. À semelhança dos outros objetos de memória, os 

                                                           
125Moisés Lemos Martins e Madalena Oliveira (coord.), Postal a Postal (Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 2011), 14. 
126 Moisés de Lemos Martins e Maria da Luz Correia, «Frente e verso – Diálogos Ilustrados», em Do Post ao Postal, coord. Moisés de Lemos 
Martins e Maria da Luz Correia (V. N. Famalicão: Edições Húmus, 2014), 20.  
127 Le Goff, História e Memória, 465. 
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postais ilustrados têm os seus usos sociais, tal como a criação de novos horizontes e a ligação 

de pessoas em lugares distantes, mas também, e é o uso que nos interessa neste estudo, são 

um elemento consolidador da memória coletiva da família.  

Recebidos ou comprados pelo próprio, os 

postais tinham um mesmo destino: o álbum. Os 

álbuns eram expostos nas salas de estar e estavam 

normalmente a cargo de uma figura feminina da 

família. As suas encadernações eram belíssimas e o 

luxo dos interiores retratados nos postais podia 

adivinhar-se pela capa do próprio álbum. As suas 

páginas estavam cuidadosamente organizados de 

modo a facilitar a consulta e a agilizar a exposição dos 

postais. 

Na imagem vemos a capa de um dos álbuns 

que nos foram cedidos para este trabalho, com um 

estilo muito apreciado no início do século XX, fazendo 

lembrar Art Déco. 

Foi-nos disponibilizada, com plena confiança, 

uma vasta e rica coleção de postais ilustrados que corresponde a uma baliza cronológica entre o 

início do século XX e os anos 70 do mesmo século. Esta coleção abrange, como foi referido, os 

principais anos da produção e expansão do postal ilustrado.  

Como demonstramos na tabela abaixo, foram-nos entregues para estudo quatro álbuns 

repletos de postais ilustrados, que variam tanto de tema como de data. Ao todo, estudámos mais 

de 1800 postais.   

                Tabela 3 - Número de postais por álbum 

 

 

Álbum Nº de Postais 

#1 38 

#2 200 

#3 566 

#4 1000 

Total 1804 

Figura 14 - Capa de álbum (início século XX) 
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Apesar de os álbuns terem diferentes tamanhos, não estão divididos por temáticas, nem 

por datas, o que pode indicar que foram “montados” quando a coleção já existia. No entanto, 

existe uma exceção, já que o álbum 4 é o que guarda mais postais franceses e com mensagens 

em francês, mas também se trata do álbum com mais variedade, dado o grande número de 

postais que contém. 

Estes álbuns foram colecionados por uma mulher, pois o maior encontra-se assinado, e 

ainda guardam indicações escritas a caneta, no inicio do álbum ou ao lado dos postais, com 

indicações sobre a forma como se devem conservar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita às temáticas, já dissemos, são muito variadas. Necessitámos de criar um 

método para perceber a quantidade de postais de cada tema, e o tamanho da diferença entre 

elas. Segue o gráfico onde podemos ver claramente as diferenças quantitativas existentes entre o 

número de temáticas:  

 

 Gráfico 1 - Diferenças temáticas encontradas nos álbuns. 
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Figura 15 - Anotação escrita pela colecionadora no álbum: « Este menino apanhou açoites por ter 
querido tirar um postal...» 
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Como se pode constatar, em maior número (com uma diferença enorme de todos os 

outros) o tema das paisagens e das viagens (1026 postais). Nestes postais encontramos 

paisagens de diferentes lugares, que abrangem o mundo todo e, apesar de alguns terem sido 

adquiridos pela proprietária do álbum, a grande maioria foi enviada por pessoas que se 

encontravam nos locais retratados.  

Neste tipo de postal constatamos o interesse demonstrado pelos diferentes lugares que 

representam o exterior da nossa rotina. Esta curiosidade e interesse pelo desconhecido ou pela 

recordação resultarão num sentimento de “apropriação do espaço”. Estes lugares foram 

consumidos vezes sem fim segundo uma determinada estética, estereótipo… Tudo isto se deve à 

vontade de reencontrar sempre que necessário o mesmo lugar, que se torna disponível de 

imediato, ou de o exibir a quem ainda não o conhece128.  

