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RESUMO: 
Nesta pesquisa buscamos analisar as formas de representação da criança em torno 
da infância nas décadas iniciais do século XX, em Pernambuco, tendo como foco 
principal a cidade do Recife. O projeto de modernidade que envolve as cidades 
brasileiras no inicio do período republicano será palco desta discussão, onde 
transitaremos por várias cidades buscando identificar a criança nesta trajetória de 
modernidade e o novo papel que passa a ocupar a partir do projeto civilizador. Para 
tanto fizemos usos de imagens dos periódicos da época, de noticiais de jornais e 
revistas, bem como da legislação pró-infância e da bibliografia referente ao período. 
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ABSTRACT:
At this researsh we try to analise the children`s represention forms around the 
childhood at the initial 20th centuries decades, in Pernambuco, having as main 
focus the Recife city. The modernity project that involves the brasilian`s cities at the 
republic period beginning will be stage for that discussion, where we will transister 
for many cities, trying to identify the children at that trajectory of modernity and the 
new function that will take from the civilizator project. For this we used images, news 
paper, magazines, at well children`s legislation e an bibliography from the time.
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 E a cidade se apresenta centro das ambições,    
                                                Para mendigos ou ricos, e outras armações.                                                                        

Coletivos, automóveis, motos e metrôs,                                                                                                                                                                                   
Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs.

                                                      A cidade não pára, a cidade só cresce... 1
            

Lugares de encontros, desencontros, experiências, sonhos, desejos e, 

sobretudo, locais de sociabilidades. Espaços desconexos vão sendo elaborados 

dando a impressão, algumas vezes, de que se constroem naturalmente, de forma 

linear, ocultando as tensões e conflitos que permeiam o processo de produção do 

espaço social.



 Assim, o espaço toma forma através de representações no campo cultural, 

social e simbólico, e também como instrumento de políticas públicas em disputas 

pela hegemonia do poder. Entretanto, como assinala Fernanda Sánchez, as 

tensões sociais não são apenas relações de poder, elas atuam também como 

práticas sociais, as quais são reelaboradas constantemente2. 

 Então, representar a cidade significa apresentá-la a partir de conceitos, 

imagens e paisagens. Essas representações estão imbuídas de uma série 

intrincada de significações que, na maioria das vezes, são palco de disputas 

políticas que refletem sobre a cultura, através de simbolismos, imagens de como a 

cidade deve ser vista. Ao implementar diretrizes de representação da cidade estão 

sendo construídos espaços  que implicam  relações de poder. No entanto, diante do 

processo formal na construção do espaço social, a cidade funciona como um 

espelho, podendo ser vista, percebida, analisada e interpretada de vários ângulos, a 

depender de quem olha e de como olha. 

A cidade não é uma página em branco na construção de sentidos, é um texto, 

e nele há lugar para as ausências, autonomias, hegemonias, poderes, diversidades 

e identidades; percebem-se também inscrições normativas do que se pode ou não 

ler. As diversidades  sociais muitas vezes são comprimidas pelas idéias 

globalizantes daqueles que pretendem construir os projetos de cidades. A mudança 

em uma ponte ou a construção de um novo prédio não está dissociada das 

estratégias de poder. Há uma ordem estabelecida para cada mudança que venha a 

ocorrer na arquitetura da paisagem social.  

 Assim, o espaço é mediatizado por um conjunto de símbolos. Assinala 

Clifford Geertz “que a cultura é publica porque  a significação o é”3. As ações 

ocorrem com base no conhecido. Nesta perspectiva, práticas sociais são 

desenvolvidas a partir dos sentidos que a elas se atribuem. Portanto, representa-se 

o conhecido. De forma que se “a ação pode ser narrada, é porque ela já está 

articulada em signos, regras, normas: é desde sempre simbolicamente 

mediatizada”4. Paul Ricouer mostra que antes de “ser texto a mediação simbólica 

tem uma textura”. Assim, a ação, um gesto, só tem sentido dentro de convenções, 

normas que estabeleçam a trama simbólica da cultura. Uma simples piscadela pode 

assumir significações diferentes. Pode simbolizar cumplicidade entre os pares, uma 

ação reprovável, ou mesmo corresponder a um ato de afetividade. Entretanto, os 



signos culturais de uma localidade precisam ser reconhecidos por suas redes 

sociais como uma ação significante para que tenha validade.

De acordo,  com Ricouer5 a ação é um quase texto, porque as ações  não 

falam por si só, seu sentido está vinculado a um sistema simbólico que forneça 

compreensão a partir de  um método de descrição e interpretação. Os símbolos 

geram as significações, as regras, normas, mas as práticas sociais não seguem 

um modelo de ordem pré- estabelecido como se o sentido dos lugares estivessem 

definidos e prontos. Para compreender o funcionamento da cidade, é necessário 

analisá-la em suas múltiplas possibilidades de experiências e ações. 

Como pontua a arquiteta Fernanda Sanchéz6, a cidade nunca está envolvida 

totalmente pelas malhas do poder do Estado midiático, formas de viver são 

construídas diferentemente daquelas planejadas pelas diretrizes oficiais. Sempre 

haverá lugares para formas diversas de agir, pois novas apropriações do espaço 

social são elaboradas e reelaboradas constantemente.

