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RESUMO

A presente dissertação baseada principalmente em fotografias explora os espaços e 
ocasiões relevantes para os moradores no bairro do Ipiranga, São Paulo, nas duas últimas 
décadas do século XX. Região onde encontram-se imagens com crianças que representam 
momentos  significativos  registrados  e  incluídos  nos  álbuns  fotográficos.  Pesquisa  que 
proporciona  visibilidade  à  infância  ao  analisar  imagens  sobre  crianças  concebidas  por 
fotógrafos  eventuais  e  profissionais  em  residências,  instituições  como  igrejas,  escola  e 
creches; dispersas em diferentes coleções. Sujeitos que documentaram experiências infantis, 
condições de vida e estratégias de luta para resolução dos problemas sofridos no subdistrito 
do  Sacomã,  particularmente,  na  vila  de  São  João  Clímaco.  Imagens  tornadas  públicas, 
veiculadas em jornais locais, e outras, restritas a circuitos sociais privados. Entendidas como 
memórias visíveis, comprovação de realizações em benefício das crianças. Registros que hoje 
revelam interesses dos sujeitos na construção e conservação dos conjuntos narrativos sobre 
infâncias. Coleções fotográficas que, quando entrecruzadas, permitem perceber os momentos 
privilegiados  para  representar  crianças.  A  popularização  da  fotografia  exercitada  pelos 
sujeitos  deste  grupo,  exibem  permanências  e  mudanças  nas  escolhas  temáticas.  As 
transformações  tecnológicas  nas  máquinas  e  suprimentos  fotográficos,  as  relações  dos 
sujeitos com imagens sobre infância e, o registro de novos sujeitos em espaços do bairro 
ganharam visibilidade nesta dissertação. No primeiro capítulo abordo o bairro como cenário 
para fotografias com crianças. O segundo capítulo trata das instituições criadoras de imagens 
com crianças que estiverem sob seus cuidados, no último aponto as situações privilegiadas 
nos registros fotográficos, permanências e mudanças observadas quando da comparação das 
fotografias.

Palavras-chave - Fotografia, Infância, Memória, História, Ipiranga.



                 

ABSTRACT

The  following dissertation  is  based  mostly  in  pictures,  it  explores  the  spaces, 

important occasions for the inhabitants in Ipiranga's district, São Paulo, in the lasts decades of 

the XX century. There we find images with children that shows significant moments and 

inclusion in the photographic albums. This research provides visibility to the childhood when 

analyzes  the  picture  taken  by  eventual  and  professional  photographers  in  residences, 

institutions  like  churches,  school,  nurseries,  dispersed,  in  different  collections.  These 

photographers document infantile experiences, conditions of their lives, the strategies for the 

fight to resolv their problems in Sacomã's neiborhood, particularly, in São João Clímaco. 

Pictures were turned public in local newspapers, restricted to the private people, understood 

as visible memories proving the achievements in children's benefit. Records that today reveal 

people´s  interests  in  the  construction  and  preservation  of  narrative  about  infancies. 

Photographic  collections  that,  when together,  allow to  realize  the  privileged  moments  to 

represent  children,  the  picture  popularization  revealed  by  the  perople  of  this  group, 

permanences and changes in the thematic choices, the technological transformations in the 

machines and photographic supplies, the relationship of people with pictures about childhood, 

the records of new persons in district area that, until then, there wasn't win visibility. In the 

first chapter I write about the district as a scenery for pictures with children. The second 

chapter is about the institutions that creates pictures with children that were under their care, 

in the last  I show the privileged situations in the photographic records,  permanences and 

changes observed when pictures were compared. 

Keywords - Picture, Childhood, Memory, History, Ipiranga. 
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INTRODUÇÃO

Desempenhar  a função de professor  de História  no Ensino Básico da rede pública 

Estadual de São Paulo desde o início da década de 1990 levou-me a refletir sobre alguns 

procedimentos pedagógicos que perpetuam uma História ensinada na rede pública, os quais 

massificam  e  homogeneízam  seus  alunos.  Dificultam  aprendizados  que  levam  em 

consideração  experiências  sociais  específicas.  Percebi  que  meu  papel  neste  contexto,  não 

consistiria em simplesmente reproduzir saberes previamente instituídos e selecionados para 

aplicação em sala de aula como os traziam, de modo geral, os livros didáticos. 

Firme na convicção de que o conhecimento histórico atende a uma função social bem 

mais ampla, dei andamento a uma prática pedagógica cujo objetivo maior seria evidenciar o 

aluno no papel de sujeito de uma história singular, articulador de uma memória familiar da 

qual participou, utilizando como suporte, a fotografia. 

Assim, por iniciativa minha e de alguns professores da Escola Estadual Presidente 

Tancredo Neves, unidade Sede, onde atualmente estou lotado como Professor de História, 

optamos pelo exercício de um trabalho pedagógico que ampliasse as possibilidades dos livros 

didáticos,  experiência  que  resultou  no  desenvolvimento  do  “Projeto  de  pesquisa  e 

reconstrução  documental:  Documento,  Identidade  &  Memória.”  Trabalho  que  objetivava 

principalmente,  o  aprendizado  vivenciado  a  partir  de  questionamentos  sobre  memórias 

familiares registradas nas fotografias.  

A  Escola  Estadual  Presidente  Tancredo  Neves,  espaço  onde  estas  experiências 

aconteceram está  localizada no distrito do Sacomã,  no bairro do Ipiranga,  vizinha de um 

conjunto residencial planejado pelo sindicato dos trabalhadores de empresas metalúrgicas do 

ABC, imóveis  construídos  inicialmente  para os  trabalhadores  desta  categoria  profissional. 

Ambos localizam-se próximos à favela do Heliópolis e estão cercados por vilas periféricas, 

onde, determinados sujeitos sobrevivem às custas de muito trabalho. As crianças1 moradoras 

1 Embora  esteja  ciente  que  de  acordo  com  a  Constituição  de  1988,  são sujeitos  sociais  definidos  pela  lei 
brasileira como crianças, pessoas em fase de desenvolvimento até completar 12 anos de idade, nesta dissertação 
as crianças foram acompanhadas até a adolescência,  quando completaram 15 anos de idade. Constituição da 
República Federativa do Brasil, 1988, Capítulo VII da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, Título III, 
Da Ordem Social, no capítulo VII.
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do Conjunto Residencial São Caetano compuseram a principal clientela da escola nas duas 

últimas décadas do século XX, período abordado pela pesquisa. Formavam ainda o grupo de 

alunos da escola outras crianças e jovens do bairro.

Professores  e  alunos  partilharam da  curiosidade  e  prazer  em folhear  os  conjuntos 

documentais  apresentados.  Múltiplos  registros  familiares.  Fotografias  realizadas  nas  duas 

décadas finais do século passado no bairro do Ipiranga, onde as crianças representaram os 

focos  principais  da  imagem,  suportes  que  proporcionaram  visibilidade  a  novos  sujeitos 

históricos participantes dos registros sobre vivências, exemplificadas pelo lazer, festividades, 

educação e religiosidade, entre os temas que se repetiram nos diversos conjuntos.

Com a realização do projeto de ensino, professores e alunos tiveram oportunidades de 

conhecer  e  manusear  documentos  históricos  familiares,  conduta  profissional  que  visava 

proporcionar  democratização  e  pluralidade  na  apresentação  de  memórias  familiares,  e  ao 

mesmo tempo, permitir a recuperação de experiências sócio-culturais por meio de fotografias, 

propositadamente construídas por diferentes sujeitos. O exercício didático suscitou numerosos 

questionamentos,  que  para  serem compreendidos,  exigiram pesquisas,  aprofundamentos  e 

discussões diretivas para além de determinadas práticas em sala de aula.

A  familiaridade  com  imagens  fotográficas  sobre  crianças  apontou  para  outras 

representações sobre infância produzidas na cidade de São Paulo.2 Esta experiência docente 

encaminhou o interesse em trabalhar o projeto de pesquisa de mestrado sobre representações 

fotográficas  de  crianças  e,  simultaneamente,  ampliou  o  olhar  para  além  das  fotografias 

familiares,  oportunidade  em  que  outros  sujeitos  construtores  de  narrativas  a  respeito  de 

crianças receberam atenção. 

Com o intuito de reconhecer diferenciadas imagens sobre crianças, busco narrativas 

construídas  por  instituições  como  a  Casa  da  Criança  Santa  Ângela,  a  Escola  Estadual 

Presidente  Tancredo Neves,  a Igreja  Católica de São João Clímaco,  os jornais  Gazeta do 

Ipiranga, Jornal de São João Clímaco e o Informativo do Conjunto Residencial São Caetano,3 

2 Imagens da infância e crianças na cidade de São Paulo, representadas na primeira metade do século passado 
foram discutidas na Tese de Doutorado de Olga Brites, Imagens da Infância São Paulo e Rio de Janeiro 1930 
a 1950. Tese de Doutorado em História, PUC-SP. São Paulo, digitado. 1999.
3 Trabalho a fonte jornalística na perspectiva de que ”O jornal é uma empresa privada que se propõe a informar 
o leitor  sobre várias dimensões de acontecimentos da sociedade,  possuindo uma linha editorial  e uma linha 
comercial”.(...) é condicionado pelo trabalho de coleta de informações, pela análise do jornalista, pela linha que 
o  editor  define,  pelos  eventuais  interesses  comerciais  e  políticos  da  empresa  ou  de  seus  proprietários.  A 
confluência dessas e outras interações é uma das questões que diferenciam os jornais entre si.” LOSNAK. Célio 
José. - Polifonia urbana: Imagens e representações - Bauru 1950-1980. Bauru, SP. EDUSC. 2004. p. 81.
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sujeitos  que  também  construíram  circuitos  sociais  de  difusão  para  suas  narrativas  sobre 

infâncias. Fontes históricas por mim consideradas singulares, e que podem ser pensadas como 

iconográficas e escritas.

Os  sujeitos  escolhidos  que  desempenharam  a  tarefa  de  fotógrafos  elaboraram 

narrativas particularizadas sobre diferentes infâncias no Ipiranga, que nos permitem, a partir 

do entrecruzamento destas versões, perceber as crianças que vivenciaram o bairro no período 

de 1980 a 2000. Do mesmo modo, este conjunto de fontes proporciona que este pedaço da 

cidade  seja  concebido  enquanto  espaço  de  vivências  marcado  por  tensões,  explicita  suas 

transformações  e  aponta  alguns  dos  problemas  que  ganharam  visibilidade  para  certos 

moradores. 

Parti do entendimento de que as fotografias podem ser utilizadas como suportes de 

memórias construídas histórica e socialmente, como indicou Cândido Dominguez Grangeiro 

que “... são as teias sociais e os tempos históricos que determinam a existência da fotografia”.4 

Já,  o  interesse  pelo  tema  infância  se  originou  dos  contatos  com  conjuntos  fotográficos 

familiares  constituídos  no  Ipiranga.  Na  pesquisa,  coletei  em  maior  número,  fotografias 

coloridas  de  crianças,  arranjadas  por  membros  adultos  das  famílias  desde  o  período  de 

gestação até os quinze anos de idade, concebidas durante o período de 1980 a 2000. 

O objetivo  inicial  da  dissertação  tencionava  abordar  as  infâncias  representadas  no 

Ipiranga dentro do limite de idade legal, doze anos, no entanto, algumas fotografias sugeriram 

que o período fosse estendido até a data comemorativa do décimo quinto aniversário, devido a 

necessidades de amplitude dos cuidados maternos demonstrados em algumas fotografias de 

famílias. 

A esperada inauguração da Escola Estadual “Presidente Tancredo Neves”,5 ocorrida 

no  ano  de  1985,  foi  tomada  como  referência  inicial  da  temporalidade  a  ser  pesquisada, 

entretanto,  já  em 1980  as  primeiras  famílias  começaram a  se  mudar  para  os  prédios  do 

condomínio, resultando na chegada simultânea de muitas crianças a um bairro que não estava 

preparado para atender as novas necessidades em relação à educação, saúde e lazer. A década 

de oitenta do século passado marca a aceleração das transformações nos espaços do Sacomã e 

4 GRANGEIRO. Cândido Dominguez, -  Artes de um Negócio: a Febre Photographica: São Paulo: 1862-
1886. Editora: Mercado de Letras. 2000. p. 21. 

5 A previsão inicial, era que a referida escola fosse entregue pelo governo do Estado de São Paulo, em 1983, 
porém, a construção escola iniciou suas atividades, após lutas dos moradores, somente no em 1985, ano em que 
foi entregue à comunidade.
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São João Clímaco, visível nas fotografias do local, que apresentam construções residenciais 

distribuídas na área. 

Entendo  que  a  distância  temporal  entre  duas  décadas,  possibilita  perceber  as 

transformações no bairro e nas narrativas sobre infância construídas por famílias, pela Igreja, 

Escola, Casa da Criança Santa Ângela e pelos Jornais de bairro abordados. 

O ano escolhido para assinalar o final da pesquisa, 2000, é um sugestivo referencial 

cronológico, época que coincide com o falecimento do padre Benno Hubert  Stollenwerk,6 

pároco da Igreja Católica de São João Clímaco durante 39 anos, ausência que acarretou no 

abandono de freqüência à igreja por muitas das famílias católicas do bairro, duas das quais, 

tive  contato.  Deve-se  também,  a  outros  significativos  acontecimentos  ocorridos  na última 

metade da década de 1990, como exemplo, a consolidação das ocupações dos terrenos de 

Heliópolis, a instalação de uma rede comercial e de serviços no seu entorno. A abertura de 

diversas  Igrejas  Evangélicas  e  Neoevangélicas  no  bairro  também  contribuíram  para  a 

mudança no perfil dos moradores do distrito do Sacomã, o que refletiu na transformação da 

clientela escolar, considerações desta dissertação.

As representações de imagens sobre crianças nas sociedades, em diferentes tempos 

históricos,  estiveram  vinculadas  às  percepções  das  experiências  infantis,  de  acordo  com 

valores, particularidades e experiências que cada grupo representou. A infância, deste modo, é 

concebida como resultado de criações culturais que variaram de acordo com as hierarquias de 

classes, gêneros e concepções religiosas desses sujeitos. 

Destaco  como  norteadores  do  presente  estudo,  variadas  fontes,  elaboradas  em 

diferentes  temporalidades,  por  sujeitos  distintos.  Fotógrafos  ocasionais,7 parentes  e 

conhecidos  das  crianças  fotografadas.  Também,  por  fotografias  confeccionadas  por 

profissionais  do  ramo  fotográfico,  com  estúdios  fotográficos  estabelecidos,  ainda  outras 

6 O padre Benno Hubert Stollenwerk, foi pároco da Igreja Católica de São João Clímaco, de 1961 até 2000.

7 O fotografo ocasional, aquele que fotografa por prazer, por acreditar ser um dever para com a criança, e sua 
memória de infância,  prática distanciada do objetivo puramente estético e artístico, como relataram algumas 
mães com quem conversei, consideração próxima a de Susan Sontag, quando afirma que “como toda a forma de 
arte de massa, a fotografia não é praticada pela maioria das pessoas como uma arte. SONTAG, Susan - Sobre 
fotografia. São Paulo. Cia. das letras. 2004. p. 18. Este amadorismo relacionado ao fotógrafo familiar eventual, 
esta  entendido  também segundo concepção  de  Barthes  que  (Via  de  regra,  o  amador  é  definido como uma 
imaturação do artista, alguém que não pode - ou não quer - alçar-se ao domínio de uma profissão. Mas no campo 
da prática fotográfica,  é o amador,  ao contrário, que constitui  a assunção do profissional: pois é ele que se 
mantém mais próximo do noema da Fotografia.) BARTHES, Roland - A Câmara Clara. Nota sobre fotografia, 
Rio de Janeiro, Nova Fronteira. 1982. p. 147.
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concebidas por profissionais ambulantes não identificados. Outras fontes deram suporte a esta 

pesquisa,  reportagens  jornalísticas  de  dois  periódicos  do  bairro  e  um  jornal  informativo 

veiculado pela Administração Geral do Conjunto Residencial São Caetano. Abordo também 

legislação  federal  específica,8 mapas,  plantas  das  residências,  contratos  e  propagandas  de 

venda  dos  imóveis  pois  permitiram entender  as  condições  sócio  econômicas  a  que  estas 

crianças estiveram subordinadas, e, a partir delas, discutir as representações de crianças que 

cada um dos sujeitos criou. 

A partir das fontes citadas proponho a discussão de versões de imagens sobre infâncias 

elaboradas no bairro do Ipiranga por instituições que ofereceram atendimento educacional, 

social e religioso, que trabalharam com parte das crianças do bairro no período pesquisado e 

que delas elaboraram memórias fotográficas. 

Narrativas conscientemente construídas por membros da Escola Estadual "Presidente 

Tancredo Neves", por participantes de uma associação beneficente ligada à Igreja Católica de 

Santa Edwiges, à Casa da Criança Santa Ângela. Foram igualmente utilizadas fotografias de 

crianças feitas no bairro de São João Clímaco, agrupadas em outra Igreja católica, a de São 

João Clímaco. Também privilegio imagens com crianças encontradas na coleção iconográfica 

do Museu  Paulista  da  Universidade  de  São Paulo,  bem como,  outros  registros  textuais  e 

fotográficos oriundos de reportagens jornalísticas apresentadas por dois jornais do bairro e 

uma publicação interna do Conjunto Residencial “São Caetano.”

Os  conjuntos  de  fotografias  familiares  investigadas  pertencem  à  sete  famílias 

residentes  em  São  João  Clímaco,  bairro  do  grande  Ipiranga,  nas  imediações  da  Escola 

Estadual “Presidente Tancredo Neves”. Uma das famílias mora em um barraco na favela do 

Heliópolis, duas delas são condôminas no Conjunto Residencial “São Caetano”, as demais 

famílias  residem em ruas  próximas  à  escola,  em casas  que  variam de  um sobrado novo, 

espaçoso e bem acabado a uma antiga construção térrea.

Os sujeitos históricos abordados criaram, nas duas últimas décadas do século passado, 

narrativas sobre crianças a quem dispensaram atenção e, sobre as quais veicularam narrativas 

diferenciadas que proporcionaram pensar nas relações existentes entre os diferentes conjuntos 

de imagens abordadas.

8 Na Carta Magna brasileira, promulgada em 1988,  os artigos 226 e 227, especificamente no "Capítulo VII da 
Família,  da  Criança,  do  Adolescente  e  do Idoso,  Título  III,  Da  Ordem Social,  no capítulo VII", versam  mais 
especificamente sobre assuntos referentes à criança, e atualizações legais de práticas sociais que serão evocadas 
nos questionamentos que aqui discuto. 
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Parto da idéia de que História9 é um conhecimento construído a partir de questões do 

presente, conectadas a processos históricos, e que, sendo assim, pode e deve ser instituída e 

reconstituída por diferentes agentes sociais, por meio do estabelecimento de relação dialética 

entre  passado  e  presente.  Minha  experiência  no  presente  selecionou  os  sujeitos  a  serem 

pesquisados no passado e no presente, em consonância com a idéia defendida por Jacy Alves 

de Seixas,10 de  que as memórias individualizadas têm valor social e nos potencializa como 

agentes  das  nossas  próprias  histórias  nas  relações  de  poder  com  os  grupos  aos  quais 

participamos. 

A  pesquisa  me  possibilitou  visualizar  membros  de  um  segmento  social  que  se 

reconheceram como agentes históricos, cidadãos participativos atuantes na sociedade local, 

responsáveis pelas suas constantes transformações,  vendo-se como sujeitos  importantes na 

coletividade. A dissertação procura proporcionar condições para questionamentos acerca da 

experiência  histórica  registrada  nas  fotografias  de  crianças,  fotografias  estas  que  podem 

receber  considerações  de  registros  palpáveis  de  memórias  familiares.  Documentos  que 

sugerem  inquietações  e  permitem  problematizar  certo  cotidiano  vivido,  de  acordo  com 

indicações de autores como Boris Kossoy.11

Penso a leitura da fotografia nas pistas indicadas por Miriam Moreira Leite, exercício 

propenso  a  distorções  ligadas  a  interesses  do  presente,  daqueles  que  fazem a  leitura  das 

fotografias.12 Estas  reflexões  permitiram a  concepção  das  fotografias  como  registros  que 

9 Seguindo afirmação de Le Goff “A história se faz com documentos escritos, quando estes existem, mas pode e 
deve fazer-se sem documentos escritos quando estes não existem, utilizando-se palavras, signos, objetos, formas 
do campo,  qualidade das plantações  de florestas.  Com exames é feito por  cientistas de outras  áreas.  Numa 
palavra, com tudo o que pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime um homem, 
demonstra a presença, a atividade, os gosto os e as maneiras de ser homem” GOFF, Le Jaques (ore.). - História e 
memória, Título do verbete. Enciclopédia Einaudi vol. 1, edição portuguesa. 1987. p. 98.
10 “A memória é ativada visando, de alguma forma, ao controle do passado (e, portanto, do presente). Reformar 
o  passado  em  função  do  presente  via  gestão  das  memórias  significa,  antes  de  mais  nada,  controlar  a 
materialidade em que a memória se expressa (das relíquias aos monumentos, aos arquivos, símbolos, rituais, 
datas,  comemorações...).  Noção  de  que  a  memória  toma  poderoso(s)  aquele(s)  que  a  gere(m)  e 
controla(m)”.SEIXAS. Jacy Alves de - Memória versus história: as reflexões historiográficas hoje, in: Memória 
e (res)sentimento indagações sobre uma questão sensível. Stella Bresciani. Márcia Naxara. p. 42.
11 “Entendo  a  importância  e  o  papel  desempenhado  pelo  registro  fotográfico,  na  construção  da  memória 
familiar, pensando as formas de exposição e utilização destes pelas famílias, sob ótica de que “...o resgate de sua 
trajetória através do estudo de procedência, até a determinação "de seus elementos constitutivos e a detecção das 
múltiplas informações nele contidas,  ....”  Fotografia e história  - Boris Kossoy. - 2ª edição revisada.  atelier 
editorial. 2003. p. 21.

12 Pensar  a  leitura da  fotografia  nas  pistas  indicadas  por  Míriam Moreira  Leite,  devemos  considerar  que 
“Freqüentemente, os instantâneos são visões pessoais incrustadas em contextos de informação privada. Quando 
essas  fotografias  se  tornam públicas,  estão  sujeitas  a  alguma  alteração  acentuada  de  significação”.  LEITE, 
Míriam Moreira. -  Passagem do único para os múltiplos. Capítulo 4. Fotografia e História. Retratos de 
família: Leitura da Fotografia Histórica, 3ª ed. S. Paulo, editora da universidade de São Paulo, 2001, Texto e 
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possibilitam  a  captação  das  memórias  sociais  individuais  e  partilhadas,  que  explicitam 

relações  de  poder  ligadas  a  possibilidades  de  construções  e  leituras  do  próprio  objeto 

fotográfico, relações que se desenrolam no seio familiar, bem como, em círculos sociais mais 

amplos. 

Dar visibilidade a essas produções fotográficas, conhecer seus criadores, desvendar 

signos  e  memórias  perpetuadas13 na  execução  do  registro  fotográfico,  articular  versões 

difundidas  neste  passado  contraposto  ao  presente,  possibilitou  a  reflexão  sobre  quais 

momentos  da  infância  estes  sujeitos  escolheram  para  eternizar  fotograficamente,  suas 

intenções e visões de mundo.

As  fotografias  enquanto  documentos  podem  indicar  valores  culturais.  Imagens 

registradas conscientemente, hoje expostas, revelam elementos considerados de valor pelas 

famílias.  Em algumas fotografias ficam evidentes que as representações foram construídas 

através  das  vestimentas  e  cenários  registrados  em primeiro  e  segundo  plano  fotográfico, 

imagens que se prestam a um papel revelador de desejos dos adultos projetados nas crianças. 

Meninos fotografados com instrumentos  musicais  ou vestidos  como jogadores de futebol, 

foram exemplos encontrados nas fotografias familiares.14 

Entendo o conceito de documento histórico15 como resultado da atividade humana que 

repleta de experiências possibilita ver seus participantes, criadores, por meio de seus aspectos 

fisionômicos, de suas dimensões sociais coletivas, seus saberes, a ideologia do seu tempo, 

suas tradições e memórias. 

Acredito que as relações das sociedades com fotografias são processos historicamente 
Arte. p. 93.
13 Perpetuação entendida como opção de registro e divulgação de algo que deve ser contemplado e rememorado 
futuramente, pois, como também aponta Barthes “...a Fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela 
repete  mecanicamente  o que nunca mais poderá  repetir-se  existencialmente.”  Barthes, Roland -  A Câmara 
Clara. Obra citada. p. 20.
14 Refletir sobre a fotografia como um tipo de documento que deve ser utilizado na construção histórica, fonte 
provocadora de questionamentos que exige cuidadoso trabalho de análise, leva a consideração de que “Quaisquer 
que  sejam os  conteúdos  das  imagens  devemos considerá-las  sempre  como fontes  históricas  de  abrangência 
multidisciplinar. (...) As imagens fotográficas, entretanto, não se esgotam em si mesmas, pelo contrário, elas são 
apenas  o  ponto  de  partida,  a  pista  para  tentarmos  desvendar  o  passado.  Elas  nos  mostram  um fragmento 
selecionado  da  aparência  das  coisas,  das  pessoas,  dos  fatos,  tal  como  foram  (estética/ideologicamente) 
congelados num dado momento de sua existência/ocorrência”.BORIS Kossoy. Realidades e Ficções na Trama 
Fotográfica. Ateliê editorial. 3° edição 2002. p. 21.
15 Entendo  o  conceito  de  documento  histórico,  sob  perspectiva  dos  historiadores  da  Escola  dos  Annales, 
enquanto resultado da ação humana sobre o meio em que vive. Abordei na pesquisa, em igualdade de condições, 
os diferentes tipos de registros construídos pelos sujeitos escolhidos, aprofundando um caminho que concebia 
que  “...  o  conteúdo  do  documento  ampliou-se  e  enriqueceu-se  com  esta  ótica,...”.  Procurei  minimizar  as 
hierarquias instituídas aos documentos que entendiam que o “ponto de partida ainda a era o texto.”  GOFF, Le 
Jaques (org.). - História e memória. Obra citada. p. 98 
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identificáveis. Reconheço as fotografias como registros que facilitam a tarefa de recuperar 

determinadas memórias sociais ligadas a processos e temporalidades específicas. Fotografias 

de  crianças,  concebidas  na  primeira  metade  do  século  passado,  diferem  cultural  e 

tecnicamente de outras construídas no final do mesmo século. Registros aqui tomados como 

pistas  históricas,  que  podem desvendar  interesses  do  fotografado,  do  fotógrafo,  além  da 

técnica  disponível  utilizada.  Denomino  também,  como  registro  fotográfico  as  fotografias 

utilizadas como fonte nesta pesquisa. Partilho da aceitação de que as fotografias vêm a ser 

representações de frações testemunhadas de realidades16 as quais podem ser reproduzidas por 

diferentes mídias, e que variam enquanto conteúdos e formatos de imagens criadas, de acordo 

com os interesses dos sujeitos que as conceberam e divulgaram. 

A importância da fotografia enquanto registro consciente segue indicações que elas 

tinham como objetivo primeiro, a perpetuação de momentos considerados convenientes por 

fotógrafos e fotografados, e que, por isto, mereceram o ato consciente de serem guardados no 

papel fotográfico e em outros formatos disponíveis para numerosas utilizações no futuro. 

Nos momentos em que as fotografias eram selecionadas pelas famílias para realizar a 

pesquisa,  conversei  com as  mães,17 e  com algumas das  outrora  crianças  fotografadas.  As 

conversas giraram em torno das intencionalidades de construção das fotografias, e diversas 

utilizações dadas a elas atualmente. Mães e filhos revelaram práticas familiares,18 ressaltaram 

papéis desempenhados como, por exemplo,  o da “criança saudável",  resultado da atenção 

materna,  da  "mãe  presente"  na  vida  das  crianças.  Falas  que  afirmaram  experiências 

vivenciadas nos campos da religiosidade, festividade, lazer, educação, esportes e trabalho. As 

conversas ofereceram subsídios para reflexões sobre a  diversidade de experiências  sociais 

vividas  por  determinados  moradores  do  Ipiranga  que  sofreram  e  enfrentaram  problemas 

16 As fotografias como representações privilegiadas de certas realidades foram crenças relatadas pelas mães 
com quem conversei. Susan Sontag em seu texto, aponta que as “Fotos fornecem um testemunho. Algo de que 
ouvimos falar mas de que duvidamos parece comprovados quando nos mostram uma foto.” SONTAG, Susan - 
Sobre fotografia. São Paulo. Obra citada. p. 16.
17 Considerando  o  “ser  mãe”  para  além  da  visão  naturalizada,  condicionada  a  mulher  em  virtude  da 
maternidade, entendo-a como resultado de valores e sensibilidades do papel feminino no interior das sociedades, 
pensamos que “Refletir sobre imagens da infância indica também trabalhar dimensões da experiência feminina, 
uma vez que filhos eram remetidos à mãe considerada responsável por sua educação”.BRITES, Olga, - Imagens 
da Infância São Paulo e Rio de Janeiro 1930 a 1950. Obra citada. p. 148.
18 Durante o curso de mestrado na PUC-SP, em 2005, compartilhei a oportunidade de participar do seminário 
temático  organizado  pela  pela  professora  Yara  Aun  Khoury,  quando  tratamos  de  experiências  práticas, 
vinculadas a  concepções  teóricas,  sobre  a  utilização  da fonte  oral  na pesquisa  histórica.  Oportunidade para 
discussão  de  textos  constantes  no  livro.  Muitas  Memórias,  Outras  Histórias.  PEIXOTO,  M.  R.  C.; 
FENELOM, Déa Ribeiro ; MACIEL, Laura Antunes ; ALMEIDA, Paulo Roberto de ; KHOURY, Yara Aun. - 
1ª. edição. São Paulo: Olho d'Água, 2004.
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comuns.

As narrativas fotográficas familiares trouxeram à tona concepções de temporalidades 

particulares,  relações  de  poder  no  interior  das  famílias,19 nos  locais  de  freqüência  desses 

sujeitos, nas adjacências da suas residências, no bairro e na cidade. Migrantes e imigrantes se 

fazem presentes  nas  relações  geracionais  das  crianças  representadas  nas  fotografias,  onde 

apareceram netos de brasileiros oriundos dos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, 

do  próprio  interior  do  estado  de  São  Paulo.  De  imigrantes,  vindos  de  Portugal,  Itália  e 

Espanha, para o Brasil. Sujeitos que constituem parte da heterogeneidade dos moradores do 

bairro. 

Não  atribuí  aos  relatos  o  tratamento  de  História  Oral,  entretanto,  identifiquei  nas 

conversas com as sete famílias, questões pertinentes que serão trazidas para o texto, como a 

apresentação de fotografias com temáticas de religiosidade, dos primeiros aniversários, bem 

como, as formas de exposição das fotografias nos ambientes residenciais  que representam 

preocupações para exposições de imagens como suporte de memórias por parte das famílias.

