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  O BAUZINHO DE RECORDAÇÕES DE MINHA AVÓ ALZIRA 
                     ou o uso de cartões-postais no velho Oeste paulista, entre 1904 e 1916 

            

                                                                                                           arq. Eudes Campos 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há alguns anos atrás (2009) estive no apartamento de minha tia Wanda no 

bairro da Aclimação para esvaziá-lo de todo o seu conteúdo. Fechado havia mais de  

uma década, era necessário desocupá-lo para promover uma reforma radical, já que o 

estado precário do imóvel o tornara quase inabitável. Minha tia, uma senhora 

nonagenária que se mudara para o litoral, havia sofrido recentemente um AVC e não 

tinha mais condições de residir sozinha nem de cuidar de si própria. Viveu desde então 

comigo e minha família numa casa situada em condomínio fora de São Paulo até vir a 

falecer em 16 de maio de 2014. 

Na área de serviço do apartamento havia um pequeno compartimento e aí, 

numa prateleira, entre tantos objetos esquecidos e empoeirados, encontrei um 

volume, que a seguir verifiquei tratar-se de um pequeno baú. Ao abri-lo, entrevi 

manuscritos amarelecidos e várias mechas de cabelo, de um estranho tom alaranjado, 

ocasionado provavelmente pela deterioração da matéria capilar. Embrulhei às pressas 

o bauzinho num pedaço de plástico bolha para, mais tarde, examiná-lo com cuidado. 

Uma vez em casa, sentei-me na sala de jantar para conferir-lhe o conteúdo. 

Havia vários papéis dobrados em quatro e as mechas de cabelo, vistas antes, haviam 

sido envolvidas em papel de seda, agora roto e amarrotado, com uma pequena 

etiqueta que dizia em letras impressas Salão Paulista José Celestino Catanduva (uma 

antiga barbearia). E em letra manuscrita, à pena, havia sido acrescentado o ano de 

1928. 

Por baixo desses objetos viam-se cromos, imagens de devoção (santinhos) e 

uma minúscula caderneta, antigo brinde da famosa Casa Edison, provida de uma capa 

de alumínio de design excepcionalmente despojado. Na capa da caderneta lia-se 
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Lembrança Da Casa EDISON SÃO PAULO. Abri-a e na primeira folha da caderneta 

estava escrito com tinta vermelha: Caderneta de Arthur Guimarães Para 

Pensamentos Rio Claro – 28.7.905. A.......//.. Mais tarde, a mesma mão acrescentou 

com tinta ferrogálica: offerece a tua [sic, por sua] sobrinha Alzira...1908. O 

caderninho, com pouco uso, só tem as primeiras folhas preenchidas com 

convencionais pensamentos sobre o amor. Nas folhas seguintes a caligrafia muda 

radicalmente, mas o tema continua o mesmo: doce e melancólica reflexão sobre o 

sentimento amoroso. 

Entendi então que o baú em meu poder constituía um relicário das lembranças 

adolescentes de minha avó Alzira, mãe de minha tia Wanda e de minha mãe Ecila. 

Embaixo dos aludidos documentos e santinhos, jazia, porém, o verdadeiro cerne das 

recordações de vovó, uma pilha de cartões-postais provenientes do período 1904-

1916.  

Esses cartões me surpreenderam, tanto pelo notável estado de conservação da 

maioria deles, como pelo apelo visual que alguns deles apresentavam. Criado na 

Áustria na segunda metade do século XIX, como uma forma barata de enviar 

mensagens pelo correio (sem envelope), os postais apresentavam teor, em geral, 

breve e superficial. O que era de esperar que acontecesse, uma vez que o uso dos 

cartões não foi instituído para transmitir extensos e profundos pensamentos (para isso 

existiam as cartas), mas para serem preenchidos tão somente com poucas palavras: 

um aviso rápido de alguém que adiara o dia de retorno; informações a respeito do 

itinerário de um viajante que andava desgarrado pelo mundo; felicitações pelo 

aniversário de um parente, votos de Boas Festas a amigos e a conhecidos ou, ainda, 

observações visando assinalar ao destinatário que sua pessoa ainda não fora de todo 

esquecida pelo remetente, ou, ao contrário, censuras cobrando do destinatário 

protestos de estima e afeição de que o negligenciado remetente se julgava credor.  

Como a dona dos cartões, destinatária de quase todos eles, na época não 

passava de uma adolescente, sua recolha acabou interrompida pouco depois de se 

casar, no início da fase adulta. Devo confessar que a leitura e apreciação de sua 

correspondência passiva, assim como a apreciação dos cromos, cópias manuscritas de 

poesias, recortes de jornais, e demais objetos guardados dentro do baú, envolveram-

me numa atmosfera de vaga e angustiosa melancolia, fazendo-me experimentar 
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diante daqueles restos de vidas desaparecidas uma perturbadora sensação de 

memento mori.  

Ao mesmo tempo, superando subjetivismos, pude notar certas peculiaridades 

incomuns, hoje praticamente esquecidas, relativas aos padrões de sociabilidade 

burguesa adotados por alguns setores da sociedade brasileira na passagem do século 

XIX para o XX. Quero crer que, a rigor, naquele tempo, a prática da troca de cartões-

postais entre pessoas que se conheciam e se prezavam participava do mesmo 

fenômeno sociocultural que abarcava a permuta de retratos autografados (do tipo 

cabinet card) entre pessoas conhecidas e a formalidade da entrega de cartões de 

visita com a ponta direita dobrada à porta das casas das pessoas com as quais se 

mantinham relações. Nesse ritual o canto direito dobrado significava duas coisas: 

“Estive aqui e não os encontrei” e ”Vim apresentar meus respeitos, mas preferi não 

perturbá-los“. Preceito de civilidade que indicava que o visitante queria apenas deixar 

consignado que viera render homenagem aos moradores, mas não pretendia impor a 

sua presença, uso considerado muito elegante na boa sociedade europeia durante a 

segunda metade do oitocentismo.  

Marcel Mauss (1872-1950), em seu famoso ensaio sobre o dom ou dádiva, 

reconhecia que esse princípio, fundamental para tantas sociedades ditas primitivas, 

deixara resquícios na moderna sociedade ocidental, na qual, porém, o essencial não é 

o ato de dar, mas o ato de compra e venda. Segundo o antropólogo francês, a  

sociedade burguesa de seu tempo (embora sem usar propriamente esse termo) 

preservava a prática da dádiva por meio das festas que promovia, da hospitalidade 

que exercia, dos favores interpatronais que prestava. Segundo Paul Ricoeur (1913-

2005), a cultura do dom sobreviveria hoje nas formas contemporâneas e cotidianas da 

troca cerimonial de presentes (LANNA, 2000; RICOEUR,2004). Essas constatações me 

levam a conjeturar que os rituais sociais que acima assinalei, envolvendo trocas 

simbólico-culturais, talvez pudessem ser comparáveis ao sistema de dádivas dos 

povos primitivos. Rituais sociais que visavam, entre outras coisas, a manutenção e o 

fortalecimento das redes de interação interpessoal existentes entre parceiros de 

troca. Sendo essa troca muitas vezes, no caso dos cartões-postais, acompanhada de 

frases em exaltação da amizade, transbordantes de sentimentalismo, de antiquado e 

convencional gosto romântico, estilo que ainda permanecia em voga entre 
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adolescentes do sexo feminino vivendo no ambiente provinciano do interior paulista, 

há mais de cem anos atrás. 