Por “viagens e paisagens” podemos entender montanhas, jardins e natureza, bem como 

edifícios, cidades ou mesmo o trânsito frenético de determinada capital europeia. É, no entanto, 

impossível dividir estes temas de maneira exata, pois alguns podem confundir-se. É o caso dos 

exteriores de edifícios (igrejas, estações de caminhos de ferro, jardins…), que se podem 

confundir entre postais de paisagens e postais mais artísticos129. O mesmo acontece com outros 

temas. 

Os postais “em série” também são muito encontrados nestes álbuns (194 postais), tal 

como seriam vistos na época por toda a Europa.  

Ao longo dos anos, o postal ilustrado tornou-se cada vez mais complexo e sofisticado. Nele 

começaram a introduzir-se bordados (vide fotografia 17), pêlos e outros tipos de relevo, e a certa 

altura já produziam sons delicados. Uma das formas de dinamização e sofisticação do postal 

ilustrado foi a sua produção com fotografias em série, passando a ideia de movimento, de 

sequência, de filme. Nestes álbuns, as séries dizem respeito maioritariamente a produções com 

crianças que chegam a enquadrar-se na temática humorística130.  

 

Nestes postais, as imagens sucedem-se nas suas ínfimas diferenças num ritmo 

caleidoscópio, lembrando a transformação visual e a intermitência de planos e os seus 

efeitos de “choque” sobre o espetador, que foram notados por Walter Benjamin (1991) a 

propósito da montagem cinematográfica. Por outro lado, estas trocas de sequências de 

imagens são exemplares de um sentido de improvisação coletiva arranjando, entre 

                                                           
128 Este uso do espaço irá cruzar-se com os estudos que se debruçam sobre a atividade turística desta época. 
129 Vide Anexo 7. 
130 Sobre a temática humorística nos postais ilustrados aconselhamos a consulta da dissertação de mestrado  de Vanessa Ramos Coelho Martins, 
O humor nos postais ilustrados: o cómico como espelho histórico/social de Portugal nas primeiras três décadas do séc XX (2009).  
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fotógrafos, editores, utilizadores e até carteiros, um cinema impresso que resulta da 

hibridação entre o médium fotográfico e o médium postal.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao que concerne aos aspetos etnográficos (99 postais), existe um grande conjunto de 

exemplos de vestuário e de trabalho que abrangem um pouco de todo o Mundo (Portugal, Suiça, 

Rússia, Arábia, Cochinchina…). Percebemos, com isto, que não basta uma paisagem para 

completar esta viagem, é também preciso conhecer os povos, os seus costumes e tradições… 

No entanto, estas tradições não serão puramente reproduzidas, contêm um certo 

embelezamento que romantiza muitas vezes o trabalho árduo do campo, ou a rudeza de uma 

jovem camponesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131Correia, «Recriações, dos postais fotográficos aos postais digitais», 47. 

Figura 16 - Exemplo de série de postais com crianças e humorísticos. 

Figura 17- Traje típico de Zamora Figura 18 - Traje típico de Viana do Castelo 
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Os postais ilustrados humorísticos apresentam também um número significativo de 

presenças nestes álbuns (90 postais). As suas representações são todas em forma de cartoon e 

sobre a I Guerra Mundial. Praticamente todos eles compreendem os anos de 1914 a 1918 e 

encontram-se reunidos no álbum 1. Têm ainda em comum o facto de a escrita ser em francês, o 

que levou a proprietária dos álbuns a colocar algumas legendas em português, de forma 

discreta, como se fizessem parte do cartoon132. 

Outra temática muito constante, embora não tanto quanto seria de esperar, é a 

histórica/política (76 postais). Este tipo de postais foi muito apreciado na transição do século, 

pois retratava obras de arte, interiores de museus e retratos de reis, presidentes ou outras 

personagens que iam ao encontro da memória histórica europeia. Este tipo de ilustração saciava 

a curiosidade daquele que a recebia, mas também cumpria um papel publicitário e 

propagandístico. Os museus e os monumentos eram partilhados um pouco por todo o mundo, a 

sua representação e propagação fizeram deles os ex libris das cidades, tornaram-nos lugares “da 

moda133. 