Durante o levantamento dos registros fotográficos para a pesquisa, pude perceber que 

as memórias contadas por algumas destas mães alternaram como coadjuvantes narrativos o 

riso e o choro, exemplificaram estratégias diferenciadas de lutas pela sobrevivência, práticas 

religiosas, caprichos e temores maternos diante da responsabilidade de criar os filhos, e dos 

destinos  da  família.  Todas  as  conversas  foram  gravadas  com  o  objetivo  de  observar  as 

considerações das mães, entrecruzadas com as fotografias por elas fornecidas,  intuindo na 

direção de que “Na recordação ou no esquecimento, nas manipulações conscientes ou não, o 

interesse a afetividade, o desejo, a inibição, e a censura exercem um papel fundamental sobre 

a memória individual.”20 como aponta Jaques Le Goff, o que arraigou a crença de  que as 

memórias voluntárias narradas pelas mães estiveram ligadas a interesses momentâneos.

As  identificações  das  crianças  e  adultos  nas  fotografias,  bem  como,  a  época  de 

execução das mesmas, nos diversos conjuntos fotográficos considerados, podem ser feitas, 

atualmente, por meio da identificação dos sujeitos que apareceram nas fotografias. A maioria 

das  famílias  apresentou  fotografias  com  poucos  dados  e  anotações  que  permitissem  a 

19 Para tratar dos possíveis usos e utilidades das fotografias como o suportes de memória, objetos utilizados 
pelos nos sujeitos sociais, Susan Sontag considera sua função e construção “... um rito social, uma proteção 
contra a ansiedade e um instrumento de poder.” SONTAG Susan - Sobre fotografia. S. Paulo. Obra citada. p. 
18.
20 GOFF, Jaques Le. Memória e História Obra citada. pp. 12-13.
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identificação  dos  fotografados  ou  temporalidade  de  execução.  Folhear  os  álbuns  de 

fotografias  e  participar  de  conversas  com os  responsáveis  pela  sua  guarda  proporcionou 

oportunidades para que mães falassem de conteúdos fotográficos,  momentos para reflexão 

sobre experiências mais amplas.

As  fotografias  familiares  com  imagens  das  crianças  abordadas,  são  na  maioria 

coloridas,  foram originadas  de  máquinas  fotográficas  portáteis  amadoras,  suas  produções 

envolveram poucos, ou nenhum, ajustes especiais, técnicas desconhecidas da maioria destes 

fotógrafos. Através destas fotografias, adultos representaram crianças desde tenra idade até o 

décimo  quinto  aniversário,  oportunidades  que  demonstram  o  carinho  e  as  preocupações 

familiares  com  as  quais  estes  pequenos  fotografados  puderam  contar,  elementos 

propiciadores, dentre outros, de estabilidade emocional às crianças. 

Fotografias  similares  àquelas  que  podem ser  encontradas  em cada  um dos  nossos 

álbuns familiares. Têm em comum por certo, as intencionalidades dos registros o que permite 

observar  versões  dos  agentes  nela  envolvidos  .Nestas  fotografias  procuro  aquilo  que  é 

inerente à vivência da criança fotografada, quando representada em momentos significativos. 

Proponho a identificação das relações que ficaram registradas fotograficamente. 

Neste  conjunto  documental,  apareceram  exemplares  executados  por  fotógrafos 

profissionais ambulantes, fotografias diferenciadas das demais em função de aspectos como 

enquadramento,  iluminação,  tamanho e  qualidade  geral  da  própria  fotografia,  bem como, 

encadernação e acabamento do álbum no qual estão encartadas. Outros exemplos de registro 

confeccionados  por  fotógrafo  profissional  são  as  fotografias  em  tamanho  3X4  cm., 

normalmente utilizadas em documentos, a exemplo da carteira de identidade e da “carteirinha 

escolar”. A catalogação deste conjunto fotográfico, quando existiu, foi feita de acordo com a 

lógica das relações familiares, distantes dos sistemas de catalogações oficiais praticados em 

instituições.

Ficar somente nas fotografias de crianças na família não me possibilitava abarcar um 

universo  social  da  infância  que  se  constituiu  para  além  desta.  Há  vivências  infantis 

fotografadas na escola,  na Casa da Criança Santa Ângela,  nas proximidades e interior  da 

igreja,  vivências  representadas  pelos  jornais  de  bairro.  Na  tentativa  de  ampliar  esta 

experiência procurei identificar formas de viver e ser no Ipiranga, bairro que no começo do 

século XX, possuía instituições voltadas para os cuidados com a infância, e que se tornou 
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referência histórica do período, 

Algumas  crianças  possuem uma experiência  social  ligada  à  pobreza,  por  exemplo 

aquelas encontradas em reportagens sobre creches, veiculadas no jornal Gazeta do Ipiranga, e 

também  as  encontradas  nos  registros  fotográficos  da  Casa  da  Criança  Santa  Ângela, 

instituição  de  convivência  que  abrigou  algumas  crianças  das  famílias  menos  favorecidas 

economicamente do Sacomã, moradoras na favela de Heliópolis. Também constituíram objeto 

de  atenção  na  pesquisa  vivências  de  crianças  moradoras  no  Conjunto  Residencial  São 

Caetano, que, diferente das citadas anteriormente, puderam ter a sua disposição variados bens 

de consumo. As crianças que privilegio foram referidas pelos adultos com destaque ao papel 

da mãe, dos professores, religiosos, médicos, jornalistas, fotógrafos. 

Um  importante  conjunto  de  fotografias  utilizado  na  dissertação  para  o  estudo  de 

valores  sobre  a  infância,  foi  aquele  encontrado  na  Escola  Estadual  “Presidente  Tancredo 

Neves”,  local  onde  professores,  coordenadores  e  diretores,  na  época  privilegiada  pela 

pesquisa,  construíram  e  conservaram  nos  arquivos  registros  fotográficos  sobre  crianças 

moradoras do entorno, estudantes atendidos na escolarização do ensino básico. As crianças 

representadas nas fotografias existentes  na escola,  em idade a partir  dos sete anos,  foram 

fotografadas durante experiências escolares, em ocasiões consideradas perpetuáveis, datas e 

situações especiais que não são vivenciadas no dia-a-dia escolar, a participação em eventos 

sociais, festivos, cívicos e ecumênicos acontecidos no interior da escola e em outros espaços 

da cidade, atividades incentivadas e organizadas pela unidade escolar.

Os  sujeitos  que  atuaram  como  fotógrafos  preservaram  imagens  de  algumas  das 

atividades  desenvolvidas  pela  escola,  imagens  que  proporcionaram  conhecer  parte  das 

realizações  das  crianças,  que  os  professores  consideravam  dignas  de  exposição,  festas 

temáticas, desfiles, momentos em que crianças dançavam, praticavam esportes, se mostravam 

sorridentes e participativas, por vezes, junto aos pais e professores. Estas fontes fotográficas 

revelam experiências educacionais proporcionadas às crianças pela escola, documentos que 

podem auxiliar igualmente na construção de histórias da educação do bairro do Ipiranga.

Na  escola  Tancredo  Neves,  as  fotografias  estão  armazenadas  sem  uma  aparente 

ordem, inexistem na maioria das fotografias identificações sobre a época de construção ou 

atividade registrada no papel fotográfico. Quanto mais se recua no tempo, menor a quantidade 

de fotografias preservadas. Dentre o reduzido número encontrado, selecionei o total de setenta 
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e seis fotografias que permitiram pensar em questões da escola como palco para troca de 

experiências de vida por parte das crianças, espaço de relacionamentos sociais presentes nas 

diversas atividades fotografadas. Estes registros evidenciam as formas como os responsáveis 

pela escola desejavam que a instituição e seus alunos fossem vistos. 

Das  fotografias  encontradas,  umas trazem imagens com crianças  dentro do espaço 

escolar, outras apresentam realizações de trabalho pedagógico fora dos limites da escola, em 

passeios a unidades escolares no interior do Estado de São Paulo, bem como a participação 

em  eventos  cívicos  como  as  apresentações  no  Parque  da  Independência  no  dia  Sete  de 

setembro.

No  percurso  da  pesquisa  encontrei  instituições  públicas  e  privadas  com objetivos 

diferentes  entre  si  que  divulgaram  imagens  com  crianças  sob  sua  responsabilidade, 

registraram a presença infantil, bem como experiências cotidianas delas. Quando me debruço 

sobre  crianças,  não  concebo  a  infância  como  sujeito  abstrato,  mas  trato  de  crianças 

específicas, moradoras do bairro, pertencentes às sete famílias, e outras que foram sujeitos em 

reportagens dos jornais de bairro, sofrendo as conseqüências dos problemas causados pelo 

trânsito,  enchentes  e  habitação.  Crianças  que  estudaram  na  escola  “Presidente  Tancredo 

Neves,” e aquelas que passaram períodos na Casa da Criança Santa Ângela.

As fotografias de crianças assistidas pela Casa da Criança Santa Ângela, nos primeiros 

anos da década de 1990, guardam imagens do interior da favela do Heliópolis. Registros que 

se tornaram objeto de análise e que proporcionam visibilidade a determinadas crianças do 

bairro em alguns momentos da infância. As tônicas das imagens sobre crianças moradoras da 

favela representaram as atividades educativas e festividades organizadas, nos momentos em 

que as crianças participavam. 

Fotografias  que  evidenciaram  igualmente  a  presença  dos  adultos  organizadores  e 

responsáveis  pelo  trabalho  desenvolvido  na  instituição.  Fotografias  que  revelaram  o 

crescimento de crianças e o processo de expansão física da instituição dentro da favela, e da 

própria favela do Heliópolis. A Casa da Criança Santa Ângela registrou nas fotografias, as 

condições a que os pequenos estavam sujeitos e, atualmente, pode divulgar positivamente as 

experiências infantis propiciadas em tempos passados. 

Fazer  e  mostrar  parece  constituir  a  tônica  dos  registros  encontrados  na  Casa  da 

Criança Santa Ângela, fotografias com medidas de 9X12, acondicionadas em quatro álbuns 
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nas  dimensões  de  20X15  cm.,  cada  qual  com  capacidade  para  armazenamento  de  200 

fotografias por volume, duas em cada face de página. A Casa da Criança Santa Ângela conta 

com  álbuns  de  fotografias  concebidos  desde  sua  fundação  em  1991,  totalizando 

aproximadamente 800 fotografias, das quais 180 foram separadas para análise na pesquisa em 

função das imagens registradas contemplarem crianças em diferentes ocasiões. 

A  observação  deste  conjunto  documental  propicia  acompanhar  algumas  das 

transformações  sofridas  pela  Vila  Heliópolis.  Ao  construir  versões  fotográficas  de  suas 

atividades a instituição registrou aspectos particulares de vivências neste recorte da cidade, 

principalmente os problemas habitacionais decorrentes da falta de infra-estrutura enfrentados 

por  parte  da  população  do  bairro,  tendo  em  vista,  que  os  cenários  que  compõe  muitas 

fotografias  arranjadas  nos  primeiros  anos  de  existência  da  instituição  registraram 

características da favela do Heliópolis.

Nas proximidades do bairro Nova Heliópolis está localizada a Matriz local, Igreja de 

São  João  Clímaco,  espaço  utilizado  por  décadas  como  centro  sócio-religioso  do  bairro, 

constituída  pelos  moradores  das  redondezas  como  cenário  de  numerosas  fotografias.  A 

importância  e  reconhecimento  da  Igreja  foram  ressaltadas  pela  imprensa  local  quando 

destacou seu papel religioso e histórico no bairro, demonstrou suas atuações e contribuições 

para a população de uma região afastada do centro, desprovida dos direitos, hoje reconhecidos 

como fundamentais.

Muitos moradores de São João Clímaco transformaram a Igreja em ponto de encontro 

local,  espaço  sócio  religioso  disponibilizado  pelos  padres  para  distintos  usos  cotidianos 

praticados  por  diversos  sujeitos  sociais.  Religiosos  que  prestaram  aos  moradores  locais 

atendimento  clínico-psicológico,  na  pessoa  particular  do  padre  Benno  Stollenwerk,  líder 

religioso de fundamental referência no lugar.

O bairro de São João Clímaco teve parte das suas memórias fotográficas reunidas a 

partir de 2002, sob intervenção do padre Edson Donizete, atual pároco da Igreja de São João 

Clímaco.  As  fotografias  agrupadas  como resposta  da  comunidade  à  solicitação  do  padre 

responsável  pela  comemoração  do  cinqüentenário  da  igreja,  em 2003,  resultaram em um 

acervo composto por fotografias da região que datam das primeiras décadas do século XX, e 

alcançam  o  início  da  atual  reforma  da  igreja.  Conjunto  fotográfico  que  se  presta  para 

esclarecimento  de práticas e utilizações  de espaços do Ipiranga por  determinados sujeitos 

sociais. O bairro tem assim na Igreja Católica uma referência significativa. 
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Por meio das fotografias de eventos religiosos organizados por membros da Igreja, 

executados  dentro e  fora  do espaço da  Igreja  Católica  de São João Clímaco,  destacamos 

imagens  com  crianças  dos  distintos  segmentos  sociais  existentes  no  bairro,  fotografadas 

quando ainda bebês, durante o batismo, já mais crescidinhas, com seu grupo de catequistas. 

Mais recentemente, instantes de acontecimentos dos rituais de primeira comunhão, crianças 

fotografadas  nas  salas  junto  às  catequistas,  tornaram-se  imagens  registradas  pela  Igreja. 

Crianças fotografadas em meio a  oportunidades de formação religiosa  podem expressar  a 

importância da igreja como centro aglutinador e formador de ensinamentos religiosos para os 

pequenos moradores da região. 

Numerosas  fotografias  foram  concebidas  nas  imediações  do  largo  de  São  João 

Clímaco, local onde se encontra a Igreja. Registros que tornam visíveis eventos importantes 

ocorridos na região e, principalmente, rituais e atos religiosos. Das fotografias agrupadas pela 

Igreja, 120 exemplares foram selecionados como registros fotográficos de interesse histórico 

para a dissertação por permitirem percepções de narrativas sobre infâncias,  práticas sócio 

religiosas, processos de transformações ocorridos na região, como o asfaltamento das ruas, o 

crescimento do comércio local.

Outras fontes utilizadas nesta dissertação foram as reportagens jornalísticas, narrativas 

textuais  e  fotográficas  sobre  infâncias  e  transformações  ocorridas  na  região  do  Ipiranga, 

naquele final de século, matérias veiculadas nos jornais de bairro distribuídos gratuitamente. 

O  Gazeta  do  Ipiranga  era  distribuído  primeiramente  no  centro  comercial  existente  no 

subdistrito do Ipiranga, enquanto o “Jornal de São João Clímaco” que foi entregue de porta 

em porta,  durante  dois  anos  no  bairro  homônimo.  Ambos  estavam acessíveis  a  quem se 

dispusesse a ir buscá-los nos locais de distribuição. Produtos da mesma empresa, sobreviviam 

da venda de espaço para propagandas da rede industrial e comercial existente no bairro, o que 

tornava suas relações com seus anunciantes um negócio explícito. 

O  Jornal  Informativo  do  Conjunto  Residencial  “São  Caetano",21 é  um  jornal  de 

circulação restrita  aos sujeitos  moradores  do Conjunto  Residencial  São Caetano.  Desde o 

último contrato de publicação firmado pela administração, o custo da produção advém das 

verbas de condomínio pago pelos moradores. Mensalmente distribuído, chegava a todos que 

ali moravam, fator que explicita de forma mais clara, que nos dois outros jornais citados, o 

21 Nelson Werneck Sodré, no texto História da Imprensa no Brasil, alerta para os interesses e a relação dos 
jornais, enquanto empresas inseridas no sistema capitalista, com os seus anunciantes. SODRÉ, Nelson Werneck. 
História da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. (Retratos do Brasil, vol. 51)
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maior  compromisso  estava  em  tratar  questões  pertinentes  aos  leitores/moradores  e  em 

registrar assuntos que interligassem seus interesses aos dos seus leitores. Jornal que retrata em 

suas  reportagens  as  formas  como as  crianças  moradoras  do  condomínio  eram vistas  pela 

administração do conjunto e que permite identificar atitudes recriminadas pelos adultos as 

quais resultaram na determinação de normas internas que objetivaram controlar as ações das 

crianças.

Estes  jornais  publicaram reportagens  com temáticas  que  tratavam sobre  o  mundo 

infantil também, sobre problemas que afligiram crianças, o que permite percebermos quais 

situações  garantiram visibilidade  a  imagem infantil  nas  páginas  dos  jornais.  As  matérias 

privilegiaram  temas  que  interessaram  a  leitores  espacialmente  identificáveis,  do  mesmo 

modo,  que possibilitaram visualizar  muitos problemas do bairro que não apareceriam em 

outros veículos de comunicação da chamada "grande imprensa". Cabe ressaltar que os dois 

tipos de linguagens empregadas pelos jornais na construção de suas narrativas, à linguagem 

fotográfica e a textual, são aqui enfocadas com igual relevância.

O objetivo desejado com a utilização dessas fontes jornalísticas foi a identificação de 

imagens  de  crianças  difundidas  na  região.  Discuto  como  crianças  e  adultos  vivenciaram 

determinados espaços sociais a partir do que foi veiculado por estes meios de comunicação . 

Porém,  para  empregar  na  dissertação  meios  de  comunicação,  fez-se  necessário  o 

reconhecimento  das  questões  pertinentes  a  este  tipo  específico  de  fonte  histórica,22 

principalmente por abordar veículos da pequena imprensa local. 

Nas narrativas difundidas pelos meios de comunicação escolhidos percebemos que os 

responsáveis  pelas  publicações  auto  apregoavam  a  obra  de  articuladores,  integradores  e 

encorajadores de segmentos dos moradores das imediações do Ipiranga. De forma geral, esses 

veículos de comunicação se colocavam como prestadores de serviços para a  comunidade, 

difusores de práticas saudáveis e aceitáveis, como também, recriminaram ações consideradas 

ilícitas, por leitores afinados com suas concepções. Por intermédio desta perspectiva narraram 

situações e acontecimentos que trouxeram concepções sobre as infâncias no Ipiranga.

22 Durante o curso de mestrado na PUC-SP, no primeiro semestre de 2006, compartilhei do seminário temático 
organizado  pela  pela  professora  do  programa  de  Pós  Graduação  da  PUC-SP,  Heloísa  Faria  da  Cruz, 
oportunidade para  tratarmos na prática,  dialogando com concepções teóricas,  questões sobre a utilização da 
imprensa na pesquisa histórica. Oportunidade para discussão do texto São Paulo em Papel e Tinta: Periodismo e 
Vida Urbana 1890/1915.  CRUZ, Heloísa, Faria . São Paulo em Papel e Tinta: Periodismo e Vida Urbana 
1890/1915. 1ª edição. São Paulo: EDUC/IMPRENSA OFICIAL/ARQUIVO DO ESTADO, 2000. v. 1.
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Apresento  um pequeno  perfil  dos  jornais  Gazeta  do  Ipiranga,  Jornal  de  São  João 

Clímaco  e  Informativo  do  Conjunto  Residencial  “São  Caetano”,  baseado  em reportagens 

selecionadas, publicadas nas suas páginas a respeito de si próprios, mensagens que intentaram 

infligir  nos  leitores,  normalmente  moradores  do  Ipiranga,  as  maneiras  pelas  quais  estes 

veículos de comunicação almejaram ser conceituados pelos seus leitores, juízos que fizeram e 

veicularam de si,  enquanto órgãos que precisavam consolidar credibilidade na região e no 

público  leitor  que,  para  tal,  procuravam  se  mostrar  como  veículos  que  atendiam  às 

expectativas  e às reclamações de alguns moradores  que tinham espaço garantido em suas 

páginas. 

Mensagens reforçadas a cada edição publicadas, subsidiadas por escolhas temáticas, 

que se estendiam pelos espaços disponibilizados que consideravam o tamanho e localização 

na  edição  e,  do  mesmo modo,  percebidas  pelo  grau  de  aprofundamento dedicado a  cada 

reportagem.  Através  destas  publicações  me proponho identificar  narrativas  relacionadas  à 

infância, famílias, e ao bairro no conjunto da cidade. 

Das edições preservadas do Gazeta do Ipiranga até 1996, para cada ano de circulação, 

foi criado um grande volume encadernado com os cadernos semanais publicados. A partir 

desta data, devido ao aumento do número de páginas, passa a ser encadernado em volumes 

semestrais. Infelizmente não existem todos exemplares que circularam, pois alguns cadernos 

dos anos mais antigos, se perderam após uma das muitas enchentes que assolaram o bairro, 

ocasião  em que  a  antiga  sede  foi  alagada.  O estado  geral  de  conservação  dos  jornais  é 

razoável, embora, em alguns exemplares anúncios e reportagens foram recortadas; em outras 

edições, páginas inteiras foram arrancadas. 

Nas edições pesquisadas, encontramos narrativas onde o jornal construiu para seus 

leitores, imagens de si próprio como integrador dos diversos órgãos da região, igualmente 

realça  em outras  matérias  o  intuito  de  preencher  este  papel.  A  cada  edição  continuou  a 

transmissão de mensagens que procuraram estabelecer o jornal como porta-voz dos interesses 

dos  moradores  da  região.  Dispôs  espaço para  publicação de  matérias  que interessavam e 

mencionavam  essas  parcelas  de  moradores  do  bairro  representados  em  circunstâncias 

especiais, momentos solenes e oficiais, datas comemorativas do bairro, da cidade, do país. 

Reportagens  que  procuraram  criar  identificação  entre  leitores  e  o  veículo  de 

comunicação. Que por sua vez, denunciam, ao longo dos anos pesquisados, a transformação 
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do jornal no processo de mudanças que envolveram a imprensa de um modo geral, e todo o 

bairro  nestes  últimos  quarenta  e  sete  anos  de  existência.  Encontramos  publicadas 

manifestações de leitores selecionados que, através das páginas do jornal, enaltecem seu papel 

em prol da população local, ocasião em que pessoas comuns, políticos, lideranças locais e 

comerciantes  ganharam visibilidade  nas  suas  páginas.  Os descritos  objetivos  do  jornal  se 

repetiram por matérias veiculadas em diferentes anos, conteúdos que variaram somente na 

forma de apresentação. 

O Jornal de São João Clímaco, para se firmar como novo veículo de comunicação 

local, apostou na credibilidade da matriz, opção manifestada no editorial da primeira edição, 

que circulou em primeiro de Julho de 1994. Em todas edições posteriores, logo abaixo do 

nome,  em letras  que  surgiam de  um fundo preto,  exibia  os  dizeres  "filiado  a  Gazeta  do 

Ipiranga".  Divulgava o jornal,  seguir  a  linha editorial  dos  proprietários,  e  desempenhar  o 

papel de  articulador e integrador dos moradores e leitores, comércio e indústrias do bairro. 

Como veículo de comunicação local registrou ocorrências sofridas por moradores e, embora 

sua  existência  tenha  sido  efêmera,  isto  não  representou  impedimento  para  que,  fossem 

enfocadas peculiaridades sobre as formas como as crianças do bairro eram entendidas pelo 

jornal.

Estas  duas  publicações  locais  se  apresentaram  como  representantes  de  diferentes 

grupos. Nas suas edições veicularam reportagens que objetivaram construir e reforçar a idéia 

do papel desempenhado pelos jornais locais enquanto articuladores das necessidades e desejos 

dos  leitores.  Dava  a  entender,  que  as  reportagens  concebiam  os  interesses  dos 

leitores/consumidores em consonância com os das redes comercial e industrial local. Matérias 

publicadas deram visibilidade a ações sociais que resultaram nas mudanças almejadas por 

alguns habitantes da localidade. Agradecimentos a colaboradores e participantes de eventos 

por ele organizados formaram estratégias utilizadas pelos jornais que se apresentaram como 

viabilizadores de projetos em benefício dos moradores do Ipiranga. 

Incorporar estes jornais ao conjunto de fontes utilizados na dissertação significou a 

procura de versões sobre infâncias vividas e difundidas no Ipiranga em círculos sociais mais 

amplos que os familiares, escolares e religiosos. Propiciou a observância das condições de 

atendimento às necessidades de saúde, moradia, educação e lazer a que estas crianças estavam 

sujeitas e que alcançaram o público leitor, destes veículos estudados.
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Nos pequenos blocos de apartamentos do Conjunto Residencial São Caetano morava 

grande parte das crianças que estudavam na Escola Estadual “Presidente Tancredo Neves", no 

período  compreendido  entre  1980  a  2000.  O  interesse  em  perceber  as  concepções  da 

administração geral do condomínio a respeito dos seus pequenos moradores direcionaram-me 

para as narrativas veiculadas pelos jornais informativos publicados em épocas distintas, com 

intervalos  temporais  entre  elas.  A  cada  um  dos  três  conjuntos  de  edições  produzidas, 

denominei série editorial.

Os  jornais  informativos  representaram as  opções  a  serviço  da  administração  geral 

como meio de comunicação com os condôminos, maneiras pelas quais veiculou repertórios 

narrativos escritos e visuais sobre os moradores,  particularmente as crianças. Percebemos, 

através da leitura dos exemplares, as maneiras como a administração geral do condomínio se 

referia  à  crianças  estudantes  na  escola  Tancredo  Neves,  pontos  de  vista  sobre  crianças 

moradoras, e outras que viviam no entorno e, até certa época, transeuntes dos espaços internos 

do Conjunto Residencial.

As  matérias  publicadas  no  jornal  condominial  objetivaram  a  transmissão  de 

ensinamentos e práticas familiares e, ao mesmo tempo, divulgavam narrativas sobre crianças 

e adultos difundidas pela administração geral do condomínio. Visões vinculadas a atitudes 

específicas de algumas crianças que necessitavam ser corrigidas e que, conforme publicado 

em diversas edições, poderiam causar prejuízos materiais e morais para o grupo de moradores.

A primeira tentativa da administração do Conjunto Residencial São Caetano em se 

comunicar via informativos com os moradores, aconteceu em 1981, quando da publicação do 

O conjunto - Órgão Oficial do "Conjunto Residencial São Caetano", informativo construído 

artesanalmente  no  formato  de  papel  "A4",  com  exemplares  reproduzidos  no  sistema  de 

fotocópias, compondo o que denominei na dissertação como “Primeira Série Editorial" do 

jornal do condomínio.

Dentre a coleção dos jornais informativos publicados pela Administração Geral do 

residencial encontrei um único exemplar publicado com o título de “Residencial São Caetano 

- Órgão Informativo do Conjunto do Residencial São Caetano,” editado no mês de abril de 

1995, com a informação de se tratar  de um suplemento especial.  A responsabilidade pela 

publicação ficou a cargo de uma empresa especializada em comunicações. Este exemplar é 

concebido como "Segunda Série Editorial", impresso em papel jornal, no formato tablóide, 
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com quatro páginas onde foram publicadas reportagens com imagens em que os sujeitos eram 

crianças.

Nomeada de "Terceira Série Editorial" do condomínio, a publicação do informativo 

iniciada em 5 de julho de 1996, resultou do trabalho prestado por empresa especializada em 

comunicações, impresso em papel sulfite, duas cores, o jornal é distribuído mensalmente, com 

pauta  definida  pelo  Síndico  Geral,  que  é  o  administrador  do  condomínio.  A  tiragem 

contratada foi fixada em 1300 exemplares a cada edição.

Nas  reportagens  dos  informativos  internos  encontrei  temáticas  que  indicavam 

circunstâncias  incomuns,  longe  da  rotina  diária,  causadoras  de  incômodos  aos  moradores 

locais. Por meio das suas páginas, os administradores do condomínio teceram críticas abertas 

a certos comportamentos de moradores, fizeram elogios a determinadas práticas de outros, 

ameaçaram com multas financeiras as atitudes de algumas crianças do lugar. Procuravam nas 

reportagens, mobilizar e obter a participação dos habitantes do conjunto, bem como, seu apoio 

em defesa das causas por eles defendidas como comuns aos interesses dos condôminos.

Tanto quanto nos jornais citados, nos arquivos do Museu Paulista da Universidade de 

São  Paulo,  tratado  popularmente  de  "Museu  do  Ipiranga",  deparei-me  com  narrativas 

fotográficas sobre crianças. Museu que é uma importante referência de memória para o bairro 

do Ipiranga e por extensão para o Brasil. Localizado no Parque da Independência, o museu 

recebe grande quantidade de crianças, para lá conduzidas por suas escolas, com o intuito de 

reafirmar ou criticar a memória dominante da independência. Além da sua função de guardar 

memórias, o Museu Paulista, bem como, o Parque da Independência disponibilizam espaço de 

lazer para os moradores do Ipiranga como de fora dele. 

Enquanto espaço privilegiado de memórias, o Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo foi entendido como instituição, que por meio de seu conjunto iconográfico bastante 

variado, disponibiliza respeitável acervo para a pesquisa. Além do acervo fotográfico, utilizei 

o conjunto de mapas da Coleção Aguirre,  documentos que disponibilizam informações de 

parte do loteamento legalizado das terras de São João Clímaco.

No Museu Paulista da Universidade de São Paulo há fotografias com imagens de crianças em 

diferentes  temporalidades,  que  nos  permitem  observar  distintas  temáticas,  em  registros 

concebidos por fotógrafos anônimos e por profissionais renomados. Ainda, manusear estas 

fotografias,  permitiu  a  proximidade  com  múltiplas  técnicas  utilizadas  na  construção  das 

fotografias,  como  a  pintura  manual  e  coloração  sobre  fotografias  em  preto-e-branco. 
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Fotografias que cumpriram a tarefa de certificadores  de papéis infantis,  esclarecedores  de 

relações sociais, e que hoje se prestam a muitos usos, circulando inclusive por novos circuitos 

sociais. 

Estas  imagens  a  respeito  de  infâncias  existentes  no  Museu  Paulista  se  tornaram 

memórias  e  revelaram  representações  infantis,  as  quais  não  fizeram  parte  de  vivências 

específicas  do  Ipiranga.  Registros  de  crianças  construídos  por  diferenciados  sujeitos,  em 

distintas  temporalidades,  que  ampliam  o  olhar  sobre  a  fotografia  como  suporte  de 

representação de infâncias, que, ao serem entrecruzados com os demais conjuntos fotográficos 

privilegiados pela pesquisa, revelam as particularidades de cada sujeito na sua narrativa sobre 

crianças.

Pessoas  e  espaços  significativos  do  "velho"  Ipiranga,  que  hoje  não existem mais, 

foram registrados nas fotografias das várias fases de construção do prédio que abrigaria o 

Museu Paulista  da Universidade de São Paulo.  Imagens do prédio já  concluído,  antes  da 

construção dos jardins e com o jardim frontal antigo, guardaram registros de raras crianças em 

meio  a  adultos,  no  enorme  descampado  das  adjacências  do  museu.  Fotografias  onde  se 

percebem pouquíssimas  construções,  os  antigos  casarões  da  elite  industrial  do  bairro,  os 

contornos do riacho do Ipiranga antes da construção do Parque da Independência, além da 

imponente avenida D. Pedro II, registrada em datas festivas como o Sete de Setembro. 