 Com base nas análises de como o espaço social é produzido, podemos 

pensar acerca de que modelo foi criado para a cidade do Recife nas primeiras 

décadas do século XX, articulado ao projeto de modernidade e civilidade pretendido 

para essa cidade. Faz-se interessante a abordagem sobre conceito de cidade 

da Geógrafa Edvânia Torres, ao afirmar que “todo indivíduo tem também uma 

essência territorial.” A autora inscreve a idéia de que as pessoas têm o desejo de 

pertencimento social, de identidade com um lugar. E que “uma ligação espacial 

se constitui não só no nível racional, na perspectiva de atendimento as suas 

necessidades materiais no espaço vital da cidade”. A questão não se constitui 

apenas em um fator de sobrevivência, mas, segundo a estudiosa, também “no nível 

emocional, em sua ligação com o espaço no sentido de ‘seu lugar’, ou seja, sua 

identidade com o espaço”7.

  Assim, podemos pensar nas múltiplas possibilidades de vivências nas 

cidades, e pensar nos discursos da modernidade para justificar o projeto de 

civilidade para a cidade do Recife. Como os vários grupos se comportaram 

diante desse novo desafio para construir uma nova cidade, com idéias, conceitos 

e paisagens renovadas, é uma questão que merece uma série de reflexões. 

Seguindo essa tônica, Sidney Chalhoub, em sua obra Cidade Febril, aborda as 

transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro enfatizando a destruição 



do mais conhecido cortiço carioca, o Cabeça de Porco, no final do século XIX. O 

cortiço era visto pelo poder público como um valhacouto8 de desordeiros. Foi uma 

destruição violenta. Marcou, segundo Challoub, o fim de uma era, e a cidade do Rio 

de Janeiro entrava no século das favelas.

Esse historiador discute duas categorias que surgem em nome da 

modernidade: as terminologias classe pobre e classe perigosa representando as 

mesmas significações,  e a idéia de que uma cidade pode ser administrada  com 

base apenas em critérios técnicos ou científicos. Isso implica, segundo o autor, na 

existência de uma racionalidade fora do contexto da diversidade social urbana e 

que deveriam ser estabelecidas diretrizes de políticas públicas alheias às diferenças 

sociais.  

Essa análise é muito importante para o entendimento de como o projeto de 

modernidade foi pensado e executado nas cidades brasileiras, onde as pessoas 

eram percebidas de forma discriminatória, com critérios definidos pelas categorias 

sociais das quais faziam parte, comprometendo, com base nas idéias de  Chalhoub, 

o desenvolvimento da cidadania no Brasil. 

 Então, as cidades brasileiras sofrem um crescimento acelerado na passagem 

do século XIX para o XX. A mudança advinda das novas fases do capitalismo 

ocorridas na Europa tem reflexo nos antigos espaços coloniais, incluindo a América 

Latina. Esse momento foi de valorização exacerbada dos produtos europeus; 

conceitos de modernidade e  de padrões de comportamentos mostravam o quanto o 

Brasil buscava ser civilizado. O Brasil insere-se nesse contexto como produtor de 

matérias-primas, principalmente exportando café, como assinala a historiadora 

Valéria Guimarães.9 A sociedade brasileira, ao assumir padrões sociais de conduta 

com base em critérios europeus, tinha como desejo alcançar os trilhos da tão 

almejada modernidade. Havia a necessidade de estar de acordo com as últimas 

tendências, da busca pela novidade, do querer ser  avançado.

 Assim, a trilha da modernidade envolve as cidades brasileiras. A 

representação da cidade de São Paulo por seus atores não tem sentido único, 

segundo Valéria Guimarães. Mistura-se com um ideal ufanista no qual signos do 

progresso surgem articulados ao desenvolvimento urbano. Paradoxalmente, um 

aspecto negativo atrelado ao crescimento rápido da cidade e a dificuldade do poder 

público em solucionar os problemas surgidos como resultado dessas  mudanças 



são vistos como uma ameaça à ordem vigente. Essa historiadora assinala que 

relatórios de Justiça apresentam questões preocupantes relacionadas ao 

crescimento da cidade com o número de suicídios. A manchete publicada no Jornal 

o Estado, em 1910, enfatiza Mais um desesperado10, noticiando a tentativa de 

suicídio por amores não correspondidos e falta de recursos de um jovem de 19 

anos.  Os signos dos suicidas, loucos, pobres e menores abandonados, maculam a 

imagem de civilização tão almejada pelas autoridades.

Na cidade de Porto Alegre, o crescimento expressivo também se constituiu 

uma marca no espaço social com a instalação da República. O projeto modernizador 

para o Estado do Rio Grande do Sul implicava dinamizar a indústria e a renovação 

urbana, como registra Sandra Pesavento. Porto Alegre pretendia ser apreciada 

como bela, moderna, higiênica, ordenada e branca, nas palavras da historiadora. 

Eram esses alguns dos signos que a cidade buscava para estar atrelada à onda da 

modernidade que assolava o país. Como contraponto, a cidade vai ser vista também 

como lugar de desordem. A autora aponta o beco como lugar para designar as 

moradias dos pobres, sobretudo dos negros, que ocupavam as áreas  do centro da 

cidade em uma vivência indesejável com as ruas das classes mais favorecidas11 .

Na Bahia, Walter Fraga Filho assinala que em nome da modernidade, desde 

o século XIX, o Estado planejava estabelecer metas para a modernização. Havia o 

desejo de reformar os hábitos das categorias pobres e também suas formas de 

trabalho. As autoridades que pretendiam estabelecer as reformas se mostravam 

articuladas com as idéias de disciplinamento no cotidiano dos pobres, que vinha 

sendo realizada na Europa. Então a vadiagem representava uma visão negativa da 

idéia positiva do trabalho: enquanto o trabalho significava a ordem social, a 

vadiagem apontava o signo da desordem moral12. 