Fazendo um balanço geral, os temas que têm nestes álbuns maior representação dizem 

respeito aos postais ilustrados com paisagens (1026 postais), aos postais com felicitações (201 

postais) e aos postais que pretendem transmitir algum movimento, “em série” (194 postais). Os 

temas que apresentam uma menor representação são os etnográficos (99 postais), os 

humorísticos (90 postais), os históricos/artísticos/políticos (76 postais), os relativos à moda (69 

postais), ao romance/namorados (40 postais) e aos religiosos (9 postais)134.  

Toda esta 

variedade representa 

bem a curiosidade 

existente na primeira 

metade deste século 

XX, aliada aos 

poderes da imagem e 

da viagem. 

Curiosamente vemos 

que a religião está no fundo da tabela, o que será também um sinal dos tempos que corriam, 

                                                           
132 Vide Anexo 8. 

133 Vide Anexo 9.  
134 Postais relativos a moda, vide anexo 10; postais relativos a namorados, vide anexo 11. 

Figura 19 - Postal ilustrado com o Papa Pio X (1903). 
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dado que a relação do homem com a religião já não se encontrava tão vincada desde meados do 

século anterior. As ciências, as artes, as viagens facilmente se encontram num lugar prestigiado 

nas classes superiores neste período de transição de século. A Revolução Liberal (1820), teorias 

como as de Darwin ou Freud135, a Implantação da República (1910) e a laicização do Estado vêm 

abalar os valores religiosos e eclesiais, até então muito importantes na sociedade. O resultado de 

todos estes fenómenos está representado nesta coleção, que valoriza mais o Homem e a Arte.  

 

Por mais antigos, manchados ou deteriorados que estejam os postais ilustrados, 

principalmente os primeiros a circular pelo mundo, mantêm a sua importância tanto para os 

colecionadores como para os estudiosos. É o seu valor que leva muitas vezes os herdeiros 

destes postais ilustrados a venderem-nos para lojas de velharias, onde os encontramos inúmeras 

vezes. Mas, mais do que o seu valor monetário, é o seu valor enquanto fonte para a produção de 

estudos e investigações. 

Enquanto documento, o postal ilustrado está certamente filtrado por todo o processo 

comercial e é, portanto, difícil analisá-lo enquanto um retrato nu. Mas isto não compromete o 

valor da informação que o postal nos fornece sobre os gostos da sociedade que o consumiu. As 

suas mensagens são também uma fonte de estudo, pela linguagem, pela descrição do 

quotidiano, pelas práticas das viagens… Miguel Bandeira explica como o postal ilustrado adquiriu 

a sua importância documental: 

 

“[…] o espécime sofreu um particularismo editorial ou de impressão, obteve um timbre 

postal, seja até, por se descobrir omisso na coleção que se deseja; mas, fundamentalmente, 

este engrandeceu-se quando serviu de suporte a algo que se tornou único: uma narrativa; 

uma personagem; um acontecimento; uma relação. Enfim, quando obteve o valor de um 

documento.”136 

 

Incluído [os postais] nestes estudos, ganham também especial importância enquanto lugar 

da memória familiar. E em que medida este suporte nos auxilia quando pretendemos evocar a 

memória dos nossos antepassados? Podemos começar pelo ato do envio: a relação existente 

entre os correspondentes, a mensagem, a preocupação em saber de notícias e dar a conhecer, 

a partilha da experiência.  