Estatísticas e dados totalizados, sobre habitantes da cidade, seus locais e condições de 

existência,  informações  resultantes  de  censos,  pesquisas  e  levantamentos  produzidos  e 

disponibilizados  por  reconhecidos  órgãos  governamentais,  como  o  DIEESE,23 INEP,24 e 

IBGE,25 possibilitaram perceber as condições sócio-econômicas a que estão submetidos estes 

conjuntos  populacionais,  distribuídos pela  sua renda e atividade profissional,  classificados 

pelos  seus  tipos  de  habitação,  faixa  etária  e  sexo,  pelos  seus  níveis  de  escolaridade  e 

23 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos. Associação civil, pessoa jurídica de 
direto  privado,  sem  fins  lucrativos  ou  econômicos  que  reúne,  e,  é  constituída  por  entidades  sindicais  de 
trabalhadores do Brasil.

24 Instituto  Nacional  de Estudos e  Pesquisa  Educacionais  Anísio Teixeira.  Principal  órgão de pesquisa em 
educação do Governo Federal, responsável, entre outras atividades, pela promoção de avaliações como o SAEBE 
(Sistema de Avaliação de Educação Básica), o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e o provão (EMC – 
Exame Nacional de Cursos)

25 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Principal provedor de dados e informações do Brasil, 
que atende as necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas 
governamentais federal, estadual e municipal. Oferece o órgão uma visão completa e atual do pais através da 
produção e análise de informações estatísticas, geográficas, ambientais e coordenação dos sistemas estatísticos e 
cartográficos nacionais.
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matrículas  nos  sistemas  educacionais,  frente  a  outras  pessoas  do  Estado  e  país,  segundo 

interesses  e  critérios  definidos  por  estes  próprios  órgãos  que  permitem  uma  análise 

comparativa com outros dados divulgados.

A dissertação apresenta-se essencialmente como um trabalho de pesquisa, que busca, 

por  meio  do  registro  fotográfico  de  crianças  do  bairro,  desvendar  símbolos  e  mensagens 

perpetuadas  na  criação  de  memórias  fotográficas.  Ao  questionar  valores,  hábitos  e 

comportamentos  visíveis  nestes  documentos,  percorri  um caminho que partiu  da vivência 

dessas crianças e de seus familiares no próprio bairro do Ipiranga.

Assim, no primeiro capítulo do trabalho, denominado Entre memórias e problemáticas 

vividas no bairro do Ipiranga,  discuto aspectos  gerais  sobre  o bairro,  realçando vivências 

infantis em alguns espaços públicos de memórias e comemorações, as ruas, praças, igrejas, 

terrenos particulares e públicos transformados em circuitos sociais por parte da população 

local, que, devido às necessidades de transformação do próprio bairro, teve aumentado sua 

atividade comercial. 

Espaços como o Parque da Independência, regiões da favela do Heliópolis, o Conjunto 

Residencial São Caetano, a Escola Estadual "Presidente Tancredo Neves", a Casa da Criança 

Santa Ângela, a Igreja católica de São João Clímaco, e suas imediações, locais onde foram 

construídas instituições com objetivos específicos, diferenciados entre si, mas que tiveram em 

comum preocupações com a infância.

Neste capítulo trato das mudanças na região, das construções e caminhos distribuídas 

espacialmente, impulsionadas pelo poder econômico e social, que resultaram em constantes 

sobreposições  de  espaços.  Os  casarões  da  avenida  Bom Pastor  e  a  favela  de  Heliópolis, 

ilustram a valorização de uns, e a desvalorização de outros terrenos do Ipiranga. Focalizo 

crianças que vivenciaram experiências no espaço urbano, em um bairro da cidade de São 

Paulo,  que  como  toda  realidade  social,  passa  continuamente  por  profundas  mudanças, 

transformando a cidade e por ela sendo transformadas. 

Com base nos documentos textuais, nos registros fotográficos produzidos por jornais e 

informativos  locais  e,  finalmente,  nas  conversas  com moradores  antigos,  discuto  sobre  a 

representação  de  aspectos  peculiares  e  problemas  enfrentados  pelas  crianças,  condições 

reveladas pelas fontes privadas e públicas. Entre os questionamentos enfrentados estiveram as 

formas com que crianças e adultos utilizaram os espaços do bairro, em relação à moradia, 

estudo e lazer, momentos fotografados pelos familiares. 



32                 

Pensar no Ipiranga é considerar a importância histórica do bairro em seu momento de 

visibilidade  nacional,  o  "Sete  de  setembro".  Oportunidade  em  que  o  Museu  Paulista,  o 

Monumento da Independência e adjacências são transformados em palcos de comemorações e 

desfiles nos eventos cívicos nacionais e locais, através de imagens, que exibem espaços de 

lazer onde as crianças foram fotografadas como público preferencial dos eventos, sugerindo a 

construção da imagem de um bairro sem conflitos. 

Tomo o Ipiranga com o propósito de perceber as maneiras que determinados sujeitos 

entenderam viver neste local,  as formas utilizadas no enfrentamento dos problemas a que 

alguns deles estavam mais diretamente expostos. Privilegio neste capítulo, os locais a partir de 

onde  as  imagens  sobre  infâncias  foram  evocadas  como  justificativas  para  reclamações, 

solicitações e atendimento às reivindicações, visando à melhoria na infra-estrutura no bairro. 

É através da criança que estes sujeitos procuraram sensibilizar o poder público e a sociedade 

civil para os problemas que ficaram registrados em fotografias.

A coleção de mapas de loteamentos de São Paulo, integrantes da Coleção Aguirre, 

pertencente ao Museu Paulista da Universidade de São Paulo, representou grande valia para a 

reflexão sobre o processo oficial de divisão das terras do Ipiranga na primeira metade do 

século  XX;  proporcionou  também,  entrecruzar  relatos  de  antigos  moradores  de  São  João 

Clímaco às informações colhidas nos mapas da região. A análise das plantas cartográfica do 

bairro revelou, por meio de textos existentes em alguns mapas,  referências lembradas por 

moradores mais antigos, por exemplo, chamar a região de “Morro Vermelho” em função da 

cor da terra existente no local. Ainda, relembrar a existência do antigo “Tiro de Guerra”, no 

terreno em frente ao Residencial São Caetano.

O bairro do Ipiranga apresenta uma característica que o distingue dos outros bairros da 

cidade: local histórico, memória nacional realimentada em livros didáticos, reconhecido como 

palco da Independência, início de uma nova fase política do Brasil. Região que apresenta hoje 

contrastes sociais surgidos devido às condições econômicas do país. É neste espaço da cidade 

que situo meu local de trabalho, meus sujeitos de pesquisa. A ocupação residencial de áreas, 

como a  do  Heliópolis,  por  exemplo,  receberam atenção  especial,  representaram situações 

permeadas  por  discriminações  e  conflitos  entre  antigos  e  novos  moradores  da  região, 

claramente explicitados em conversas e reportagens jornalísticas que delinearam narrativas 

sobre o Ipiranga como um bairro marcado por significativas transformações.
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No  segundo  capítulo  Vivências  e  representações  de  crianças  no  bairro,  visualizo 

particulares versões sobre crianças. Encaminho a discussão sobre o papel desempenhado por 

diferentes  instituições  onde  se  construíram experiências  infantis  como  a  Escola  Estadual 

“Presidente Tancredo Neves”, a Casa da Criança Santa Ângela, a Igreja de São João Clímaco 

e o Museu Paulista da Universidade de São Paulo; vivências registradas em matérias escritas e 

fotográficas, produzidas pelos jornais, Gazeta do Ipiranga, Jornal de São João Clímaco, e os 

jornais  internos  do  Conjunto  Residencial  “São  Caetano”.  Empresas  jornalísticas  que, 

intencionalmente,  veicularam  concepções  sobre  o  bairro,  seus  moradores,  e  as  crianças. 

Sujeitos que ao registrarem por meio de  fotografias formas de vivências e apropriações dos 

espaços do Ipiranga experimentados por crianças, criaram narrativas fotográficas e textuais.

Conduzi a pesquisa ao estudo das intencionalidades destes sujeitos na construção dos 

conjuntos documentais, procurei destacar a pluralidade de versões e interpretações em relação 

às crianças moradoras do Ipiranga, mais especificamente de São João Clímaco, através de 

fotografias  que revelaram visões  a  respeito das  maneiras  como compreendiam a infância. 

Enfoco as ações e opções de trabalho das instituições, o esforço desprendido para atendimento 

às crianças, por sua vez indicadores de como cada uma deu visibilidade ao trabalho com os 

“pequenos”, ao mesmo tempo em que explicitou atitudes valorizadas enquanto exemplos a 

serem seguidos.

Os jornais de bairro tomados como objetos de pesquisa, integrantes do que alguns 

autores  denominam  como  "pequena  imprensa",  registraram  em  suas  páginas  ocorrências 

consideradas  significativas  a  seus  interesses.  Também  aquelas  que  julgavam ser  de  seus 

leitores, entre outros, acontecimentos  quotidianos da experiência  de vida de crianças.  Nas 

reportagens  veiculadas  pelos  jornais  estão  presentes  concepções  dos  responsáveis  pelas 

publicações sobre o bairro, a família e, particularmente,  sobre a infância nas duas últimas 

décadas do século XX. Considerei também, a relevância das formas como essas temáticas 

foram veiculadas e distribuídas pelas edições publicadas. Neste contexto direcionei o estudo 

sobre quais eram os objetivos que poderiam ser vislumbrados pelas instituições a partir das 

representações  por  elas  construídas.  Que  imagens  elas  apresentaram?  De  que  crianças 

tratavam?

A  análise  dos  repertórios  fotográficos  sobre  infâncias  explicita  como  as  imagens 

foram concebidas,  permite  levantar  questionamentos  sobre  intencionalidades  das  escolhas 

temáticas e cenários, proporciona comparar os conjuntos e perceber o que existe de comum 
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entre as narrativas e, do mesmo modo, compreender no que elas diferem.

No  terceiro  capítulo  da  dissertação,  intitulado  Fotografias  expressando  visões  e 

interpretações  sobre  infância,  abordo,  com  base  nas  fotografias  analisadas,  momentos 

privilegiados,  instantes  escolhidos  como  relevantes  para  representações  fotográficas  e 

exposições  sociais  de  imagens  com  crianças.  Dirijo  atenção  para  aquelas  situações 

identificadas como mais fartamente fotografadas por diferentes sujeitos do bairro, instituições, 

organizações,  cada  qual  com  seus  diferenciados  objetivos  para  construção  das  imagens. 

Ressalto  oportunidades  em  que  os  cenários  registrados  nas  fotografias  podem  revelar 

experiências praticadas, aceitas e difundidas por estes sujeitos.

Este  terceiro  capítulo  aponta  as  temáticas  mais  comuns  utilizadas  por  diferentes 

famílias para fotografar suas crianças. A repetição quantitativa do tema possibilita avaliar no 

que  estas  representações  são  similares  e  o  quanto  elas  diferem entre  si.  Possibilitam um 

entrecruzamento  com  os  outros  conjuntos  fotográficos  tomados  para  análise.  Discuti  as 

visíveis  mudanças  nas  formas  de  representação  das  situações  sociais  capturadas  nas 

fotografias, principalmente naquelas concebidas por fotógrafos eventuais das famílias.

Neste  capítulo,  trabalho  fotografias  que  perenizaram  imagens  com  crianças  em 

distintas  temporalidades,  sobre  o  tratamento  informatizado  de  digitalização,  cópia  e 

adequações técnicas das fotografias que garantiram melhorias na visibilidade dos registros. 26 

Procedimento que facilitou a visibilidade de eventuais detalhes registrados, aos quais procurei 

ressaltar durante o trabalho de análise das imagens. 

Reconheço ainda, as fotografias tomadas como documentos, enquanto resultados da 

relativa  popularização e  barateamento  do custo de produção fotográfica  que  passou a  ser 

acessível  a  numerosos  contingentes  populacionais,  dentre  eles,  aqueles  que  tomo  como 

sujeitos da pesquisa. Transformações nas máquinas e suprimentos fotográficos, que facilitam 

as representações a respeito de infâncias, concebidas em diferenciados espaços, crianças que 

passaram a ser fotografadas em meio a novos objetos e pessoas. 

26 O texto: O futuro do presente: acervos fotográficos diante o horizonte digital. Escrito por Ricardo Mendes, e 
posteriormente  comentado  por  outros  onze  autores,  na  revista  Anais  do  Museu  Paulista,  trata  de  questões 
decorrentes da digitalização de imagens, suas novas possibilidades de utilização, formatos de armazenamento, 
sistemas de catalogação. As professoras Solange Ferraz de Lima e Vânia Carneiro de Carvalho, teceram no 
Comentário  XI,  pp.  73-77,  sobre  o  escrito  de  Ricardo  Mendes,  apresentaram  sucintamente  o  projeto  de 
digitalização do acervo do Museu Paulista. MENDES Ricardo.  O futuro do presente: acervos fotográficos 
diante o horizonte digital. Revista. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material/Universidade de São 
Paulo. Museu Paulista. Nova Série v. 12, 2004. pp. 11-88.
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Ocasiões e épocas comemorativas, a exemplo dos aniversários, festas juninas, bailes 

carnavalescos  e  festas  natalinas  constituíram  temáticas  recorrentes  nos  álbuns  familiares. 

Crianças  vestidas  aparentemente  com  roupas  novas,  fantasiadas  para  a  participação  em 

matinês  carnavalescas,  brincando  sorridentes  nas  ruas,  foram fotografadas  em momentos 

privados à família, e da mesma forma, nos diversos espaços públicos do bairro do Ipiranga. 

Nos rituais religiosos representados por fotografias clássicas que percorreram anos, as 

crianças registradas estiveram acompanhadas de imagens que exibiram nos cenários, símbolos 

dos momentos vivenciados. Fotografias destes mesmos rituais apresentam imagens onde os 

cenários fotográficos passaram a ser recortes captados durante a ocorrência de determinadas 

experiências infantis,  e  não mais em criações cênicas artificiais.  Facilidade proporcionada 

pelo desenvolvimento tecnológico da fotografia atualmente.

Reconheço  que  cada  representação  de  criança  abordada  apresenta  características 

particulares  que  variaram  de  acordo  com  os  sujeitos  que  as  construíram.  A  imagem  e 

denominação de "criança carente", fartamente utilizada pelo jornal Gazeta do Ipiranga em 

muitas  reportagens,  diferiu  daquela  criança,  também  denominada  "carente",  pelos 

responsáveis  pela  Casa  da  Criança  Santa  Ângela,  por  exemplo.  O  jornal  nomeou  como 

carentes crianças residentes no Ipiranga, as que os pais precisavam trabalhar e que não tinham 

onde deixá-las.  A  Casa da Criança,  segundo concepção de seu representante,  considerava 

carentes,  crianças  que,  na  maioria  das  vezes,  não  tinham em seus  barracos  da  favela,  a 

alimentação necessária para o dia. 

Textos, conversas e fotografias aqui apresentadas fornecem materiais históricos para 

entrecruzar intenções de sujeitos que elegeram e puderam construir memórias sobre a infância 

através de registros fotográficos dentre outras formas de linguagem, suportes acessíveis para 

perpetuar as visões de mundo destes sujeitos.
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CAPÍTULO - I

Entre memórias e problemáticas vividas no bairro do Ipiranga.

Atualmente  podemos  delimitar  com  clareza  a  abrangência  espacial  do  bairro  do 

Ipiranga, localizado na cidade de São Paulo. Nem sempre foi assim, o tamanho da sua área e 

variou de acordo com interesses da administração pública da cidade,  fig. 1. Anexações e 

perdas de território podem ser acompanhadas através de legislações municipais.  A 27 de 

dezembro de 1918, por exemplo,  conforme a Lei  número 1631, o Ipiranga foi  elevado a 

distrito de paz.  Nesta  época computava 15,44 km² de área distrital.  Pouco mais de meio 

século depois, o bairro teria mais que o dobro do tamanho, sob o decreto número 10.137, de 

16  de  set.  de  1972,  demarcou  sua  área  atual,  em  32,286  km².  Raquel  Rolnik,  aponta  a 

importância das experiências vividas quando relaciona o espaço às múltiplas relações que 

nele se constroem,27 nesta mesma concepção, penso que refletir sobre esta região da cidade 

possibilitará  o  reconhecimento  de  experiências  vividas  por  determinados  sujeitos  e  o 

conhecimento dos espaços onde ocorreram as vivências registradas fotograficamente. 

O  processo  de  urbanização  que  transformou  o  Ipiranga,  resultou  na  sua  divisão 

política  administrativa  pela  prefeitura  de  São  Paulo  em três  distritos  menores,  fig.  2.  O 

“subdistrito  do  Ipiranga”;  abrangendo  a  área  conhecida  na  região  como  “alto  ou  velho 

Ipiranga”;  o  “subdistrito  do  Sacomã”,  compreendido  como “baixo  Ipiranga”  as  áreas  de 

várzeas, nas margens dos rios Tamanduateí  e Meninos, terras menos nobres do bairro na 

divisa  com  a  cidade  de  São  Caetano  do  Sul,  onde  atualmente  se  localiza  a  favela  do 

Heliópolis e, finalmente o “subdistrito de Cursino,” área periférica do Ipiranga, extremos de 

ligação com os municípios de São Bernardo do Campo e Diadema.  Localizado na região 

sudeste da capital paulista, o Ipiranga esta afastado do centro histórico da cidade, do marco 

central da cidade por aproximadamente cinco quilômetros, porção de terras que limita a área 

da capital com municípios vizinhos. Ao sul, faz fronteira com São Bernardo do Campo e 

27 É concepção aceita no campo da História Social “... idéia de território com uma idéia de espaço vivido; não 
só um espaço geográfico delimitado, mais um espaço apropriado e constituído por relações sociais, por relações 
culturais,  e  tentando traçar  esta  história  dos  territórios...” como também aponta  ROLNIK, Raquel,  - Lei  e 
política: a construção dos territórios urbanos. Projeto História: Revista do Programa de História da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, Espaço e Cultura. Vol. 18. mai., 1999, p. 137.
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Diadema, fig. 3. A Leste, o município de São Caetano do Sul é sua divisa. Dentro dos limites 

da capital paulista o bairro da Vila Mariana é seu limite Oeste e finalmente ao Norte, tem 

como vizinhos regionais, às freguesias da Sé e Moóca. 

Sua localização, desde os tempos coloniais era considerada estratégica no conjunto da 

cidade  devido  à  importância  dos  caminhos  nele  existentes.  Integram  a  Administração 

Regional do Ipiranga, hoje, três micro regiões ou sub distritos: Ipiranga, Cursino, e Sacomã. 

Neste  último,  se  localiza  a  escola  e  residem as  famílias  cujas  fotografias  foram foco  de 

estudos .

Figura  1:“Planta da cidade de S. Paulo. Mostrando todos os os arrabaldes e terrenos arruados. Escala  
1:30.000. curvas de nível foram extrahidas da carta 1:100.000 da commissão Geografhica e Geologica de  
São Paulo e aqui adaptadas apenas para se ter uma idéa do relevo da do terreno. As quadrículas não são  
kilométricas.” Mapa da Cidade de São Paulo em 1924. Detalhe do bairro do Ipiranga, onde se reconhece a  
área legalmente loteada do bairro, na época, se reduzia ao “Alto ou Velho Ipiranga.” Demarcada a região  
onde posteriormente se desenvolveu o subdistrito do Sacomã, e a Vila de São João Clímaco. 1924. 
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As transformações físicas, percebidas nos campos sociais e políticos, pelo qual passou 

o atual subdistrito do Sacomã, bairro do Ipiranga, bem como, o município de São Paulo, 

podem  ser  visualizadas  através  de  reportagens  jornalísticas,  relatos  de  memórias  de 

moradores antigos, comentadas em conversas e veiculadas pelos jornais do bairro,28 imagens 

fotográficas  amadoras  e  profissionais,29 cartas  topográficas  e  projetos  de  loteamentos 

ocorridos  durante  diferentes  períodos.  Estes  conjuntos  documentais  registram  dinâmicas 

particulares da região e de parte dos sujeitos que nela vivenciaram experiências cotidianas. 

Debruçando-me  sobre  histórias  do  bairro  e  seus  habitantes,  sobre  transformações  e 

permanências,  ocupações,  e  diferentes  usos  destinados  a  espaços  específicos  para  época 

abordada,30 descubro um bairro singular, vivenciado por sujeitos particulares.

28 Em 1925, o governo de São Paulo já discutia a necessidade de construir uma estrada de grande vazão, para 
ligar a capital paulista ao Porto de Santos. Em 1935, foi autorizada a obra de construção da Via Anchieta, em 
1939, Ademar de Barros concedeu crédito especial para a construção. A 22 de abril de 1947 foi inaugurada a 
pista norte, seis anos mais tarde, em 9 de julho de 1953, foi inaugurada a denominada pista sul do complexo 
rodoviário. 
29 A autora trata no seu texto da importância da fotografia como documento possibilitador de registros sobre as 
transformações físicas nas cidades, lembra que “A transformação da cidade em metrópole se opera nos termos 
de rápidas mutações. A fotografia aparece como um única capaz de seguir o ritmo destas transformações. Ela é 
uma testemunha privilegiada para conservar a memória de tudo que, sucessivamente, dá um novo rosto a cada 
cidade.” MONDENAR. Anne de,. A emergência de um novo olhar sobre a cidade: as fotografias urbanas 
de 1870 a 1918. tradução: Eveline Bouteiller Kavakama. Projeto História. Vol. 18. Espaço e cultura. PUC – SP. 
mai. de 1999, pp. 110 - 111.
30 Diferentes usos destinados à região variaram de acordo com as épocas, alterações que foram reveladas em 
memórias narradas por moradores antigos da região publicadas pelo jornal “Aos 85 anos, João Cígari é um dos 
pioneiros de São João Clímaco. Ele recorda, com emoção, que ainda criança era comum ir pescar nos lagos que 
havia em Heliópolis. O crescimento da cidade e ocupação acabou por extinguir a lagoa. Só restou a biquinha da 
Estrada das Lágrimas famosa por suas águas puras e cristalinas. A biquinha desapareceu no início dos anos 80, 

Figura 2: Mapa Limites de subprefeituras. Detalhe do bairro do Ipiranga, divisão em subdistritos. Autoria:  
Secretaria Municipal de planejamento urbano. Secretaria de Implementação das subprefeituras. jul. 2002.
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Os rios, afluentes e córregos, representantes da vasta rede hidrográfica do Ipiranga, 

ainda proporcionam freqüentes inundações nos períodos de chuvas, nos locais que não foram 

completamente  canalizados,  desde  a  grande  cheia  lembrada  por  moradores  da  região,  na 

primeira  metade  do  século  XX,  até  o  último  aguaceiro  acontecido.  Enchentes  temidas 

principalmente, mas não exclusivamente a cada ano, na estação das fortes chuvas do verão. 

Problemas do bairro decorrentes de enchentes ou das chuvas foram tratados com ênfase pelos 

jornais  locais,  que  lhes  destinaram  consideráveis  espaços,  com  fotografias  das  tragédias 

anunciadas. 

A constância das enchentes no bairro deve-se aos rios Tamanduateí, Rio Ipiranga (este 

elevado de riacho a rio depois da Proclamação da Independência), o Ribeirão dos Meninos 

(limite  físico da divisão municipal  entre  São Caetano do Sul  e  São Paulo.  O Ipiranga  é 

talhado por inúmeros córregos, sendo os mais importantes, o Cacaréco, o Jabuticabal (que 

desagua no Rio Taboão, marco divisor entre as cidades de São Paulo e São Bernardo do 

Campo), o Moinho Velho (atualmente aterrado sob a Avenida Presidente Tancredo Neves), e 

quando a favela de Heliópolis se espalhou por toda aquela área.” A LENDA DA BIQUINHA da Estrada das 
Lágrimas. Jornal de São João Clímaco, São Paulo, 10 ago. 1994, p. 3.

Figura 3: Região Metropolitana de São Paulo com identificação dos município limites do 
bairro do Ipiranga.. Autoria: EMPLASA Coordenadoria de Informações Geográficas.  
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento. Jun. 2005
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o Capão do Reino. Córregos paulatinamente transformados em esgotos, hoje parcialmente 

canalizados, ainda escorrem a céu aberto nos fundos de muitos quintais.

No Ipiranga, historicamente, predominaram muitas terras desocupadas, decorrência da 

conjuntura  histórica  que  não  se  interessou  pelo  aproveitamento  da  região  para  o 

desenvolvimento da grande propriedade monocultora  do sistema colonial,  devido ao solo 

Figura  4:Mapa  de  Bairros,  com  identificação  da  localização  do  bairro  do  Ipiranga  e  seus  
subdistritos. Autoria: Secretaria Municipal de planejamento urbano. Secretaria de Implementação 
das subprefeituras. jul. 2002.
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impróprio para concentração da produção de gêneros alimentícios em larga escala. Nas partes 

“altas”, arredores do denominado hoje, subdistrito do Ipiranga, “Alto Ipiranga” ou “Velho 

Ipiranga”, atualmente um dos melhores espaços do bairro, nos anos vinte do século passado, 

famílias da elite industrial do bairro construíram imponentes palacetes, nas adjacências do 

Parque da Independência, existentes até hoje, considerados monumentos de memórias de um 

tempo  áureo  para  alguns  moradores  do  bairro,  imóveis  utilizados  atualmente  para  usos 

diferenciados em relação àqueles inicialmente destinados quando da construção. 

Mapas de loteamentos desta área do Ipiranga, confeccionados entre as décadas de 20 a 

40  do  século  passado,  indicam um bairro  que  sofria  com a  falta  de  infra-estrutura,  ruas 

lamacentas, sem iluminação pública, situação que perdurou até o início dos anos cinqüenta do 

século XX. Relatos de memórias de alguns moradores apontam que a falta de calçamento nas 

ruas e calçadas, água e esgotos encanados, transportes públicos, também foram sentidos nesta 

parte  do  Ipiranga.  Problemas  enfrentados  nas  regiões  mais  distantes  do  bairro,  como  o 

subdistrito  do  Cursino,  região  do  bairro  efetivamente  ocupada  há  três  décadas  atrás.  O 

subdistrito  do  Sacomã,  nas  partes  inundáveis,  foram  espaços  acessíveis  e  ocupados 

principalmente  por  trabalhadores  das  indústrias  ali  localizadas,  neste  sub  distrito,  foi 

construída a favela do Heliópolis, hoje, a maior de São Paulo.

A vila de São João Clímaco, localizada no subdistrito do Sacomã, fig. 4, Bairro do 

Ipiranga faz divisa geográfica com dois municípios da grande São Paulo, São Caetano do Sul 

e  Rudge  Ramos,  bairro  de  São  Bernardo  do  Campo.  Região  que  possui  área  de  oito 

quilômetros quadrados e, que, contava em julho de 1994 com alta densidade demográfica,31 

frente  a  outros  bairros,  decorrente  do  movimento  de  expansão  da  cidade  e  ocupação de 

espaços pouco valorizados nas periferias, ocorridos principalmente na região vinte anos antes, 

a partir de fins dos anos 70 e início da década de 80 do século passado. 

Bairro,32 localizado  na planície do Ribeirão dos Meninos, espaço onde residem os 

sujeitos da pesquisa, local onde existiam pequenos sítios e chácaras, até a década de 1950. As 

31 O Administrador Regional do Ipiranga, em 1994, Domingos Dissei informava via reportagens jornalísticas 
veiculadas  no  Jornal  de  São  João  Clímaco, e  GI,  sobre  a  alta  densidade  demográfica  do  bairro,  dados 
reproduzidos  por  outros  sujeitos  do  local  em  diferentes  reportagens.  “Segundo  o  administrador  regional. 
Domingos Dissei, a região tem (...) 200 mil habitantes. Possui uma das densidades demográficas mais altas da 
cidade. São 205 habitantes por hectare”. CONHEÇA seu Bairro. Jornal de São João Clímaco, São Paulo, 13 
jul. 1994, p. 3.
32 Áreas longínquas do Ipiranga foram temas de reportagens que ventilaram os problemas enfrentados “...partes 
mais atingidas de Vila Cristália, “onde nunca se viu coisa igual (...), a paisagem era dominada pelo barro, lixo 
que o córrego dos Meninos deixou, e a maioria dos moradores - os que não estavam ocupados na limpeza - 
permanecia na porta das casas, talvez para fugir do caos em que muitas moradias se encontravam e do mau 
cheiro. Outros não tinham onde sentar ou dormir, nem alimentos e lastimavam a perda de quase tudo (...). Sua 
casa, na rua Padre Antônio Genaro, que nunca tinha sido inundada, ficou sábado com 50 centímetros de água.” 
VILA CRISTÁLIA desânimo. GI, São Paulo, 12. fev. , 1982. p 1.
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enchentes, a lama, o mato crescido, as ruas esburacadas sem iluminação pública, a falta de 

redes de esgoto ou água, não davam perspectivas da melhoria de condições em curto prazo, 

situação que perdurou até meados da década de 1980, época em que mais pessoas ocupavam 

e trabalhavam na região outrora considerada distante do centro.

Região composta por residências construídas com base no trinômio: periferia, casa 

própria e auto-construção, em terrenos menos valorizados, localizados nas áreas sujeitas a 

alagamentos,  próximos aos rios,  endossando apontamento de Raquel  Rolnik de que “nas 

várzeas,  inundáveis,  que também vão se  implantar  as habitações  populares,  operárias,  da 

cidade de São Paulo”33 Ocasionalmente possuir  a casa não representou necessariamente a 

posse legalizada do terreno onde foi feita a construção, idéia que entendo como indiscutível 

para as famílias que moram nas favelas do bairro, como a de Heliópolis, por exemplo. As 

condições dos moradores desta parte do Ipiranga é similar à situação de outros moradores da 

cidade, se tomarmos ainda como base, dados apresentados por Rolnik.

...,  em 1990, 70% da cidade é irregular,  ilegal  ou clandestina. Ou seja, 70% da 
cidade estava construída de uma forma que não tinha nada a ver com a lei, que não 
seguia  a  lei,  ou que  discordava  da lei  ou discrepava  da lei.  (...)  não apenas as 
favelas, toda a periferia auto construída da cidade de São Paulo, os loteamentos 
irregulares, as casas construídas sem licença, enfim, a maior parte da cidade.34

Faz parte da paisagem urbana do bairro, atualmente, particularmente nos sub distritos 

do Cursino e Sacomã, casas simples, com tijolos aparentes, sem reboco ou quaisquer outros 

tipos  de  acabamentos,  normalmente  construídas  em  terrenos  de  meio  lote,  a  partir  de 

loteamentos com pendências de regularização junto à prefeitura, ocorridos principalmente a 

partir da década de 1960. Alguns processos de construção das residências foram registrados 

fotograficamente pelas  famílias  que  fizeram questão  de  perpetuar  as  diferentes  etapas  de 

construção  da  casa  própria.  Cada  fotografia  eqüivaleu  à  concretização  de  nova  etapa  no 

esforço pela construção da habitação, registrada para confirmar a realização conseguida às 

custas  de  muito  suor,  do  envolvimento  pessoal  para  trabalhar  nos  finais  de  semana  na 

construção.

