
A presença da mulher nos estúdios fotográficos em 
Caxias do Sul: 1904 a 1970
MULAV

INTRODUÇÃO

Partindo do questionamento sobre a existência de mulheres atuantes (ou não)
nos estúdios fotográficos em Caxias do Sul de 1904 a 1970, o objetivo deste
trabalho é investigar a participação e a autoria da figura feminina nesse
cenário. Resultado de um processo de apagamento orquestrado por uma
organização patriarcal, sistema esse tradicional nas famílias da região, as
mulheres foram consideradas intelectualmente menos capazes do que os
homens durante muito tempo.

METODOLOGIA

Com investigação direta à fontes arquivísticas (entrevistas orais, fotografias,
periódicos, documentos, jornais, publicações) a metodologia elaborada para
estudo do material fotográfico leva em conta análises de conteúdo e
interpretação iconológica que mesclam métodos desenvolvidos por Ana Maria
Mauad (1996) e Boris Kossoy (1999).

Ao olhar para uma imagem fotográfica com o objetivo de decifrá-la, é
necessário saber que perguntas devem ser feitas. Toda fotografia é fruto de
uma série de construções de sentido e possui níveis de codificação. Cada
época, cada contexto social e político possui seus próprios códigos, suas
próprias verdades, símbolos e limitações.

i. Levantamento de fontes existentes sobre os fotógrafos que desenvolveram
atividade em Caxias do Sul entre 1904 e 1970.

ii. Leitura e análise das fontes escritas e de entrevistas orais.
iii. Investigação aos acervos fotográficos dos fotógrafos caxienses.
iv. Leitura do material fotográfico* com metodologia articulada por

ferramentas de análise de conteúdo e expressão de Ana Maria Mauad
(1996) e interpretação iconológica de Boris Kossoy (1999).

* A análise das fotografias será adequada de acordo com o tipo de relação
entre o fotógrafo e sua esposa e/ou filha(s); pelo tipo de atividade que elas
exerciam dentro do modelo de negócio familiar; e que elementos nas imagens
podem ser indicadores de que foram manipulados por elas.

HIPÓTESES

Consideradas intelectualmente
menos capazes que os homens
durante muito tempo, as mulheres
trabalhavam como assistentes do
marido ou do pai nos estúdios
fotográficos. Por meio de uma
estrutura administrativa denominada
por Maria Abel Machado (1998) de
paternalismo, a posição da figura da
mulher dentro do modelo de
negócios familiar era submissa e
subalterna.

O sexismo institucional limitava a
participação das mulheres dentro
dos estúdios fotográficos, o direito à
autoria lhes era negado.
A falta de dinheiro e a mudança do
meio rural para o urbano fez com
que muitos encontrassem na
fotografia um meio de sobrevivência.
Consequentemente, não havia
dinheiro para manter um estúdio
com funcionários, o que acarretou na
participação das esposas e filhas
dentro do negócio, ocupando papéis
como os de assistente e retocadora.
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OBJETIVOS E QUESTÕES NORTEADORAS

Aprofundar-se nas relações sociais entre as figuras do pai/marido com filha/esposa
dentro dos estúdios de fotografia, majoritariamente administrados por homens, para
que a presença das mulheres seja incluída na narrativa. Assim como nas artes visuais
eram impostas limitações aos temas que as mulheres podiam representar, de que
forma isso se manifesta na produção (ou a falta dela) dessas fotógrafas/assistentes
na região?
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Zilda Bisol, esposa do fotógrafo Remy Bisol, trabalhando na montagem de cromos e slides, em 
1974. Imagem retirada do livro “O instante e o tempo” (2016), localizado no Arquivo Histórico 
Municipal João Spadari Adami.

Lígia e Gualtiero Calegari, filhos de Júlio e Anita Calegari
Júlio Calegari, 1924 

Pintura sobre fotografia
Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Jovem não identificada
Júlio Calegari, s/d
Acervo Arquivo Histórico 
Municipal João Spadari
Adami