                                                           
135 A versão que Darwin apresenta sobre a longa jornada biológica pela qual o Homem começa a afastar a ideia bíblica apresentada até então, 
onde os primeiros humanos seriam Adão e Eva. Por outro lado, as teorias sobre o inconsciente que apresenta Sigmund Freud, responsabilizam 
os desejos e os traumas do Homem pelas suas próprias ações, dotando-o de Razão.  
136 Bandeira, «Entre o Público e o Privado – o postal ilustrado como documento», 76. 
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As cartas, tantas vezes comprometedoras, embora também elas sujeitas a filtros e códigos 

sociais e de linguagem, não são o principal alvo destes filtros, pois esse é o postal. O postal 

ilustrado viaja sem envelope, a sua mensagem é tudo menos comprometedora, pois qualquer 

pessoa se cruza com o discurso nele inscrito. Por esta razão, mantêm-se os postais mais 

conservados que as cartas, tantas vezes queimadas, rasgadas, escondidas, destruídas sem 

deixar rasto… Um álbum de postais é também uma agenda de contactos, mas transmite mais 

que uma simples morada: com quem contactavam, o grau de proximidade, os assuntos 

abordados, o tipo de relação.  

Mesmo quando os postais eram adquiridos pelo próprio colecionador, não tendo qualquer 

palavra escrita no verso, têm também a sua mensagem para os seus familiares: as suas 

viagens, os seus gostos, o seu investimento na cultura, o luxo do tempo gasto a viajar e a 

conhecer a realidade que pouca gente consegue ver além das pequenas cartolinas.  

Nos postais ilustrados guardam-se dias, horas, momentos, lugares, recordações, interiores 

de palácios, fachadas de igrejas, sons, cenários de teatros, modas, namorados, humor e até 

ideologias - mas mais que tudo isso “guardam-se” sentimentos. Tudo isto cabe numa única 

encadernação de luxo, e tudo isto pertence à família. 

Como memória familiar, não podemos dizer que se trata do objeto mais íntimo e privado a 

analisar; apesar da sua proximidade, não se pode comparar a intimidade familiar que existe 

entre um álbum de fotografias e um álbum de postais ilustrados. Os postais ilustrados são 

considerados como “semi-privados”, tanto que a sua forma assim convida: um lado público, 

conhecido, que deseja ser publicitado pelo mundo; do outro lado, o espaço para o privado, a 

morada com o nome do destinatário e a sua casa; a mensagem, a personalização. Miguel 

Bandeira demonstra como tudo no postal parece ir ao encontro do que é o estilo de vida 

burguês:  

 

“[…] pelo sentido privado de posse que suscita, do manipular, transportar, depositar, 

embalar (subscrito), do acumular, no mais puro sentido capitalista do termo. Mesmo na sua 

asserção intangível é também um domínio burguês de posse, de disposição exclusiva para o 

arbítrio das memórias e das emoções, a “ilusão nostálgica, embora virtual, de que é possível 

pegar e guardar um trecho de tempo e de espaço. De conservar um cadinho de vida” 

(Bandeira, 2011), enfim, a ideia de que é de algum modo possível arrecadar as memórias e 
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os costumes, os eventos e, muito particularmente, de sugerir a apropriação do espaço 

público (os monumentos, as praças e as ruas, as paisagens…).”137 

 

Parece-nos interessante esta relação entre a burguesia e o consumo do postal ilustrado, 

pois leva-nos novamento à ideia de Le Wita que afirma que “se nasce burguês, mas também se 

aprende a tornar-se burguês”, e esta conservação dos álbuns e o seu uso enquanto memória 

famíliar vai ao encontro do que são os ideais que a família pretende passar para as gerações 

futuras. Acrescentamos também o imaginário que gira em volta da novidade e do progresso que 

o postal parece trazer e que encanta esta classe social, assim como a sua relação com a 

fotografia. Por fim, o estatuto e a representação que a exposição dos álbuns de postais fornecem 

às visitas, e mesmo no interior da família. Esta construção da memória sem dúvida que inclui o 

estilo de vida do grupo, e o postal é um elemento fundamental quando interpretado como um 

indicador dos costumes culturais da família e dos seus universos de relacionamentos. 