Entre as habitações encontradas na região, algumas resultam das diversas invasões 

ocorridas  nos  terrenos  de  Heliópolis,  desde  os  anos  iniciais  da  década  de  1980,  favelas 

33 Sobre a divisão sócio-espacial da cidade ligada a interesses econômicos do capital industrial é significativo 
acompanhar as discussões de Raquel Rolnik que podem encaminhar para a percepção de que “..., as estradas de 
ferro se implantaram nas várzeas porque era mais fácil cortar trilho numa várzea plana (...), conseqüentemente 
os  armazéns e  as  indústrias também, em volta  das  estradas  de  ferro”  ROLNIK, Raquel, Lei  e  política:  a 
construção dos territórios urbanos. Obra citada, p. 142.
34 ROLNIK. Raquel, - Lei e política: a construção dos territórios urbanos. Obra citada, pp. 137 - 138. 
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originadas de ocupações ilegais na concepção jurídica, de terrenos públicos ou particulares, 

onde foram edificadas construções clandestinas de madeira, barracos, que nas narrativas dos 

seus  ocupantes  representavam  muito  mais  que  apenas  construções  provisórias  feitas  em 

terrenos de outrem, concretizavam, segundo depoimentos colhidos e outros publicados no 

Gazeta do Ipiranga, o sonho da moradia longe do aluguel. Com o passar dos anos, os barracos 

foram reconstruídos em alvenaria, situação que pode ser encontrada nos quatro cantos do 

bairro. 

As atividades econômicas encontradas em São João Clímaco resumem-se, além das 

indústrias, ao comércio de atendimento às necessidades básicas imediatas dos moradores das 

imediações, que recorrem à área do “alto ou velho” Ipiranga, ainda, ao centro da cidade de 

São  Caetano  do  Sul,  que  lhes  servem  como  áreas  comerciais  mais  satisfatoriamente 

desenvolvidas nas proximidades, quando têm necessidades de consumo.

O  Jardim  Patente  já  teve  muitos  problemas,  mas  hoje  desfruta  de  uma  infra-
estrutura bem desenvolvida. As ruas são asfaltadas e bem iluminadas, o transporte 
coletivo é organizado dando muitas opções para os usuários. Mesmo assim, a região 
ainda tem algumas carências para serem supridas. A falta de segurança é a coisa que 
mais  preocupa  seus  moradores.  (...)  eles  destacam  que  a  ausência  de  um 
policiamento mais ostensivo tem dado oportunidade para que delinqüentes reinem 
na Região.35 

No início do século XX, a cidade paulistana experimentava um enorme crescimento 

em todas as áreas, principalmente na indústria e na construção civil. Com a cidade de São 

Paulo  em  franco  desenvolvimento,  surgiram  diversas  novas  construções  e  criou-se  uma 

demanda  por  tijolos  e  telhas,  que  se  tornaram  produtos  procurados  e  valorizados, 

proporcionando o aumento no número de indústrias envolvidas na sua produção. Como, em 

boa parte do solo do Ipiranga de topografia irregular havia muita argila, cascalho e areia, 

próprios para a fabricação de cerâmica, tijolos, pavimentação e armação de concreto, o bairro 

ganhou importância no cenário citadino, por haver em seu perímetro abundância de água e 

grande quantidade de matéria-prima utilizada na fabricação destes produtos.36 O Ipiranga, 

pôde enfim, destacar-se economicamente. 

35 MORADORES pedem segurança. Jornal de São João Clímaco, São Paulo, 27 jul. 1994, p. 8. 
36 Uma família de tradicionais fabricantes de cerâmica em Marselha, na França, montou no Ipiranga, em l905, a 
Cerâmica “Saccoman Frères”. Por causa da importância da empresa no cenário local, o subúrbio foi nomeado 
Sacomã,  o  sobre  nome da  família  aportuguesado.  Américo Paschoalino Samarone,  após  aquisição  do 
empreendimento, muda o nome para Cerâmica Ipiranga, a empresa manteve a produção até 1950. Pode ser 
encontrado  em  mapas  da  Coleção  Aguirre,  existentes  na coleção  iconográfica  do Museu  Paulista  da 
Universidade de São Paulo, confeccionados antes da década de 1930, referências à diversos empreendimentos 
na  região  que  posteriormente  seriam identificados  como  “cerâmicas”.  Conhecidas  pelo  genérico  nome  de 
“olaria”.
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Na  primeira  metade  do  século  XX,  podiam  ser  encontradas  inúmeras  olarias  e 

cerâmicas nas margens dos rios e riachos do Ipiranga, evidências sobre tais empreendimentos 

estão representadas nos mapas da coleção Aguirre, referentes às décadas de 30 a 50 do citado 

século. Parte dos mapas trazem referências às diversas olarias localizadas às margens dos 

ribeirões, áreas identificadas como regiões alagadiças, nelas incluídas às margens do Rio dos 

meninos, na divisa com São Caetano do Sul, onde se localizam o Conjunto habitacional São 

Caetano e  a  Escola  Estadual  “Presidente  Tancredo Neves”.  Poderíamos considerar  que  a 

importância econômica e social da atividade produtiva, naquele momento histórico, garantiu 

visibilidade para a região em determinados documentos da época.

Parte  do  material  cartográfico  que  compõe  a  coleção  Aguirre,37 datado  de  1891, 

apresenta as terras que hoje englobaram o bairro de São João Clímaco como propriedade do 

Sr. Francesco Maria Caropreso, denominadas de Sítio dos Meninos da Vila de São Bernardo. 

Outro mapa posterior traduz o processo de divisão da gleba entre os herdeiros do antigo 

proprietário. Sucessivos momentos do processo de divisão territorial de terrenos no Ipiranga 

podem ser percebidos através pela análise de diferentes mapas e plantas de um mesmo local, 

construídos em épocas distintas, levando-nos a questionamentos sobre interesses motivadores 

dos diversos loteamentos existentes no bairro, em diferentes períodos históricos. 

Um mapa confeccionado em 1921,38 que abrange a grande área de São João Clímaco, 

contém identificação da região como “Morro Vermelho”, referência que pode ser tomada 

enquanto comprovação grafada das afirmações feitas por membros das famílias moradoras de 

São João Clímaco nas primeiras décadas do século passado. A falta de calçamento das ruas 

do bairro  na época pesquisada,  a  rubra poeira  ou o encarnado barro existente  na  região, 

representaram  lembranças  citadas  por  antigos  moradores,  dentre  aqueles  com  quem 

conversei.  Manusear  as  cartas  topográficas  permitiram  identificar  denominações  e 

simbologias específicas em relação aos espaços tratados como indicativos para diálogo com 

outros tipos de documentos.

É  significativo  perceber  que  na  década  de  30  do  século  passado,  áreas  do  Sacomã  e 

Heliópolis já tinham certos traçados reconhecidos pelos poderes públicos, representados na 

Planta da cidade de São Paulo,39 embora somente as principais ruas estivessem identificadas 

37 O mapa ic 5826,  integrante da Coleção Aguirre, pertencente à coleção iconográfica do Museu Paulista da 
Universidade de São Paulo, contém referência esclarecedora sobre o processo de divisão da terras onde hoje está 
o bairro de São João Clímaco. 
38 O mapa ic  6555,  outro exemplar  integrante da Coleção Aguirre,  pertencente à  coleção iconográfica do 
Museu Paulista da Universidade de São Paulo, que guarda informações esclarecedoras sobre o processo de 
divisão da terras onde hoje está situado o bairro de São João Clímaco. 
39 Referência percebida no mapa  AM, 746, Planta da cidade de São Paulo.  Nº 4.  Bairros Ipiranga e Vila 
Prudente, escala 1:25000, 1930. Mapa integrante da Coleção Aguirre, pertencente à coleção do Museu Paulista.



 45               

nos mapas, com os nomes, a exemplo da Estrada das Lágrimas e da Estrada de São Caetano, 

hoje denominada Avenida Almirante Delamare. Ainda na mesma década, a área hoje ocupada 

pelo condomínio era traçada em planta topográfica como região de “capoeiras”,40 visto que os 

mapas exibem vazios que representaram a falta de ocupação humana, levando-se em conta o 

processo legal de ocupação. Fontes de pesquisa que apresentam antigas denominações das 

ruas, memórias que perderam atualmente a significação de outrora, tendo em vista que ruas e 

avenidas tiveram suas nomeações antigas alteradas .

As ocupações de áreas deste bairro podem ser consideradas recentes frente à idade da 

cidade, resultantes de migrações de nordestinos principalmente, demanda que criou condições 

para  a  especulação  imobiliária  subordinada  à  expansão  fabril  metalúrgica  de  empresas 

localizadas à margem da grande rodovia denominada Via Anchieta.41 Até aproximadamente 

metade  do  quilômetro  treze,  na  divisa  com  Rudge  Ramos,  a  Via  Anchieta,  importante 

caminho  para  escoamento  de  mercadorias  produzidas  na  cidade,  está  nos  limites  de 

abrangência do Ipiranga, e é justamente neste trecho da rodovia onde se reuniram as maiores 

concentrações de indústrias do bairro, que por sua vez, motivaram a instalação de comércio e 

serviços,  além  do  surgimento  de  novos  aglomerados  residenciais,  dos  quais  o  Conjunto 

Residencial “São Caetano”, moradia de algumas crianças tomadas como sujeito da pesquisa.

O término das obras de construção do conjunto Residencial “São Caetano”, no início 

da década de 1980, somou ao bairro de São João Clímaco, um conjunto de pequenos prédios 

com três  andares,  erguidos  na  planície  formada  pelo  Ribeirão  dos  Meninos.  Residencial 

imaginado pelo Sindicato dos trabalhadores das empresas metalúrgicas do município de São 

Caetano do Sul, construído no terreno que abrigava um antigo estábulo da Cerâmica São 

Caetano, o Conjunto Residencial dispõe de uma infra-estrutura de 158.000 metros quadrados 

de área, composto por 38 blocos, cada qual, contando com 32 apartamentos, perfazendo um 

total de 1216 residências.

A quantidade de moradores do conjunto residencial  é estimada em torno de 5000 

habitantes, segundo informações da administração geral do residencial, “na maioria dos casos 

classe B1 e B2, os moradores possuem pelo menos um automóvel, telefone, e na maioria dos 

40 Pela região, havia mato e cerrado rasteiro como pode ser constatado no mapa topográfico de 1930 da coleção 
de  Aguirre.  As  terras  da  região  do  Ipiranga,  onde  hoje  existe  o  Complexo  Viário  Escola  de  Engenharia 
Mackenzie, já foram propriedades de Américo Samarone, segundo proprietário da cerâmica Sacomã, Samarone 
também  era  proprietários  de  grandes  áreas  na  região  hoje  compreendida  pelo  moinho  Velho  e  Sacomã. 
Referência comprobatória  do fato pode  ser  percebida na legenda do mapa,  ic  6361,  integrante  da Coleção 
Aguirre, pertencente à coleção iconográfica encontrado no Museu Paulista
41 A inauguração da obra viária denominada “Via Anchieta” no ano de 1947, novamente permitiu a chegada às 
cidades portuárias paulistas, em tempo e custo vantajosos, pela estrada de rodagem, via caminho da Serra do 
Mar.
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casos renda per capita acima de 8 a 10 salários mínimos.”42 O conhecimento das condições 

sócio-econômicas  dos  moradores  resultou,  segundo  informações  da  administração 

condominial,  da análise dos cadastros realizados e também, da alegada  aproximação entre 

administração geral e os moradores, facilitadas pelo trabalho de comunicação realizado pelos 

administradores através dos informativos publicados.

As famílias recém chegadas à região criaram uma demanda de vagas na pré-escola e 

ensino fundamental, que foram somadas às necessidades dos demais jovens do bairro.  Para 

satisfação da insuficiência de vagas no Ensino Básico, o governo do Estado edificou a Escola 

Estadual  de Primeiro Grau “Presidente  Tancredo Neves”,  dentro dos  limites do conjunto 

habitacional.

A  construção  da  escola  proporcionou  inicialmente  atendimento  institucional  aos 

moradores do conjunto e demais jovens do bairro que passaram a fazer parte da clientela 

escolar. No presente, a escola atende a alunos, oriundos de diferentes experiências sócio-

culturais, onde um conjunto de crianças com vivências diferenciadas se relacionam, trocando 

experiências de vida que se renovam e devem ser registradas. 

Decorrente da existência do conjunto habitacional São Caetano, a escola era prevista 

no projeto inicial do condomínio como uma área institucional. Denominada Escola Estadual 

de Primeiro Grau “do Conjunto Habitacional dos Metalúrgicos do ABCD”, a escola teve sua 

nomeação alterada em dezembro de 1985, através de Lei Estadual, passa a ser denominada, 

Escola Estadual de Primeiro Grau “Presidente Tancredo Neves.”

Por meio da ação de professores e outros profissionais ligados à escola “Presidente 

Tancredo Neves”, fez-se narrativas sobre crianças identificáveis, seus educandos, a partir de 

documentos oficiais e fotografias que proporcionaram uma série de informações sobre a vida 

escolar destas crianças. Outros documentos escritos oficiais relacionados à infância trataram 

sobre crianças matriculadas em toda a rede, produzidos pelos poderes centrais do Estado, 

destinados a todas as escolas, versam sobre crianças genéricas e tratam indiretamente destas 

crianças que fazem parte do presente estudo.

Dentre  as  reportagens  jornalísticas  veiculadas  pelos  jornais  de  bairro  Gazeta  do 

Ipiranga,  Jornal  de  São João  Clímaco e  nos  Informativos  do  Conjunto  Residencial  “São 

Caetano”, algumas selecionadas nos permitem pensar sobre quais espaços da região tiveram 

memórias alimentadas nestes veículos de comunicação, proporcionam, do mesmo modo a 

reflexão  e  questionamento  sobre  os  interesses  envolvidos  no  processo  de  sedimentar 

memórias.

42 EDITORIAL. Jornal Informativo do Conjunto Residencial” São Caetano” 24 ago. 1994, p. 7.
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Matérias publicadas no Gazeta do Ipiranga apresentaram a vila de São João Clímaco 

como longínquo espaço residencial, do mesmo modo, ressaltaram as iniciativas de moradores 

na  criação dos  primeiros estabelecimentos  comerciais  instalados,  sugerindo que há muito 

tempo o local já contava com uma incipiente rede de serviços. Embora as reportagens nos 

pareçam  mostrar  opiniões  favoráveis  em  relação  ao  lugar,  estas  narrativas  não  poupam 

críticas  aos  órgãos  governamentais  por  não  atenderem  satisfatoriamente  às  principais 

reivindicações dos moradores. O crescimento dos arredores esteve atrelado diretamente ao 

desenvolvimento das indústrias na região instaladas em função de interesses econômicos, que 

cortou espaços desocupados e criou novas áreas de interesses, um conjunto de inovações 

sócio-tecno-culturais que representaram transformações físicas e sociais no bairro.43

A  fig.  5,  foi  certamente  a  mais  divulgada  das  quatro  formas  de  representação 

43 Por causa da importância da empresa Cerâmica “Saccoman Frères”. no cenário no Ipiranga local, o subúrbio 
foi nomeado Sacomã, o sobre nome da família aportuguesado. Américo Paschoalino Samarone, após aquisição 
da empresa, muda o nome para Cerâmica Ipiranga, empresa que manterá sua produção até 1950. Podem ser 
encontradas nos mapas anteriores a década de 1930, referências a diversos empreendimentos na região que 
posteriormente seriam identificados como “cerâmicas”. Identificadas, pelo genérico nome de “olaria” nos mapas 
pesquisados da Coleção de Aguirre.

Figura 5: Autoria desconhecida. Fachada da Igreja de São João Clímaco. Período 1974 - 2005. Segunda  
metade da década 1970.
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fotográfica  que  nos  remetem à  memória  da  imagem  da  fachada  da  igreja  de  São  João 

Clímaco. Ela foi veiculada em reportagem nos dois jornais de bairro citados, quando eles 

trataram do bairro de São João Clímaco. Os jornais exibiram fartamente esta imagem de São 

João  Clímaco  embora,  muitos  dos  freqüentadores  da  igreja  com  quem  conversei,  não 

gostassem do estilo arquitetônico da mesma. Foi freqüente, nestas conversas, comentários de 

que a construção não se assemelhava a uma Igreja católica.

As  ações  das  Igrejas  Católicas  localizadas  no  subdistrito  do  Sacomã,  e  sua 

importância  histórica,  como  centro  religioso  e  social,  desta  parte  da  cidade  é  inegável, 

difundidas  por  diferentes  sujeitos  com  diferentes  intensidades  de  acordo  com  o  vínculo 

mantido. As igrejas católicas locais tiveram suas atuaçoes sócio-religiosas ressaltadas pelos 

jornais citados. Todas as reportagens publicadas foram enaltecedoras quanto ao papel das 

Figura  6: Autoria desconhecida. Fachada Capela de São João Clímaco em 1951. imagem que mostra a  
primeira forma arquitetônica da capela. Coleção fotográfica da Igreja de São João Clímaco. 1951.
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igrejas  para os moradores da localidade, nenhuma delas fez críticas diretas à sua atuação 

enquanto instituição, ou teceu reclamações contra ela, que fossem tema de reportagens dos 

informativos trabalhados.

Matérias publicadas sobre 

a religiosidade católica, ou sobre 

ações sociais desenvolvidas pelas 

igrejas  católicas  do  bairro 

revelam  estratégias  utilizadas 

pelo  jornal  para  aproximação 

com  seus  leitores,  buscou  criar 

identificação  através  das 

temáticas  que  publicou,  os 

católicos  interessados  nestas 

reportagens  eram  parte  do 

público  alvo  do  jornal,  que  ao 

publicar  sobre  as  atividades 

religiosas  desenvolvidas  pela 

igreja do bairro tinha também por 

objetivo, criar afinidades como os 

leitores  ligados  à  religiosidade 

católica.

Das  realizações 

destacadas  pelos  jornais 

abordados  podemos  citar  o 

amparo às famílias mais carentes 

do  bairro,  o  que  pôde  ser 

percebido  por  meio  de 

reportagens  que  explicitaram 

ações  realizadas  no  processo  de 

alfabetização e escolarização de um local distante, também, em temáticas que abordaram a 

formação de monitorias que reproduziriam conhecimentos para aproveitamento racional de 

alimentos por moradores da favela. Promoveram a disponibilização de atendimentos médico, 

odontológico  e  psicológico  para  crianças  e  adultos  desprovidos  de  direitos  considerados 

fundamentais.

Figura  7:  Autoria  desconhecida.  Crianças  vestidas  para 
celebração  do  ritual  católico  da  Primeira  comunhão,  junto  ao 
padre Benno Hubert Stollenwerk. Coleção fotográfica da Igreja de  
São João Clímaco. Fotografia realizada entre 1930 -1940.
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O estabelecimento da paróquia de São João Clímaco, a matriz local, tem sua trajetória 

ligada à família João Mendes, que em fevereiro de 1892, solicitou licença para a construção 

de uma capela, sob a invocação de São João Clímaco,44 santo de devoção da família. Quatro 

anos mais tarde novo pedido da família, nesta oportunidade, para celebração de missas, foi 

atendido por dom Joaquim Arcoverde. Em 1909, a propriedade de 2.000 metros quadrados, 

onde havia sido erguida a capela foi comprada pela família de Francisco Rodrigo Seckler, que 

em dezembro de 1951, doou o terreno onde se encontrava a capela à mitra arquidiocesana. 

Dois anos a partir desta data, a pequena capela conforme pode ser observada pela fig. 6, foi 

elevada a paróquia, conservando o orago de São João Clímaco, onze anos após a igreja já 

havia sido reformada, e ganha aparência diferente. 

Mapas confeccionados na década de 30 do século passado que serviram de base para 

o processo de loteamento de áreas do bairro identificam a Igreja de São João Clímaco, como 

ponto de referência, que por muito tempo, desempenhou o papel de centro religioso católico e 

social  do  bairro,  espaço  onde  se  reuniam  as  crianças  e  seus  familiares,  moradores  das 

adjacências para realização das obrigações religiosas e práticas sócio-culturais.

O Jornal de São João Clímaco tanto quanto o Gazeta do Ipiranga proporcionaram 

espaços para divulgação das realizações das igrejas católicas do bairro. Os jornais publicaram 

também extensas reportagens sobre o padre Benno,45 importante líder religioso de São João 

Clímaco,  construtor  do  prédio  atual  Igreja  de  São  João  Clímaco.  Das  famílias  católicas 

participantes,  muitas  destacaram  a  figura.  do  Padre  Benno,  fotografado  na  fig.  7,  líder 

religioso de fundamental referência que confundiu sua vida com sua obra no bairro. O padre 

foi tema de reportagens dos jornais e contou com amplo espaço nas sua páginas.46 Religioso 

44 Um resumo histórico das fases de construção da Igreja de São João Clímaco pode ser encontrado na obra 
Catolicismo em São Paulo, da qual foi retirada a citação a seguir . “..., no dia 29 de junho de 1953, a capela foi 
elevada à paróquia, conservando o orago de São João Clímaco, por decreto do cardeal arcebispo Carlos Carmelo 
de  Vasconcelos Motta.” Catolicismo em São Paulo. Período republicano. Igrejas e cotidiano e São Paulo 
(século XX), p. 672.
45 Um  pequeno  histórico  da  bibliografia  do  Padre  foi  impressa  no  obituário. O  padre  Benno  Hubert 
Stollenwerk, foi pároco da Igreja Católica de São João Clímaco, desde 05 de novembro de 1961, até sua morte no 
dia 22 de novembro de 2000, trabalhou durante 39 anos. Benno Hubert Stollenwerk, nasceu na Alemanha em 21 de 
abril de 1929. Estudou Filosofia e Teologia no Seminário Maior de Knechtstenden (Colónia). Recebeu a Ordenação 
Sacerdotal em 22 de abril de 1956 e no ano seguinte, em 27 de junho de 1957 veio para o Brasil, de onde não mais voltou. 
Faleceu aos 71 anos de idade e foi sepultado em São Paulo.
46 Reportagens  veiculadas  sobre  São  João  Clímaco  relacionadas  ao  histórico  do  bairro,  nos  veículos 
consultados, fizeram referencias ao padre, suas narrativas e memórias compuseram parte da história local “- 
Quando vim para cá, não tinha luz, nem água encanada. A nossa igreja estava localizada no mesmo lugar, 
existindo desde 1954. Na época, era apenas uma capelinha de barro. Decidimos, então, fazer uma construção de 
alvenaria. Começamos a edificá-la em  set. de 1961 e só terminamos em  78.- Diariamente, vários moradores 
procuram padre Benno, que também é muito conhecido como psicólogo. Só no ano passado, ele atendeu cerca 
de  3.914 pessoas,  não só da região como também de toda a cidade e diversos Estados.  Vieram para pedir 
orientações  religiosas,  psicológicas,  familiares,  educacionais  e  sociais.”  SÃO JOÃO CLÍMACO (III)  Os 
depoimentos dos moradores antigos. GI, São Paulo, 6. ago. 1982, p. 7. Noutras reportagens o padre é assunto 
central para apresentação do bairro. A exemplo “O padre Benno chegou em 1957, e ajudou a construir a nossa 
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que  soube  articular  o  grupo  de  fiéis  nas  suas  atividades  desenvolvidas,  tanto  naquelas 

relacionadas a práticas religiosas, quanto nos trabalhos de cunho social. 

A ampliação do espaço físico da paróquia de São João Clímaco acompanha o crescimento do 

bairro e do número de fiéis que a freqüentava, indica ainda, um provável sucesso do processo 

de articulação dos padres junto à comunidade local, já que as reformas e ampliações da Igreja 

estavam vinculadas  à  arrecadação  de  fundos  monetários  doados  por  fiéis.  Por  meio  das 

articulações dos padres da Igreja, foram concretizadas as reformas e ampliações físicas pelas 

quais  passaram  o  prédio  da  igreja,  transformações  observadas  nas  diferentes  fotografias 

concebidas da fachada da Igreja,  ocasiões em que a igreja tinha diferentes características 

arquitetônicas. A fig. 8, que representa a fachada da Igreja no período 1960-1974, serviu de 

inspiração para a reforma que passa a Igreja no biênio 2005-2006. Muitas famílias moradoras 

história. 'Só duas ruas eram asfaltadas. a Estrada de São João Clímaco e a Protocolo. O Rio aos Meninos, aquele 
da divisa com São Caetano, era limpo, limpíssimo e havia muitos peixes. Embora, o bairro já tivesse luz elétrica. 
Água ainda era tirada do poço. O meio de transporte precário obrigava as pessoas a andar a pé até o largo do 
Sacomã. Só ali se conseguia ônibus. Quando vim morar aqui, a igreja era apenas uma capelinha. A escadaria era 
maior que o próprio templo.' ” UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA.  Jornal de São João Clímaco, São 
Paulo, 20 jul. 1994, p. 2.

Figura  8:  Autoria desconhecida. Segunda fachada da Igreja de São João Clímaco. Estilo arquitetônico  
existente desde fins da década de 1950, até 1974. Coleção fotográfica da Igreja de São João Clímaco. 1962.
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do conjunto habitacional São Caetano, freqüentavam a Igreja de São João Clímaco, que desde 

o ano de 2003, tinha os trabalhos religiosos dirigidos pelo padre Édson Donizete Toneti.47 

Outra importante referência de memória para o bairro, a Igreja de Santa Edwiges, fica 

localizada igualmente na Estrada das Lágrimas. Mais nova e menor em relação à igreja de 

São João Clímaco, tem sua história iniciada em 1923, com a construção de uma pequena 

capela  no  importante  caminho que  dava  acesso  ao  litoral,  onde  existiam pequenas  casas 

dispersas. A devoção a Santa Edwiges se intensificou no Brasil com a imigração polonesa,48 

as ações praticadas em vida, pela santa, segundo padre Alfeu,49 influenciou na vocação pela 

causa dos endividados, direcionando o tipo de fiéis que procuram a Igreja.

Em louvor a Santa Edwiges, foi construída na Estrada das Lágrimas uma capela que 

em 1960 foi transformada em paróquia para atender à procura de fiéis que vinham de bairros 

distantes da cidade trazer flores para a padroeira dos pobres e endividados. A partir de 1983, 

47 O  padre  Edson Donizete Toneti,  nascido  a  29  julho  de  1970  em Monte  Aprazível  São  Paulo,  teve  a 
ordenação do seu presbiterado em 14 de abril de 1996, em São Paulo.  Catolicismo em São Paulo. Período 
republicano. Igrejas e cotidiano e São Paulo (século XX), p 584.
48 Na Polônia,  Santa  Edwiges  é  venerada  como padroeira  das  famílias,  das  igrejas  em construção  e  dos 
políticos. Quando viva,segundo biografia financiou a construção de várias igrejas e mosteiros. Nascida em 1174, 
na  Bavária  (Alemanha),  teve  cinco  filhos.  Distinguiu-se  por  um profundo espírito  de  oração,  penitência  e 
caridade. Socorria os enfermos, idosos, viúvas e encarcerados por dívidas.
49 O Padre Alfeu Leônidas Teodoro, pároco no Santuário de Santa Edwiges, foi meu contato na Igreja. Ele 
quem indicou o trabalho da (OSSE) Obras Sociais Santa Edwiges e o núcleo Casa da Criança Santa Ângela.

Figura 9: Autoria desconhecida. Interior da Igreja Católica de São João Clímaco, crianças durante a missa  
de Primeira comunhão. Coleção fotográfica da Igreja de São João Clímaco. Segunda metade da década de  
1950.
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iniciou-se a construção da atual igreja, inaugurada no dia 16 de out. de 1991, e elevada a 

santuário em 18 de abril de 1997.

A Igreja  de Santa Edwiges teve seu trabalho de ação social  ressaltado através  de 

reportagens dos jornais locais, imagens fotográficas dos momentos em que se encontrava 

cheia  de  fiéis  quando  da  comemoração  da  padroeira,  e  outros  quando  seus  membros 

desenvolviam programas sociais, direcionaram leituras e criaram concepções sobre a Igreja, 

corroborando a idéia defendida por Maria Lúcia montes que “... o catolicismo se projeta na 

Figura  10 Autoria: Antônio Maldonado. Fotografia de Cristina e Rafael Maldonado, juntos ao padre  
Benno Hubert Stollenwerk, após a cerimônia da Primeira comunhão, dentro da Igreja Católica de São 
João Clímaco. Coleção fotográfica da família de Cristina Maldonado. 1999.
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vida social e política engajando-se decididamente na via da ‘opção pelos pobres’,...”50 igreja 

que  ganhou  visibilidade  nas  reportagens  do  Gazeta  do  Ipiranga  enquanto  instituição 

preocupada  com os  problemas  sociais  que  afligiam as  crianças  moradoras  do  Heliópolis 

refletida na realização de atividades dirigidas à saúde e alimentação, bem como viabilizou 

projetos infantis,  sendo o maior deles a contribuição para construção da Casa da Criança 

Santa Ângela. 

Ao  trabalharmos  fotografias  registradas  há  décadas  atrás  no  bairro,  juntadas  a 

depoimentos  de  alguns  antigos  moradores,  percebemos  narrativas  que  criam  imagens  e 

valorizam  certos  eventos  religiosos  que  constituíam  importantes  acontecimentos  sócio-

religiosos,  dos  quais  grande  parte  dos  católicos  locais  participavam,  particularmente  as 

crianças,  ainda  que  apenas  assistindo.  As  fotografias  de  rituais  religiosos  específicos 

apresentam vias  e  construções  como  espaços  públicos  para  realização  de  certas  práticas 

religiosas, fossem elas, rituais da igreja católica ou ainda da igreja evangélica.

Dentre  o  material  recolhido na Igreja  Católica de São João Clímaco encontramos 

50 MONTES. Maria Lúcia, - As figuras do sagrado: entre público e o privado. História da vida privada no 
Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. Vol. 4. coordenador-geral da coleção Fernando A. Novais. 
organizadora do volume Lilia Moritz Schwarcz-SP: Cia. das letras, 1998, pp. 90 - 91. 

Figura 11: Crianças do grupo de catequistas na Igreja de São João Clímaco, fotografia do acervo da Igreja  
de São João Clímaco. No registro. Na imagem esta presente Cristina Maldonado, participante do curso.  
Coleção fotográfica da Igreja de São João Clímaco. 1995.
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fotografias relacionadas à educação formal de crianças, principalmente alunos das escolas 

associadas51 que na época funcionava em um barracão construído ao lado da igreja como 

pode  ser  percebido  na  observação  de  detalhe  da  fig.  6.  No  âmbito  religioso  existem 

numerosas  fotografias  de  primeira  comunhão  de  diferentes  temporalidades.  O  centro  da 

representação foi o prédio da Igreja, desde os tempos da primeira capela, incluindo as três 

formas arquitetônicas pelas quais passou a matriz do bairro, em várias temporalidades de 

execução, o que fica claro a partir da visualisação das fig. 5, 6 e 8, momentos em que Igreja e 

a  pequena área ao seu redor foram registradas e  captaram reformas prediais,  cerimoniais 

religiosos diversos como casamentos e  primeira  comunhão. Celebrações que constituíram 

referentes dos registros fotográficos ajuntados em decorrência do trabalho de pesquisa para a 

celebração do 50º aniversário da capela do bairro.