Paralelamente a esses aspectos, porém, não podemos ignorar o fato de que o 

lado prático do uso dos cartões-postais nunca foi eliminado por completo. Numa 

época em que o recurso ao telégrafo era caro e o telefone apenas engatinhava (além 

de ser um equipamento igualmente caro, era tecnicamente precário, alcançando 

apenas uma área de cobertura local), o cartão servia às vezes para participar fatos 

importantes de uma maneira destituída de cerimônia, como para comunicar o 

casamento de uma de suas irmãs a conhecidos, como certa vez o fez minha avó em 

1907. Amigos e conhecidos se espalhavam por cidadezinhas próximas, mas nem assim 

havia facilidade de comunicação, sobretudo quando fora do alcance dos ramais das 

ferrovias (os caminhos terrestres existentes eram então muito precários). O cartão 

então, conjuntamente com o resto da correspondência, seguia em malotes pelos trens 

das ferrovias Paulista (1876-1971), Rio Clarense (1884) ou Douradense (1900), essas 

duas últimas incorporadas à Companhia Paulista em 1892 e 1949, respectivamente. 

Enquanto a troca de postais se dava no plano coletivo, assumindo uma 

dimensão sociocultural, por meio da prática da dádiva, que tinha como meta o mútuo 

reconhecimento simbólico dos envolvidos no ritual da troca de cartões, com seu 

mecanismo de dar, receber e retribuir, o entesouramento era uma atividade 

caracteristicamente de dimensão privada, já que o ato de recolher cartões-postais 

recebidos de amigos e parentes, e conservá-los em segredo, ligava-se diretamente ao 

potencial afetivo do material recolhido. Afinal, os postais recebidos e guardados eram 

a prova material da deferência ou amizade que os remetentes nutriam pelo 

destinatário. 

A procura por cartões-postais para fins de colecionismo estético, de fundo 

narcisista e exibicionista, já estava então muito difundido no início do século XX. A 

natureza última dessa atividade fica claramente exposta na exclamação do poeta 

Olavo Bilac (1865-1918) ao receber o jornalista João do Rio (1881-1921), que queria 

entrevistá-lo: Aposto que vens ver meus cartões-postais. (SCHAPOCHNIK,1998. p. 433). 

Reunidos em coleção, os cartões ou eram novos, adquiridos em série pelos 

colecionadores, ou trazidos do Exterior por terceiros para entrarem diretamente, sem 

uso, nas coleções, ou, já circulados, havendo sido antes intercambiados com amigos e 
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familiares. Como declarou o memorialista Luís Edmundo (1878-1961) sobre o colecionismo 

típico desse tempo: "o delírio do bilhete postal ilustrado só começa a inquietar-nos [no Rio de 

Janeiro] em 1904. Moda, a princípio, passa depois a obsessão" (OLENDER,.2009.).  

O entesouramento, porém, tem natureza diversa do colecionismo. No 

entesouramento os cartões-postais, conjuntamente com elementos de memorabilia, 

são selecionados e ciosamente trancados no fundo de escrínios ou gavetas, 

permanecendo inacessíveis aos olhares alheios. Tal como ocorria com as fotografias 

autografadas, recebidas de amigos e parentes, os cartões conservados também 

serviam de suporte material para a ativação do mecanismo da rememoração, 

atividade em geral posta em prática, de maneira solitária, pelo possuidor das relíquias 

na inviolabilidade de seu ambiente privado. 

No caso das meninas-moças esse ambiente privado era representado por seu 

quarto de dormir, espaço de recente conquista no processo de individualização e 

interiorização feminina, sucedido ao longo do Oitocentos. Elevado à condição de 

templo da vida privada, o dormitório da adolescente constituía o seu “mundinho”, 

repleto de símbolos e objetos pessoais. Aí se achavam guardados não só os belos 

trajes confeccionados segundo a moda vigente, no armário de vestir com porta de 

espelho, e as delicadas roupas íntimas, cheias de atavios – laçarotes, rendas e 

bordados –, nas gavetas da cômoda; mas, num canto do recinto, via-se a papeleira, 

em cujos escaninhos se encerravam o diário intimo, em que a jovem registrava os 

acontecimentos, corriqueiros ou extraordinários, que pontuavam a sua vida e os 

pensamentos e os sentimentos mais secretos que lhe assaltavam a cada dia; o álbum 

com as fotografias dos familiares mais queridos e o maço, cuidadosamente enlaçado 

por fita de cor, de sua correspondência epistolar, mantida com amigas e primas mais 

chegadas, além de uma série de outras insignificâncias, decorativas ou 

rememorativas.  Ao lado destes preciosos pertences, via-se ainda o pequeno cofre 

chaveado com os objetos de recordação ainda mais próximos do coração: fotos, 

cartões-postais, flores secas, poemas, santinhos, cromos, fitinhas e... improváveis 

billets doux, obtidos de modo furtivo, a fim de iludir a rígida autoridade paterna.  

 Nesse agitado período de transição, entre a infância e a fase adulta, época de 

extraordinária transformação física e psicológica, ainda havia no quarto da moçinha 

lugar para as antigas bonecas com cabeça de biscuit, lábios entreabertos e cabelo 
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natural, e outros brinquedos de menina já sem uso, ao lado de peças de seu exclusivo 

uso pessoal, muitas vezes identificadas com seu nome ou monograma. 

 No caso de minha avó, pouca coisa dessa fase sobreviveu à voragem do 

tempo, além do bauzinho que aqui nos ocupa a atenção: um pequeno bule de chá 

inglês, de porcelana cor de chocolate, de quando era menina (fig. 1 a), e um pequeno 

floreiro de biscuit, de provável origem germânica ou francesa, representando uma 

brejeira dançarina de cancã, levantando as saias e coberta por um grande chapéu 

marrom, cuja aba tem a parte frontal revirada segundo a moda vigente no ano de 

1910 (fig.1b), floreiro, aliás, adquirido no mesmo empório que atendia aos colonos da 

fazenda. Restou também curiosa lembrança, de gosto bem brasileiro, em contraste 

com a origem europeia da maioria de suas coisinhas, uma pequena maraca feita de 

cabaça (Lagenaria vulgaris), pintada nas cores verde e vermelho, enfeitada de flores e 

com o nome de uma de minhas tias-avós, Anália (1888-1975), traçado na parte mais 

bojuda do chocalho. Objeto cuja fatura remonta sem dúvida a anos anteriores a 1907, 

ano do casamento de Anália, e que deve ter ficado esquecido na casa paterna, sendo a 

seguir recolhido como lembrança fraterna pela irmã mais moça (fig. 1 e). 

Por outro lado, dos primeiros anos de casamento de minha avó sobreviveram 

uma pequena tesoura alemã para desmanchar costuras, com incrustações de 

madrepérola (fig.1d); um copo de vidro, com acabamento dourado, bastante 

enfeitado, comumente usado durante os procedimentos de higiene bucal (fig. 1 c) – 

este último pertencia, na verdade, a seu marido Silas, enquanto o seu, que não chegou 

até nós, era cor-de-rosa com enfeites brancos –; um relógio de parede para sala de 

visitas de procedência norte-americana, marca Ansonia, modelo Habana, bastante 

popular naqueles dias (fig.3); um serviço de jantar inglês, hoje incompleto, dourado a 

fogo, marca Wood & Sons Ltd., comprado na loja Mappin & Webb Ltd. da Rua 15 de 

Novembro, em São Paulo, e ainda três oleografias emolduradas. Duas vistas de 

Veneza, originalmente enquadradas em largas molduras douradas com passe-partout 

de pelúcia de seda grená, e outra encaixilhada de modo bem mais modesto, mas 

talvez com ilustração mais interessante do que as outras duas, porque já vinha 

impressa com seu próprio passe-partout relevado e dourado e tinha por tema a 

representação num oval de uma bela moleira e sua gentil filhinha (fig.2). 