O inicio da República e sua repercussão nas cidades brasileiras foi um 

período de muita agitação, efervescência com sentido de mudanças e o advento de 

idéias cunhadas na Europa se reproduzem no Brasil, como adverte José Murilo de 

Carvalho. Muitas vezes essas idéias eram mal interpretadas ou absorvidas de forma 

seletiva, ocasionando tensões e conflitos de cunho ideológico. Então, conceitos 

como “Liberalismo, positivismo, socialismo, anarquismo, misturava-se  e combinava-

se”  das formas mais estranhas, nas falas das pessoas13. 



As mudanças de naturezas variadas com teores econômicos, sociais, 

culturais e políticos deixam a cidade do Rio de Janeiro, centro administrativo do 

país, em efervescente agitação. O novo regime pretendia formar as bases de uma 

nova sociedade gestada com outros princípios, novas idéias e outras mentalidades. 

Essas mudanças, aliadas ao crescimento rápido da cidade, tiveram como 

consequências o contingente de pessoas em ocupações mal remuneradas ou sem 

ocupações certas. Segundo José Murilo de Carvalho, em 1906, viviam no Rio de 

Janeiro mais de 200 mil pessoas em profissões como as de domésticos, jornaleiros, 

e trabalhadores sem ocupações definidas. Também Evaristo de Moraes observava, 

como pontua José Murilo, que no Rio de Janeiro havia pessoas sem ocupação em 

imenso número, sendo significante a quantidade de crianças abandonadas14.

Assim, a elite brasileira, ao pensar um novo modelo para modernizar o Brasil, 

usava como referencial a idéia de civilidade da Europa. E, também, precisava dar 

conta de um modelo que suplantasse as marcas recentes de um país com memórias 

da escravidão. Nas primeiras décadas do século XX, o estigma da escravidão 

ainda compunha o cotidiano das categorias trabalhadoras e pobres da sociedade 

brasileira. Lembrando Chalhoub, essas categorias sociais eram vistas como as 

classes perigosas.

 Recife surge nesse cenário como uma cidade inspiradora. Historiadores, 

geógrafos, urbanistas, jornalistas, sociólogos, enfim, uma diversidade de estudiosos 

sentem-se motivados a escrever sobre essa cidade. O fascínio da cidade do Recife 

está presente nas várias denominações que lhe são atribuídas; a historiadora Zélia 

Gominho, no inicio da sua obra Veneza Americana X Mucambópolis15, a chamou 

de “Cidade-Veneza, Cidade Maurícia, Mauristad, Cidade das  Águas, Veneza 

Americana, Cidade Anfíbia, Caeté, Capital do Açúcar, Cidade dos Mucambos, 

Mucambopílis...”. 

Continuamos nosso percurso em busca de nomes que evoquem Recife.  No 

documento Foral de Olinda, em 1593, Duarte Coelho denomina o lugarejo, que 

remete à cidade, de Recife dos Navios, conhecida anteriormente por Porto de 

Santelmo, Arrecife de São Miguel e Povoado do Corpo Santo16.  Outros nomes 

servem de estímulo para pensar Recife, Cidade tentacular, Recife, menina mal-

educada, Recife: Menina Maltrapilha, Recife: Metrópole Natural do Nordeste, nas 

palavras da urbanista Virgínia Pontual17.



Recife, Infância e Modernidade. Recife, Criança do Futuro, Recife – Moderna, 

Recife-Civilizada, Recife dos Gatunos, Recife dos Menores Abandonados, Recife,  

Menina Órfã, Recife da Infância Desvalida, Recife Estética, Recife Saneada, Recife 

Marítima, Recife Beleza Natural, Recife Cultural, Recife da Rua Nova, Recife da Rua 

da Aurora, Recife Antigo, Recife dos Rios, Recife do Mar, Recife dos Gazeteiros, 

Recife dos Poetas, Recife das Pontes, Recife, Menina Malvada,  Recife, Menina 

Interessante, Recife Infanticida, Recife Turística,  Recife, Menina Desgraçada, 

Recife, Menina Faceira, Recife Caritativa, Recife Filantrópica, Recife Grandiosa, 

Recife Patriótica, Recife Carnavalesca, Recife, Patrimônio Cultural... Enfim, é 

impossível esgotar as denominações que podemos atribuir à cidade do Recife, 

assim como se faz impossível pensar o Recife sem estabelecer alguns parâmetros e 

recortes para pontuar sua historicidade.

 Nesse contexto, nosso estudo pretende discutir a representação da infância 

nas primeiras décadas do século XX, em Pernambuco. A criança, no período 

da República, passa a ser vista de forma diferenciada. As idéias relacionadas à 

identidade nacional vão se vincular a um novo conceito de infância com significados 

que vão colocar a criança em um patamar de grande referencial social, sendo 

identificada como cidadão do futuro e triunfo da nação. As mudanças que estão 

ocorrendo na sociedade mundial vão ter reflexos no Brasil, onde as campanhas 

higienistas e modernizadoras dessas sociedades são um resultado desse novo 

reordenamento. O Brasil republicano implementa campanha visando desenvolver 

parâmetros de uma nova sociedade,  pois era preciso formar as bases de uma 

identidade nacional.

Então, a criança, nesse contexto, passa a significar um bem precioso, terá 

outra importância para a sociedade e representará um valor de uso. A criança e 

a família, nesse momento, passam a ter relevância para o Estado brasileiro; se 

anteriormente a criança ocupava um lugar comum, sem representação social, agora 

será vista como útil ao Estado, e sua formação estará relacionada com o futuro da 

nação. 