Parte do conjunto fotográfico sofreu um processo de ampliação dos originais, todas 

imagens  foram  copiadas  no  papel  fotográfico  em  tamanho  aproximado  de  15X21  cm, 

perdendo portanto a referência do tamanho original. Alguns exemplares são notadamente no 

formato Cartão de visite 5X7 cm, em preto-e-branco, exemplares fotográficos esmaecidos 

pela ação do tempo nos materiais. 

51 Atualmente, no espaço onde existia o barracão em que funcionava as “Escola Associadas” foi construída 
uma escola municipal denominada Escola Municipal de Ensino Fundamental “Campo Salles.”

Figura 12: Crianças do grupo de catequistas na Igreja de São João Clímaco, fotografia do acervo da Igreja  
de São João Clímaco. No registro. Na imagem esta presente Cristina Maldonado, participante do curso.  
Coleção fotográfica da Igreja de São João Clímaco. 1995.
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Alguns  dos  registros  foram  confeccionados  por  fotógrafos  profissionais,  embora 

apenas um deles possibilite confirmar tal afirmação. Porém, o fato de registrarem enlaces 

matrimoniais  ocorridos  no  interior  da  igreja,  retratando  reconhecidos  componentes  da 

comunidade, permite imaginar que o fotógrafo era um importante profissional da região. Nas 

fotografias  em preto-e-branco são raros os  momentos que podem ser denominados como 

cotidianos informais, as fotografias trazem na maioria dos seus referentes atividades sociais 

que se relacionavam à atividades religiosas, uma existindo em função da outra, fortificando-

se mutuamente, como observado nas fig. 9 e 10, que registraram algumas destas ocasiões. 

A  transformação  de  práticas  comemorativas  católicas  acarretou,  por  exemplo,  no 

desuso, de crianças serem fotografadas com roupa de gala, vestimentas muitas vezes, obtidas 

por empréstimo para realização do ato por fotógrafos profissionais em cenários artificiais por 

ocasião  da  primeira  comunhão  conforme  registrado  na  fig.  7.  Mudanças  de  práticas 

comemorativas católicas registradas em fotografias familiares do dito ritual, confeccionadas 

na década de 1990, por familiares de determinadas crianças, a exemplo da fig. 10, bem como, 

aquelas confeccionadas neste mesmo período, que fazem parte do acervo da “Igreja Católica 

de São João Clímaco”, fig. 11, fotografias de crianças nos cursos de catecismo, participando 

de procissões e missas.

Fotografias agrupadas por incentivo da Igreja de São João Clímaco demonstraram 

numerosas  utilizações  dos  caminhos  para  práticas  religiosas:  procissões,  novenas  e 

quermesses  garantiam  reconhecimento  e  relevância  a  determinados  espaços  locais, 

valorizando a atividade religiosa. Crianças e adultos, trajados especialmente para o evento 

religioso foram registrados acompanhando padres e imagens sacras pela região.

Rituais  religiosos  católicos  como  os  que  apontou  Maria  Lúcia Montes,52 

representaram importância para as famílias que procuraram registrá-los. Em décadas passadas 

foram momentos para que determinados profissionais do ofício de fotografar, realizassem seu 

trabalho. O advento da máquina fotográfica automática acessível ao grande público facilitou a 

transferência e deslocamento do registro religioso, particularmente da criança, como função 

do fotógrafo profissional, para o fotógrafo eventual. Evoluções técnicas dos equipamentos e 

suprimentos fotográficos resultaram na substituição do fotógrafo profissional pelo amador e 

eventual, aquele que doravante registraria os momentos que considerou importantes para a 

52 Dentre os momentos familiares eternizáveis “Batizado, crisma, primeira comunhão, casamento, missa de 
bodas de prata e de ouro, de corpo presente, de sétimo dia, de mês, de ano de aniversário, São cerimônias que no 
catolicismo, ungem com a benção da sacralidade esses momentos de ruptura e transição. (...), uma confirmação 
do  seu  pertencimento  a  comunidade,  na  reiteração  das  verdades  da  fé  de  seus  ancestrais...”  ocasiões  que 
ganharam destaque e formaram temáticas de registros. MONTES. Maria Lúcia, - As figuras do sagrado: entre 
público e o privado. Obra citada. 158.
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família nos espaços religiosos em que eles aconteceram.            

Ritos  católicos  abundantemente  registrados  explicitam  a  interligação  de  espaços, 

Figura  13 Autoria:  Antônio Maldonado.  Basílica de  Nossa Senhora.  Aparecida do Norte.  São Paulo.  O 
Senhor  Antônio  considerou  esta,  a  fotografia  que  já  tirou.  Coleção  fotográfica  da  família  de  Cristina  
Maldonado. 1987.

Figura 14: Autoria: desconhecida. Fotografia do Museu Paulista e Parque da Independência. Ocasião de 
reforma do jardim frontal que compõe o parque da Independência. Fotografia/negativo de vidro bromuro. 
Coleção fotográfica do Museu Paulista. 1930.
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através de práticas religiosas desenvolvidas nos ambientes privados e públicos, a procissão 

representada na fig. 12, guardou esta imagem. Outras fotografias tencionavam confirmar a 

freqüência  a  determinados  espaços  públicos  religiosos  e  trouxeram  nos  seus  referentes, 

igrejas,  particularmente  à  do  bairro,  viagens  a  santuários  religiosos  regionais.  Visitas  a 

santuários  católicos  significativos,  como à  estátua  de Padre  Cícero,  ou  principalmente,  à 

Basílica  Nacional  de  Nossa  Senhora,  em  Aparecida,  São  Paulo,  constituíram-se  em 

oportunidade  onde  crianças  se  deixaram  registrar  defronte  a  igrejas  e  catedrais 

enquantodesfrutavam  do  turismo  religioso,  demonstração  de  práticas  e  espaços  da 

religiosidade visualizados na fig. 13.    

Práticas  religiosas,  principalmente  as  católicas,  foram  encontradas  em  todos  os 

conjuntos  documentais  manuseados.  Contabilizar  a  quantidade  total  de  fotografias,  em 

relação à quantidade de representação desta temática sugeriram questões sobre o porquê da 

repetição desta imagem infantil? Que objetivos terão estas representações? O que justifica a 

superexposição da imagem de crianças, nestas condições, tão presentes nos álbuns?  

Durante  todo o  ano,  moradores  do  Ipiranga  e  demais  bairros  da  cidade,  além de 

pessoas que visitam São Paulo, fizeram e ainda fazem, do Parque da Independência53 e suas 

imediações,  diferenciados  usos,  como por  exemplo,  passeios  familiares,  neste  espaço  do 

bairro assistem as apresentações de danças, artes marciais e shows musicais. Sujeitos que 

percebem o conjunto histórico arquitetônico com distintos significados. Lazer e desfrutar da 

oportunidade  para compartilhar  com suas  crianças  a  imensa  área  verde  do parque  foram 

afirmações presentes nas conversas e, ratificadas mediante a apresentação de fotografias por 

algumas famílias.  

Fotografias  que  registraram  a  proximidade  e  cumplicidade  entre  pais  e  filhos,  e 

também pequenas transgressões permitidas, como baixar as calças para ser fotografado de 

cuecas frente a uma das árvores do parque, cena selecionada por transmitir atitude pouco 

comum frente  a  outras  fotografias  de  crianças  apresentadas,  que  trouxeram o  Parque  da 

Independência como cenário. A Justificativa da mãe, nascida em Portugal, para tal fotografia 

do filho, fig.  14,  constituiu no objetivo de registrar um momento de irreverência de uma 

criança  levada  porém,  em  conversas  ela  manifestou  um  certo  descrédito  em  relação  a 

melhoria a  curto prazo,  das  condições sócio-econômicas do Brasil.  Revelou por meio da 

imagem  fotográfica  do  seu  filho,  um  sarcasmo  em  relação  ao  símbolo  de  memória  da 

Independência do Brasil em relação à Portugal. 

53 O Parque Independência é o complexo compreendido pelo Monumento da Independência, a Pira, o Museu 
Paulista (do Ipiranga), a Capela Imperial, a Casa do Grito, o Jardim Francês, o Horto Botânico e parte do riacho 
do Ipiranga. Sua área alcança os 161.331m², em 1975, foi tombado pelo Condephaat.
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Embora enfrente problemas comuns aos demais bairros da cidade,54 em determinada 

54 Os problemas enfrentados pela região, não poucos na época da pesquisa, foram abundantes a cada edição do 
jornal escolhido para trabalho. “...  trânsito, transportes, saúde, educação, habitação, enchentes, pavimentação, 
iluminação, planejamento urbano e violência - assuntos que também atingem e interessam de perto à população 

Figura 15: Autoria: desconhecida. Fotografia do Museu Paulista e Parque da Independência. Ocasião de  
reforma do jardim frontal que compõe o parque da Independência. Fotografia/negativo de vidro bromuro.  
Coleção fotográfica do Museu Paulista. 1930.

Figura 16: Autoria desconhecida. Crianças estudantes da Escola Estadual “Presidente Tancredo Neves” no  
Parque da Independência,  momentos  de preparação para o desfile  cívico de  “7 de  Setembro”.  Coleção  
fotográfica da Escola Estadual “Tancredo Neves”. Segunda metade da década de 1985.
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época do ano, o “Sete de setembro”, por ter sido palco da Independência, o bairro desfruta 

hoje  seu ápice de visibilidade histórica.  Normalmente na semana da significativa data,  o 

Monumento à Independência,  o Museu do Ipiranga55 e  adjacências são transformados em 

espaços de comemorações e desfiles; eventos cívicos nacionais transformam o conjunto em 

espaço  de  civismo  e  patriotismo,  época  propícia  para  exaltação  de  momento  histórico 

cristalizado na memória dos paulistanos.   

O  Monumento  do  Ipiranga56 representa  um  espaço  social  que  concretiza  a  idéia 

surgida meses após a Proclamação da Independência, ainda em 1823. Construção revestida de 

granito claro, com estátuas de bronze, das quais praticamente metade foi fundida na Itália.

 Suas dimensões visíveis alcançam os vinte e cinco metros de altura. A base forma um 

quadrado com quarenta  e  um metros  de lado.  Considerado patrimônio nacional,  é  marco 

memorial histórico brasileiro, no bairro teve relevante papel no seu processo de ocupação 

como afirma na sua dissertação de mestrado Rodolfo C. Martino.

... em 1.883, com início do projeto e da construção do monumento, hoje ocupado 
pelo  Museu  Paulista,  e  finalmente  com  a  construção  do  atual  Parque  da 
Independência  é  que  o  bairro  passou  a  ter  uma  ocupação  com  características 
Urbanas.57 

Dois  anos  depois,  a  poucos  metros  do  palco  da  independência,  principiava  os 

trabalhos de edificação de um imóvel fadado a ser um local de ensino de ciências físicas, 

matemáticas e naturais. Previa inicialmente o projeto, a construção de um palácio em estilo 

renascentista italiano,58 figurando um “E”, um corpo central e duas alas laterais. O prédio 

entregue  em 1894,  foi  inaugurado  oficialmente  a  Sete  de  setembro  de  1895,  expondo  o 

ajuntamento  de  diferentes  coleções,  particulares  e  públicas  que  criaram  um  corpus 

documental  transportado  para  o  novo  prédio  do  Ipiranga,  onde  o  Museu  Paulista  da 

Universidade  de  São  Paulo,  passou  a  funcionar,  embora,  o  prédio  não  estivesse  ainda 

totalmente concluído. O abandono do projeto inicial  como estabelecimento de ensino, foi 

potencializado pela eliminação das alas laterais, previstas no projeto original.

Fotografias  executadas  em  diversas  épocas  têm  como  imagens  o  Monumento  da 
do Ipiranga. Principalmente das regiões periféricas do bairro - as previsões não são nada animadoras,...” OS 
ANOS 80. Uma década de problemas para o Ipiranga. GI, São Paulo, 11 jan. 1980, p. 3.
55 Museu do Ipiranga é a denominação pela qual é popularmente conhecido o Museu Paulista da Universidade 
de São Paulo.
56 Monumento do Ipiranga é a denominação popular do Monumento à Independência.
57 MARTINO, Rodolfo  C.  –  Museu  do  Ipiranga.  A  Nova  Imagem  de  uma  Instituição  Centenária. 
(Administração  João  Sebastião  Witter  1994/1999) Dissertação  de  Mestrado  em  Comunicação  Social, 
Universidade Metodista de São Paulo, 2001. Digitado, p. 45.
58 Projeto apresentado pelo engenheiro-arquiteto italiano Tommaso Guadenzio Bezzi, com execução confiada 
ao empreiteiro Luiz Pucci.
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Independência e o prédio do Museu Paulista, a exemplo da fig. 15, existentes na sua própria 

coleção iconográfica, nas quais foram adicionadas informações quando da revelação, além de 

outros documentos escritos, que proporcionam a percepção das transformações executadas no 

relevo  da  região.  Fotografias  das  duas  primeiras  décadas  do  século  XX  permitiram 

acompanhar  desde  antes  da  execução  do  primeiro  ajardinamento  na  frente  do  Museu, 

características do jardim original, e o processo de remodelação que sofreu quando ganhou o 

novo paisagismo, diferente daquele encontrado atualmente, visível na fig. 14. É importante 

notar que o Museu Paulista preservou uma imagem de si em diferentes temporalidades, o que 

permite  uma  visão  baseada  nas  possibilidades  da  expressão  fotográfica.  Que  objetivos 

vislumbrou a  instituição  em acolher  múltiplas  imagens  do  seu  processo  de  construção  e 

reforma? Que sujeitos podem ser observados nestas fotografias de construções? Que usos 

sociais as crianças observadas faziam desse espaço?

A visibilidade do Parque da independência no bairro foi reforçada com as reportagens 

veiculadas  pelo  Gazeta  sobre  as  festividades  do  “Sete  de  Setembro”,  lá  realizadas 

anualmente. Divulgou roteiros dos eventos e insinuou em seus textos,59 a obrigatoriedade de 

participação  dos  moradores  do  Ipiranga  nas  atividades  comemorativas,  ressaltando  a 

importância histórica do momento para o país, e especialmente para o bairro. Do mesmo 

modo,  apresentou  o  jornal,  ano  após  ano,  fotografias  das  festividades  comemorativas, 

crianças e adultos anônimos foram registrados em instantes de práticas cívicas ou momentos 

descontraídos, exemplificou a participação e acompanhamento dos eventos quanto reportou 

textual e visualmente atividades anuais realizadas. 

Imagens  criadas  e  veiculadas  no  jornal  retrataram  variações  na  grandiosidade  e 

eloqüência  comemorativas,  nos  determinados  anos,  crianças  desfilando,  representando 

escolas, grupos de escoteiros e outras instituições evidenciaram o evento como momento de 

práticas de civismo, socialização e lazer. Publicaram opiniões dos moradores pertinentes às 

programações e aceitações das festas, frente às expectativas de alguns moradores, motivando 

elogios e reclamações de participantes em relação à grandiosidade do evento organizado.  

O Parque da Independência foi transformado em local de danças e desfiles, atividades 

atreladas  a  conteúdos  curriculares  específicos  de  determinadas  áreas  do  conhecimento 

escolar, ou vinculadas às festividades cívicas, religiosas, culturais, ou mesmo, a calendários 

59 Apelos e convites para que os moradores do Ipiranga participasse dos eventos festivos programados foram 
veiculados constantemente no jornal “A população está convidada a participar do programa comemorativo, que 
terá inicio pela manhã e incluirá concerto da Banda e do Coral da Policia Militar, apresentação da Orquestra 
Sinfônica  Municipal,  culminando  com a  'Oração  à  Pátria’  e  um 'quadro  vivo'  sobre  a  Independência.  As 
festividades estão sendo promovidas pela Secretaria Municipal de Cultural. Administração Regional do Ipiranga 
e Policia Militar do Estado de São Paulo”. AMANHÃ no Monumento. GI, São Paulo, 6. set. 1985, p. 1.
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específicos e datas significativas para o Tancredo. Oportunidades em que crianças, no papel 

de alunos, foram fotografadas por professores, que devido à importância atribuída ao evento e 

ao registro fotográfico, arquivou-o junto a outras fotografias encontradas na escola, criando 

memórias solenes de participações cívicas festivas.

Comemorações do “Sete de Setembro” incluíram atos cívicos, como os demonstrados 

pelas  fig.  16 e  17,  igualmente com rituais  ecumênicos que contaram com a presença de 

representantes das Igrejas católicas e evangélicas indicando a intenção dos realizadores, em 

promover um evento com caráter democrático que proporcionou a participação social, cívica, 

religiosa  dos  freqüentadores.  Os  preparativos  para  as  festividades  cívicas  constituíram 

temáticas de reportagens, oportunidades que, quando o Gazeta julgou conveniente, usou para 

atacar determinadas autoridades públicas de omissão para com o importante memorial  da 

Independência, ícone da história nacional.60

60 Quando houve interesse por parte do jornal, ele criticou o descaso que ocasionava descaracterização do 
importante monumento nacional, que aos pouco perde sua coloração original, embaçando o símbolo de memória 
do bairro.  ,  “Após 13 anos -  isto  não acontecia  desde o Sesquicentenário -  o  Monumento do Ipiranga foi 

Figura 17: Autoria desconhecida. Desfile de crianças em comemoração à Independência do Brasil. Av. D.  
Pedro II, frente ao Parque da Independência. Ipiranga- SP no dia Sete de Setembro. Fotografia publicada 
no  GI,  edição  1066,  p.  1.  Reportagem “Semana  da  Pátria,  bairro  preparado  para  as  festividades”.  
Coleção fotográfica do Jornal Gazeta do Ipiranga. 31 ago. 1979.
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A preparação do complexo memorial para as comemorações da significativa data se 

justificava na medida em que nessas ocasiões, diversas pessoas do bairro para lá se dirigiam 

com o intuito de assistir aos desfiles e apresentações programados, tanto quanto, participar 

deles,  prática  executada  principalmente  por  crianças  vinculadas  a  grupos  de  escoteiros  e 

escolas, por exemplo. E, justamente no conjunto fotográfico da escola “Presidente Tancredo 

Neves” percebemos exemplares que perpetuaram em suas imagens, ampliações dos locais de 

saberes,  dentre  elas  registros  do  Parque  da  Independência.  Registros  fotográficos  que 

cristalizaram  crianças  exercitando  civismo  e  patriotismo  em  espaços  do  Ipiranga 

transformados  para  tais  fins.  Assim,  as  crianças  eram  exibidas  como  se  estivessem  em 

perfeita consonância com as práticas cívicas da nação.

Acontecimento digno de grandes comemorações, momento de visibilidade do bairro 

perante a cidade e o país, o “Sete de Setembro” serviu como referência para criação da data 

oficial  de  aniversário  do  bairro,  evento  que  certos  grupos  sócio-econômicos  procuravam 

destacar  junto  à  população  leitora.  Construir  novos  marcos  históricos  no  bairro,  levantar 

referências de memórias, como bicas d’água e lagoas existentes outrora, a árvore, os antigos 

percursos. Destacar datas históricas significativas e atribuir uma à região foram estratégias 

articuladas pela Associação Comercial, pelo administrador regional que contavam como porta 

voz, o representante político na Câmara municipal, então vereador, Almir Guimarães61 iniciou 

estudos com este fim.

Em  resposta  aos  anseios  e  interesses  desta  parcela  da  comunidade  local, 

principalmente  dos  comerciantes,  a  proposta  de  criação  do  “Dia  do  Ipiranga”  é  aceita  e 

evidentemente  relacionada  diretamente  ao  representativo,  “Sete  de  Setembro”,  época  que 

possibilitaria intercalar aniversário no bojo das comemorações da Independência, importantes 

marcos históricos da região. A aprovação de lei 

transformou o dia 27 de setembro na data oficial de aniversário do Ipiranga. (...) 
__O Ipiranga sempre  ocupou um papel  significativo na nossa  Historia,  como o 
Berço da Independência. Nada mais justo que tivesse seu aniversário comemorado 
também de forma Digna”.62 

Dificilmente haveria uma desvinculação da história do bairro com a história nacional, 

esta  incorporação,  quando existe  interesse,  é  explorada  por  segmentos  dos  habitantes  do 
totalmente lavado, voltando a apresentar sua cor original, uma espécie de 'areia' ou cinza claro, que havia sido 
escondida pela sujeira acumulada e a poluição”. Idem. Ibidem, p. 1. 
61 Almir Guimarães de Oliveira, foi eleito vereador pela cidade de São Paulo nas eleições ocorridas em 1976 
(MDB),  1982 (PMDB),  1988 (PMDB),  1992 (PTB) e  1996 (PDT),  em conseqüência,  integrava  a  Câmara 
Municipal durante o período de abrangência da pesquisa.
62 ALMIR. O Ipiranga sempre ocupou papel significativo na nossa História. GI, São Paulo, 27. set. 1985, 
p. 4.
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bairro como políticos e comerciantes. A visibilidade do bairro em escala nacional representou 

experiências significativas na memória local e nacional. 

Iniciativas  do  Gazeta,  tornaram  o  Ipiranga  visível  sob  outras  dimensões  para  os 

moradores.  Revelar  seu  caráter  histórico  reforçou a  relevância  do  bairro  no  conjunto  da 

cidade. Justificativas e adjetivos utilizados pelo jornal, e por aqueles que nas suas páginas 

tiveram espaço. Sobre a criação do Dia do Ipiranga, insinuavam que os habitantes ou aqueles 

que  trabalhavam  no  Ipiranga,  gostavam  e  prestigiavam  o  bairro,  em  virtude  da  “... 

repercussão que o aniversário do bairro encontra junto aos que moram e/ou trabalham na 

região. É uma prova de quanto somos unidos por aqui, esclarece.”63

Entretanto, contradições percebidas no texto da reportagem indicam que as afirmações 

do vereador publicadas pelo jornal não representam necessariamente a verdade pretendida 

pelo  político.  Provavelmente  sua  afirmação  esteja  vinculada  a  aspirações  que  nutre  em 

relação aos moradores e seu lugar de vivência já que a iniciativa de Almir Guimarães com a 

apresentação do projeto de lei, foi reconhecida como uma colaboração “no sentido de tornar o 

Ipiranga mais querido e prestigiado pelos próprios moradores, além de dar a região uma nova 

dimensão dentro da cidade”.64 O fato de o vereador incentivar as comemorações, imbuído, 

segundo o jornal, do objetivo de que os moradores da região pudessem desenvolver por ela, 

um  sentimento  de  pertença,  insinua  que  se  estes  sentimentos  existem,  não  são 

satisfatoriamente exteriorizados pela maioria dos moradores.

A exposição do Ipiranga perante parcelas dos moradores da cidade foi reforçada pelo 

Gazeta do Ipiranga, com a utilização de imagens de espaços públicos, como o Parque da 

Independência, ou a avenida D. Pedro II, espaços especialmente representados nos momentos 

que nele estavam crianças e seus familiares, os primeiros, representando o papel de alunos, 

participantes de desfiles cívicos comemorativos da Independência, fig. 17, e todos de modo 

geral, enquanto platéia para shows musicais e apresentações ocorridas naquele espaço. 

O  complexo  viário  Escola  de  Engenharia  Mackenzie,  no  início  da  Via  Anchieta, 

entregue à população da cidade em 1996, por exemplo, também, alcançou visibilidade no 

noticiário por proporcionar aos moradores de outros bairros da cidade facilidade de acesso, à 

até então, única estrada que levava ao litoral, pela serra paulista. Outras vias, como a Rua 

Silva Bueno, uma das principais vias comerciais do bairro do Ipiranga, alcançaram destaque 

no  Gazeta  por  serem  transformadas,  temporariamente,  em  recinto  para  festividades 

carnavalescas.  Espaços  do  bairro  disponibilizados  para  ajuntamento  de  crianças 

63 Idem. Ibidem, p. 4.
64 Idem. Ibidem, p. 4.
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acompanhadas dos familiares, que participavam e assistiam a estes acontecimentos sócios 

culturais.  Eventos  sócio-culturais,  promovidos  em  conjunto  pela  administração  pública 

municipal, a administração regional do Ipiranga, Associação Comercial local, com o apoio do 

jornal. 

Os desfiles  carnavalescos acontecidos  na rua Silva Bueno,  foram apresentados no 

jornal,  como  concorridos  eventos  de  rua  do  Ipiranga,  oportunidade  que  proporcionaram 

espaço para a difusão da imagem de crianças que se divertiam incentivadas pelos familiares, 

cenas anualmente registradas em reportagens do jornal Gazeta do Ipiranga na época em que 

parte dos desfiles oficiais das Escolas de Samba da Cidade de São Paulo ainda não eram 

realizados  no  Pólo  Cultural  Grande  Otelo,  popularmente  conhecido  como  Sambódromo 

Figura 18: Autoria desconhecida. Desfile carnavalesco de escola de Samba ocorrido na rua Silva Bueno 
em 1979. Coleção fotográfica do Jornal Gazeta do Ipiranga. 2. mar. 1979. p 8.
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paulistano, e sim nos bairros da capital paulista.

A veiculação dos desfiles de carnaval acontecidos nas ruas do Ipiranga, por exemplo, 

constituiu-se em oportunidade na qual a imagem de crianças foi apresentada junto aos seus 

familiares,  emprestando  a  festa  aspecto  familiar,  diversão  para  todas  as  idades,  como 

exemplo, a fig. 18. Foram reportagens fartamente ilustradas com fotografias de sambistas, 

famílias  com crianças  expondo  a  participação  de  moradores  do  bairro  na  comemoração 

valorizando a festa, apresentando-lhe características de comemorações aceitas por parcelas de 

moradores  do  bairro.  Reportagens  dedicadas  ao  carnaval,  de  maneira  geral,  instituíram 

espaços de representação fotográfica das crianças em festas de carnavais no bairro. 

Os  carnavais  comemorados  nas  ruas  do  Ipiranga  constituíram oportunidades  para 

visibilidade  de  crianças  no  jornal,  “Gazeta  do  Ipiranga”,  crianças  que  participavam  dos 

desfiles no papel de sambistas, e também, crianças participando dos desfiles na condição de 

espectadoras,  assistindo-os  nas  calçadas.  Nas  fotografias  dos  desfiles  carnavalescos 

publicadas, algumas crianças foram captadas, participando ativamente dos desfiles, dançando 

no asfalto, brincando o carnaval na pista, efetivos participantes da ação registrada, imagens 

de locais destinados a determinadas práticas de crianças do bairro, outras focalizadas como 

referentes fotográficos nas reportagens veiculadas junto aos familiares assistiam das calçadas 

aos desfiles carnavalescos. 

Registros fotográficos construídos por parcelas dos que viviam ou tinham atividades 

no local evidenciaram a importância dos primeiros trajetos pelo bairro,  época em que as 

denominações dos caminhos eram outras. Em boa parte dos relatos históricos sobre a região, 

é  ressaltada  a  importância  das  estradas,  ruas  e  avenidas  com reconhecida  relevância  no 

Ipiranga, para ligações de áreas da cidade, como didaticamente argumenta Renato Ambrogi,65 

em sua obra. Citado por disponibilizar paragens e passagens para tropeiros e viajantes que se 

encaminhavam aos portos do Estado de São Paulo, pelos seus trajetos, que outrora despertou 

orgulho,  foi  por  alguns  responsabilizado  pelo  desenvolvimento  do  bairro,  condição 

motivadora  da  fixação  de  um novo  contingente  humano  nas  adjacências,  como  sustenta 

Rolnik. 

Na verdade,  a  possibilidade que o ônibus apresenta é  o  loteamento da periferia. 
Desbravou-se terras. Porque antes, enquanto se estava restrito aos trilhos, há pouco 
espaço  para  operar,  incorporar.  (...)  Aí  é  que  começa  aquela  história  das  casas 
domingueiras,  construção  de  casas  nos  fins  de  semana,  por  autoconstrução  em 
loteamentos distantes 66 

65 AMBROGI. Renato. Relatos históricos do Ipiranga. São Paulo. Editora: Rumo, 1982.
66 ROLNIK. Raquel, - Lei e política: a construção dos territórios urbanos. Obra citada, p. 148.
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A  Estrada das Lágrimas, caminho  escolhido porque em diferentes alturas da trilha 

existia em abundância água fresca, por exemplo, foi transformada de local ermo, espaço para 

circulação e lazer, a lugar de moradia. Antigo endereço de muitos campos de futebol dos 

Figura 19: Autoria desconhecida. Crianças atendidas pela Casa da Criança Santa Ângela, junto a Angélica 
Chiavacci, em frente  aos  barracos  que  compunham  a  creche  na  época  em  que  estava  construída  em 
Heliópolis. Coleção fotográfica da Casa da Criança Santa Ângela. Jul. 1991.

Figura  20:  Autoria desconhecida. Vista dos terrenos de Heliópolis antes da construção dos barracos.  
Coleção fotográfica da Igreja de São João Clímaco. Fotografia anterior a metade da década de 1980.
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clubes de várzea da região,  espaço popularmente conhecido pelos moradores do Ipiranga 

praticantes do futebol de campo amador como “15 campos”, espaço onde se reuniam nos 

finais de semana, crianças, jovens e adultos para a prática do futebol. Por toda a década de 80,

 e início da década de 1990, havia muitas equipes de futebol amador no bairro, na  região, 

existiam numerosos  campos  de  futebol  destes  clubes  da  várzea. Praticamente  todas  ruas 

contavam com um ou mais times. Forma de lazer que implicava em pequeno custo e, ao 

mesmo, tempo proporcionava possibilidades de socialização para meninos do bairro, fig. 19.

Gradativamente, os locais outrora utilizados como campos de futebol foram ocupados 

com a instalação dos barracos e, toda a região do Heliópolis foi transformada de espaço de 

lazer  para  uns,  em espaço de  moradias  para  outros,  resultando na  conhecida  favela.  Em 

poucos anos os moradores substituíram as antigas paredes de madeira por  construções de 

tijolos em alvenaria com mais de um andar. Passado pouco mais de uma década, por volta do 

ano 2000, já podia ser notada, à margem da Estrada das Lágrimas a nova transformação 

resultante  da  adaptação  dos  antigos  locais  de  residências,  em  pontos  comerciais, 

transformados de moradia em local de trabalho. 

A utilização dos materiais de construção dos barracos também denotavam questões de 

possibilidades sócio-econômicas das famílias. Membros das Igrejas Católicas das imediações, 

principalmente aqueles vinculados as ações sociais da Igreja de Santa Edwiges, trabalharam 

no  intuito  de  que  os  imóveis  da  favela  do  Heliópolis  fossem construídos  com materiais 

duráveis,  demonstram a intenção de auxiliar  as pessoas para a  permanência definitiva no 

terreno,  na  (re)construção  das  casas  com  tijolos  e  cimento,  o  que  afastou  o  caráter  de 

provisoriedade latente outrora nas moradias.  