Atualmente, o postal ilustrado não é dos objetos familiares mais conservados no seio das 

famílias. A isto deve-se o menor sentido familiar e pessoal existentes nos postais, que 

representam imagens distantes. Muitas vezes não se conhece o remetente e mesmo a exposição 

demonstra algumas limitações, não se tornando tão fácil expor um álbum ou postais como se 

expões outros objetos de maior valor, como as pratas. Podemos, no entanto, dizer que o postal 

ilustrado ainda faz parte do nosso dia-a-dia, pois é comum encontramo-nos com postais antigos 

nas feiras e lojas de velharias, embora seja raro vê-los no seu antigo lugar, que eram as salas de 

estar.  

Os postais atuais, apesar de já não chegarem constantemente pelo correio, como era 

costume, enviar um postal a alguém nos dias de hoje tem sobretudo com o intuito de 

surpreender e de dar um toque especial à recordação, pois certamente que já não é utilizado 

para dar notícias, dada a facilidade de o fazer através das novas tecnologias. Os postais são 

ainda um elemento de colecionismo e continuam a enfeitar as ruas das cidades turísticas com 

pequenos retratos do que vemos ou do que podemos ver ao longo do passeio. Continua a unir 

pessoas e sentimentos, não deixando de ser uma recordação de determinado lugar, e são 

adquiridos com o pensamento em alguém (seja para oferecer ou para exibir), com vontade de 

ajudar o próximo ou felicitá-lo. 

 

 

                                                           
137Bandeira, «Entre o Público e o Privado – o postal ilustrado como documento», 78. 
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Conclusão 

 

São vários os lugares da memória familiar que podíamos trabalhar, mas seria necessário 

um maior nível de intimidade e mais tempo de investigação para conseguirmos chegar a outros 

objetos mais específicos, como jóias, imóveis e outro património que é alvo de um maior 

resguardo. 

É difícil para o investigador perceber por que razão são ainda guardados determinados 

objetos relacionados com a memória familiar. Podemos considerar que se trata de património 

herdado e por isso têm algum valor monetário, mas certamente que em muitos casos, estes 

“lugares” são guardados em memória da família e dos parentes que já partiram.  

Na família com quem trabalhámos, notámos a existência de um grande esforço por manter 

reunido o património familiar, devido a alguma indiferença por parte de outros elementos da 

família. Percebemos que ao mesmo tempo que foram expostas na sala algumas das peças mais 

valiosas, como uma demonstração de estatuto e antiguidade da família, também foram 

guardadas com grande cuidado outras peças que não têm valor algum, mas que ainda assim 

estão relacionadas com o sentimento de parentalidade.  

A casa-mãe, elemento tão característico da vida familiar burguesa, já não pertence a esta 

família, mas é evocada numerosas vezes quando o assunto é a memória da família. Todo o 

património que compunha a casa foi guardado e mantém-se em uso e exposição no 

apartamento atual.  

As fotografias de que vivem rodeados, mantêm-se um sector muito importante para a 

construção da família. Existe, neste grupo, uma grande coleção de fotografias, que já não se 

encontram reunidas em álbuns, devido às consecutivas divisões do património da família nas 

últimas décadas. Expostas estão ainda algumas destas fotografias que comprovam aos visitantes 

da casa a linhagem construída pela família e o contexto social de onde descendem. Muitos dos 

familiares já falecidos e representados por estes retratos são ainda reconhecidos, mas vemos 

também algumas fotografias não identificadas e outras anotadas no verso. 

Encontrámos as típicas fotografias de estúdio, mas também de exteriores, com uma 

grande riqueza no que respeita aos pormenores, representações e mensagens subtis. É ainda 

reconhecido muito património que aparece retratado, e ainda se compara semelhanças físicas 

com os membros atuais. Através deste acervo fotográfico, atestámos que se tratava de uma 

família numerosa, reunida em torno da casa-mãe. 
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Todo este património encontra-se agora com a ausência da casa-mãe, e numa constante 

divisão que resulta das numerosas partilhas que se vão sucedendo ao longo das mais recentes 

gerações – isto pode futuramente resultar numa desintegração de algumas memórias familiares. 