7 
 

Volvendo, porém, ao uso dos cartões-postais entesourados acima referido,  

constatamos que era a partir de repetidos rituais de manipulação e observação das 

imagens desses artefatos e da releitura constante das mensagens neles contidas, em 

momentos de devaneio e solidão, que velhas experiências do passado poderiam 

eventualmente voltar à tona, tanto sob a forma de doces lembranças, quanto de 

reminiscências dolorosas, e até mesmo amargas, dando a oportunidade à menina-

moça proprietária dos cartões de  que pudesse revivê-las, apreendê-las e assim 

melhor assimilá-las. Carregadas de forte significado afetivo, as lembranças suscitadas 

por essas práticas solitárias de rememoração concorriam fundamentalmente para a 

reafirmação da identidade individual da jovem e para a construção de uma história 

eminentemente pessoal. 

 

 

A DONA DO BAÚ 

 

 

D. Alzira Guimarães e Silva, minha avó materna, nasceu no velho Oeste 

paulista, em Rio Claro, em 27 de fevereiro de 189o (fig.4b). Seu nome de solteira era 

Alzira de Meira Guimarães, filha do coronel da Guarda Nacional Olímpio de Oliveira 

Guimarães (1864-1946), fazendeiro de café (figs.5a e 5b), e de D. Isabel de Meira 

Penteado (1868-1931), conhecida no seio da família e no círculo de amizades íntimas 

como D. Bezinha, com quem Olímpio estava casado desde 1886. 

 Olímpio era filho do português Leonel de Oliveira Guimarães, proprietário de 

lavouras na região de Brotas, e de sua mulher, Gertrudes da Silveira Franco. Segundo 

a memória de minha mãe, Olímpio, aproveitando a origem lusa de seu pai, fez ao 

menos parte de seus estudos em Portugal. 

Quanto à D. Gertrudes, mãe de Olímpio, era trineta por parte de pai de Lucas 

de Siqueira Franco, 1º capitão-mor da vila de São João de Atibaia, e bisneta do 2º 

capitão-mor dessa vila, Francisco da Silveira Franco (1743-1801), filho do anterior 

(BUENO de Azevedo Filho, 1949), membros de uma tradicional família paulista 

partidária dos Camargos, cuja rivalidade com os Pires remontava ao século XVII, e que 
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dominou politicamente a vila de Atibaia por muitas e muitas décadas durante o século 

XVIII.  

Pouco sei sobre a vida da família de minha avó em Rio Claro. Quando foi 

publicado um artigo na Folha de S. Paulo do dia 1º de janeiro de 1982 sobre a possível 

preservação do solar dos Barões de Dourados e de uma residência neoclássica com 

fachada azulejada, dois exemplares do ameaçado patrimônio arquitetônico daquela 

cidade, minha mãe guardou a página do jornal, anexando-lhe uma nota manuscrita 

com informações que infelizmente não pude confirmar: 

Vovó [D. Bezinha] morou na casa do Barão de Dourados (parente) e a casa de 

azulejos era do Olimpio, filho de tio Gumercindo, mas quem mandou construir 

foi um tio de mamãe. Tio Antônio, irmão de vovô Olimpio. 

 

Com relação ao solar dos Barões de Dourados, a construção oitocentista 

(1863), como é sabido, pegou fogo em 2010 e atualmente passa por processo de 

restauração, já a antiga casa de azulejos, foi demolida por volta de 1982, e dela tenho 

vaga memória, pois quando estive em visita à cidade com meus pais em 1962, minha 

mãe fez questão de me mostrá-la, pois tinha boas recordações daquela moradia rica, 

em cujo vasto jardim havia até quadra de tênis. Minha mãe sempre se referia a 

detalhes daquela construção, sobretudo os pilares do portão lateral, decorados no 

alto por leões de louça portuguesa. Infelizmente não consegui localizar nenhuma foto 

antiga desse imóvel, para que pudesse apreciá-la novamente. 

No princípio do período dos cartões colecionados por minha avó (1904), 

morava ela com os pais na fazenda São Luís, em Brotas, mas logo se mudaria com a 

família para outra fazenda situada em Torrinha (1906), ao longo, portanto, do ramal 

ferroviário de Jaú. 

  Como veremos depois, os cartões conservados no baú foram-lhe enviados 

basicamente por amigas, irmãs e primas de quem ela se havia afastado.  Ao manter 

correspondência entre si, as moças se esforçavam para que os laços de amizade ainda 

tão vivos não se afrouxassem com a distância, nem se dissolvessem para sempre. 

 Minha avó tinha vários irmãos: Anália, Isolina (1891-?), Gumercindo (?-?), 

Áurea (c.1894-c.1933) e Deodato (?-?) . Anália era a irmã mais velha, nascida em 1888, 

e a mais moça, Áurea (fig.6). Quando entre elas, chamavam-se por apelidos 

desconhecidos da família: Lili (Anália), Zizi (Alzira) e Lola (Áurea). A irmã mais 
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próxima de minha avó fora, porém, Isolina, que, como veremos adiante, teve trágico e 

precoce fim.  

De sua infância passada no mundo rural, restou a recordação dos folguedos, 

dos quais um se destaca: o hábito de apanhar tanajuras no início da primavera para 

vesti-las de noiva (TEIXEIRA, PAPAVERO E MONNE, 2008. p. 124, nota n.45). E o 

triste sucesso relativo à morte de Isolina, que recebeu uma picada de cobra durante 

brincadeiras transcorridas à beira de um rio. Como as meninas tinham o hábito de 

tomar banho escondido, era preciso esperar secar os longos cabelos antes de retornar.  

Meu bisavô passava então a mão na cabeça das filhas para verificar se estavam 

úmidos, ameaçando administrar óleo de rícino como castigo às desobedientes. 

A educação de minha avó foi apenas sofrível. Destinada desde a infância a 

cumprir o rígido papel de gênero prescrito pela sociedade paternalista em que vivia, 

limitou-se a estudar em casa com professores particulares. Estes não eram muito 

empenhados e na primeira oportunidade debandavam em busca de empregos 

melhores, na cidade. A memorização, sobretudo de fatos e datas, constituía então a 

principal técnica de ensino. Grande apreciadora de poesia, até o final de seus dias 

conseguia recitar longos trechos dos Lusíadas e de muitos outros poemas. Suas 

primas, contudo, filhas de outros irmãos de meu bisavô, estudaram internas no Nossa 

Senhora de Sion, em São Paulo. De retorno ao lar durante as férias, gabavam-se das 

travessuras que praticavam no colégio. Mas Alzira e suas irmãs, apesar de muito o 

desejarem, nunca obtiveram o consentimento para estudar fora de casa, algo 

impensável aos olhos conservadores do coronel Olímpio.  

No período abarcado pelos postais e outros cartões, Alzira conheceu em Jaú, 

durante a missa, aquele que seria seu futuro marido, Silas do Amaral e Silva, por quem 

seria eternamente apaixonada (fig. 4 a). Também nascido em 1890 – e curiosamente 

proveniente de uma família paulista que abraçara a religião protestante, num gesto de 

inconformismo contra a ignorância e superstição característica da religião católica 

luso-brasileira da época –, Silas, pela correspondência que deixou, parece ter tido 

estudo bem deficiente (ver cartão-postal n. 53). Adotou a profissão de dentista-

prático, tendo adquirido os seus conhecimentos profissionais por meio de um 

aprendizado desenvolvido junto a um profissional local. Tornou-se, porém, tão 

competente em seu ofício, que minha mãe, quando voltou a sua terra natal, 



10 
 

Catanduva, em meados da década de 1970, ouviu muitos elogios à capacidade 

profissional de seu falecido pai, que deixara vivas recordações, mais de 50 anos antes, 

entre os velhos moradores da cidade. 

 Casaram-se em Torrinha em 27 de outubro de 1912 e cerca de um ano depois, 

nascia o primeiro filho do casal, Silas (1913-1985), que mais tarde exerceria a mesma 

profissão paterna, já formado, porém, em instituição de ensino superior. Depois 

vieram Alzira (?-?), Wanda (1916-2014), Ecila (1917- ) – minha mãe, que, como os 

irmãos mais novos, nasceu em Catanduva –, Dulce (?-?), Maria Isabel (1921-1999), 

Dagmar (?-?) e Wilson (1923-2004), sendo que Alzira, Dulce e Dagmar não 

sobreviveram e Wilson foi um filho póstumo (fig. 7).  