Por meio do conjunto fotográfico da Casa da Criança Santa Ângela, as transformações 

nas habitações construídas nos terrenos de Heliópolis foram registradas. Embora o objetivo 

primeiro dos registros fosse registrar as crianças atendidas pela instituição bem como a obra 

da creche, as fotografias denunciam as péssimas condições de vida a que estiveram sujeitas as 

crianças e suas famílias.  Percebemos por meio da análise  das fotografias construídas por 

fotógrafos ligados a creche, em temporalidades diferentes, a exemplo das fig. 20 e 32, as 

ocupações dos terrenos de Heliópolis.  Imagens que proporcionam a aproximação de uma 

visão particular de favela que pode ser entrecruzada a outras visões de favela veiculadas por 

diferentes sujeitos sociais, imbuídos dos próprios interesses em registrar tais situações. 

Matérias publicadas no Gazeta explicitavam tensões entre sujeitos, num período de 

eminentes crises entre antigos moradores das redondezas e os recém chegados ocupantes do 

terreno, exteriorizavam problemas, preocupações e preconceitos dos antigos moradores da
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região, percebidos em matérias do jornal. Em 1980, a favela do Heliópolis já era considerada 

Figura 21: Autoria desconhecida. Ipiranga – casa junto à “Árvore das Lágrimas.” Fotografia/negativo de 
vidro bromuro. Em frente da casa foi construída a “Estrada das Lágrimas,”ao fundo, hoje está construída 
a favela do Heliópolis. Coleção fotográfica do Museu Paulista. 1950.

Figura  22:  Autoria:  Antônio  Maldonado.  Fotografia  de  Rafael  Maldonado  jogando  Futebol  na  rua  
defronte sua residência. Forma de utilização da rua pela criança, para suprir a necessidade de áreas de 
lazer. Coleção fotográfica da família de Cristina Maldonado. 1994.
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a maior do Ipiranga, com sete núcleos habitacionais onde dia após dia crescia o número de 

barracos.  “...  encostados  uns  aos  outros,  continua  aumentando o número  de  barracos  em 

Heliópolis,  atualmente  a  maior  favela  da  região.  São  404  moradias,  com  população 

aproximada de 2,262.”67 

Os moradores  recém chegados à  favela,  vindos  de diversos  estados,  sobretudo da 

região nordeste conforme aponta censo publicado pelo jornal,  declararam ao repórter  que 

tiveram sua vinda a São Paulo motivada pela facilidade de obtenção do terreno no Heliópolis, 

informados da possibilidade por parentes ou conhecidos que já estavam instalados na favela, 

revelaram consideração corrente entre os ocupantes do local, que o Heliópolis era terra de 

ninguém. Bastava chegar, fincar estacas, pregar as madeiras e cobrir, informaram ao repórter 

do Gazeta, moradores do Heliópolis entrevistados.

Sobre o conhecido no bairro,  caminho da Estrada das  Lágrimas,  os jornais  locais 

construíram  um  processo  de  realimentação  de  memórias  e  revelaram  nuances  históricas 

atribuídas a antigos moradores do local. Reportagens veicularam memórias quase apagadas 

do dia-a-dia da população, sobre a época em que a Estrada das Lágrimas era  nomeada de 

Trilha dos Caiçaras,  caminho que  teve sua  importância social  enfatizada em memórias de 

moradores por meio de reportagens publicadas.  Embora estas transformações ocorridas ao 

longo da estrada não sejam de domínio da maioria dos moradores, determinadas mudanças 

físicas ocorridas no bairro podem ser percebidas pela comparação de fotografias executadas 

por  diferentes  moradores  da  região  neste  último meio  século,  exemplares  pertencentes  a 

coleção da Igreja de São João Clímaco. 

A grande Árvore das Lágrimas,68 existente na citada via, marco histórico do Ipiranga, 

foi apresentada em reportagens do Jornal de São João Clímaco, como ponto de encontros e 

despedidas,  emprestando  nova  nomenclatura  à avenida  em função  de  um dos  seus  usos 

cotidianos. Derramar lágrimas por um parente de partida que poderia nunca mais ser visto. 

Como parte  de memórias do bairro, a árvore alcançou maior visibilidade e reconhecimento 

67 As reportagens do jornal “GI” representam um farto material para percepção do crescimento da favela do 
Heliópolis. Apresentam reportagens que narram a chegada de algumas famílias desabrigadas, ali assentadas pela 
prefeitura, em 1974. Em agosto de 1979 o jornal anuncia o crescimento do número de moradores. Reportagens 
do Gazeta acompanharam ao longo dos anos a ocupação do terreno, analisar estas reportagens permite conhecer 
o posicionamento do jornal frente ao bairro e seus moradores. HELIÓPOLIS: 2262 favelados. GI, São Paulo,  
10 ago. 1979, p. 5.
68 A seção “Conheça seu Bairro” o jornal veiculou a matéria Um pouco de nossa História,  que apresentava 
narrativa sobre os pontos históricos do bairro, contudo, os dados informados não fazem referências às fontes ou 
rigorosidade, parecem estar baseados no conhecimento popular. “A trilha dos Caiçaras era a preferida pelas 
tribos porque lá existia uma árvore enorme, com quase 40 metros de altura. A árvore era a mais alta da mata, 
quando alguém se perdia, usava como ponto de referência. Nos galhos desta árvore, os índios montavam guarda 
e a qualquer perigo - ataque de tribos inimigas davam o sinal.” UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA. Jornal 
de São João Clímaco, 27 jul. 1994, p. 2.
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histórico decorrente das construções de referências, imagens fotográficas e textuais. Presença 

de ressaltada importância perpetuada em fotografia  do local, disponível no Museu Paulista, 

fig.  21,  executada há mais de meio século atrás,  igualmente encontrada nas  citações nos 

mapas da Coleção Aguirre, e ainda, nas inúmeras reportagens veiculadas ao longo dos anos 

pelos jornais.  

Suportes  de  memória  sobre  a  Árvore  localizada  na  Estrada  da  Lágrimas  é  o  que 

representam as fotografias encontradas no acervo fotográfico do Museu Paulista, construídas 

na  década  de  1950,  indícios  da  importância  na  preservação  da  memória  do  local  por 

determinados sujeitos já na época em que as fotografias foram construídas. Em virtude da 

realimentação  de  memórias,  a  “Árvore  das  Lágrimas”  proporcionou  momentos  de 

visibilidade para o bairro do Ipiranga, perante a cidade. 

O Jornal  de São João Clímaco,  publicou relatos  de moradores  que  realimentaram 

memórias sobre espaços do bairro, apresentou aos leitores as formas de apropriação destes 

lugares outrora, a Árvore das lágrimas, por exemplo, foi um dos locais do Sacomã que teve 

suas antigas formas de utilização exaltada em reportagem publicada. Importante espaço na 

memória dos mais antigos moradores da região. O jornal realimentou a memória da grande 

árvore, articulando sua existência e relevância com relatos de moradores antigos.

Espaços coletivos do bairro, as ruas onde as crianças experimentaram a infância foram 

constituídas como espaço de lazer, local de transição entre o privado e o público, territórios 

propícios  para  a  formação  de  círculos  de  conhecimento,  de  transição  da  intimidade  de 

familiar e de amigos para o mundo ampliado da cidade, condição registrada na fig. 22. 

Nos quintais das casas, os espaços disponíveis para práticas em determinadas horas e 

dias  da  semana  do  lazer  infantil  foram fartamente  fotografados.  Locais  onde  as  famílias 

montavam provisoriamente piscinas de plástico e improvisados balanços. Formas encontradas 

pelas  famílias  para  amenizar  as  necessidades  de  divertimento  das  crianças,  fig.  23. 

Residências  foram  espaços  íntimos  fotografados,  que  se  prestaram  como  indicadores  e 

exibidores  em  algumas  fotografias,  da  condição  social  da  criança  porque  explicitam  os 

tamanhos  das  casas,  a  qualidade  dos  acabamentos  registrados,  bem  como  aparelhos 

eletrodomésticos que as famílias possuíam como televisores, aparelhos eletrônicos, bicicletas 

e brinquedos, possibilidades de consumo que, por vezes, foram privilegiadas como cenários 

registrados.

A casa, espaço cotidiano da intimidade familiar constituiu cenário privilegiado para 

fotografias, os corredores representam espaços intermediários entre o público e o privado, 

locais  em que se pode brincar,  conversar,  dançar,  espaços que foram transformados para 
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atender às necessidades de diversas ocasiões,  reforçando a idéia de Boris  Fausto, quando 

lembra que o espaço da casa e os espaços do mundo são interligados,69 interdependência 

exibida em fotografias festivas ocorridas nos quintais das casas.

Fotografias  construídas  nos  interiores  das  residências,  em  espaços  privados, 

capturaram imagens do cotidiano, cenários que estiveram limitados pela composição habitual 

dos  espaços  pessoais  e  que  representaram oportunidades  para  que  determinadas  famílias 

revelassem seus vínculos com plantas e flores que compuseram os “cantinhos” preparados 

para  compor  as  imagens 

fotográficas. 

De  pequenos  espaços  de 

terra  a  vista  que  surgem  nos 

quintais  calçados,  plantas, 

hortaliças  ou  ervas,  a  quem  a 

crença  popular  prescreve  efeitos 

medicinais,  disputam  espaços 

com plantas e flores. Revelações 

de  gostos  e  crenças  registrados 

pela  fotografia.  Muitos 

recipientes, latas com propaganda 

do  fabricante  da  tinta  e  potes 

plásticos  que  acondicionaram 

maionese,  conforme  se  percebe 

por  iconotextos  fotografados, 

utilizados  como  vasos  para 

plantas  não  foram,  segundo  se 

percebem  em  detalhes  das 

fotografias,  fabricados  e 

comprados  exclusivamente  para 

este  fim,  já  que  foram 

reutilizados  com  a  função  de 

“deixar o lugar mais bonitinho”, 

69 A relação entre o privado e o público e indicada com a afirmação de que o “mundo da casa, não o encaro 
como um universo desligado do mundo da rua; ao contrário, um dos aspectos mais significativos da vivência 
doméstica me parece ser aquele em que se dá a confluência dos dois mundos no interior do lar” FAUSTO, 
Boris. - Imigração: cortes de continuidades. História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade 
contemporânea. Capítulo 1. Vol. 4. São Paulo. Cia. das letras, 1998, p. 36.

Figura  23 Autoria:  Sandra  Cassiano.  Fotografia  de  Diego 
Cassiano Brincando com seu velotrol “ganho de segunda mão”.  
Coleção fotográfica da família de Diego Cassiano. 1989.
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comentário reforçado pelo interesse e prazer que essas pessoas têm em apresentar fotografias 

com estes referentes. 

A busca por uma transformação no ambiente de vida de adequá-lo às particularidades 

de membros destas famílias, insinua concepções estéticas e possibilidades sócio econômicas 

que a fotografia pode explicitar e proporciona visibilidade.

Com o sugestivo título de “Um pouco da nossa História”70 o  Jornal  de São João 

Clímaco publicou entrevista de antigo morador do bairro, António Luís Baldassare que, por 

meio de reminiscências selecionadas para publicação pelo jornal, revelou um circuito social 

praticado no bairro na década de 1960. Reportagens publicadas sobre circuitos sociais no 

bairro nas décadas de cinqüenta e sessenta podem ser relacionadas a conversas com antigos 

moradores locais, como dona Irene,71 por exemplo, que atribuiu importância aos dois cinemas 

existentes  no  bairro,  contudo,  ressaltou  que  aqueles  que  não  podiam pagar  a  entrada  no 

cinema, reuniam-se próximos a igreja de São João Clímaco, afirmou que a condição social 

determinava as divisões de espaços para freqüencia no bairro.

As opiniões de moradores e autoridades municipais locais sobre a ocupação de um 

terreno em São João Clímaco veiculadas no Jornal de São João Clímaco são divergentes, 

deixam transparecer parte da tensão existente, reportagem noticiava a ocupação por meio da 

fala de alguns vizinhos entrevistados que a consideraram como pacífica e organizada. E que 

pelo administrador regional Domingos Dissei, foi taxada de “invasão”. O teor da reportagem 

aponta necessidades precariamente solucionadas.

Um lugar para morar e alguma dignidade. (...) O assentamento foi organizado e para 
evitar bagunça foram construídas casas simples de alvenaria. Apesar disso, não ha 
nenhum  tipo  de  saneamento  básico  não  há  luz.  Esgoto.  (...)  Quem  tem  filho 
pequeno, ou não, e precisa de água para cozinhar ou se lavar, tem de recorrer à 
colaboração dos vizinhos do bairro. 72 

Imagens  textuais  e  fotográficas  de  crianças  funcionaram  como  elementos 

sensibilizadores  em  reportagens  que  como  a  citada  acima,  reclamavam  a  satisfação  de 

necessidades  básicas  possibilitadoras  de  melhores  condições  de  sobrevivência  para  os 

70 UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA. Jornal de São João Clímaco, São Paulo, 20 jul. 1994, p. 2.
71 Irene Storti Solér e o Sr. Sebastião  Solér,  foram apresentados pela secretária da Igreja Católica de São João 
Clímaco, como párocos que acompanham a trajetória da igreja e do bairro durante décadas, identificados como 
depositários de memórias. Falante e alegre dona Irene, moradora do bairro desde o início da década de 1940, 
quando sua família se mudou para o bairro, “numa casinha de aluguel na vila do Seckler”, cresceu, casou-se, 
“vivi toda minha vida aqui.” como disse em uma das nossas conversas. Ajudou a compor o conjunto fotográfico 
da igreja, com exemplares fotográficos da época da sua infância e adolescência, em atividades religiosas no 
bairro.
72 MORADORES pedem melhorias. Jornal de São João Clímaco, São Paulo, 20 jul. 1994, p. 3.
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denominados “invasores” ou ocupantes. 

Reportagens do Gazeta do Ipiranga tencionavam posicionar o jornal como prestador 

de serviços. Nelas, o jornal indicava aqueles que consideravam os melhores caminhos para 

chegada e saída do Ipiranga, sugerindo que procurava amenizar os problemas para moradores 

e  usuários  das  vias  do  bairro,  organizar  o  trânsito  por  meios  de  dicas  e  informações, 

cumprindo um papel que cabia às autoridades de trânsito. Descrevia também, os horários 

críticos de congestionamento em cada uma das principais vias de acesso do bairro, além de 

relatar  sobre  a  existência  de  sinalização  e  as  condições  de  conservação  das  mesmas. 

Reportagens à serviço dos leitores e do bairro, como fazia questão de repetir o jornal.

Segundo veiculou o Gazeta  do Ipiranga,  os  principais  problemas enfrentados  pela 

região,  na  década  de  1980,  não  eram  desconhecidos  das  autoridades  públicas.  A  cada 

mudança do governo municipal, membros da população expressavam pelo jornal, em atitude 

ativa,  reivindicações  que  cobravam  o  calçamento  e  iluminação  públicas  das  ruas,  a 

canalização dos esgotos. Todas as colunas do jornal veicularam reclamações diretamente ou 

não,  fossem  elas  de  moradores  contra  vizinhos  que  representavam  incômodo,  contra 

indústrias e empresas que causavam transtornos, ou ainda, a poderes políticos constituídos 

que  não  cumpriam  satisfatoriamente  suas  atribuições.  Entretanto,  o  espaço  privilegiado, 

destinado  pelo  jornal  para  cobranças  de  soluções  para  os  problemas  apontados  era 

denominado  “reclamações”,  coluna  que  abarcou  assuntos  diversos,  interesses  do  próprio 

jornal, de alguns moradores do bairro, evidentemente seus leitores.

Enchentes e inundações; transporte público, o trânsito e os perigos para pedestres e 

transeuntes; a falta de moradias, terrenos baldios e desabamentos; saúde; educação; lazer; em 

nome de indefesas crianças, foram situações encaradas enquanto problemas por parcelas dos 

moradores  do  bairro  que  tiveram  freqüentes  e  repetidas  veiculações.  As  formas  de 

apresentação e profundidade nas abordagens dos temas, representaram indícios da escala de 

valorações das principais necessidades do Ipiranga.

No  início da década de 1980, por exemplo, o Gazeta publicava que os problemas 

continuavam sendo basicamente falta de infra-estrutura e saneamento básico, principlamente 

nas áreas periféricas do Ipiranga. O trânsito intenso em vias inadequadas, as enchentes e a 

poluição do ar foram objetos de reclamações, contudo, a  reportagem deixava de mencionar 

aquele que seria um dos principais problemas da região, a questão das habitações. 

Na época citada acima, os problemas de moradia não obtiveram maior destaque na 

citação  do  administrador  regional  frente  às  demais  adversidades  sofridas  pelo  bairro, 

visibilidade alcançada anos depois com a ocupação dos terrenos de Heliópolis. Os terrenos 
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baldios foram temas recorrentes de reclamações no jornal,  reportagens indicadoras e,  por 

vezes, explicitadoras de práticas de especulações imobiliárias.73 Focalizando a questão dos 

terrenos baldios no grande Ipiranga,  não é difícil  entender por que o bairro foi  palco de 

inúmeras “invasões” pelos sem-teto de áreas urbanas desocupadas nos sub distritos do bairro. 

Alterações nas considerações de prioridades para resolução de problemas existentes 

permitem pensar que reportagens do jornal evidenciavam algumas transformações físicas e 

sociais ocorridas no subdistrito do Sacomã, bem como em todo o grande Ipiranga.

Enchentes freqüentes, representaram um dos infortúnios históricos do Ipiranga e se 

constituíram em constantes  reclamações  de  moradores,  como  tal,  objeto  de  reportagens, 

geralmente acompanhadas de imagens fotográficas, e nelas, inevitavelmente a presença da 

criança. As fotografias funcionaram, nestes exemplos, como ilustrações comprobatórias do 

texto da matéria. 

Uma idéia sobre a situação do Rio Ipiranga no início do século XXI, pode ser criada a 

partir  do  significativo  depoimento  de  Eduardo  Emílio  Fenianos,  “urbernauta”,74 que 

empreendeu  uma  expedição  a  partir  da  qual  encontramos  subsídios  para  pensarmos  na 

situação atual dos rios e córregos da cidade e particularmente do bairro. Seu depoimento 

clareia  novas  sensibilidades  e  funcionalidades  atribuídas  pelos  moradores  da  rede  fluvial 

paulistana e particularmente do Ipiranga nos dias de hoje. 

“Hoje meu dia foi dedicado à navegação do rio Ipiranga. (...) O cheiro que senti 
durante  a  navegação  do Ipiranga  foi  bem pior  do que  os  odores  do Tietê  e  do 
Pinheiros. As imagens que vi foram também bem mais fortes. Os excrementos do 
dia-a-dia corriam ao meu lado. O esgoto jorrava vindo das paredes que aprisionam o 
riacho que no século XIX presenciou nossa liberdade”.
Terrível em tudo isso é que abaixo da ponte próxima ao Parque da Independência eu 
me  deparei  com  uma  cachoeira  de  fezes.  O  barco  correu  solto  sem  que  eu 
conseguisse controlá-lo. Resultado: tomei um banho nas águas não plácidas, mas 
pútridas, do riacho Ipiranga. Espero que isso não tenha grandes Conseqüências.” 75

73 No início da década de 1980, o jornal veiculava reportagens de moradores do Ipiranga contra proprietários de 
terrenos baldios no bairro.  “O mato está cada vez mais alto e o proprietário não se preocupa em limpá-lo. 
Reclamo há oito anos e, tantas as vezes que não agüentamos mais a quantidade de ratos e insetos que invadem 
as, residências próximas, a minha é só uma das prejudicadas - precisamos telefonar e reclamar mais. E sabe o 
que ele nos diz, que está esperando valorizar mais para vender o terreno.” TERRENO BALDIO na Gentil de 
Moura. GI, São Paulo, 30. mar. 1979, p. 3.
74 O termo Ubernauta, exprime a denominação dada ao viajante da urbe. Eduardo Emílio Fenianos, 32 anos, 
formado em Comunicação Social e Direito. Que desde 1990, pesquisa a relação entre seres humanos, cidades e 
natureza.
75 O objetivo do projeto consistiu na criação de uma “... expedição que mesclasse pesquisa e aventura em uma 
cidade. (...), a viagem seria dentro da própria cidade”, do Urbenauta começou no dia 10 de fevereiro de 2001, 
partindo da Praça da Sé. A aventura ocorreu nos 1.509 Km² que compõem o território da cidade de São Paulo, 
em duas fases, se estendeu por duas selvas verdes que estão dentro de São Paulo, cinco rios paulistanos, circulou 
por todos distritos e bairros terminado na Praça da Sé, 120 dias depois. Maiores informações sobre a expedição 
podem ser encontradas no site do projeto. <http://www.uol.com.br/urbenauta/diario/ult483u66.sshl. Às margens 
plácidas do Ipiranga.> Acesso 23-abr. 2001.
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As  constatações  do 

pesquisador  Eduardo  Emílio 

Fenianos,  entrecruzadas  a 

fotografias de parte do Riacho do 

Ipiranga,  na  região  defronte  ao 

prédio  do  Museu, em  área 

próxima  ao  Monumento  da 

Independência, período em que o 

relevo  não  havia  sido 

transformado  para  a  construção 

dos  jardins,  no  início  do  século 

passado,  arquivadas  no  Museu 

Paulista,  fig. 24,  pensadas  na 

composição de um conjunto com 

fotografias  veiculadas  pelo 

Gazeta do Ipiranga na década de 1980, fig. 25, a exemplo da  propaganda que vinculou o 

universo infantil diretamente a saúde e ao bem estar infantil e que demonstram diferentes 

formas de utilização e cuidados para com as águas e os espaços dos riachos no bairro. 

Há muito não se lava roupas em riacho nesta cidade, suas águas, segundo constatação 

Figura 24 Autoria desconhecida. Riacho do Ipiranga e sopé da colina, anterior as obras do parque. Na 
fotografia é perceptível uma lavadora de roupas nas águas do Riacho do Ipiranga, Fotografia/negativo de 
vidro bromuro. Coleção fotográfica do Museu Paulista. s/d.

Figura 25: Autoria desconhecida. Fotografia de criança veiculada 
no  jornal  GI,  na  edição  1378,  p.  2.  Propaganda  da  empresa 
estadual de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP.  
Coleção fotográfica do Jornal Gazeta do Ipiranga. 23 ago. 1985.
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do pesquisador, não se prestam mais à lavagem de roupas, utilização que ficou registrada em 

memória fotográfica no início do século XX, na fig. 24. Pode até se questionar sobre o termo 

água, para designar os líquidos que correm nos leitos dos riachos. A visibilidade atual do rio, 

nas adjacências do Parque é resultado de transformações e adequações da região a projetos 

urbanísticos dos governos municipais. A região passou por transformações urbanísticas no 

período abordado pela pesquisa.

Esta rede de córregos, riachos e rios, que outrora fora utilizada como importante via 

de transporte para pessoas e mercadorias, a partir da ocupação para moradia, das suas áreas 

naturais de transbordamento, representou um transtorno para moradores da região, que desde 

então, tenta minimizar as tragédias causadas pelas enchentes que ainda se repetem com certa 

freqüência.76 Os rios desempenharam importante papel no desenvolvimento urbano, dos seus 

leitos  foi  tirada  a  areia  utilizada  para  as  construções  dos  prédios  da  cidade,  pelas  suas 

correntezas  foram  transportadas  as  produções  de  telhas  e  tijolos  produzidos  nas  olarias 

localizadas às suas margens materiais que abasteceram o crescimento do mercado imobiliário 

na cidade.

O Gazeta publicou matérias sobre enchentes,77 ocasiões em que a periferia do bairro 

obteve visibilidade nas suas páginas, fig. 25 e 26. Aparecimentos relacionados aos problemas 

e perigos representados pelas águas das enchentes foram publicados para alertar a população, 

dando dicas  para  motoristas  de  como se  livrar  dos  problemas  causados  pelas  águas  das 

chuvas.  Temáticas e  abordagens que procuram demonstrar  preocupação com a saúde das 

crianças  do  bairro,  oportunidade  para  que  o  semanário  criasse  imagem  positiva  de  sua 

atuação perante os leitores, criando a respeito de si a idéia de prestar informações de utilidade 

pública.

76 Sobre a longevidade dos problemas causados pelas águas chuvas e as conseqüentes enchentes podemos 
analisar depoimentos de antigos moradores da região veiculados pelo jornal.“_Os moradores mais antigos dizem 
que em 29 houve urna grande cheia. Mas, como tudo isso aqui era descampado, não houve maiores problemas. 
Já em 1947, inicio da urbanização, aconteceu o alagamento de toda a área. Então, ficou sendo esse o primeiro 
registro dessa série interminável de enchentes”. ENCHENTES o que vem depois das chuvas. GI, São Paulo,  
29. fev. 1980.p. 22.
77 Em virtude da freqüência das  enchentes sofridas  pelo bairro,  a  cada ano pesquisado, foram localizadas 
reportagens que trataram sobre enchentes. Reportagens publicadas pelo Gazeta que trataram das enchentes e dos 
problemas causados pelas águas dos rios e córregos do Ipiranga, a exemplo das citadas: ENCHENTES. GI, São 
Paulo, 29 fev. 1980 p. 2 - ENCHENTES o que vem depois das chuvas. GI, São Paulo, 29 fev. 1980 p. 22. - 
ENCHENTES recomeça o drama. GI, São Paulo, 21 nov. 1980 p1 - ENCHENTES, vila cristalia desanimo. 
GI, São Paulo, 12 fev. 1982, p. 1 - ENCHENTES neste domingo sabs fazem protestos. GI, São Paulo, 26 fev. 
1982 p. 2 -  REGIONAL QUER PRONTIDÃO contra enchentes. GI, São Paulo,  11 jan., 1985, p. 1 - A 
QUESTÃO DAS ENCHENTES. GI, São Paulo, 25 jan. 1985, p. 1 - ENCHENTES NO CARNAVAL, rotina 
que se repete. GI, São Paulo,  22 fev. 1985 p. 6 -  SECRETÁRIO VISITA OBRAS do córrego do moinho 
velho e promete o fim das enchentes. GI,  São Paulo,  8 fev.  1985,  p.  1.  O Tema também foi  objeto de 
reportagem dos outross jornais pesquisados. PORTARIA TEM ESQUEMA DE EMERGÊNCIA CONTRA 
ENCHENTE. Jornal do Condomínio Residencial São Caetano. jan. 1998, p. 3.
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A fim de sensibilizar seus leitores sobre os problemas das enchentes, o Jornal de São 

João Clímaco, criou notícias, e veiculou propagandas, a exemplo das fig. 25, sobre questões 

relacionadas às águas frente a interesses infantis como saúde e educação. Em reportagem 

analisada,  crianças  foram 

apresentadas pelo Jornal de São 

João  Clímaco  enquanto  sujeitos 

participativos  e  questionadores 

sobre  a  resolução  de  problemas 

enfrentados  no  bairro,  como 

emissárias de pontos de vista de 

parcela  dos  moradores78 através 

de  perguntas  feitas  pelas 

crianças,  sobre  quais 

providências  poderia  tomar  o 

administrador  para  resolver  os 

problemas  das  inundações. 

Alfredo  Rossi  disse  cuidar  do 

serviço  de  conservação  de 

córregos e bueiros e acrescentou: 

“Acabar com as enchentes não é função da Regional. Isso é de um escalão mais elevado”. 

Evidencia  a  declaração  do  administrador,  a  impotência  do  poder  municipal  frente  aos 

enormes problemas da cidade, esperados para a década de 1980.79 

Os moradores que sofreram com o problema das enchentes, cobraram pelas páginas 

do  Gazeta  do  Ipiranga,  em  nome  de  “milhares  de  pessoas  que  moram  nessa  região”80 

Reclamantes  alegaram  considerar  os  pronunciamentos  de  políticos,  como  mero 

reconhecimento  teórico  do  problema  sazonal,  que  não  contribuíram para  sua  solução.  O 

jornal deu espaço para relato da moradora, que baseada na sua experiência de vida, arrematou 

contra as declarações dos políticos “Não perca tempo em dar conselho, porque se conselho 

fosse bom ninguém dava de graça”81 Apresentou moradores afetados, para quem as ações dos 

78 ADMINISTRADOR encontra-se com 160 crianças. GI, São Paulo, 23. mar. 1979, p. 2.
79 Reportagem do  Gazeta,  veiculou  matéria  sobre  o  encontro  entre  o  administrador  regional  do  Ipiranga, 
Alfredo  Rossi,  e  parte  das  crianças  do  bairro,  na  escola  Desembargador  Francisco  Meireles.  Segundo  a 
reportagem, palestrou para os alunos do colégio, respondendo a perguntas das crianças. A escola citada, Escola 
Municipal  de  Primeiro  Grau  Desembargador  Francisco  Meireles.  Situada  no  subdistrito  do  Sacomã. 
ADMINISTRADOR encontra-se com 160 crianças. GI, São Paulo, 23. mar. 1979, p. 2.
80 ENCHENTES. Recomeça o Drama. GI, São Paulo, 21. nov. 1980. p.1
81 Idem. Ibidem, p. 1.

Figura  26. Autoria desconhecida. Crianças fotografadas em meio  
as águas trazidas pelas enchentes no bairro. do Ipiranga Imagem 
publicada na reportagem: “Enchentes”, edição 1092, p.2, Coleção  
fotográfica do Jornal Gazeta do Ipiranga. 29 fev. 1980.
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órgãos  públicos  envolvidos  na  questão  parecem não considerar  que  o problema é  grave, 

antigo, e que pouco foi feito para sua resolução. Reclamações que evidenciam o descaso dos 

poderes públicos para com o local. 

As chuvas causadoras de enchentes82 que castigaram e ainda atingem constantemente 

o bairro do Ipiranga, somadas à falta de canalização de córregos principalmente nas suas 

áreas  mais  periféricas  causavam  momentos  de  tensão  e  prejuízos  materiais,  fig.  26, 

representaram  por  outro  lado,  momentos  de  lazer  quando  uma  mãe,  entre  aquelas  que 

conversei, confessou “a gente corria na chuva, se divertia pra caramba”83 transformando a 

chuva em oportunidade criativa para substituir a falta de condições financeiras para comprar 

brinquedos para seus filhos, desconsiderando os problemas de saúde que poderiam acarretar 

tal atitude.

Simultânea e proporcionalmente às enchentes decorrentes das chuvas,  aumentaram 

outros vultosos problemas sofridos na região, como o do trânsito, por exemplo. O pesado e 

intenso tráfego nas ruas e avenidas do Ipiranga, decorrentes da logística de abastecimento e 

distribuição  das  empresas  instaladas  na  região,  avolumaram  o  trânsito  local,  criando 

contratempos que,  se não foram privilégio do Ipiranga frente a  cidade,  geraram enormes 

problemas  em  função  da  utilização  específica  da  área,  como  passagem  e  ligação  entre 

importantes  regiões,  temáticas  de  freqüentes  reportagens  veiculadas  pelos  jornais 

consultados,  que  atingiram diretamente  as  crianças.  A  ocorrência  de  atropelamentos  e  o 

perigo que o trânsito representou particularmente para as crianças foram denúncias trazidas 

em reportagens.84 

Questões  sobre  o  transporte  de  passageiros  entre  centro-periferia,  podem  ser 

levantadas a partir da análise de fotografias da coleção da igreja de São João Clímaco, onde 

algumas apresentam como objetos representados jardineiras e ônibus, das primeiras linhas 

que  ligavam  a  longínqua  região  às  áreas  centrais  da  cidade.  Motoristas  e  mecânicos 

fotografados  junto  aos  ônibus,  no  largo  da  igreja  de  São  Joâo  Clímaco,  demonstram 

particularidades sobre transporte público, possibilidades de locomoção, espaços e funções de 

trabalho. Consideradas por alguns moradores como péssimas, as reclamações sobre o serviço 

de transporte público podem ser somadas àquelas relacionadas aos itinerários insuficientes. 