 Neste sentido, nosso estudo analisa as questões relacionadas à 

representação e vivências de infâncias em Pernambuco. A cidade do Recife será  

analisada como palco de representação dessa infância, pois nos anos iniciais do 

século XX Recife era vista como pólo norteador do Estado e refletia os ideais de 



modernidade e civilidade que vinham sendo desenvolvidos nas cidades brasileiras 

e mundiais. Transitaremos mais especificamente entre as décadas iniciais do 

século XX, período de muita importância para a história da infância nesse momento. 

Entretanto, não iremos nos negar a tecer fios que reportem a outros momentos 

da história da infância a fim de contribuir para a análise desse estudo, ou seja, a 

periodização apontada não se constitui em camisa de força, sem flexibilização, mas 

apenas em eixo norteador da pesquisa.

 Nessa perspectiva, o Projeto de Lei de 1906, do deputado Alcindo 

Guanabara, foi a primeira contribuição pública a visar a regulamentação da infância 

moralmente abandonada, que culminou na aprovação do Código de Menores, 

redigido por Mello Matos, em 1927. Então, nossa história irá trilhar por esses 

meandros, tendo como balizamento esses referenciais cronológicos, jurídicos 

e espaciais sobre o Estado de Pernambuco, sendo a cidade do Recife o palco 

norteador.

A criança, no final do século XIX, já é identificada como grande e grave 

problema. Evaristo de Moraes, conceituado jurista, preocupado com a questão da 

infância, levantava questões acerca da situação da criança pobre, e esse debate 

jurídico conduzirá a mudanças na mentalidade que desenvolverão políticas públicas 

relacionadas à infância no Brasil. 

A história da criança no Brasil, em Pernambuco, e, especificamente, no 

Recife, aguça-me o olhar de historiadora e me faz mergulhar num turbilhão de 

possibilidades acerca do lugar social da criança e da representação da infância 

na cidade, enquanto invenção humana. Inquieto-me, e surgem perguntas: como 

se constitui a relação da criança com a cidade do Recife, das pessoas..., umas 

brincam, passeiam, outras a consideram perigosa, suja. Cidade que acolhe, mas 

que também abandona. Pensar as cores da cidade, seu contorno, suas redes 

sociais. Criança compondo essas micro-cidades nesse universo citadino que é o 

Recife. O discurso sobre a criança filha da pobreza,  identificada como um problema 

social gravíssimo, suscita a criação de uma política assistencial gestada  nos moldes  

da modernidade para as décadas iniciais do século XX. 

Surge um modelo assistencial da infância com um intrincado mecanismo 

de controle médico, jurídico e pedagógico, pretendendo moldar e guiar o pequeno 

cidadão, que daria as bases do futuro da nação. O que interessa nesse  momento, 



sobre os ideais da modernidade e seu modelo de cidade para o Recife, é 

compreender como são projetadas as produções e representações acerca da 

infância e da criança e os discursos pedagógicos, jurídicos e médicos sobre os 

modelos operacionais para salvar a  criança,  e como a cidade e suas redes sociais 

se comportam diante desse projeto.

Nesse contexto, é importante pensar como a cidade funciona, de que forma 

o Recife responde a esses novos apelos sociais. Quais as práticas, em suas 

multiplicidades, que dão forma e constroem um sentido para a cidade do Recife? 

Como se estabelecem “as lutas de representações, onde  o que está em jogo é a 

ordenação, logo a hierarquização da própria estrutura social”, como pontua Roger 

Chartier. Como ocorre o processo de “representação que os grupos modelam deles 

próprios e dos outros [...]”18, atribuindo-lhes sentidos. Representar, portanto, significa 

classificar, legitimar, hierarquizar, desautorizar, autorizar, e isso implica relações de 

poder.

Chartier discute a representação relacionada com as práticas sociais e 

suas apropriações. As práticas sociais, o modo de percepção do cotidiano, o 

funcionamento da sociedade, está pautado nas formas de apropriações dos 

indivíduos, através dos espaços sociais, culturais e institucionais que dão forma às 

sociedades. As escolas, as instituições, as festividades, os comportamentos, são 

expressões que refletem as representações da sociedade. Assim, Recife, em sua 

construção de um projeto civilizador e moderno, inicia o século XX pretendendo uma 

nova roupagem social. Os dirigentes das camadas mais abastadas da sociedade 

buscavam representar uma cidade com um novo conceito. 

Tornar a cidade mais  agradável, moderna, com símbolos inovadores, 

era um dos lemas das classes dirigentes da sociedade. A forma de diversão, de 

normalização dos costumes, estava dentro desta nova configuração. Nesse 

contexto, os encontros também fazem parte deste cenário urbanístico. “É a 

sociabilidade, o prazer de estar com o outro, que estabelece em definitivo a 

diferença urbana, a urbanidade”19.  É em Roma que surge a idéia sob o ponto de 

vista cultural relacionado aos costumes, a oposição entre campo e cidade. Na Idade 

Média começa a aparecer um vocabulário relacionado à cidade, e herda da 

antiguidade latina o desprezo pelo campo, local do rude, rústico. A idéia de cidade 

representa educação, cultura, os bons costumes, a elegância e a polidez. 