Meu avô Silas logo prosperou. Dotado de bom tino para negócios, especulava 

tanto com terras recobertas de mata na região em que vivia, como com terrenos 

urbanos, situados inclusive na Capital. Emprestava dinheiro a juros para muitos, até 

para os próprios irmãos. Pela correspondência conservada por minha avó, parece ter 

sido muito econômico, sobretudo consigo mesmo (cartão-postal n. 56 e cartão de 

Boas Festas n. 8).  Morreu precocemente em Catanduva, em 1923, aos trinta e dois 

anos de idade, de pneumonia, deixando minha avó viúva com cinco filhos, quatro 

pequenos e um no oitavo mês de gestação. A morte inesperada do marido provocou 

indizível pesar à minha avó. Com dez anos de casamento, estavam prestes a iniciar 

nova etapa na vida conjugal e familiar. Iam-se mudar para uma casa nova, para a qual 

já haviam comprado especialmente uma bela mobília de pau-marfim para o 

dormitório de casal, com obra de talha, constando de sete peças: leito, dois criados 

mudos, mesa  penteadeira, cômoda, guarda-vestidos e guarda-casacas com porta de 

espelho. 

Muitos daqueles que tinham dívidas com meu avô aproveitaram então seu 

falecimento para não honrar os compromissos assumidos; os inquilinos retiraram-se 

dos imóveis de modo sorrateiro, sem pagar os aluguéis atrasados, deixando a chave 

da casa pendurada na fechadura da porta de entrada, e até um cunhado se prevaleceu 

da situação difícil em que minha avó se encontrava para ludibriá-la financeiramente. 

“Do lar”, Alzira desconhecia grande parte dos empreendimentos do marido, por isso 

começou a passar por sérios apuros financeiros, não sendo capaz de assumir as 
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responsabilidades masculinas de um chefe de família. Afinal, não fora educada nem 

para gerir negócios, nem para trabalhar fora. 

Pergunto-me por que minha avó não encontrou o necessário apoio no seio da 

própria família: sobretudo de seu pai fazendeiro, que estava bem estabelecido, ou de 

seus dois irmãos, dos quais, na verdade, nunca me pareceu próxima. Minha mãe 

contou-me que a cada ano o avô Olímpio enviava para a sua casa uma saca de grãos 

de café, de muito boa qualidade, grãos que deveriam ser devidamente torrificados e 

moídos antes de serem consumidos sob a forma de bebida.  Mas nunca mencionou 

que ele tivesse oferecido apoio constante, quer do ponto de vista moral quer do 

material, à filha viúva, nem sequer a orientado acerca da administração dos negócios 

do genro falecido, responsabilidade afinal assumida por um dos cunhados de minha 

avó, o qual acabou se revelando grande espertalhão, chegando a vender uma casa 

pertencente à Alzira sem nunca ter-lhe repassado a soma resultante da transação. 

A solução encontrada por ela para sair da situação difícil em que se achava foi 

casar-se novamente, o mais rápido possível (1924). Seu segundo esposo, Orlando 

Soares (18..-1934) estava, porém, longe de gozar do mesmo nível econômico do 

primeiro.Viúvo e bem mais velho do que ela, era natural do Rio de Janeiro e tinha na 

música sua ocupação profissional. 

 Mostrava-se hábil em vários instrumentos, entre eles, o clarinete. O 

instrumento que lhe pertenceu, da marca Le Fêvre à Paris, conservo-o atualmente 

comigo. Embora adquirido em 1928, conforme nota de compra, a fabricação de 

instrumentos dessa marca francesa foi definitivamente interrompida em 1911, o que 

significa que o exemplar comprado por Soares era provavelmente de segunda mão, 

obtido, conforme minha mãe, com dinheiro dado pelo pai de minha avó. 

 Embora muito querido dos enteados, Soares nunca conseguiu garantir o 

conforto e a estabilidade financeira que sua nova família merecia. Trabalhava como 

músico de circo, confessou-me por fim minha mãe aos noventa e dois anos de idade. 

Tanto ela como os irmãos nunca se haviam referido de modo claro a essa época de 

privações. De fato, o assunto tornou-se verdadeiro tabu. Só agora, após a revelação 

de minha mãe e após reorganizar os guardados de minha tia Wanda, tenho condições 

de avaliar a real extensão dos dias duros que tiveram de enfrentar.  



12 
 

 O silêncio que cobriu essa fase da vida familiar de minha avó me traz à 

lembrança o preconceito e a vergonha que as antigas camadas superiores brasileiras 

sentiam em relação à perda de fortuna ou de situação. Até meados do século XX, a 

pobreza recolhida, escondida ou envergonhada era uma realidade no âmbito da 

sociedade brasileira, às vezes amparada por entidades beneficentes especialmente 

criadas para assistir a “famílias de tratamento” financeiramente decaídas. 

Provavelmente a família de minha mãe não chegou ao extremo de ter de recorrer a 

esse tipo de instituição, mas o fato é que mudava constantemente de casa e de 

cidade, em função da profissão precária exercida pelo padrasto. Lembra-se minha 

mãe que a cada mudança minha avó se ia desfazendo de parte de seus haveres, 

principalmente de seu antigo enxoval, abandonando, nas casas que deixava, dúzias de 

cálices de cristal ou toalhas de banquete feitas de linho adamascado de procedência 

belga, alfaias e acessórios tidos então como sem serventia, pois, diante das tristes 

experiências que vivenciava, julgava decerto que jamais  teria a oportunidade de se 

servir deles novamente. “Seu” Orlando Soares, padrasto de minha mãe, veio a falecer 

em 1934, e esse fato acabou não só deixando minha avó mais uma vez viúva, como, 

uma vez mais, no desamparo. 

As coisas só começaram a entrar nos eixos para Alzira e sua família a partir do 

momento que os filhos começaram a trabalhar. Tia Wanda, por exemplo, empregou-

se no comércio aos catorze anos, tendo chegado a ocupar por décadas o cargo de 

secretária da presidência numa grande empresa de papel e celulose. Aposentou-se em 

2003, aos oitenta e sete anos de idade! Minha tia Maria Isabel formou-se em História, 

tornando-se mais tarde advogada. Em 1939, minha avó e a prole deixaram Catanduva 

para sempre, vindo a se fixar na cidade de São Paulo, justamente por causa da filha  

caçula que veio estudar na USP. Foram morar numa casinha geminada da Rua 

Caraíbas, na Vila Pompéia, casinha, aliás, que cheguei a conhecer. 

Foi mais ou menos por essa época que minha mãe começou a namorar meu 

pai. Tenho para mim que só decidiu casar-se com ele quando descobriu por meio do 

avô deste, Pedro de Melo (1864-1942) – fazendeiro, comissário de café na praça de 

Santos, falido na crise de 1929, e genealogista informante de Luís Gonzaga da Silva 

Leme (1858-1919) em sua obra Genealogia Paulistana (1903-1905), volume III (Taques 
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Pompeu), na parte referente à família Melo de Itu –, que ela e meu pai tinham 

ascendentes comuns remontando à quarta geração antecedente.  

Até o início do século passado, no Brasil, a endogamia não era sistema 

matrimonial apenas observado pelas camadas mais altas da sociedade, na verdade, 

todos, fossem ricos fazendeiros ou meros artesãos, por uma questão de segurança 

socioeconômica, se casavam com parentes próximos, já que a família extensiva 

representava então a única garantia para seus membros de um porto seguro contra as 

adversidades de qualquer espécie. Na minha família materna-materna, tia Áurea ( ver 

observação do cartão-postal n. 19 e cartões ns. 44 e 55), e até algumas de suas 

filhas, primas-irmãs de minha mãe, se casaram com parentes, o que influenciou 

seguramente esta última levando-a a acreditar que era essa a maneira mais correta de 

escolher marido. 