82 “Em seu depoimento, José Maria  Hellmeister, esclareceu que nada disso adiantou durante a enchente de 
sábado,  quando  a  água  chegou  à  marca  de  1,50 m. (...)  as  sete  comportas  demonstraram-se  totalmente 
ineficientes dado o volume de água.” ENCHENTES, vila cristalia desanimo. GI, São Paulo, 12. fev. 1982, p. 
1.
83 Afirmação feita por Dona Helenice Silva, mãe de Amanda Silva, em conversa em oportunidade de coleta de 
fotografias.
84 “... as crianças das escolas próximas, ameaçadas pelo trânsito intenso de caminhões e carros nas duas mãos 
de direção.” CRIANÇAS AMEAÇADAS de atropelamentos. GI, São Paulo, 12. mar. 1982, p. 3.
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Da  mesma coleção,  outras  fotografias  que  aparentemente  buscavam a  imagem da  Igreja 

Católica  de  São  João  Clímaco,  trouxeram  ao  fundo,  ônibus  parados,  que  os  motoristas 

provavelmente aguardariam o instante  de entrarem no trabalho,  fig.  27a,  27b e deixaram 

aparente as condições de transporte público que os moradores do bairro estavam sujeitos na 

primeira metade da década de 1950.

Na verdade, a possibilidade que o ônibus apresenta é o loteamento da periferia. Desbravou-
se terras. Porque antes, enquanto se estava restrito aos trilhos, há pouco espaço para operar, 
incorporar. (...) Aí é que começa aquela história das casas domingueiras, construção de 
casas nos fins de semana, por autoconstrução em loteamentos distantes.85 

Ao tratar  do trânsito  no Ipiranga reconheço a  importância  das  suas vias enquanto 

espaços de ligações, representados pela sua malha viária, vital no processo de circulação da 

cidade,86 e  sua influência  no cotidiano das crianças a partir  de reportagens do Gazeta do 

Ipiranga, que manifestaram preocupações em nome das crianças. 

Vias que além de corredores de passagem para o trânsito da cidade,  se prestaram 

85 ROLNIK. Raquel, - Lei e política: a construção dos territórios urbanos. Obra citada, p. 148.
86 “O projeto do decantado anel viário, anunciado como certo em 1979, foi recebido até com entusiasmo por 
moradores e comerciantes do bairro, que viam nele uma solução para o trânsito da região, bastante carregado e 
quase sem alternativas. Nem mesmo à necessidade de desapropriações houve maiores resistências. Agora essas 
mesmas pessoas não aceitam - e nem poderiam que a falta de verbas....”. LIXO e mato no lugar do decantado 
anel viário. GI, São Paulo, 30. abr. 1982, p. 5.

 a)          b) 
Figuras  27 a) Autoria desconhecida. Ônibus estacionado ao lado da Igreja Católica de São João  
Clímaco, na Estrada de São João Clímaco em 1954 (detalhe).Coleção fotográfica da Igreja de São  
João Clímaco. 1954. b) Autoria desconhecida (detalhe). Ônibus fotografado ao lado da Igreja de São 
João Clímaco. Coleção fotográfica da Igreja de São João Clímaco. 1952. 
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como paragens para ajuntamento popular. Locais propícios para manifestação de anseios e 

necessidades,  demandas  reveladas  em  simples  passeatas,  e  até  em  enfrentamentos  com 

autoridades policiais,87 os moradores organizaram protestos que incluíram a participação de 

crianças, o que garantiu visibilidade e repercussão junto aos órgãos de imprensa local. Em 

nome da segurança das crianças interditaram vias da região, fig. 28.

Trânsito de passagem pelos caminhos do bairro, que causa atualmente, e do mesmo 

modo, no período estudado, numerosos problemas para os habitantes do local.88 Poluição do 

87 É o que pode ser percebido no texto a seguir:  “Dia 9 de outubro de 1993, Zilda Belli Costa morreu após 
atropelada por um caminhão no cruzamento da avenida Guido Aliberti e Estrada das Lágrimas, ... . No dia 26 do 
mesmo mês moradores da Vila Cristália, Vila São José e de parte de São Caetano interditaram a avenida durante 
mais de duas horas, para protesto contra os constantes atropelamentos ...”. ATROPELAMENTOS. Moradores 
bloqueiam Estrada das Lágrimas.  Jornal de São João Clímaco, São Paulo, 9 nov. 1994,  p. 4. Em outras 
oportunidades  o jornal  veiculou diversas  reclamações,  sugestões  e  opiniões  de movimentos  organizados de 
comerciantes e moradores que se sentiram prejudicados com o trânsito da região.
88 Reportagens sobre os problemas de trânsito na região foram publicadas em diversas oportunidades, algumas 
TRÂNSITO ALTERADO nas imediações da Av. do Estado GI, São Paulo, 9. mar. 1979, p. 3. - TRÂNSITO 
PROVOCA QUEIXAS no Moinho Velho. GI, São Paulo, 6. abr. 1979, p. 6. - TRANSITO REPROVADO. 
GI, São Paulo,  20. abr. 1979, p. 5.-  QUEM CUIDA DO nosso conturbado trânsito. GI, São Paulo,  3. out. 
1980, p. 4. - PROBLEMAS DE TRANSITO EM SÃO JOÃO CLÍMACO. GI, São Paulo, 21. nov. 1980, p. 
3. - RUA SÃO PEDRO: moradores querem saída para estrada das Lágrimas. GI, São Paulo, 13. ago. 1982, 
p. 4. - PROTESTO CONTRA CAMINHÕES para o transito em Vila Arapuá. GI, São Paulo, 8. mar. 1985, 
p. 4.-  MELVIN JONES: Mão única para a rua Pedro Souza. GI, São Paulo,  5. abr. 1985, p. 3 -  VILA 

Figura  28:  Autoria  Cláudio  Michelli.  Fotógrafo  contratado.  Crianças  fotografadas  em  manifestação 
contra atropelamentos ocorridos no bairro de São João Clímaco. Reportagem PROTESTO CONTRA AS 
ENCHENTES: SABs vão até o prefeito. GI, São Paulo, 5 mar. 1982, p. 5.
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ar e sonora, os recorrentes atropelamentos e constantes engarrafamentos das principais vias.89 

Estopim para  que  moradores  manifestassem insatisfações e  cuidados  dos  com  relação  à 

segurança das pessoas em geral, em especial das crianças, e com o prejuízos materiais.

Um dos constantes problemas do Ipiranga, que faz parte da sua história no contexto da 

cidade, é o trânsito. Reportagens do Gazeta do Ipiranga apontam os problemas estruturais, a 

antiga malha viária, composta por ruas estreitas, dificultavam o fluxo do trânsito pesado, por 

outro  lado,  aponta  que  existia  grande  quantidade  de  automóveis  circulando.  Também 

culpabilizam  determinadas  autoridades  municipais  pela  ineficiência  na  orientação  e 

distribuição viária do fluxo de automóveis e caminhões no bairro. Colocada como resposta às 

constantes reclamações de moradores, o jornal divulga que o trabalho do DSV, de instalação 

de um posto avançado controle  de tráfego no bairro,  é decorrente  do seu apoio à  causa. 

Publicou  repetidas  reportagens  sobre  as  condições  e  problemas  do  trânsito  no  Ipiranga. 

Matérias  que  procuravam  justificar  o  trabalho  do  jornal  como  defensor  das  causas  dos 

moradores.

Os  comerciantes  que se  sentiram prejudicados com o  fluxo do tráfego na região, 

fizeram  reclamações endossadas nas  publicações  por  depoimentos  de  alguns  moradores 

locais.  Argumentos  que  aparentaram criar a  idéia  de  abrangência  para  as  solicitações  e 

reclamações. A assiduidade de veiculação da temática, a quantidade  de recursos e espaços 

mobilizados  nas  ocasiões,  demonstraram  certa  amplidão  e  alcance do  problema  e,  sua 

gravidade para os sujeitos que se queixaram via jornal.

Fotografias registraram ruas instituídas como espaço do exercício de vivências, em 

que as posturas do lar puderam ser por alguns momentos substituídas, e as crianças tiveram 

oportunidade de participar junto aos demais moradores das adjacências, de eventos sociais, 

esportivos  e  religiosos,  por  exemplo.  No  extremo  oposto,  nas  ruas  do  bairro  esteve 

representada a ordem doméstica a partir das possibilidades de registrar imagens dos diversos 

membros das famílias, lugar onde se revelaram diferentes relações de autoridade e prestígio 

familiar explicitadas nos ambientes públicos. Imagens que revelaram aceitação e freqüência 

por determinados sujeitos,  a  eventos leigos e sagrados,  fig.  29,  realizados em específicos 

ARAPUÁ: problemas com caminhões e ônibus. GI, São Paulo, 11. out. 1985, p. 3.
89 O bairro sofre com o trânsito de passagem que provoca inúmeros problemas para moradores do local, como a 
poluição do ar e sonora, os recorrentes atropelamentos e constantes e engarrafamentos das suas principais vias. 
“O tráfego de caminhões pesados têm tirado o sono dos moradores da rua Bruno Rudolfer na Vila Cristália. 
Francisco Gagliardo mora ali  há 36 anos.  Ele diz  que,  nas  últimas duas  décadas,  a  situação só fez piorar. 
Enquanto isso, a trepidação causada por veículos pesados continua a provocar rachaduras nas casas.

Batidas e atropelamentos são rotina. Outro problema: a dificuldade de se assistir a televisão ou falar ao 
telefone, devido ao barulho e trepidação que provocam os caminhões”. MORADORES PEDEM mão-única. 
Jornal de São João Clímaco, 6 jul. 1994, p. 3.
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espaços do bairro.

Integrante  do  grande  Ipiranga,  alguns  moradores  da  região  de  São João  Clímaco, 

partilham o  orgulho  de  possuir  em seus  limites,  ruas  e  avenidas, importantes  vias, que 

serviram  como  únicas  opções  para  o  trânsito  de  passagem entre  os  distantes  núcleos 

habitacionais da São Paulo colonial.90 Contudo, este trânsito que já fora motivo de vanglória, 

90 “Em nome dos moradores de Vila Arapuá, (...) Nelson Moraes denunciou esta semana os 'graves problemas' 
causados  pelo  tráfego  de  veículos  pesados  na  área.  A reportagem de  GI,  esclareceu  que  vários  acidentes, 
inclusive  inúmeros  atropelamentos  envolvendo  crianças  têm  sido  registrados  nesse  bairro,  provocados 
principalmente por caminhões e os ônibus que (...) passaram a utilizar a via principal da Vila para atingir a 
Estrada das Lágrimas e a avenida  Guido Aliberti. Afinal, não são ruas apropriadas para receber esse tipo de 
transito, o dia todo. O traçado delas è estreito, cheio de curvas, com aclives e declives acentuados. A escola da 
Vila também fica na  Epiacaba, o que torna os riscos de atropelamentos ainda mais iminentes, O perigo está 

Figura  29 Autoria  desconhecida.  Crianças  fotografadas  em  procissão  ocorrida  na  Estrada  da  
Lágrimas, próxima ao largo e a Igreja Católica de São João Clímaco. Coleção fotográfica d Igreja  
Católica de São João Clímaco. Década 1950.
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por alguns moradores responsabilizado pelo desenvolvimento do bairro, mencionado  como 

elemento propiciador da fixação de um novo contingente humano na região, por outros passa 

a ser encarado, mesmo na época privilegiada pela pesquisa, como motivo de preocupações e 

lutas.

Engarrafamento,  entre outros transtornos é o que enfrentava quem se dispusesse a 

transitar pelo Ipiranga em veículos automotivos, nas décadas de 1980-1990, nos horários de 

maior movimento, afazer que requeria deste transeunte muita paciência, tendo em vista que 

nos limites de São João Clímaco, as movimentadas vias de ligação, sofriam com o pesado 

tráfego de passagem.  Os moradores destas paragens tiveram que arcar com o ônus de um 

trânsito que não trazia benefícios.  

Se as pessoas que circulavam pelas ruas e avenidas do Ipiranaga, bem como de São 

João Clímaco fossem observadoras,  em decorrência da velocidade média alcançada pelos 

transportes ser baixa, poderiam perceber na região a enorme quantidade de terrenos baldios.91 

outro problema enfrentado no bairro, também motivador de reclamações publicadas pelos 

jornais consultados.

Parte  das  famílias  tem  fotografias  das  áreas  desocupadas  em São  João  Clímaco, 

principalmente  dos  terrenos  de  Heliópolis,  figurassem  eles  como  cenários  registrados 

inconscientemente nas fotografias, ou mesmo, representassem espaços principais de registros, 

por  causa  das  atividades  neles  desenvolvidas.  O futebol  de  campo amador,  em menores 

proporções,  o  baseball, da  mesma forma,  o  motocross e  o  autocross  foram modalidades 

esportivas que deram visibilidades positivas aos terrenos de Heliópolis, porque até a segunda 

metade da década de 1980 eram praticados naquela região por esportistas das proximidades e 

outros habitantes da cidade e do Estado.

Ao longo do tempo, no Ipiranga, existiram inúmeros terrenos baldios, o que arraigou nos 

moradores do bairro, práticas saudáveis relacionadas ao lazer, como caçar, pescar, praticar 

esportes,  situações  que  ficaram registradas  em fotografias  de diversos  sujeitos  do bairro. 

Áreas  que  proporcionaram  lazer,  abastecimento  de  água  e  posteriormente  serviram para 

assustando todo mundo.” VILA ARAPUÁ: problemas com caminhões e ônibus.  GI, São Paulo,  11. out. 
1985, p. 3.
91 Áreas desocupadas no bairro representaram sempre perigos e problemas, principalmente para a vizinhança, o 
que tornou estes espaços motivos de reportagens com diferenciados teores temáticos.  TERRENO BALDIO: 
será que ninguém se importa? São Paulo, 23. mar. 1979, p. 5. - TERRENO BALDIO na Gentil de Moura. 
GI, São Paulo, 30. mar. 1979, p. 3.- TERRENOS BALDIOS em São João Clímaco. GI, São Paulo, 29. Jun. 
1979, p. 4. - TERRENOS BALDIOS: mais queixas. GI, São Paulo, 2. mai. 1980, p. 2. - NA MACACHÃS, 
DEPOSITO DE LIXO ameaça saúde dos moradores. GI, São Paulo 29. fev. 1980, p. 4. - SACOMÃ: ruínas 
na  Bom  Pastor  e  praça  Monte  Azul. GI,  São  Paulo  30.  abr.  1982,  p.  .5  -  VILA  MONUMENTO: 
aborrecimentos com terrenos baldios. GI, São Paulo 30. abr. 1982, p.  5. - NOVAS QUEIXAS no Jardim 
Previdência. GI, São Paulo, 30. abr. 1982, p. 5. - TERRENOS BALDIOS na Otto de Barros. GI, São Paulo,  
2. abr. 1982, p. 4. - DIOGO FREIRE: terreno baldio ou depósito de lixo? GI, São Paulo, 19. abr. 1985, p. 4.
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construção  de  habitações,  locais  que  constituíram  referências  espaciais  para  muitas 

lembranças e narrativas fotográficas dos moradores que desfrutaram das benesses citadas. No 

outro  extremo,  percebemos  utilizações  nem  sempre  tão  nobres  para  tais  espaços,  como 

depósitos de lixo e o fato de terem sido utilizados por alguns moradores como cemitérios para 

enterrar animais mortos, conforme noticiou o Gazeta do Ipiranga.

Moradores  das  imediações  dos  terrenos  baldios  foram unânimes  em considerá-los 

espaços livres que favoreciam práticas e utilizações recrimináveis, paragens de eminentes 

perigos para crianças e adultos. Terrenos, que invariavelmente foram tornados depósitos de 

lixo e entulhos, se prestam ainda, como moradia para animais peçonhentos e muitos tipos de 

insetos. Outra freqüente alegação para reclamações contra terrenos baldios foram amparadas 

cientificamente por discursos de médicos e sanitaristas. As prováveis doenças que as crianças 

das  imediações  estariam  expostas  foram  relacionadas  pelas  reportagens  respaldadas  por 

narrativas médico-higiênicas utilizadas como amparo das queixas.

Devido ao descaso dos proprietários no cuidado dos terrenos em diversas regiões do 

bairro no momento histórico privilegiado pela pesquisa, agravaram-se as inquietações dos 

moradores das vizinhanças, principalmente quando os terrenos estavam localizados próximo 

às escolas do bairro, circunstâncias em que imagens infantis foram invocadas para reforçar as 

críticas contra esses terrenos que, nestas condições, constituíram-se motivos de preocupações 

porque poderiam expor as crianças frente ao perigo que representavam.

Freqüentemente o mato crescia nesses terrenos, propiciando esconderijos e refúgios 

para “bandidos”,92 situações causadoras de preocupações para os moradores das vizinhanças, 

que são apresentados pelas reportagens como honestos cidadãos, vulneráveis à violência em 

decorrência dos espaços denominados como propícios a práticas ilícitas.93 

Notícias que apontam, ainda, a existência de indivíduos que não se encaixam no perfil 

construído  pelo  jornal,  dos  moradores  do  Ipiranga.  Matérias  veiculadas  explicitaram  a 

existência de elementos classificados por alguns moradores do local e, ratificados pelo jornal, 

como indivíduos perigosos.94 Veiculação implícita da violência existente no bairro, abordada 

92 “Preocupados especialmente com os constantes assaltos de que tem sido vitimas, moradores (...), querem 
agora a atenção da Prefeitura para os dois terrenos baldios existentes na rua.  (...).  Marília de Oliveira,  (..), 
apontou o local, 'totalmente abandonado', como responsável pelas invasões de residências que vêm ocorrendo 
em grande numero. O muro é pequeno e o mato é tão alto que várias pessoas podem se esconder nele,...”. 
TERRENOS BALDIOS na Otto de Barros. GI, São Paulo, 2. abr. 1982, p. 4.
93 “...apesar  da  região  enfrentar  transtornos  antigos,  como os  causados  por  imensas  áreas  desocupadas,  a 
situação piorou muito depois das demolições. Com a derrubada dos imóveis começaram os assaltos, crescendo 
entre os moradores um medo agravado pela presença constante de desocupados em toda a redondeza. - Se já 
tínhamos  dores  de  cabeça  por  causa  dos  terrenos  baldios  as  desapropriações  pioraram tudo.  Todo  mundo 
reclama que não se pode mais sair à noite.” NOVAS QUEIXAS no Jardim Previdência. GI, São Paulo, 30. 
abr. 1982, p. 5.
94 Reclamações dos leitores sobre questões de segurança utilizam os argumentos mais variados “Tenho filhos 
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indiretamente  pelo  jornal,  assunto  tratado  nas  entrelinhas.  No  cruzamento  de  diferentes 

reportagens  publicadas pelo próprio jornal,  percebemos a  questão da violência  no bairro, 

tendo  em vista  que  por  opção  editorial  o  jornal  não  divulga  nas  suas  edições,  assuntos 

diretamente relacionados à violência.

De  forma  idêntica  a  que  censuram  os  proprietários  dos  terrenos  abandonados, 

reclamações  publicadas  criticaram  diversos  órgãos  governamentais  responsáveis  pela 

manutenção dos serviços básicos que deveriam estar disponibilizados para os moradores da 

região. A prefeitura é criticada e cobrada em virtude da falta de iluminação pública, também 

o  Estado é  acusado por  não  conseguir  policiar  satisfatoriamente  a  região,  o  que  inibiria 

determinadas formas de utilização por elementos denominados como estranhos, que se valem 

da omissão das duas instâncias de poder para atuar livremente.  Crianças e adultos foram 

apresentados nas matérias publicadas como estando à mercê destes elementos. 

Analisando diversas reportagens sobre o problema da habitação, podemos ter uma 

idéia da favelização de áreas do bairro através de informações creditadas a órgãos oficiais, 

bem  como  aquelas  produzidas  e  veiculadas  pelo  próprio  jornal  Gazeta  do  Ipiranga. 

Reportagens que quando envolveram como sujeitos das matérias, políticos, representantes de 

instituições governamentais estaduais ou municipais de diversas áreas, mas especificamente 

na área da habitação, trouxeram habitualmente dados quantitativos e estatísticas numéricas, 

que após filtragem dos interesses da divulgação, permitem acompanhar uma visão sobre o 

crescimento das favelas e cortiços existentes no Ipiranga, além de propiciar subsídios para 

percepção da visibilidade que o problema habitacional sofrido pelo bairro alcançava junto ao 

meio  de  comunicação,  a  forma  como  era  concebido  enquanto  problema  veiculado  nas 

declarações publicadas de moradores do bairro, leitores do jornal.

Comparações entre reportagens veiculadas nas duas décadas pesquisadas permitem 

que  sejam  percebidas  ocorrências  de  problemas  no  bairro,  bem  como,  a  mudança  de 

atribuição de importância a eles pelos órgãos governamentais, de acordo com os números de 

reclamações que cada um deles gerava. A habitação é problema que exemplifica bem esta 

situação, reportagens publicadas nos primeiros anos da década de 1980, que tratavam dos 

principais  problemas  enfrentados  pelo  bairro,  sequer  faziam  referências  ao  problema 

habitacional, que na época, se não era inexistente, não representava, segundo hierarquização 

atribuída pelo administrador regional, a gravidade enunciada em reportagens veiculadas na 

metade  da década de 1990,  quando passa a  ser  encarado como principal  problema a ser 

adolescentes, que estudam a noite, e imagine nossa apreensão já que não se pode mais sair de casa depois de 
uma certa hora. No terreno em frente se escondem marginais e desocupados de toda espécie,  sem falar no 
problema da prostituição.” TERRENO BALDIO na Gentil de Moura. GI, São Paulo, 30. mar. 1979, p. 3.
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enfrentado na região.  As invasões dos grandes terrenos desabitados no Heliópolis e outras 

vilas  no  Ipiranga,  pelos  moradores  sem-teto,  foram  os  fomentadores  do  problema 

habitacional. 

Numerosas  circunstâncias  tornaram  a  favela  do  Heliópolis  tema  de  reportagens 

jornalísticas. Publicações sobre o local,  podem ser encontradas nas páginas “policiais” de 

inúmeros  jornais  do  Brasil,  principalmente  naqueles  que  tem  nesta  temática,  a  linha 

editorial.95 Contudo, não é objetivo desta pesquisa aprofundar questões, de segurança pública 

ou criminalidade que certamente têm significativa influência na vida das pessoas que residem 

no Ipiranga, bem como, de toda cidade de São Paulo.

Os perfis dos moradores das favelas do bairro, seus problemas e necessidades podem 

ser pensados, em diferentes temporalidades, mediante as análises de reportagens jornalísticas. 

O jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, publicou em 1979, reportagem onde tratava 

sobre o bairro do Ipiranga.96 O Gazeta, neste mesmo período, veicula matérias onde é possível 

clarificar  a  percepção  do  intenso  crescimento  e  ocupação  dos  terrenos  do  bairro,97 e  o 

efervescente crescimento das favelas, especialmente do Heliópolis. Duas décadas depois, no 

mesmo jornal,  O Estado de  São Paulo,  publicou uma série  de reportagens,  sobre  alguns 

aspectos sócio-culturais da vida daquele grupo98 de pessoas, o possibilitou pensar estimativas 

95 Reportagens publicadas em diferentes jornais do Brasil, sobre alguns aspectos da violência naquela parte do 
Ipiranga, puderam ser encontradas nos arquivos da Casa da Criança Santa Ângela, a exemplo do agravamento 
crise de segurança ocorrida em 2000: DHPP PRENDE no interior mais três traficantes da Heliópolis. Diário 
Popular, São Paulo,  14 mar. Caderno Policial, 2000, p. 16.  -  NEM PLANTÃO DA PM impede fuga de 
favelados. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2000, Caderno Cidades, p. C5. -  EM FAVELA, Covas 
garante segurança a morador.  O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 mar. Caderno Cidades, 2000, p. C9. - 
POLÍCIA IDENTIFICA líderes  do  tráfico  em Heliópolis. Folha  de  S.  Paulo, São  Paulo,  9  mar.  2000, 
Caderno 3, p. 2. - INOCENTES VIRAM reféns da guerra do tráfico. Metro News, São Paulo, mar. 2000, p. 
6.
96 Vários artigos assinados por Maria L e Silva, Eli Serenza e José Maria Santana, publicados pelo jornal  O 
Estado de São Paulo, em 4 de jan. de 1979, sobre alguns aspectos sócio-culturais da Administração Regional do 
Ipiranga inspiraram matéria produzida pelo Gazeta, que considerou satisfatória a visibilidade proporcionada ao 
bairro por um dos principais jornais do Estado de São Paulo. AS FACES E PROBLEMAS DO IPIRANGA, 
SEGUNDO O ESTADO DE SÃO PAULO. GI, São Paulo, 12. jan. 1979, p. 4.
97 “... as favelas da região, entre elas as mais expressivas, como Heliópolis (a maior, com 700 barracos - e perto 
de duas mil pessoas. Á água Funda, Vila Cristina no Parque Bristol, Jardim São Savério, Vila Moraes, Jardim 
Clímax, Jardim Maria Estela, Vila Carioca, Vila Liviero, que com as menores somam 24 núcleos somente no 
bairro do Ipiranga 'um numero assustador’, segundo frei Sérgio Calixto Valverde, coordenador da pastoral de 
favelas desta região, que há cerca de um ano em meio iníciou com um uma equipe de religiosos e leigos um 
trabalho junto aos favelados. Frei Sergio, afirma que o número duplicou em um ano.” FAVELADOS discutem 
problemas comuns. GI, São Paulo, 28. nov. 1980, p. 3.
98 Uma série de reportagens publicadas no jornal O Estado de São Paulo, durante uma semana, do mês de mar. 
de 2000, assinadas por Marisa Folgato e Andrea Portella, deram visibilidade à Favela de Heliópolis, entre elas, 
UMA CIDADE CHAMADA HELIÓPOLIS. O Estado de  S.  Paulo, São  Paulo,  19  mar. 2000,  Cidades. 
Urbanismo, p. C8. -  FAVELA ENTERRA O SONHO de voltar a terra natal. O Estado de S. Paulo, São 
Paulo, 19 mar. 2000, Cidades. Urbanismo, p. C8. - HELIÓPOLIS ESCONDE CONTRASTES de miséria e 
'riqueza'. O Estado de S. Paulo, São Paulo,  20 mar. 2000, Cidades. Urbanismo, p. C6. -  MOBILIZAÇÃO 
TENTA MUDAR A FACE DE HELIÓPOLIS. Para muitos menores projetos comunitários são o único meio 
de evitar aliciamento para o tráfico. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 mar. 2000, Cidades. Urbanismo, p. C5. 
-  ASSOCIAÇÃO  TEM  ORÇAMENTO  MENSAL  de  R$  150mil. Unas  luta  por  melhorias  na  Favela 
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sobre habitantes do local,  suas possibilidades de lazer,  suas condições de habitação,  suas 

expectativas de vida, sob a ótica do jornal.

Matérias  veiculadas  pelo  Gazeta,  apresentavam  classificações  quantitativas  e 

qualitativas sobre as condições sócio-econômicas deste novo contingente populacional, dados 

estatísticos  e  percentuais  que  intencionavam  influenciar  na  imagem  que  deveria  ser 

construídas a respeito dos novos integrantes do bairro. Ao prover seus leitores com textos, 

imagens  fotográficas,99 o  jornal  procurava  direcionar  a  construção do perfil  de  parte  dos 

novos ocupantes do Ipiranga perante os antigos moradores. 

Sobre as numerosas ocupações apresentadas pelo “Gazeta”, levando-se em conta que 

as  informações  veiculadas  estivessem  próximas  à  realidade,  pode  ser  questionada  sua 

exatidão, tendo em vista, o intenso crescimento da construção de casas, e o movimento de 

chegada  de  novos  moradores  na  área,  acompanhada  em  cada  reportagem.  Matérias 

publicadas,  particularmente,  em relação ao crescimento da maior  das favelas erguidas no 

Ipiranga,  a  favela  do  Heliópolis,100 apresentaram  as  condições  que,  segundo  o  jornal, 

fomentaram a ocupação do terreno e o desenvolvimento da favela em área nobre da região, 

livre de problemas tão freqüentes à cidade e ao grande Ipiranga, foram as dúvidas sobre os 

verdadeiros  proprietários  do  terreno,101 ademais,  a  ótima  localização  e  valorização  dos 

Heliópolis  e  desenvolve  projetos  sociais.  O  Estado  de  S.  Paulo, São  Paulo,  22  de  mar.  2000,  Cidades. 
Urbanismo, p. C6. NOVA GERAÇÃO DE HELIÓPOLIS TEM SONHOS HUMILDES. Área registra baixo 
índice de reprovação escolar.  23 de mar.  2000, Cidades.  Urbanismo, p.  C7. -  PAIS TENTAM MANTER 
CRIANÇAS LONGE DAS RUAS. Ávidos por brincar, filhos nem sempre cumprem a ordem. O Estado de S.  
Paulo, São Paulo,  24 de mar. 2000,  Cidades. Urbanismo,  p. C5. -  POSSE DE BARRACO É HERANÇA 
PARA OS FILHOS. O primeiro espaço de lazer. da Favela Heliópolis terá quadra poliesportiva. O Estado de 
S. Paulo, São Paulo, 25 de mar. 2000, Cidades. Urbanismo, p. C10.
99 Sobre fotografias a autora pondera que “Elas não são vazias, elas mostram, ao contrário, os habitantes desses 
bairros pobres na sua miséria cotidiana. Uma realidade que apenas a fotografia pode registrar.” MONDENAR. 
Anne de, A emergência de um novo olhar sobre a cidade: Obra citada, p. 112.
100 Alguns exemplos de manchetes ou subtítulos de reportagens sobre o processo de favelização do bairro, e 
mais  especificamente  sobre  a  favela  do  Heliópolis,  haja  vista  a  grande  quantidade  de  reportagens  que 
mencionam a região. Foram as mais significativas as encontradas nas seguintes edições: LIXO acumulado em 
Heliópolis. GI, São Paulo, 5. jan. 1979, p. 3. – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO discutiram segurança 
pública.  GI, São Paulo,  9. mar. 1979, p.  4 – FAVELA de Heliópolis. GI, São Paulo,  16. mar. 1979, p.  3.- 
FAVELAS de Heliópolis. Qual a Solução. GI, São Paulo, 23. mar. 1979, p. 2. – FAVELAS existem 12 em 
nossa  região,  segundo  levantamento  da  Regional  Ipiranga. GI,  São  Paulo,  20.  abr.  1979,  p.  3.  – 
FAVELADOS de Heliópolis no gabinete do prefeito. GI, São Paulo,  13. abr. 1979, p.  4. -  HELIÓPOLIS: 
2262  favelados. 10  ago.  1979,  p.  5.  -  HELIÓPOLIS  aguarda  decisão  judicial. 17  ago.  1979,  p.  1.  - 
FAVELADOS discutem problemas comuns. GI, São Paulo,  28. nov. 1980, p.  3.–  FAVELADOS realizam 
encontro  amanhã. GI,  São  Paulo,  9.  abr.  1982,  p.  3.  –  ASSOCIAÇÃO  NIPO-BRASILEIRA  atende 
moradores do Heliópolis. GI, São Paulo, 11. Jun. 1982, p. 4. – HELIÓPOLIS, casas ameaçam desabar. GI,  
São Paulo, 29. mar. 1985, p. 4. – LIXO e rato na Estrada das Lágrimas. GI, São Paulo, 18. out. 1985, p. 3.
101 As discussões sobre os verdadeiros proprietários se intensificaram acompanhando o ritmo acelerado das 
ocupações dos terrenos do Heliópolis, porém, não se chegaram à conclusão definitiva sobre a posse legal da 
área. Embora diversos interesses estivessem envolvidos nessa discussão, a propriedade do terreno se tornou 
questão da justiça, pois “... embora conste pertencerem Administração Regional Ipiranga, diversas pessoas - e 
mesmo outros órgãos públicos - se arvoram proprietários da área de Heliópolis.” TERRENOS BALDIOS mais 
queixas. GI, São Paulo, 2. mai. 1980, p. 4.
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terrenos, a “... infra-estrutura do local. Além do fácil acesso ao ABC e a diversos bairros, nas 

proximidades podem ser encontrados; posto policial, escola primária, comércio e serviços, 

associações esportivas, recreativas e religiosas, além de outras vantagens”.102 Como citou a 

reportagem, foram conquistas resultantes de décadas de lutas dos antigos moradores que se 

vêem agora “oprimidos” pela nova vizinhança que lhes vai trazer, segundo seus depoimentos 

publicados em reportagens, imensos prejuízos sociais e econômicos. 

