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Introdução
Caminhando pelo centro da cidade do Recife, 

vemos incontáveis tipos humanos, personagens de rua 
como prefiro nomear, que chamam a atenção de 
qualquer pesquisador curioso, de qualquer antropólogo 
disposto a desvendar a simbologia existente por trás do 
movimento contínuo de milhares de pessoas que 
circulam diariamente pelas ruas dos bairros do Recife, 
de Santo Antônio e da Boa Vista. Mas quem eram essas 
pessoas que circulavam por estas ruas a 190 anos atrás? 
O que faziam e como se comportavam nas ruas estreitas 
da antiga província? Quais eram as práticas 
desenvolvidas por elas no espaço público urbano?

Desde o período do descobrimento, o olhar do 
estrangeiro tem acrescentado informações relevantes 
aos estudos antropológicos, no que diz respeito aos 
costumes e hábitos de uma determinada população em 
um determinado período histórico. Hans Staden por ter 
sido o pioneiro na prática da observação através do 
convívio com outros povos é, por vezes, um dos 
viajantes mais conhecidos e citados. O produto dessas 
experiências, ou seja, as narrativas desenvolvidas por 
esses viajantes curiosos tornaram-se objeto de pesquisa 
para vários estudiosos de áreas diferentes. Dessa forma, 
os viajantes são utilizados pelas ciências humanas, 
como uns dos mais profundos cronistas da vida 
brasileira, tanto no que se refere à vida privada quanto 
à pública.

Este trabalho se propõe analisar sob a vertente da 
Antropologia Visual, a população urbana da cidade do 
Recife, com foco nos personagens de rua, durante a 
primeira metade do séc. XIX. Buscando captar as 
minúcias dos grupos que eles formavam entendendo o 
porquê dos seus costumes através do seu cotidiano. 
Esta análise será feita através da leitura da narrativa de 
L. F. de Tollenare [1], viajante francês que chegou ao 
Recife em novembro de 1816, permanecendo na cidade 
até julho de 1817.  Relacionando a narrativa do 
viajante francês com imagens iconográficas que 
retratam o movimento dos transeuntes nos bairros do 
Recife, Santo Antônio e da Boa Vista.
Material e métodos

Para analisar os personagens de rua que circulavam 
pela cidade do Recife, em suas ações cotidianas, foi 
feita uma análise da narrativa produzida pelo viajante / 
comerciante francês, Tollenare.  Além de um 

levantamento dos documentos iconográficos 
produzidos no século XIX, mais especificamente 
litogravuras. As imagens que foram trabalhadas são de 
autoria de dois artistas, Emil Bauch e Luis Schilappriz 
(Fig. 1). Artistas estrangeiros que assim como 
Tollenare, lançaram seus olhares curiosos no cotidiano 
da interessante província. Sendo assim, os olhares do 
cronista e dos artistas estrangeiros, assim como as suas 
produções fruto das observações, se espaço público; 
das interações entre etnias, gênero e classes sociais; e 
finalmente de questões básicas como o cotidiano e os 
costumes da época.

Discussão e Resultados
A cidade do Recife se apresenta aqui como um 

espaço em que se desenvolvem as ações humanas, 
cidade comercial desde sua criação, vinha sofrendo 
consideráveis mudanças urbanísticas, abrigando já na 
primeira metade do século, nos bairros do Recife e 
Santo Antônio 9.310 e 21.480 habitantes 
respectivamente, segundo estudos estatísticos de 
Fernando Gama, sem contar com a população escrava 
que girava em torno de sessenta a setenta mil 
habitantes.

Na narrativa encontramos o registro das vivências 
e observações de Tollenare acerca de vários aspectos, 
como os costumes desta população, as normas sociais, 
o espaço público onde se davam as interações e, os 
personagens que transitavam nas ruas, este último se 
caracteriza por ser o objeto com o qual trabalhamos.

Sobre a função da imagem na antropologia, José da 
Silva Ribeiro [2], afirma que:

A primeira função das imagens em antropologia 
foi (e é) documentar, isto é, criar algo portador de 

informação que traz em si a inscrição e o registro de 
um acontecimento observável ou verificável.

Por tanto, a partir da proposta desenvolvida neste 
estudo, podemos concluir que este método de 
interligação das narrativas com os referenciais 
iconográficos trás, de acordo com Ribeiro [2], uma 
apresentação: 

multissensorial [...] de relacionar dados com a 
interpretação, [...] de permitir ao utilizar processos 

interativos de descoberta e de utilização ativa e 
criativa no processo de aprendizagem, de gerar 
produtos culturais ou científicos para públicos.



Sendo assim o trabalho executado pelos artistas 
viajantes foram de suma importância para realização
desta pesquisa, assim como a presença e o registro 
empírico de Tollenare. Possibilitando-nos analisar e 
interpretar as ações dos tipos humanos urbanos da 
cidade do Recife, em meados do século XIX.
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Figura 1. Esta é uma litogravura de Schilappriz, que se chama “Vista da ponte da Boa Vista”. Nela podemos observar o nosso 
objeto de estudo, ou seja, os personagens das ruas da cidade do Recife. Aqui temos a presença de negras de ganho, alguns 
pescadores, um casal passeando (provavelmente de classe mais abastada), entre outros personagens que nos propusermos analisar.