Etimologicamente, urbanidade vem do latim urbs; que designa polidez, da polis 

grega20. Então, Recife vai sofrendo um reordenamento urbano, paisagístico, social e 

cultural. Situaremos alguns aspectos da cidade do Recife, um pouco da sua forma, 

na tentativa de mostrar um de seus desenhos, buscando compreensão e 

entendimento desse espaço social, mesmo sabendo que a cidade representa muito 

mais em sua complexidade do que a composição que apresentamos. 

Em 1876, a configuração das ilhas do Recife, Santo Antônio e Boa Vista já 

sofrem processo de urbanização. Em 1906, observa-se um novo contorno para a 

cidade. As referidas ilhas sofrem um processo de aterramento bem maior e, assim, 

a urbanização.

Neste sentido, as cidades se expandem, transformam-se, mudam de 

configurações. A cidade desenvolve percursos diferentes, assim como a vida de 

seus habitantes. Assim, as ilhas acima referidas tornam-se mais urbanizadas.

O século XX serviu de cenário para um imenso crescimento do Recife, com 

sua expansão para municípios próximos. Em 1900, o recenseamento populacional  

registrava que Recife possuía, em média, 115 mil habitantes, chegando a 232 mil  

em 1920. Observando a planta da cidade do Recife de 1906, percebe-se como, 

no inicio do século XX, era contida a apropriação do espaço central da cidade, 

enquanto os arrabaldes mais próximos, áreas maiores, continuavam preenchidas 

por manguezais. Mas, um núcleo de povoação, neste período, já era percebido 

em arrabaldes como os correspondentes aos bairros de Santo Amaro, Espinheiro, 

Encruzilhada, Aflitos, Ponte d’Uchoa, Capunga, Torre, Madalena e Afogados, esses  

dois últimos eram unidos por uma via construída em local de manguezais aterrados, 

como registra Manoel Correia de Andrade21. 

As pontes, signos de memórias da cidade do Recife, a traduzem como a 

Veneza brasileira, trazem a simbologia das águas. Assinala Manoel Correia22 a 

existência, nesse período, de muitas pontes, tais como: Buarque de Macedo e Sete 

de Setembro, atual Maurício de Nassau, unindo Recife ao bairro de Santo Antônio; 

as de Santa Isabel, da Estrada de Ferro e Boa Vista, ligando o Bairro de Santo 

Antônio ao da Boa Vista; a ponte do Limoeiro vinculando o Recife ao bairro de Santo 

Amaro; as pontes da Madalena, Laserre e da Torre, ligando o bairro da Boa Vista ao 

Continente; e duas pontes de trajeto de ferro e uma de estrada, unindo o bairro de 

São José ao bairro de Afogados. Esse traçado do Recife, mais semelhante a um 

emaranhado de elos, exerce uma simbologia de modernidade.



As camadas educadas da sociedade recifense, cujos modelos de 

comportamentos e gostos estéticos procuravam reproduzir padrões de civilidade de 

Paris ou Londres, viam-se ameaçadas pelas insalubridades  e doenças oriundas das 

moradias pobres da sociedade, como pontua  Raimundo Arraes; havia as ruas da  

elite pernambucana, com os sobrados da Boa Vista, onde residiam, realizavam suas 

negociações, mas faltavam aqueles ares de civilidade no entorno da cidade. As 

famílias chics da Rua Nova sentiam incômodos com a infiltração dos “tipos 

descalços e mangas de camisa” que teimavam em circular em meio ao Recife 

civilizado23.

Em 1906, uma crônica da revista Lanterna Mágica pontua alguns aspectos 

das tensões que povoavam Recife, em  uma intriga constante entre o sonho do novo 

e o olhar para um passado atrasado que persistia em permanecer: 

Agora, quando fechados à meia noite os cafés e os 
mosquiteiros,  amadornada (sic) a luz dos lampiões, a viação 
parada, a vida extinta, algum tresnoitado se aventura a errar 
pela cidade- súbito das negridões  dos bairros, um Recife 
diferente irrompe em sobressaltos, dos abismos das ruas, dos 
lagos de sombra, das praças sepulcrais, um Recife outro e todo 
ele latente de tragédias, convulso apesar da paralisia exterior 
que o cadaverisa.[...]24.

   O Recife dos abismos das ruas. Um Recife diferente é representado mesmo 

a despeito daqueles que pretendem mostrá-lo de forma diferente. A modernidade 

não conseguiu atingir todos os setores da sociedade, alguns não se sentiram 

seduzidos pelos valores da modernidade, como assinala Antônio Paulo Rezende ou 

como poderíamos assinalar, muitos foram excluídos deste processo modernizador. 

A tradição e o moderno convivem no mesmo palco, mas as dificuldades sociais e 

econômicas inviabilizaram que a modernidade tivesse o poder da sedução e 

velocidade das capitais européias, pontuadas, ainda por Rezende25.

Como analisa Agnes Heller, “a vida cotidiana é em grande medida 

heterogênea e isso em vários aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e à 

significação ou importância dos nossos tipos de atividades”26.                 



              Assim, as chamadas classes perigosas, que desenvolviam atividades 

diferentes daquelas pensadas pelos construtores da modernidade, representavam 

um perigo para a sociedade da época, nela estavam incluídas as crianças pobres, 

órfãs, abandonadas e delinquentes. Então, a limpeza urbana passava também pela 

higienização dos costumes, sobretudo da infância desvalida. Nessa busca pela 

civilidade e modernização,  o Recife temia os transtornos causados pelas categorias 

miseráveis que ameaçavam as famílias  ricas na Rua Nova, palco de elegância e 

civilidade. 

