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Introdução 

  Nosso tema de pesquisa foi pensado a partir de 
um projeto maior intitulado: “O alcoolismo na 
história de Pernambuco: Da propaganda à 
repressão policial e tratamento psiquiátrico
(1920-1970)” Coordenado por nossa 
orientadora Profª. Drª. Giselda Brito Silva no 
curso de Licenciatura em História da UFRPE. 
Nesse sentido, em nossas pesquisas 
PIC/UFRPE, nosso trabalho propõe a refletir e 
estudar os níveis de pobreza na área ribeirinha 
do Capibaribe na cidade do Recife nos anos de 
1930 a 1950, no espaço que vai do Centro ao 
atual bairro do Pina. O período delimitado 
representa o governo de Getúlio Vargas que 
ficou, ainda em nossos dias, na memória social 
mais registrado como “Pai dos Pobres” do que 
pela sua política nacionalista ou ditatorial. 
Nossa meta é mostrar que, neste período, o “pai 
dos pobres” produziu significativa pobreza em 
seus regimes de governo, cujas histórias ainda 
há muito o que se estudar, particularmente, para 
das comunidades ribeirinhas da Cidade do 
Recife, a chamada população da maré. 
  Segundo alguns historiadores locais, o Recife 
da primeira metade do século XX refletia o 
crescimento da modernidade e o novo ritmo 
social, cultural e econômico [1]. “Destruir o 
velho e construir o novo transfomaram-se em 
prioridade do governo pernambucano, 
endossando o ideário político sustentado pelo 
regime estadonovista, viu nas construções 
populares uma forma de colocar em prática o 
que, até então, era apenas projeto social” [2]. 
Nossa meta é mostrar que do outro lado da 
modernidade, a cidade apresentava um visível 
crescimento da pobreza e do subemprego ao 
lado dos discursos de urbanização, de
crescimento social e econômico. Essa 
visibilidade da pobreza do Recife pode ser 
estudada por vários lugares, mas destacamos 
aqui, para embasar nossas idéias, as memórias 
de Gregório Bezerra [3] e Paulo Cavalcanti [4]
que registram fatos relevantes sobre o 
crescimento da pobreza e das comunidades nas 
beiras da maré, formando famílias que 
conviviam com os caranguejos como comida 
diária. Além deles, os documentos da polícia de 

ordem social registram uma relação entre essa 
população e os casos de desordem e vadiagem, 
bem como de criminalidade. O campo da 
memória, oral e escrita, podem nos fornecer 
dados de histórias de vida dos pescadores e da 
gente deste espaço. Pois, temos, neste período, 
segundo entrevistas já levantadas, o surgimento 
de uma comunidade conhecida como o 
“Caranguejo”, comunidade hoje situada na Av. 
Estrada dos Remédios, na época formada por 
casas à beira do Rio Capibaribe no espaço entre 
o atual bairro do Pina e o Centro do Recife. 
Nesta comunidade podemos localizar narrativas 
da vida de pescadores, sua situação de 
desemprego, a falta de moradia digna, a 
pobreza, a embriaguez e a violência social e 
geográfica que lhes afetava o cotidiano.
  
Material e método

  Essa pesquisa esta sendo possível graças ao 
contato com fontes bibliográficas e 
documentais, por isso, nossa meta é escrever um 
pedaço da história dos pobres do Recife, 
particularmente de indivíduos que viviam às 
margens do Rio Capibaribe nos anos de 1930 a 
1950. O tema propõe uma pesquisa sobre 
documentos diversos, daí também requer 
métodos diversos. A documentação que esta 
sendo trabalhada nesta pesquisa é plural para 
propiciar leituras e interpretações em relação ás 
pobreza de uma dada comunidade no Recife na 
Era Vargas. Por se tratar de um tema que será 
visto também pela polícia e o estado, na 
documentação do DOPS, particularmente de 
Secção de Ordem Social, uma aporte onde 
estamos tentando localizar, ler e interpretar a 
ação da polícia em áreas pobres do Recife, os 
motivos e indivíduos envolvidos e situações de 
pobreza pela ótica da polícia. Além disso, A
história Oral é sempre um componente 
importante para a História do Cotidiano, mas 
por se tratar de um período cujos personagens 
desta história podem não ser facilmente 
localizados, não definiremos esta documentação 
como central, apesar dela ser importante para 
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nossos objetivos. Já as memórias bibliográficas 
escrita por intelectuais e outros deveremos 
pesquisar, ler e interpretar na busca das 
impressões sobre a relação entre pobreza e 
criminalidade no Recife, serão utilizadas nesta 
pesquisa como um lugar de micro história do 
Recife e sua pobreza. Pesquisas sobre o Recife 
no começo do séc.XX, citadas na bibliografia e 
que pretendemos investir nas leituras e análise 
dos fatos, nos mostram que as ruas do Recife 
representavam um espaço no qual a pobreza 
ganhava plena visibilidade ao lado do perigo e 
da criminalidade. Enquanto o centro do Recife 
crescia em comércio e sob os discursos de 
modernidade e avanço, o êxodo rural enviava 
muitas famílias para moradias nas beiras do 
Capibaribe que não serão absorvidos pelo 
mercado de trabalho. Pobreza mendigos e 
ladrões passam a ter grande visibilidade nas ruas 
do Recife, que ora mostravam modernidade, ora 
mendicância e miserabilidade.

Resultados

  Pretendemos contribuir com a ampliação dos 
estudos sobre A pobreza nas comunidades à 
beira do Capibaribe entre 1930-45. E com isso 
ampliar as possibilidades de crescimento de 
uma compreensão dos problemas que afligem 
nossa sociedade ainda hoje, além de ampliar os 
estudos da historiografia local. Além disso, 
procuramos analisar as formações discursivas da 
polícia política em relação aos grupos que 
viviam às margens do Capibaribe nos anos 
conhecidos como a Era Vargas. Finalmente, 
espera-se escrever um artigo sobre os resultados
da pesquisa de modo a fornecer informações 
mais precisas desta história.

  Discussão

  Nosso projeto de pesquisa pretende ser o lugar 
de um debate historiográfico entre o já-dito pela 
historiografia do tema, fornecidos pelos
documentos locais. Além disso, trata-se de uma 
pesquisa de história que investe na 
interdisciplinaridade. Com a pesquisa 
pretendemos, promover o estudo da História 
Social mostrando a importância da história da 
relação entre pobreza e criminalidade na cidade 
do Recife na Era Vargas, nestes espaços. Outra 
curiosidade que pretendemos que seja 
despertada e estudada seria o cotidiano da 
economia da pesca para estas comunidades, 
como: Alimento, cultura e dificuldades sociais e 
geográficas.      
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