 Em 1955, minha avó Alzira mudou-se para o bairro da Aclimação, e aí viveu 

pelo resto da vida, vindo a falecer em consequência de um ataque cardíaco em 1976. 

Entre os papéis da tia Wanda, encontrei alguns versos apaixonados da autoria de 

minha avó, provenientes dos anos de 1950, nos quais lamentava o antigo amor 

perdido, encarnado, sem dúvida, na figura de meu avô Silas. 

 

 

O BAÚ E SEU CONTEÚDO 

 

 

 O bauzinho de vovó é uma caixa rígida, coberta com uma tampa 

convexa, munida de uma grande fechadura. Embora as duas chaves ainda existam, o 

dispositivo já não funciona. Possui 20 cm de comprimento, 13,5 cm de altura e 12 cm 

de profundidade. A estrutura da caixa é de madeira, revestida por fora com chapas de 

zinco, estampadas com motivo floral e fixadas com pregos. A cor da pintura original 

era verde escuro, mostrando-se muito prejudicada pela oxidação do metal que reveste 

a peça. Na tampa há três pequenas traves para reforço; hoje a madeira está nua, mas 

talvez fosse envernizada inicialmente.  

 Por dentro, é forrado de papel. A estampa principal tem tons de bege e 

marrom, representando grutescos.  No fundo da tampa pode-se discernir parte do 
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corpo de um dragão, entre enrolamentos de folhagens. Nas laterais da caixa o papel 

de revestimento apresenta cor e padrão diferentes, de tendência geométrica. Do lado 

direito, na borda, segura por um prego, há uma fita azul, listrada, cuja serventia 

original era decerto, quando puxada, auxiliar na retirada da pilha de cartas 

depositadas no fundo do recipiente (figs.8 a a 8 d). 

O bauzinho revelou-se uma verdadeira cápsula do tempo.  O conteúdo original 

dele devia ser constituído basicamente de cartões-postais e de cartões de 

congratulações, havendo sido encontradas 56 unidades de postais e 13 exemplares de 

outros tipos de cartões, que, como dito, abrangem o período de 1904 a 1913. Existem, 

porém, outros, mais tardios. Um exemplar, embora datado de 1916, foi também 

considerado, em razão de sua natureza, pertencente ao conjunto. Ao núcleo tido 

como original se somam a pequena caderneta da Casa Edison, já referida, 

presenteada à minha avó em 1908 pelo tio Artur, irmão mais moço de meu bisavô 

Olímpio, e nove imagens devocionais, os chamados santinhos, a maioria não datada, 

mas por vezes providos de inscrições no verso a indicar que pertenciam à dona do baú 

ou a sua irmã mais velha (existe mais um, que remonta a 1920, pertencente à tia 

Wanda conforme inscrição no verso, que, obviamente, também não faz parte do 

conjunto inicial, mas que considerei a ele incorporado). 

 Ainda como elementos integrantes do conteúdo primitivo, reconheço alguns 

cromos (estampas coloridas impressas e recortadas, em relevo, usadas em 

ornamentação, para colagem em álbuns e cadernos); um pequenino retrato com a 

imagem de uma prima, tirado por fotógrafo do interior; quatro imagens recortadas de 

cartões-postais (dois ramos de flores, uma vista da Estação da Luz, em São Paulo, e 

uma pequena e bela efígie de mulher); dois recortes de jornal, um deles datado por 

meio de vias indiretas de 15 de novembro de 1905, com textos de cunho romântico, 

além de transcrições manuscritas de poesias, entre outros documentos.  A caixa 

continha ainda cartas, notas de compra de um casaco de peles e de um refrigerador 

norte-americano (marca Frigidaire, de 1953), árvore genealógica de minha tia Maria 

Isabel, datada de 1949, texto autógrafo de minha avó, de natureza confessional, que 

não podem ser vistos como fazendo parte do conteúdo inicial, porque posteriores, às 

vezes de muitas décadas, ao período abrangido pelos cartões-postais (fig. 9).  
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Quanto às mechas de cabelo, são em número de sete. Três, grandes e bastas, e 

quatro que não passam de pequenos anéis de cabelos simplesmente enrodilhados. As 

três grandes e uma das pequenas se acham amarradas com fitilhos de cor: vermelho, 

cor-de-rosa e preto. O cacho que falta (pois minha avó teve oito filhos) pertencia a 

minha mãe e foi levado por esta quando se casou em 1943. Como o primogênito 

nasceu em 1913, ainda dentro dos limites cronológicos dos cartões, e seu cacho foi 

provavelmente incorporado pela mãe ao conjunto do baú nessa mesma data, 

consideramos que esse tipo de lembrança deva ser vista como original, muito embora 

o último filho só tenha nascido dez anos mais tarde e as mechas tenham sido 

encontradas parcialmente embrulhadas em papel datado de 1928 (fig.10). 

De acordo com minha mãe, Alzira dispunha de outros dois receptáculos para a 

guarda de suas invioláveis lembrançinhas: uma miniatura de mala, feita de couro, que, 

ao ser aberta, se dividia em duas metades providas de tampa, e um bauzinho feito de 

vime. Infelizmente, nenhuma das duas peças, e seu respectivo recheio, sobreviveram 

à passagem do tempo. Entre seus pertences conta-se ainda uma coleção de retratos 

em cabinet-size datados dos primeiros anos do século XX, de parentes e amigos não 

identificados, moradores do interior (entre os quais se vê a foto de um anjinho, ou seja 

de uma criança recém-falecida). Hoje esses cartões se acham acondicionados em 

grandes malas de alumínio com outros pertences de minha tia Wanda,  estando por 

ora praticamente inacessíveis. 

 

 

CARTÕES-POSTAIS E OUTROS CARTÕES 

 

  

Dadas as condições sob as quais foram escritos e endereçados os cartões 

encontrados no baú, apresentam-se eles de forma muito coerente e uniforme tanto 

na aparência e conteúdo imagético, quanto nas mensagens. Os postais eram em sua 

grande maioria de origem estrangeira, importados por casas comerciais brasileiras 

que os punham ao alcance do público. Na coleção de minha avó, predominam os 

franceses e os alemães, embora também existam dois italianos, um austríaco, um 

espanhol, um suíço e poucos outros de suposta produção nacional.  
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Com a exceção de sete postais (ns. 1, 3, 5,6, 10 a 12), pertencem todos à fase 

posterior a 1906. Até essa data a ilustração presente no anverso do cartão deixava um 

exíguo espaço dedicado à mensagem escrita, mas desde então passa a ocupar sozinha 

a frente do artefato, ficando o texto do remetente relegado ao verso, ao lado do 

espaço reservado à direita (lado do observador) para o endereçamento postal, numa 

configuração que até hoje permanece. A prática da escrita, porém, não mudou 

bruscamente. Muitos dos cartões conservados por minha avó trazem inscrições em 

ambos os lados. Na parte do verso, o discurso é mais coerente e objetivo. 

Conservando-se no anverso, frases curtas e comparações com as pessoas e situações 

reproduzidas nas imagens.  

Realmente, provêm os postais de Alzira do período áureo desse tipo de objeto-

mercadoria, quando as figuras estampadas faziam tanto sucesso entre o público, que 

se criou o hábito de comprá-los em série para mandar emoldurá-los ou colá-los em 

álbuns às vezes luxuosamente encadernados. 