A moda era requisito fundamental para guiar as pessoas que ansiavam 

para figurar na nova onda modernizadora: “verdes bárbaros, azuis violentos, rosas 

brilhantes, amarelos hediondos”, a cor lilás, suave e angelical, só deveria ser usada 

se fosse intensa,  uma cor que contrariasse. O Jornal do Recife, de 1906, faz noticiar 

a moda do momento e informa que as cores elegantes são as de tonalidades 

fortes, escandalosas, vivas, independentes, contrastantes e contagiantes. A 

matéria do jornal registra que as cores sóbrias eram, no passado, as mais belas 

e preferidas das mulheres, por mostrarem-nas discretas, mas que isso era reflexo 

da moral cristã, cujas práticas as sufocaram por muito tempo. Mostra também o 

exemplo dos franceses, que lutaram por amor ao belo e à arte, insuflando-se contra 

essa tendência de sobriedade27. Então, o padrão da moda recifense solicitava 

cores inteligentes, fortes, vibrantes, símbolos das tonalidades audaciosas que 

representavam uma toalete da mulher moderna. 

A novidade envolvia também os banhos de mar, as festividades como 

pastoris, danças e teatros. Nos arrabaldes elegantes, próximos às margens dos 

rios, era comum os rapazes tomarem banhos desnudos após as festas, bem como 

as crianças em localidades como Monteiro, Caxangá e Apipucos, no Recife. Já a  

presença da mulher nos banhos de mar revirava os pensamentos do homem, como 

assinala Mary Del Priore28. Novos costumes, hábitos adquiridos com o advento 

da modernidade, são refletidos em vários cenários da sociedade, indicando que a 

novidade, o gosto pelo novo, solicitava passagem aos modelos antigos.

A revista Cri-Cri, na seção o Chic, na Rua Nova, em 1908, inicia um texto 

afirmando que “Ninguém podia negar que Recife civiliza-se. Um sopro de civilização 

bafeja a velha cidade sensual, amante do Capibaribe...” 29. Então, a velha Rua Nova 

se veste de civilidade e pretende mostrar-se atualizada com as novas tendências 



advindas da Europa. Essa rua representava um espaço de imensa agitação social, o 

comércio, a moda, os novos estilos, faziam parte desse contexto urbano e moderno. 

Era um ponto de encontro da sociedade elegante.

Recife toma fôlego e percebe-se com “um movimento mais civilizado. A 

velha provinciana, atira ao cisco o seu traje de matrona e veste-se ... a derniére 

mode e tem um riso elegante todo a up to date com um modo de por o cabelo a 

haute gomme.”. A figura feminina acompanha os novos modelos e é apreciada 

por desenvolver hábitos expansivos, de uma legítima smartina. As mulheres 

acompanham a modernidade apostando nos últimos modelos e os homens 

ostentando dinheiro em jaquetões, seguindo a moda de Paris30. As categorias mais 

abastadas eram as grandes precursoras da nova mentalidade que deveriam nortear 

a formação de uma identidade nacional, moldadas nos preceitos de modernidade. 

“A vitória do smartismo sobre o burguesismo” era o slogan em voga no Recife 

que simbolizava a civilidade. A Europa continuava a orientar as novas tendências, 

conforme mensagem registrada na revista Cri-Cri: "É o sopro de Paris que bafeja os 

espíritos inteligentes”31. 

As medidas higiênicas, de saúde, também representavam signos de civilidade  

e eram registradas através da imprensa, informando que “andar bem vestido é 

higiênico e belo. Andar mal vestido enoja e entristece”32. Criou-se uma lista no 

Recife, por intermédio dos articulistas da citada revista, com nomes de pessoas que 

mais sabiam se trajar.

O comportamento também representava signos de civilidade. Os cafés da 

Rua Nova eram pontos de encontro dos estudantes. Entretanto, as moças tinham 

medo de adentrarem a esses estabelecimentos, apresentavam-se receosas das 

pilhérias dos estudantes, esses, tidos como alegres e civilizados; e eram criticadas 

pela imprensa, que alegava estarem procedendo mal, que seu acanhamento 

soava ridículo. No Rio de Janeiro e em Paris, as moças eram apontadas como 

desenvolvidas; não se incomodavam com pilhéria animada. Perguntava o articulista 

da Revista Cri-Cri por que as nossas patrícias em Recife não aprenderem esses 

modos chics33. 

Costumes, hábitos de civilidade, vão sendo construídos no Recife em 

demonstração de que a cidade encontrava-se inserida no contexto de mudanças 

nacionais e mundiais que representavam a simbologia da modernidade.  Assim, um 



novo conceito de civilidade buscava atingir as várias camadas da sociedade, e o 

modo de civilizar era distinto de acordo com cada camada social, segundo o olhar 

dos dirigentes da nação. Também, um novo conceito para criança foi gestado na 

sociedade brasileira com o advento da República. 

A criança modelo representava signos de elegância, saúde, robustez, boa 

aparência física e estética, boa educação; entre eles, o signo da bondade, de forma 

que o perigo para a sociedade era a criança problema. Incomodava a questão 

insalubre daquelas crianças que perambulavam pelas ruas da cidade sem destino, a 

ameaçar a ordem pública. Assim, havia uma dissonância entre a criança modelo e a 

criança problema

Em sua obra Memórias, Gregório Bezerra34 conta que no ano de 1913, aos 

13 anos de idade, vendia jornais pelas ruas do Recife e seu cotidiano era de muito 

trabalho, acordava cedo e “continuava dormindo onde era vencido pelo sono. Era 

dono das ruas, das calçadas, e de todas as escadas que encontrava aberta na 

cidade do Recife”. Vez por outra, conta também, que brigava com algum “malandro”, 

pois queria roubar o seu valoroso dinheiro. Dessa forma, lembra Gregório, ia 

“vegetando, como ‘dono’ da maior, mais bela e mais miserável cidade do Nordeste, 

cheia de pontes em cujas colunas encontrei o abrigo mais seguro e mais tranqüilo 

de todos”35.