As mulheres são uma presença constante nestas memórias. São elas as figuras mais 

referidas ao longo de todo o discurso, aparecendo imensas vezes nas fotografias. As tias são 

uma referência contínua e indispensável, sempre relacionadas com a casa-mãe. Os homens 

citados foram apenas os ascendentes mais diretos (bisavô, avô e pai), sendo que houve uma 

exceção, quando foi citado um tio por ter um carro comprado em Paris. As mulheres foram, 

portanto, sem dúvida alguma as familiares mais reconhecidas e evocadas. Elas eternizam-se ao 

fazerem parte da infância das gerações futuras, a sua memória resulta de uma intensa fonte de 

carinho e saudade.  

Constatámos a existência de abordagens a um passado que já não se reflete na 

atualidade, resultado também da crescente democratização da burguesia que ocorreu ao longo 

do século XX. Mantém-se, no entanto, o grande orgulho nos olhos daqueles que nos expõem o 

contexto social de onde descendem. Percebemos, porém, algum desinteresse da parte de alguns 

membros mais recentes da família, talvez porque não chegaram a viver esses momentos de 

glória e não guardam nostalgia de outros tempos que não conheceram. Esses momentos 

chegam através de narrativas e materiais da casa que os rodeiam, mas não existe agora uma 

contextualização social presente e suficientemente forte para reconhecerem esta identidade 

passada, que agora é mais moderna, aberta e já sem saudosismos. No entanto, devemos referir 

que esta geração mais recente reconhece a antiga casa-mãe. 

Dentro de todas estas memórias existem, certamente, vários silêncios que contêm em si 

questões tão íntimas, que não faz parte do espírito familiar burguês partilhá-lo. A intimidade é 

muito preservada e faz parte do “ser burguês”. Neste estudo ficaram alguns pontos por falar 

sobre a família como, por exemplo: Quando se dá este declínio? Porque razão se perdeu a casa-

mãe, se ainda existe tanto afeto a este património? Não são questões que nos interessem 

particularmente, mas não deixam de nos relembrar como o discurso da memória não é neutro, 

mas sim intencional, tornando-se complexa e difícil de analisar com imparcialidade. Esta 

imparcialidade é difícil de atingir pela parte dos informadores, mas também pela parte do 

investigador, que é também membro de uma família, com um contexto familiar próprio e 

produtor deste tipo de memória.  
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Mesmo existindo uma grande memória afetiva, para o investigador que chega do exterior, 

esta permanece em mistério, pois o “controlo de si”, tão característico da classe burguesa, não 

permite que exista para o investigador uma maior exteriorização que aquela que é necessária. À 

ausência de manifestação de sentimento junta-se o desejo de demonstrar para um estranho a 

memória e o estatuto da família, levando a sério a sua função de expor os seus emblemas, o 

que torna mais complexa a missão de perceber o nível de afetividade que existe nestes “lugares 

da memória familiar”.                     

Não podemos deixar de referir a enorme importância que a memória social ocupa na 

identidade de cada indivíduo – ela situa-nos na família e na sociedade. Sendo que todo este 

universo privado e interior tem a sua representação e espelha-se num lado mais social e exterior. 

Na memória familiar burguesa, a casa e todo o universo interior assumem um 

protagonismo fundamental. É no interior que se demonstra o contexto social deste grupo. Neste 

campo da memória, a memória familiar, em particular naquela em que se consegue recuar até 

ao século XIX – atravessando-se a partir daí os anos dourados da família - encontrámos três 

características que sobressaem no discurso atual da família: a representação social, a saudade e 

o afeto.  
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Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Móvel da sala de jantar com loiças antigas expostas. 

Vestuário de criança 
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Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinquedo que pertenceu ao pai do nosso informador.  

Fotografia de criança (bisavô) 
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Anexo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tias vestidas de lavradeiras para o Carnaval. 

Postal Ilustrado (Paris 1906) 
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Anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postal ilustrado "Atacado à retaguarda pela ala direita do 

inimigo" 

 

Interiores do Palácio de Versalhes 
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Anexo 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. 

 

Postal Ilustrado com representações da moda da época 

Postal ilustrado (namorados) 
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