A popularidade dos postais e sua ampla circulação levaram-nos  a ser usados como 

veiculos de propaganda  para a divulgação de  imagens relativas aos mais diferentes 

propósitos. Como afirmou Olavo Bilac, eram eles  "o melhor veículo de propaganda e reclame 

de que podem dispor os homens, as empresas, a indústria, o comércio e as nações" 

(OLENDER, 2009). Como veremos, acha-se incluido na coleção um minúsculo cartão 

tridimensional de caráter publicitário, que não deixa de ser curioso e, suponho, muito raro 

(cartão publicitário n.7) 

A produção de cartões-postais visava, assim, antes de mais nada, ilustrar a 

diversidade do mundo (no caso das paisagens naturais ou das vistas urbanas, dos tipos 

populares peculiares de cada região, dos diferentes profissionais, dos “tipos 

humanos”, olhados com interesse etnogr|fico, etc.) e encantar (no caso das 

ilustrações de fantasia, dos retratos de belas atrizes, dançarinas ou cantoras etc.) e, 

sobretudo, agradar ao consumidor, que nessa época ainda pertencia quase sempre às 

camadas altas e médias da população. Já participavam, na verdade, da cultura de 

massa então nascente, que procurava reforçar no público consumidor os valores 

previamente adquiridos, enfatizando o conhecido, a atitude conformista e a evasão 

escapista. Traziam, em geral, uma visão edulcorada do mundo. A natureza era sempre 
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bela; a mulher, sempre doce, sensual e desprotegida; o homem, cavalheresco e 

protetor; a criança, sempre alegre e gentil, quando não graciosamente travessa. 

 Havia imagens específicas para comemoração de certas datas festivas, como 

Natal, Páscoa e Ano Novo, mas não apareciam ainda as figuras de Papai Noel ou do 

coelho da Páscoa. Num cartão de Ano Novo, quem descia pela chaminé era um 

garoto, limpador de chaminés, algo que os brasileiros certamente desconheciam, pois 

os limpadores eram vistos como portadores de boa sorte na Alemanha, país de onde 

provinha o exemplar (cartão-postal n. 4). Noutro, era um anjo que apontava o dedo 

indicador para a árvore de Natal (cartão-postal n. 54), embora o postal tenha sido 

destinado a outro uso. Nos cartões de Páscoa, eram meninos que se viam às voltas 

com grandes ovos (cartões-postais ns. 26 e 35).  

O sentimentalismo banal permeava as imagens voltadas especificamente para 

o público feminino: fadas, amores ou querubins, casais de enamorados, crianças, 

flores, frutas, laços, pássaros e corações constituem a maioria das ilustrações. Há, 

contudo, na pequena coleção uma imagem que hoje seria vista como altamente 

imprópria: a fotografia de um pequeno, fantasiado de Baco ou fauno, enrolado em 

parras e cachos de uva, deixando pender da mão um copo de vinho como se estivesse 

embriagado (cartão-postal n.21). Há ainda retratos de belas artistas da época, atrizes 

de teatro ou cantoras de ópera ou de music-hall, tentando cativar o apreciador de 

cartões com sua formosura e sensualidade (cartões-postais ns. 3 , 8 e 47). 

              Parece-nos evidente que muito dos significados das imagens veiculadas pelos 

postais trazidos do Exterior não deviam ser totalmente compreendidos pelos 

consumidores brasileiros. Inscrições em línguas ignotas, alusões a determinados 

traços das culturas estrangeiras (o tempo das cerejas como o tempo do amor, na 

cultura francesa, ou à figura do limpador de chaminés, como símbolo do Ano Novo, na 

Alemanha, por exemplo – cartões-postais ns. 1 e 4) e a linguagem oitocentista das 

flores (cartões-postais ns. 2, 7, 9, 18, 30, 37, 38,  42, 43 e 46),  talvez não fossem 

perfeitamente percebidas. Várias das belas mulheres fotografadas também não 

passariam, decerto, de ilustres desconhecidas para o público nacional.  

             Muitos dos postais vinham realçados com cor. Quando não eram 

cromolitografias, eram pintados à mão, pintalgados ora com mica, ora com 

minúsculas contas de vidro colorido coladas sobre a superfície do cartão no intuito de 
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conferir-lhe um acabamento mais brilhante e deixá-lo portanto mais vistoso e 

atraente. Outros se apresentavam decorados com laços de fitilho e até mesmo com 

raminhos de pinheiro (cartões-postais ns. 3, 8, 29 etc.).  

Entre os cartões de congratulações, há vazados ou com bordas rendadas 

(cartões de congratulações ns. 2 e 6). Um lindo cartão com efeito tridimensional, 

supostamente sem uso, foi conservado, sem dúvida, apenas por sua aparência (cartão 

de Boas Festas n.1). São comuns os que trazem imagens impressas em relevo, tendo 

dois deles aplicação de tecido pintado sobre a superfície para enriquecer ainda mais o 

seu aspecto (cartões-postais ns. 19 e 30).   

As ilustrações coloridas eram em geral obtidas por meio da técnica da 

cromolitografia. As fotos em preto e branco eram reproduzidas ou por meio de 

fototipia ou de impressão, cujo retículado  prejudicava a qualidade das imagens. Há 

casos, porém, de cartões alemães e franceses em que foram empregadas as 

sofisticadas técnicas fotográficas da oranotypie ou da émaillographie, que conferiam 

grande qualidade à imagem dos postais (cartões-postais ns. 14, 17, 21 e 28), ao 

mesmo tempo que eram reproduzidos com velocidade industrial. Num único caso a 

imagem, bastante danificada, era constituída por uma película fotográfica colada 

sobre cartão: uma vista do Viaduto do Chá, datada de 1907 (cartão-postal n. 24). Há 

paisagens; vista de uma exposição ocorrida no Rio de Janeiro em 1908; imagem de 

avenida recém-inaugurada na Capital Federal, etc. É, enfim, um mundo fascinante, 

gracioso, otimista e progressista, muito apropriado, na ótica da época, para mocinhas 

casadoiras, que só deveriam pensar em sonhar, amar, casar e constituir uma família 

feliz. 

 

 

AS MENSAGENS 

 

 

              O estilo redacional ou é formal, ou quase sempre cheio de sentimento, às vezes 

até de um sentimentalismo extremo, revelando artificialismo na adjetivação e na 

insistência no uso do pronome da segunda pessoa do singular. A convenção de adotar 

pronomes na segunda pessoa do singular como característica do estilo epistolar 
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informal tinha efeito por vezes desastroso. Desacostumados a conjugar verbos nessa 

pessoa no dia-a-dia, os remetentes acabavam sempre por se confundir, misturando as 

flexões da segunda com as da terceira pessoa do singular. 

                 Como minha avó era adolescente no início do século XX, sua correspondência 

passiva era produzida por mocinhas como ela, amigas, primas e irmãs.  O principal 

assunto dos cartões assinados pelas jovens era a celebração da amizade. As palavras 

mais usadas entre as missivistas em seus protestos de mútua afeição eram amor, 

amizade, fidelidade, sinceridade, esperança, dedicação; saudade, distância, ausência, 

separação; lembranças, recordações, pensamentos, sentimentos; almas, corações, 

Deus. No entanto, não havia nenhuma profundidade nos escritos, só reiteração da 

trivialidade. 

            Chama, porém, a atenção, em alguns casos, a alta frequência de erros de 

português e a má caligrafia. O que nos faz conjecturar acerca da baixa qualidade do 

ensino nas escolas do interior na época do início da Primeira República. Como vimos 

antes, influenciados pelo abolido costume de escrever a mensagem no anverso do 

cartão, muitas vezes diretamente sobre a ilustração, alguns remetentes insistem em 

ocupar os dois lados do artefato, com pequenas observações feitas no anverso, 

enquanto a comunicação mais objetiva, feita de modo discursivo, é reservada para o 

verso.  

             Por vezes o autor das linhas confessa-se sem assunto ou novidades, só quer, de 

fato, responder ao cartão recebido ou marcar presença protestando saudades e 

solicitando de modo insistente que o destinatário se manifeste. 