Em suas memórias, Gregório Bezerra relata vivências do cotidiano, de 

meninos nas ruas do Recife, muitos trabalhando como ele, brigando ou brincando. 

Era o dia-a-dia de muitas crianças que não tinham o aconchego da família e 

também sofriam com a ausência do Estado no amparo quanto a suas necessidades. 

Restava-lhes o aconchego, muitas vezes, como narra Gregório, da coluna de uma 

ponte, tornando-se a proteção oferecida por essa cidade  às crianças sem família, 

sem lar, órfãs da nação.

Gregório narra outro fragmento de sua vida de criança perambulando pelas 

ruas de Recife. Não vadiando sem destino, mas trabalhando na função de jornaleiro,  

era um pequeno trabalhador, ainda no ano de 1913, em busca de abrigo, para 

acalentar seu cansaço. Relata que em uma noite, vencido por muito sono, senta-se 

à porta de entrada do Gabinete Português de Leitura, na Rua do Imperador Pedro II, 

e adormece. É acordado em sobressalto por um homem obrigando-o com uma faca 

a um ato de pederastia. Procurou defender-se como pôde, alcançou uma garrafa e 



jogou-lhe na cara. Depois, saiu em disparada, correu o mais rápido e entrou no café  

Bacurau, do Sr. Agostinho Bezerra, livrando-se assim de, no mínimo, um golpe de 

peixeira. Depois desse episódio, conta Gregório, só dormia em segurança, sobre 

uma coluna, debaixo da ponte Buarque de Macedo; e passou a andar armado com 

uma faca americana, bem amolada; estava disposto a se defender a todo custo, 

narra ainda Gregório, mesmo que isto lhe custasse a própria vida, pois a sua vida 

naquela época não valia muito, segundo o narrador36.

Esse relato nos possibilita pensar nas diversas histórias de crianças que 

compunham o cotidiano da cidade do Recife, nas décadas iniciais do século XX. São 

fragmentos apenas dessas vivências. Mas, que nos ajudam a recompor parte do 

quebra-cabeça dessa historicidade. 

Lembrando, como assinala David Lowenthal, “que nenhum relato histórico 

jamais corresponde precisamente ao verdadeiro passado.” Porque, como pontua 

ainda o autor, o conteúdo do passado é “virtualmente infinito”, “o fato de o passado 

ser passado impede sua total reconstrução”, muita coisa sobre o passado não foi 

registrada e outras coisas se perderam ao longo do tempo. Assim, nenhum relato 

consegue recuperar o passado como ele realmente ocorreu, porque o passado 

não se constitui em um relato apenas, mas “em um conjunto de acontecimentos e 

situações”. De modo que “a narrativa histórica não é um retrato do que aconteceu, 

mas uma história sobre o que aconteceu”37.

Nessa narrativa histórica encontramos, como contraponto ao estigma de 

criança problema, crianças modelos para o ideal republicano. O problema da criança 

que vivia nas ruas era um incomodo para a sociedade recifense, mas a solução que 

se buscava estava projetada para o futuro. A questão não significava amparar a 

criança pobre, mas exercer um controle sobre essas crianças para não comprometer 

a ordem social urbana. Essas categorias compunham as denominadas classes 

perigosas. O projeto de assistência social era um modelo de prevenção pautado no 

amanhã. Era preciso preparar as crianças pobres para contribuir, através de seu 

trabalho, com o futuro da nação. 

Então, a questão da disciplina social era incutida nas cabeças das crianças. O 

controle do tempo era instituído por seu caráter utilitário. Não se podia perder tempo 

com ociosidade, pois resultava em vadiagem, capoeiragem e males prejudiciais 

ao processo de crescimento físico e moral. A visão higiênica visava controlar as 

crianças por meio de seus corpos38.



A medicina social assume o poder de orientar e conduzir os destinos das 

crianças através dos preceitos higiênicos. A atuação dos médicos era vista como 

essencial nesse modelo civilizador de nação moderna. A criança era concebida 

como símbolo desse ideal modernizador. Sua perfeita modelagem daria à sociedade 

um cidadão saudável e apto a representá-la.

Em Recife, o Jornal A Notícia, de 1922, divulgava os deveres dos médicos 

junto à sociedade. Deveriam orientar a todos, principalmente aos governos, 

ressaltando-lhes os erros cometidos em relação à saúde pública. Essa orientação 

deveria ocorrer em escolas, cadeias, mercados, templos, em casa, na rua, em 

qualquer lugar onde houvessem pessoas,  sobretudo, crianças. As normas médicas 

deveriam começar, relatava o Jornal, sobre a higiene nas escolas. Era preciso 

ensinar como se edifica uma escola, a iluminação, a alimentação das crianças, o 

vestuário, “o exame físico antropométrico e o desenvolvimento harmônico do corpo, 

as manifestações mórbidas do espírito ao crescimento físico a higiene do trabalho 

cerebral, aos horários, aos programas, as anormalidades físicas”. A idéia propagada 

era que fossem sadios o professor e o discípulo39.