            Observam-se também erros nas formas de tratamento usadas no 

endereçamento dos postais. Como minha avó era uma adolescente solteira, a forma 

correta seria tratá-la por senhorita. Mas ocorrem casos em que a forma empregada é a 

adequada a uma senhora casada, o que sucedia talvez por distração.  Paralelamente a 

isso ocorrem casos em que foi usada a forma francesa própria para moças solteiras: 

Mademoiselle ou Melle, ou Madame, no caso de senhoras casadas, formas de 

tratamento que quando adotadas por  pacatos interioranos de situação financeira 

mediana soam hoje bastante deslocadas, se não algo ridículas, demonstrando não 

elegância e refinamento como queriam os sobrescreventes, mas apenas esnobismo 

ingênuo.  
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IMAGENS DEVOCIONAIS OU SANTINHOS 

 

 

            Na coleção de ilustrações de cunho religioso, preponderavam as cores 

desmaiadas e o ar de afetação dos santos. Tal como nas antigas imagens de gesso, 

piegas e convencionais, fabricadas, entre 1850 e 1920, nas proximidades da igreja de 

Saint-Sulpice, em Paris, as figuras presentes nos santinhos de minha avó estavam 

sempre com os olhos doces voltados para o céu, a mão molemente pousada sobre o 

peito e os lábios entreabertos numa lânguida atitude de beatice.  

            Os santinhos, tal como os postais e os retratos fotográficos pessoais eram, no 

século XIX e no início do XX, objeto de trocas constantes entre amigas, comprados nas 

lojas de artigos religiosos e colecionados, quando não esquecidos entre as páginas das 

bíblias, dos catecismos ou dos missais. Dois dos encontrados nos pertences de minha 

avó eram autênticos produtos da estética “saintsulpiciana”, havendo sido fabricados 

em tradicionais estabelecimentos localizados naquele bairro parisiense, como o de 

Turgis Fils e o de Bouasse (E.) Jeune (santinhos ns. 6 e 7). 

 

 

CROMOS E OUTRAS MIUDEZAS 

 

 

             Foram apenas três os cromos conservados por minha avó, os quais se achavam 

acompanhados de quatro recortes de postais. Não passavam de insignificâncias, mas 

mais do que o valor material dos artefatos, eram as lembranças pessoais suscitadas 

por esses objetos que os tornavam valiosos. 

               Uma pequena fotografia encontrada no fundo do baú havia sido enviada por 

uma prima chamada Josefina, tirada por profissional estabelecido em Piracicaba, 

provável cidade natal da ofertante, enquanto um pequeno retrato, seguramente 

recortado de cartão-postal, era apontado por adolescente anônima como sendo sua 

própria fotografia. Talvez não soubesse ela quem era de fato a retratada, ou, ao 
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contrário, pode até ser que o soubesse muito bem. Nesse caso, não deixava de 

cometer um ato arriscado de grande ousadia, afinal, uma inocente mocinha do 

interior paulista tomava, conscientemente, por modelo a célebre Cléo de Mérode 

(1875-1966). Bailarina do Opéra de Paris de extraordinária beleza, Cléo não se 

recusava a se apresentar em music-halls, chegando a ostentar o título de uma das 

mais cobiçadas cortesãs francesas, de notoriedade internacional. 

                No baú havia ainda lugar para a pequena caderneta da Casa Edison que 

pertenceu a meu tio-bisavô Artur, à qual já me referi. As páginas aqui reproduzidas 

nos dão a oportunidade de bisbilhotar alguns de seus mais banais pensamentos sobre 

o amor. 

                 Finalmente, concluindo este trabalho, veremos uma curiosa cartinha que 

minha avó enviou a seu marido (um dos dois únicos exemplares de correspondência 

ativa de minha avó conservado no bauzinho), em resposta àquela que ele lhe enviara 

no dia precedente, postada em Jaú, onde tratava de negócios. As queixas saudosas 

expressas por ela não deixavam de contrastar de maneira chocante com o tipo de 

papel de carta utilizado, de uso exclusivo das pessoas enlutadas. Estava minha avó de 

nojo por aquela época, em razão da morte de seu avô materno (ver observação n.1 da 

cartinha de minha avó ao meu avô), conforme anotações encontradas no antigo 

missal pertencente à D. Bezinha, mãe de minha avó Alzira. 

                    Esse missal tinha por título Novo livro da missa, de autoria do padre 

português F. J. de M., primeira edição de 1882, executada por Dejardin, impressor-

editor, estabelecido no n. 52 da rua do faubourg Saint-Denis, Paris. Livrinho com capa 

de veludo de seda cor de púrpura, já bastante desgastada, decorada com delicadas 

ferragens douradas, a exemplo dos códices da Idade Média, compostos com folhas de 

pergaminho: guarnições nos cantos, fechadura (infelizmente quebrada) e no centro da 

capa o monograma mariano (M e A sobrepostos e entrelaçados) (fig. 11 a e 11b). 

    

 

 

CONCLUSÃO 
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            Como afirmamos páginas atrás, o baú de minha avó Alzira constitui pequena 

cápsula do tempo: um conjunto coerente de objetos (correspondência e memorabilia), 

que revela um pouco do ambiente social, econômico, cultural e psicológico em que 

viviam os indivíduos de certos extratos sociais no interior cafeeiro do Estado de São 

Paulo nos princípios do século XX, ambiente em que viveu minha avó durante as fases 

da infância e da adolescência até o inicio da vida adulta. 

               O que se constata é que no ritual social da troca de cartões, o mais importante 

não era propriamente o artefato objeto de troca ou o teor de novidade das mensagens 

que esses objetos veiculavam, mas o ato da troca em si, ato que para ter significado 

tinha de ser constantemente renovado. O mais das vezes as mensagens não traziam 

senão uma contínua reiteração do valor da amizade e da tristeza que a ausência da 

pessoa do destinatário provocava na vida do remetente.  Na verdade, era esse o 

segredo do ritual: os contínuos protestos de estima e admiração provindos de ambas 

as partes produziam o reconhecimento mútuo dos protagonistas do ritual, fazendo-os 

manter a autoestima em alta e assegurando o estreitamento dos liames interpessoais.  

              Por outro lado, perguntamos por que, a partir do final do século XIX, o ritual 

social em torno do cartão-postal se desenrolou com tanta intensidade?   Como vimos 

antes, outros rituais, de natureza semelhante, ocorriam na mesma época. A troca 

mútua de retratos fotográficos, a troca de cartões-de-visitas com a ponta direita 

dobrada à porta da casa dos envolvidos, a troca de presentes na época do Ano Novo, 

todos exemplos basicamente, a meu ver, com o mesmo fundamento ritual.           

             A explicação que se tem para a popularidade do cartão-postal na segunda 

metade do século XIX é que o público consumidor de bens simbólicos radicado na 

Europa ocidental e central quedou fascinado ante a magia das ilustrações estampadas 

nos anversos dos cartões. Até então, a demanda por imagens achava-se represada em 

razão dos limites da reprodutibilidade técnica e da falta de meios adequados de 

divulgação, e foi por meio das imagens estampadas nos anversos dos postais, que as 

pessoas pertencentes às camadas superiores e medianas das sociedades ocidentais 

descobriram, maravilhadas, a assombrosa diversidade do mundo, mediada tanto pela 

fantasia colorida das ilustrações, quanto pelas imagens fotográficas, em branco e 

preto ou coloridas { mão, de car|ter ”realista”, que davam ciência da multiplicidade 

étnica, cultural, paisagística e urbana do globo. 
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            O ato de adquirir um cartão-postal implicava na criteriosa seleção do artefato 

feita pelo remetente, pois a ilustração deveria se adequar ao tipo de mensagem a ser 

enviada. É claro que os usuários mais pragmáticos pouco se importavam com a 

aparência do cartão (ver cartão-postal n.1 e 54), ou tentavam disfarçá-lo quando o 

consideravam inadequado a seus propósitos (cartão-postal n. 35), mas acredito que a 

maioria dos jovens tinha a preocupação de harmonizar a ilustração com a natureza da 

mensagem. Vimos mesmo que era comum procurarem os remetentes até certa 

semelhança física entre os modelos estampados no cartão e os destinatários, e que 

isso era ressaltado por meio de frases escritas diretamente sobre as imagens (cartões-

postais ns. 10, 20, 44, 49, 51 e 57). 