Nessa perspectiva higiênica, uma nota no Jornal do Comércio registrava o ato 

de doação de uma corrente de ouro, por uma menina, para as obras da maternidade 

como um importante acontecimento para a sociedade recifense. O modelo de 

civilidade para uma infância sadia relacionava-se, também, com a construção da 

maternidade e o surgimento da puericultura. Eram promotores de uma infância 

salubre e higiênica. O Estado se beneficiava desses preceitos na formação de um 

novo conceito de infância. Assim, a menina bondosa, da notícia do Jornal abaixo, 

faz parte da construção desse modelo de criança ideal, que se contrapunha ao da  

criança problema. 



As fotografias de crianças foram bastante utilizadas nas décadas 

iniciais do século XX, período que denomino de aparecimento da infância, em que a 

criança passa a ter uma visibilidade imagética, não remontando ao mito da origem, à 

busca da “luz longínqua, precária quase extinta da origem. Não é nada alem e nada 

diferente de uma reescrita” [...] como mostra Michel Foucault40. Assim, não é o 

resultado de um processo linear, mas a possibilidade de compreender aspectos 

relacionados às representações das crianças, por exemplo, identificar que neste 

período a criança passa a ser representada de outra forma. Anteriormente, até final 

do século XIX, a criança era comumente representada em conjunto com seus 

familiares ou compondo outro cenário, e neste período a criança, na cidade do 

Recife, passa a ocupar um lugar distinto na sociedade. Ela adquire um lugar 

especifico, só para ela, nos jornais da cidade; a galeria infantil era uma coluna que 

ocupava lugar de destaque em periódicos, como o Jornal Pequeno, o Jornal A 

Noticia, demonstrando que a condição social da criança havia se alterado  sem 

perder de vista a complexidade do mundo infantil em suas múltiplas significações, 

ou seja, que esta condição estava atrelada à categoria social que a criança 

compunha. 

Figura 1- Nota sobre a bondosa criança. Fonte: Jornal do 

Commercio, 14, agos. 1921. APEJE.



A criança das mais variadas categorias sociais passou a ser representada, 

discutida, mostrada, problematizada, pensada, bem como sua conquista de um lugar 

próprio de representação, de aparecimento, de visibilidade. Umas mais que outras, 

de modo que, nas fotografias de crianças, a pobreza não aparecia; o destaque para 

essa categoria social era no tocante à criminalidade infantil. Apesar de a fotografia 

se constituir em fonte bastante rica de informações para a história da infância 

nesse  período, compreendemos que  essa fonte não trará a realidade objetiva do 

acontecido, tendo em vista que essa realidade é inacessível ao fazer humano e  

histórico. 

A fotografia, como um texto, poderá ser lida, mas com as devidas cautelas 

e ponderações. Como assinala Walter Benjamin, “apesar de toda a perícia do 

fotógrafo e de tudo o que existe planejado em seu comportamento, o observador 

sente a necessidade irresistível de procurar nessa imagem a pequena centelha do 

acaso, do aqui e agora, [...]”. Benjamin, em sua análise sobre a fotografia, pontua 

que “a realidade chamuscou a imagem de procurar o lugar imperceptível em que 

o futuro se aninha ainda hoje em minutos únicos, [...] que podemos descobri-lo 

olhando para trás”41. 

   Uma fotografia é importante na medida em que oferece possibilidades de 

leituras. O documento tem sua própria objetividade e subjetividade. A fotografia 

não recupera as idéias que circulavam no momento da captura fotográfica, mas é 

importante para o entendimento de uma situação. Através do olhar documental, 

pode-se pensar como essa fotografia foi produzida; por que essa preocupação com 

a imagem da criança. E perceber como outras formas de expressão dialogam nessa 

construção do novo conceito de infância.

Assim, “o documento, pois, não é mais para a história essa matéria inerte 

através da qual ela tenta reconstruir o que os homens fizeram [...]: ela procura 

definir no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, séries relações”42. Por 

meio do documento formamos percepções, estabelecemos relações, construímos 

sentidos para nossas histórias. Os documentos representam uma forma de dizer 

sobre alguma coisa. É um registro do acontecido. Possibilita-nos entender uma parte 

da história. Em nosso estudo é importante compreender como as crianças eram 

representadas nesse período e o que deveria ser representado. Como foi construído 

esse modelo ideal de criança por meio da fotografia e outras fontes documentais.



 Dessa forma, a infância era representada diferentemente do que o foi 

em outros conceitos anteriores, relacionados apenas aos preceitos de caridade 

ou de filantropia. A assistência caritativa persistia, mas, nesse momento, a 

infância se institucionaliza, portanto, moderniza-se. As crianças pobres, com suas 

individualidades e diversidades, são universalizadas na categoria de Filhos do 

Estado, portanto, dignas de proteção e cuidados. A imagem veiculada da criança  

abastada nos periódicos da época correspondia à imagem da infância feliz, bem 

sucedida, dos bem-nascidos, bem-criados, divulgados como modelo ideal de criança 

para o novo contexto político de formação da identidade nacional brasileira. Então, 

havia a representação da infância das classes mais privilegiadas, sempre inseridas 

em um contexto de felicidade e beleza nos periódicos da época, e a da criança 

pobre e abandonada, associada à criminalidade, à degenerescência e aos cenários 

de desordens sociais. O significado social da infância, no inicio do século XX,  

mostrava a construção do modelo de criança de acordo com o projeto idealizador  

de nação moderna e civilizada.  

NOTAS 