              Entretanto, décadas mais tarde, a partir dos anos 30 do século XX, com a 

popularização do telefone, como meio de comunicação mais cômodo e eficaz para 

mensagens rápidas e urgentes, das revistas fartamente ilustradas (cujas edições 

vinham crescendo desde 1900, quando foi lançada a Revista da Semana, do Rio de 

Janeiro), das emissões de radiodifusão (inaugurada a primeira emissora brasileira 

PRA2, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923) e, sobretudo, do cinema, meio de 

comunicação que se serve de imagens em movimento para a disseminação tanto de 

fatos tirados da realidade, quanto das mais caprichosas fantasias, o postal foi aos 

poucos deixando de ser visto como instrumento de representação do mundo e ágil 

meio de comunicação. Perdeu o interesse para o homem comum, e seu uso ficou 

restrito ao âmbito do turismo, tal como ainda sucede hoje em dia. 
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Figs.1a a 1e - Conjunto de objetos pertencentes à minha avó que remontam à sua 

infância, adolescência e início da vida adulta. Foto do Autor, 2013. 
 A partir da esquerda: 

Fig. 1a  - Bule de chá de procedência inglesa, de porcelana cor de chocolate. Marca Noxis (?), c. 1900. 
Fig. 1b - Bibelô de biscuit em forma de dançarina de cancã, de procedência alemã ou francesa, c.1910. 
Fig. 1c - Copo de vidro dourado, decorado com flores e rocalhas em relevo. Objeto usado na higiene bucal por seu 
primeiro marido, c.1912.  
Fig. 1d - Pequena tesoura de costura com inserção de madrepérola.  Feita de aço, marca Solingen, de procedência 
alemã, c. 1912. 
Fig. 1e - Maraca feita de cabaça, pintada e decorada com flores e com o nome da primitiva proprietária, sua irmã 

Anália. Provavelmente anterior a 1907, artesanato de origem nacional. 
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Fig.2 - Oleografia representando uma bela moleira e sua filhinha. Origem 

desconhecida, c. 1912. Dimensões 0,35 x 0,465 cm. Foto do Autor, 2013. 
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Fig.3- Relógio de parede para sala de visitas, marca Ansonia, modelo Habana, de 

fabricação norte-americana, c. 1912.  O vidro não é original. Foto do Autor, 2013. 
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Figs. 4a e 4b – Par de retratos cabinet-size, com formato oval, de meus avós Silas 

do Amaral e Silva (1890-1923) e Alzira Guimarães e Silva (1890-1976), 1912, São 

Paulo. Fotos oficiais dos recém-casados, tomadas no estúdio de Júlio Giaxa,”na E. 

de S. Paulo”, provavelmente localizado na Estação da Luz, em São Paulo, 

conforme informações colhidas no verso das fotos. Do fotógrafo sabemos apenas 

que atuou, antes ou depois de 1912, na cidade de Capivari. 

Dessas imagens (das quais foram tiradas 50 cópias para distribuição entre conhecidos, amigos e parentes) 

realizaram-se, ao mesmo tempo, grandes ampliações, enquadradas com certa pretensão, para serem penduradas 

na sala de visitas do casal, talvez sobre o canapé ou sofá, numa imitação das pinturas a óleo que as elites 

expunham nos antigos salões do Segundo Império. As ampliações fotográficas saiam bem mais em conta, e sem 

dúvida muitas vezes mais fidedignas que os retratos pintados por artistas nem sempre dotados, estando ao alcance 

dos orçamentos das famílias das camadas médias.  
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Fig. 5 a – Capa da guarnição que protege o retrato de meu bisavô coronel Olímpio 

de Oliveira Guimarães (1864-1946). 
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Fig.5 b – Imagem de meu avô Olimpio, provavelmente datada da década de 1930, 

de autoria desconhecida, cujas cópias foram distribuídas entre familiares e amigos 

por ocasião do falecimento do retratado em 1946.  
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Fig. 6 – Retrato cabinet-size de uma das irmãs de minha avó, Áurea Guimarães 

Barros (c.1894- c.1933), também chamada Lola, então recém-casada com José da 

Silveira Barros (1884- c. 1987), seu primo, c. 1912. Autor desconhecido. 
 Casados em Brotas, foram morar mais tarde em Ibirá, onde o marido, conhecido na cidade como Zeca 

Pedroso, exerceria a função de coletor de impostos federais. O casal teve treze filhos, dos quais nove 

sobreviveram. 
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Fig.7 – Foto cabinet-size com os retratos de três dos filhos de Alzira. Da direita 

para a esquerda: Silas (1913-1985), Wanda (1916-2014) e Ecila (1917- ).  

Reprodução fotográfica da década de 1970 de um positivo datado de c. 1919. 

Retoques originais. Autor desconhecido. 
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Fig. 8a – Vista frontal do baú, com duas chaves ao lado. Foto de Pedro Campos, 

2013. 
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Fig. 8b – Vista do baú, mostrando a lateral do objeto. Foto de Pedro Campos, 

2013. 
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Fig. 8c – Vista frontal do baú, com a tampa aberta, mostrando o papel de forro e a 

fita interna. Foto de Pedro Campos, 2013. 
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Fig. 8d – Vista do baú, com a tampa aberta, mostrando o interior com o papel de 

forro de padrão diferente, recobrindo as laterais da peça. Foto de Pedro Campos, 

2013. 
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9- Objetos diversos depositados no interior do baú. Foto do Autor, 2013. 
 Em plano mais afastado, sequência de cartões-postais e de outra natureza, e, ao lado, cartão de Boas Festas 

tridimensional; à esquerda, alguns cartões de Boas Festas, em tamanho de cartão-de-visitas; abaixo, à esquerda, 

santinhos; no centro, à esquerda, recortes de cartões-postais e cromos; no centro, à direita, envelope tarjado de 

negro, fotografia e caderneta; à direita, pilha de cartas e outros documentos, e, à frente, cartão publicitário 

tridimensional, propaganda dos cigarros marca Veado.  
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Fig.10- Mechas de cabelos dos filhos de Alzira. Foto do Autor, 2013. 
A prática de cortar mechas de cabelo de recém-nascidos e de entes queridos mortos para conservá-las como 

relíquias, tinha em vista a criação de suportes materiais de grande poder evocativo, que propiciassem eficazes 

exercícios de recordação. A porção de cabelos guardada como reminiscência não só fazia vir à tona a imagem do 

ex-bebê ou da pessoa falecida, como, de acordo com antigas crenças, retinha mesmo parte da força vital da 

criatura ausente, o que potencializava a operação de trazer à consciência estados afetivos latentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 
 

 

Fig.11a- Capa do missal intitulado Novo livro da missa, de autoria do padre 

português F. J. de M., primeira edição de 1882, executada por Dejardin, impressor-

editor, estabelecido no n. 52 da rua do faubourg Saint-Denis, Paris. 
Missal pertencente à D. Bezinha, mãe de minha avó Alzira. Livrinho que passou às mãos desta última após a morte 
de sua proprietária original. 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig.11b- Ilustração, à esquerda, e página de rosto, à direita, do missal de D. 

Bezinha, 1882. 
Nas últimas páginas em branco do missal, minha bisavó Bezinha escreveu à tinta datas de nascimento e morte de 

alguns membros da família. Datas em alguns casos completadas, mais de 60 anos depois, por minha tia Wanda. 
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