Crianças  registradas  defronte  suas  habitações,  barracos  humildes,  construídos  em 

terrenos ocupados de maneira irregular, tornou perceptível a falta de infra-estrutura,  água 

encanada, luz elétrica e esgotos canalizados,103.  Representações textuais e fotográficas dos 

habitantes e, particularmente das crianças da favela de Heliópolis, foram criadas e difundidas 

pelo Jornal de São João Clímaco, como por exemplo a fig. 30, narrativas que explicitavam 

necessidades classificadas como elementares, os serviços básicos. 

Nas  fotografias  podem  ser  percebidas  claramente  as  precariedades  das  moradias, 

imagens desvelam que os construtores das moradas serviram-se nas construções, de materiais 

disponíveis  à  mão,  encontrados  nos  lixões  dos  arredores,  o  que  empresta  aparência  de 

provisoriedade ao lugar. Ao trabalhar as imagens dos moradores de favelas do Ipiranga a 

partir de dados estatísticos dos habitantes, o jornal utilizou o termo “abrigo” para designar as 

moradias, evidenciou com a nomenclatura, certa discriminação, pois, colocou no texto da 

reportagem, a  noção de  efemeridade  e  transitoriedade,  alimentando a  hipótese  de  que  as 

ocupações  e  estadias  destas  pessoas  nas  favelas  fossem provisórias,  evidenciando  que  o 

próprio jornal acreditava na remoção dos novos “ocupantes” do local. Vilas e bairros que 

abrigaram parte  dos  sujeitos  mais  carentes,104 com acesso  restrito  aos  principais  bens  de 

consumo e serviços oferecidos pelos poderes públicos no próprio bairro.

As  crianças  que  moravam  nas  favelas  foram  atingidas  pela  precariedade  das 

habitações,  dentre  outros  motivos,  na  medida  em que não tiveram disponíveis  condições 

satisfatórias de higiene, fato que poderia comprometer sua saúde, não dispunham de espaço 

adequado para estudo, o que poderia prejudicar seu desempenho escolar, estavam à mercê da 

102 Reportagens  do  jornal  "GI"  apontam  considerações  sobre  crenças  das  condições  que  fomentaram  a 
ocupação do terreno e o desenvolvimento da favela de Heliópolis. Área reputada como nobre pelos antigos 
moradores livre das enchentes tão freqüentes no bairro, com ótima localização em relação às vilas do bairro e 
razoável valorização dos terrenos. HELIÓPOLIS: 2262 favelados. GI, São Paulo, 10. ago. 1979, p. 5 

103 MORADORES PEDEM MELHORIAS. Jornal de São João Clímaco. Caderno local. 20 jul. 1994, 
p. 3. 

104 Por  meio  do acompanhamento  das  reportagens  veiculadas  no  "GI" nos  diversos  anos  de  interesse  da 
pesquisa, a partir de 1979, pela análise das manchetes e títulos das reportagens se faz possível a percepção do 
processo de crescimento de ocupação dos terrenos do bairro, “... com as menores somam 24 núcleos somente no 
bairro do Ipiranga, “um número assustador”, segundo frei Sérgio, e que duplicou em um Ano.” HELIÓPOLIS: 
2262 favelados. GI, São Paulo, 10. ago. 1979, p. 5 
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fragilidade  da  construção  que  habitavam,  das  formas de  violência  urbana  que rondavam, 

também, as adjacências da favela.

Os novos moradores das favelas sofreram discriminações que podem ser apreendidas 

em reportagens do “Gazeta”, preconceitos explicitados pela opinião de alguns moradores que 

ganharam espaço nas páginas do jornal, matérias que apontavam como natural a relação entre 

falta  de higiene,  ignorância  e  pobreza,  tratavam-nas como se fossem unicamente causa e 

conseqüência uma da outra. Os pobres, por vezes, foram acusados de não ter instrução e eram 

integralmente culpabilizados pela impossibilidade de freqüência e permanência no sistema 

formal de educação, situação imaginada pelos reclamantes como opção dos favelados, sem 

que fosse feita qualquer menção à responsabilidade dos poderes públicos.

A limpeza nas ruas próximas à favela que se construía foi necessidade apontada por 

alguns moradores das adjacências que tiveram espaços no Gazeta do Ipiranga, e viram suas 

constantes  queixas  veiculadas  em  textos  que  circunscreviam  falta  de  asseio  a  espaços 

específicos e sujeitos identificados.105 Os moradores da favela foram responsabilizados nas 

105 “Se formos ver em 1924, já existem quatro perímetro os legais, central, urbano, sub urbano e rural. Cortiços 
e vilas operárias são proibidas no central e o urbano. Cortiços, no sub urbano; enquanto as vilas são permitidas. 

Figura 30: Autoria desconhecida. Imagem de barracos construídos nos terrenos de Heliópolis veiculada  
na edição 36, p 12. Coleção fotográfica do Jornal de São João Clímaco, 8 mar. 1995.
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matérias  de não cuidarem da limpeza dos ambientes circundantes.106 Todavia,  fotografias 

publicadas,  por  vezes,  contradisseram  os  textos  que  as  acompanhavam.  Nestes  casos 

particulares,  por  exemplo,  algumas  fotografias  publicadas  esclareceram  pelos  referentes 

apresentados, que as quantidades e qualidades do lixo fotografado foi depositado por antigos 

moradores  do  bairro,  causadores  dos  problemas  atribuídos  aos  favelados.  Enquanto  os 

primeiros  utilizavam  o  terreno  ocioso  como  depósito  de  entulhos  e  lixo,  os  segundos, 

catadores de materiais recicláveis se serviam dele como local de trabalho, como o insinuado 

na fig. 31 pela imagem do carro de catador.

Fotografias  funcionaram como importantes veículos de mensagem, sobrepondo ou 

contradizendo o texto publicado no e pelo jornal. Na reportagem intitulada “o lixo domina a 

Então, começa-se, através desse mecanismo, a delimitar ou a destinar determinados espaços para determinados 
grupos sociais.  Sempre  esse  é  o  movimento histórico de  São  Paulo”.  ROLNIK,  Raquel,  Lei  e  política:  a 
construção dos territórios urbanos. Obra citada, p. 146.
106 Reclamações sobre o despejo de lixo e entulhos nos terrenos baldios do bairro foram temas constantes no 
jornal, mesmo anteriormente ao crescimento da favela de Heliópolis. Derrubando por terra a acusação de certos 
moradores que os favelados fossem imundos. “Segundo Edna, sua primeira queixa, publicada em 79, por GI, 
deu resultados. Na ocasião, o terreno foi limpo, mas agora voltou a ser como antes.

__ Ate bem pouco tempo. Acrescentou a moradora estava limpo, Acontece que o pessoal vê o terreno 
aberto e aproveita para jogar lixo, encontramos até animais mortos. Os ratos estão cada dia maiores um deles, 
entrou no meu quintal, Faz 35 anos que moro aqui e sempre foi isso.” TERRENOS baldios: mais queixas. 
GI, São Paulo, 2. mai. 1980, p. 4.

Figura 31: Autoria desconhecida. Crianças fotografadas em meio a um dos muitos “lixões” existentes em  
Heliópolis. acompanhou a reportagem Os trabalhos em Heliópolis. edição 1226, p. 3. Coleção fotográfica  
do Jornal Gazeta do Ipiranga. 24 set. 1982.



 92               

paisagem”, por  exemplo,  o  texto é  acompanhado de fotografia  da margem “ocupada” da 

Estrada das Lágrimas, onde aparece no primeiro plano fotográfico um imenso amontoado de 

lixo,  e  ao  fundo  da  mesma,  alguns  barracos  construídos,  outros  em construção.  Causam 

impacto à primeira vista a imagem dos barracos, pessoas e lixo, profusão de registrados que 

dificulta o reconhecimento imediato dos referentes, imagem que deu visibilidade a outros 

problemas. “Agora precisam fazer uma limpeza geral nas ruas próximas, porque nelas o lixo 

continua dominando a paisagem”107 descrevia o texto que acompanhava a fotografia onde 

aparecem diversas crianças em meio ao amontoado de lixo. Estariam brincando? Trabalhando 

certamente, pois o carrinho de “catador” de materiais recicláveis que disputa o referente com 

os pequenos moradores local, da indicação da atividade produtiva desenvolvida, conforme 

observado na fig. 31.

Noutras fotografias, aquelas pertencentes à coleção da Casa da Criança Santa Ângela, 

há registros de crianças aos cuidados da instituição, quando ela funcionava dentro da favela 

do Heliópolis, imagens que podem proporcionar ótica particularizada sobre a falta de higiene 

apregoada nas reportagens do jornal. Em algumas edições podem ser visualizadas, fotografias 

confeccionadas nos ambientes externos, na frente ou imediações da creche que apresentaram 

registros de crianças postadas em becos e vielas, ladeadas por casas construídas com pedaços 

de madeira, amontoados de entulho, lixo, esgotos e córregos que corriam a céu aberto, de 

acordo com o observado na fig. 32.

Aparentemente,  resultante  de  opções  conscientes,  os  fotógrafos  intervieram  nos 

cenários  das  fotografias,  intencionalmente  procuraram  exibir  as  condições  de  vida  das 

crianças moradoras da favela, e que do mesmo modo, validavam a necessidade do trabalho 

desenvolvido pela instituição. Nestas fotografias ficaram registrados, por vezes em primeiro 

plano, alguns quesitos que compunham o imaginário visual da favela na década de 1980, ao 

lado de córregos transformados em esgoto a céu aberto, casas construídas com pedaços de 

madeira,  separadas  por  vielas  sem  calçamento.  Imagens  disseminadas  pelo  jornal,  que 

reforçavam  a  idéia  de  abandono,  e  as  péssimas  condições  em que  as  crianças  estavam 

expostas. 

Os  antigos  moradores  desta  parte  do  bairro,  ainda  segundo  entrevistas  publicadas  no 

“Gazeta”, no início da década de 1980, período em que a favela do Heliópolis estava em 

processo  de  avolumamento,  se  mostraram  incomodados  com  a  nova  vizinhança.108 O 

107 LIXO acumulado em Heliópolis. GI, São Paulo, 5. jan. 1979, p. 2.
108 O aglomerado humano resultante da favela foi tema de reclamações veiculadas pelo jornal. “... a favela do 
Heliópolis, cuja instalação e crescimento vem sendo bastante criticada no bairro e em especial pêlos moradores 
vizinhos” FAVELADOS discutem problemas comuns. GI, São Paulo, 28. nov. 1980, p. 3.



 93               

ajuntamento populacional, teve sua imagem arrolada aos problemas de segurança no bairro. 

Numerosas  reclamações  dos  moradores  das  adjacências  dos  terrenos  de  Heliópolis,  em 

diferentes matérias publicadas pelo jornal indicaram a crença de que com a chegada dos 

novos vizinhos os índices de violência aumentaram,109 evidenciando que alguns moradores 

das  imediações  associavam pobreza  à  criminalidade  e  relacionaram  a  multiplicação  dos 

barracos ao aumento do número de assaltos e furtos de carros na região. 

Insistentes reclamações serviram-se de argumentos discriminadores direcionando os 

favelados a criminalização por meio de representações e insinuações, por vezes pouco sutis, 

explicitando conflitos entre interesses. Sujeitos que hoje congregam na igreja de São João 

Clímaco, e nos tempos iniciais das invasões construíam suas residências nas imediações dos 

terrenos baldios de Heliópolis, afirmam que se mobilizaram para defender suas propriedades 

dos  invasores,  dispostos  ao  enfrentamento  se  necessário  fosse.  Por  meio  de  vigílias 

patrulhavam, dia e noite, o terreno público existente na rua, destinado à construção de uma 

creche.

Políticos locais e membros da Igreja Católica de Santa Edwiges ganharam visibilidade 

nas páginas do Gazeta, que publicou declarações atribuídas a eles, em defesa dos moradores 

da favela de Heliópolis, indicação que o jornal proporcionava visibilidade também a sujeitos 

e  instituições  que  demonstraram preocupações  com esta  fração  dos  moradores  do  bairro 

menos favorecidos.

Almir  Guimarães,  político  local  respeitado,  o  vereador  mais  votado  no  bairro  do 

Ipiranga  nas  eleições  para  a  Câmara  municipal  de  São  Paulo  no  pleito  de  1982,110 

acompanhou as discussões sobre os problemas do bairro, nos litígios referentes à habitação, 

foi  qualificado  pelas  reportagens  do  Gazeta  do  Ipiranga,  também,  como interlocutor  das 

partes  envolvidas, segundo seu  depoimento  publicado,  os  novos  moradores  “são  pais  de 

família, trabalhadores, que, se vivem em favelas, é em face de difícil conjuntura econômico-

social que vivemos. Esse impasse não se resolve com polícia”111 posicionando-se francamente 

contrário à discriminação dos ocupantes dos terrenos, desvinculando o problema habitacional 

da questão policial.

109 “O rápido crescimento do número de barracos e o aumento do Índice de criminalidade foram os principais 
problemas levantados às autoridades locais pelos representantes dos moradores das imediações da favela do 
Heliópolis.” FAVELAS de Heliópolis. GI, São Paulo, 16. mar. 1979, p. 3.
110 Almir Guimarães, candidato a vereador pelo PMDB em 1982, alcançou 9,44% dos votos válidos do distrito 
do Ipiranga, obtendo a maior votação no bairro nesta eleição. No embate das urnas ocorrido em 1976, quando 
então era candidato pelo antigo MDB foi votado por  4.0% dos eleitores. No pleito de 1988, novamente pelo 
PMDB sua votação esteve reduzida a  0,28% dos inscritos em seções eleitorais do Ipiranga, no ano de 1992, 
desta feita disputando uma vaga pelo PTB, atinge o percentual  de  2,75, e finalmente,  em 1996, após nova 
mudança de partido, disputou a eleição pela legenda do PDT, e atingiu 1,05% do eleitorado do Ipiranga.
111 FAVELAS de Heliópolis. GI, São Paulo, 16. mar. 1979, p. 3.
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A posição do vereador em favor dos moradores recém chegados ao bairro deve ter 

custado alguns votos entre os moradores antigos, e por outro lado, despertado a simpatia de 

muito dos ocupantes da área de Heliópolis. É significativo perceber que desde o início da 

década de 1980, políticos que se denominavam representantes da região do Ipiranga já se 

Figura 32: Autoria desconhecida. A imagem de crianças fotografadas em frente à barracos na favela de 
Heliópolis, amontoados de lixo e esgotos correndo a céu aberto, faziam parte do cenário. Coleção fotográfica 
da Casa da Criança Santa Ângela. Out. 1991
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colocassem  como  interlocutores  que  falavam  em  nome  do  moradores  da  favela. 

Provavelmente interessados nos votos destes sujeitos.

Religiosos ligados à Igreja Católica de Santa Edwiges, desenvolveram um trabalho 

que  procurava  recuperar  a  auto-estima  dos  moradores,  da  mesma  forma,  melhorar  a 

percepção que os vizinhos tinham deles. Confrontar versões apresentadas pelo jornal ligadas 

aos múltiplos e diversificados interesses no que se refere à aceitação da favela e incorporação 

dos  que  nela  residiam,  pelos  moradores  tradicionais  no  bairro,  permitiu  observarmos 

manifestações  feitas  pelo coordenador  da Pastoral  quando  argumentou que ali, como em 

qualquer  outro  lugar, existem  problemas,  porém,  os  ocorridos  na  favela  teriam  mais 

visibilidade que aqueles de igual gravidade feitos por membros de outros segmentos sociais. 

Diferentes  depoimentos  publicados  atribuídos  ao  vereador,  tanto  quanto  ao  religioso, 

salientavam que a maioria dos moradores do Heliópolis era composta por trabalhadores, que 

sobreviviam nas péssimas condições por necessidade112 e falta de opções.

As afirmações atribuídas ao religioso e ao vereador foram validadas pelo jornal com o 

argumento de que a atuação dos dois, nas tentativas de resolução dos problemas decorrentes 

das  ocupações  lhes  proporcionaram  conhecimento  da  causa.  Informações  repassadas  aos 

leitores do Gazeta do Ipiranga, que foram municiados através de reportagens, com dados que 

permitiam  que  fossem  traçados  perfis  das  atividades  profissionais  desenvolvidas  pelos 

moradores da favela, bem como de suas rendas mensais, reforçando a hipótese de que aquelas 

pessoas foram impelidas a morar na favela por questões econômicas. Matérias que afirmavam 

o  óbvio.  Viver  na  favela  era  uma necessidade  a  que  estas  crianças  e  seus  familiares  se 

sujeitavam, fig. 33.

Entre  eles,  encontra-se  João  Rodrigues  de  Souza,  que  na  segunda-feira  (quando  a 
reportagem de Gazeta do Ipiranga esteve na favela), levantava as estacas de madeira para 
abrigar seus seis filhos e mulher. Explicou: A máquina derrubou tudo. Pisou em cima de 
roupas, panelas e camas. Não sobrou mesmo nada. Nós ficamos no meio da rua, é por isso 
que voltamos.113

Reportagens que trataram sobre as condições de sobrevivência de moradores do Heliópolis, 

em inúmeras oportunidades,  foram acompanhadas de fotografias que tinham por objetivo 

ilustrar o texto veiculado. Fotografias que preservaram as condições de habitação na favela, 

112 “Não vou dizer afirmou o frei - que não existam aproveitadores e ladrões entre os favelados, mas isto não 
significa que o favelado é um marginal. Noventa por cento dos favelados de Heliópolis tem carteira profissional 
assinada, são operários, e suas mulheres também trabalham.” FAVELADOS discutem problemas comuns. GI, 
São Paulo, 28. nov. 1980, p. 3.
113 FAVELA de Heliópolis. Qual a solução? GI, São Paulo, 23. mar. 1979, p. 22.
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nos primórdios da sua expansão.  Região ainda carente de infra-estrutura básica como luz 

elétrica, água e esgotos, fig. 30 a 34. Outras reportagens sobre temáticas idênticas, foram 

ilustradas com fotografias que trouxeram nos referentes, habitantes da área. Nelas, podem ser 

percebidas  as  presenças  de  crianças,  situação  que  encaminha  à  dedução  de  que  eram 

numerosas na região, e que pela falta de ocupação, nos momentos em que não estavam na 

escola,  quando  já  estavam  matriculadas,  muitas  delas  circulavam  pela  área  da  favela, 

brincando e trabalhando, de acordo com observado na fig. 31, experimentando seus espaços 

de vivência, conforme fig. 33.

A trajetória de lutas e reivindicações no bairro resultou na maioria das vezes, em 

promessas de realização ou concretização de obras que nem sempre foram cumpridas.  O 

descaso das autoridades com as reivindicações, o não cumprimento das promessas, fez com 

que alguns moradores que tiveram espaço no jornal, declarassem não acreditar em promessas 

de políticos e soluções mirabolantes.

Reportagens publicadas procuravam incentivar os moradores do Ipiranga e leitores do 

jornal no sentido de que continuassem a reivindicar atendimento para suas necessidades e que 

mantivessem ativas suas experiências de lutas que não deveriam ser descartadas, juntamente a 

orientou que “Ao mesmo tempo em que se deve prosseguir com as denúncias dirigidas às 

autoridades,  para  que  tomem  conhecimento  dos  principais  problemas  que  afligem  a 

população  do  bairro,...”.114 O  jornal  procurou  construir  de  si  a  imagem  de  defensor  dos 
114 Idem. Ibidem, p. 22.

Figura  33: Autoria desconhecida. A imagem de crianças em meio aos barracos em favela do Ipiranga. 
Reportagem “Favelados discutem problemas amanhã.” edição 1202, p. 3. Coleção fotográfica do Jornal  
Gazeta do Ipiranga. 09 abr. 1982.
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leitores,  para tal,  publicava reclamações de alguns moradores que tratavam de problemas 

locais. em diferentes edições, a exemplo da fig. 34.

Histórias sobre o desenvolvimento das vilas localizadas nos sub distritos do Ipiranga 

foram veiculadas pelo “Gazeta” que destacava também os principais monumentos históricos 

do bairro,  bem como, os personagens que alcançaram destaque junto a alguns grupos de 

residentes  na  região.  Neste  momento,  apresentavam  uma  versão  de  como  deveriam  ser 

encaradas  as  condições  e  problemas  enfrentados  pela  localidade,  que  de  forma  direta  e 

indireta afetaram a infância, no decorrer destas cinco décadas de existência do jornal.  Do 

mesmo  modo,  como  criou  narrativas,  deu  visibilidade  para  outras  feitas  por  leitores, 

moradores das diversas áreas do Ipiranga.   

Em  conversas  com  as  famílias,  ouvi  comentários  dos  avós  de  Andréia,115 

entrecruzados com as reportagens selecionadas, destacaram as dificuldades de sobrevivência 

no bairro nas primeiras décadas do século XX. A melhoria das condições atuais, confrontada 

a  mencionada  falta  de  infra-estrutura  percebida  outrora,  resultaram  do  processo  de 

alargamento   físico   da   cidade   de   São   Paulo  conjugado  a  interesses  econômicos,  que

115 Andréia Ribeiro,  foi  aluna da escola  “Tancredo Neves” no período privilegiado pela  dissertação,  sua 
família participou da pesquisa narrando experiências vividas no bairro, além de oferecer para análise, fotografias 
do período em que Andréia era criança.

Figura 34: Autoria desconhecida. Crianças em meio aos problemas de saneamento básico enfrentados na  
favela de Heliópolis. Reportagem “Saneamento básico e problema na região” edição 1033, p. 4. Coleção 
fotográfica do Jornal de Gazeta do Ipiranga. 12 jan. 1979.
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 proporcionaram a criação destes novos territórios perceptíveis nas plantas de divisões 

Figura  35: Autoria desconhecida. Fotografia dos arredores de São João Clímaco, o local praticamente  
desabitado  onde  existiam  matas  e  lagoas  (confirmando  informação  em  mapas  da  coleção  Aguirre),  
proporcionava a prática da caça de pequenos animais e pássaros. 1940 Coleção fotográfica da família de 
Solange Caniatto 1940. 

Figura  36: Autoria desconhecida. Crianças em apresentação de dança, na festa do “Dia da Crianças”  
realizada em escola estadual no bairro de São João Clímaco. Fotografia veiculada no Jornal de São João  
Clímaco, na capa da edição de 19 out. 1994.
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dos lotes de terras,  nos projetos de loteamentos na região que criaram novos espaços de 

relações sociais vinculados ao processo de imigração e posteriormente de migração.  Esta 

nova configuração do bairro na cidade pôde ser percebida no contexto da expansão espacial 

da capital paulista ocorrida nas três últimas décadas do século passado, pois ela é resultante 

de processos de utilização de espaços vinculados a interesses específicos de determinados 

sujeitos sociais.

No Gazeta do Ipiranga, e também no Jornal de São João Clímaco, reportagens com 

antigos moradores de São João Clímaco veicularam narrativas sobre experiências infantis, 

baseadas nas próprias memórias, ocorrências da primeira metade do século passado, ocasiões 

em que os usos destinados a determinados espaços do bairro eram diferentes dos atuais, a 

área de Heliópolis, por exemplo, dominada por densa vegetação, foi descrita como região 

onde as crianças, desde à década de 1940 até por volta de 1970, caçavam aves e pequenos 

animais. Prática também registrada em fotografias da coleção de Solange Caniatto, fig. 35. 

Sobre  as  margens  do  Rio  dos  Meninos,  outra  reportagem  veiculou  memórias  a 

respeito  da  utilização dada  pelas  crianças  aos  imensos  buracos  originados da retirada  de 

matérias-primas para as olarias ali instaladas, que se transformaram em numerosas lagoas, 

tornando-se  locais  de  lazer.  Impressões  publicadas  que  traçaram  perfis  do  lugar  e  seus 

habitantes  “É um bairro  simples,  mas bonito,  tradicional,  alegre,  onde  a  meninada ainda 

empina papagaios e arrisca uma pelada pelas ruas”116 opiniões explicitadoras de práticas dos 

moradores, aceitas ou não pela comunidade local de acordo com o período abordado. 

Opiniões divergentes emitidas por moradores e figuras públicas representativas para 

os moradores permitem traçar perfis do que estes julgavam contestável na região, uma série 

de  reportagens,  frutos  de  reclamações  dos  moradores,  matérias  veiculadas  pelo  jornal 

geralmente acompanhadas de fotografias, localizadas em colunas e cadernos específicos do 

jornal a cada edição propiciaram espaço para reclamações dos moradores locais, e quando 

elas foram contra os poderes municipal, estadual ou federal, o jornal disponibilizou espaço 

para que o órgão acusado em questão pudesse se defender.

A presença de crianças nos espaços públicos de São João Clímaco foram perceptíveis 

nas veiculações de imagens fotográficas no Jornal de São João Clímaco, e aconteceram de 

maneiras diferenciadas, em algumas oportunidades foram objeto principal representado no 

registro  fotográfico,  tema  central  da  reportagem  abordada  no  texto  jornalístico,  outras, 

116 Nesta reportagem é perceptível a mudança de aceitação de brincadeira infantil, o GI coloca como prática 
aceita e vangloriada, pelo morador entrevistado, o fato das crianças empinarem suas pipas. Ato considerado um 
perigo e recriminado em diversas reportagens publicadas pelo Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São 
Caetano”.  SÃO JOÃO CLÍMACO (III)  Os depoimentos dos moradores antigos. GI, São Paulo,  6 ago. 
1982, p. 7.
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indiretamente citadas nas reportagens, foram captadas nos detalhes das fotografias, assistindo 

as cenas, participando dos eventos registrados pelo fato de se encontrarem nas proximidades, 

freqüência de aparecimento indicadora do grande número de crianças residentes no local, e 

que dele faziam usos diferenciados nas atividades do dia-a-dia, como buscar materiais que 

pudessem ser vendidos para reciclagem, em brincadeiras infantis  como empinar pipas ou 

jogar bola, ou ainda, nas festividades promovidas e registradas fotograficamente pelo jornal.

Crianças representadas nas condições de necessitadas, assistidas por órgãos locais, 

como  a  Associação  Comercial,  Escola,  Empresas,  Profissionais  autônomos  entre  outros, 

foram classificadas pelo Jornal de São João Clímaco, como “carentes”. Pequenos sujeitos que 

constituíram tema de reportagens onde foram representados fotograficamente na festa  em 

comemoração ao dia das crianças, articulada no bairro pelo jornal, como se pode observar na 

fig. 36. 

O  teor  da  reportagem  indicou  as  crianças  para  quem  à  festa  foi  realizada, 

oportunidade  utilizada  pelo  Jornal  de  São  João  Clímaco  para  realçar,  a  condição  de 

desprovidas das crianças participantes e beneficiadas pela festa.117 Ao analisarmos os gêneros 

sorteados na festa, percebemos que o jornal demonstra preocupações de setores sociais do 

bairro,  envolvidos e  conhecedores  das necessidades imediatas das crianças que na região 

moravam, neste sentido alega e procuravam resolver parte das necessidades. Este foi um dos 

momentos em que a imagem de crianças de São João Clímaco foram apresentadas pelos 

jornais locais sem que sobre elas pesassem críticas ou reclamações.

Determinadas crianças de São João Clímaco foram tema de reportagem que insinuava 

o mal estar representado pela sua presença no centro comercial local.  Consideradas como 

presenças incômodas por proprietários e clientes que freqüentavam a área comercial local, 

foram  tidas  como  estorvo  para  os  negócios.  Reclamação  que  intentou  acobertar  a 

preocupação principal, que não se resumia a simples presença das crianças, mas sim, ao fato 

delas  extorquirem os  motoristas  que  estacionavam seus  automóveis  naquelas  imediações 

cobrando  quantias  determinadas  pelo  serviço  prestado,  que  se  recusado  pelo  motorista, 

segundo veiculou o jornal, tinha como resposta um variado repertório de palavrões e ameaças 

117 Por iniciativa do Jornal de São João Clímaco, apoio dos comerciantes e outros sujeitos do bairro, o jornal 
articulou a existência de uma festa no dia das crianças. “Como não poderia deixar de ser, nós também fizemos a 
nossa homenagem. Com iniciativa do 'JSJC' (Jornal de São João Clímaco) e apoio dos comerciantes do bairro, 
realizou-se no CEPAO (Colégio Estadual Professor Ataliba de Oliveira) das 8h00 às 13h30. uma grande festa, a 
fim de entreter as crianças mais carentes da região. “...uma grande festa, para a garotada em 12 de out., Dia da 
Criança.  Shows,  brincadeiras,  balas,  doces,  pipocas,  chicletes,  chocolate,  e,  também ganharam um cupom 
numerado, com o qual concorreram, ao sorteio de vários brinquedos, roupas, cobertores, sapatos e alimentos 
ocorridos  no intervalo das  apresentações.”  ATRAÇÕES e alegria no dia da criança. Jornal  de São João 
Clímaco”, São Paulo, 19 out., 1994, p. 3.
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de  danos  aos  veículos.  Crianças,  que  de  maneira  dissimulada  foram  designadas  por 

reportagem do jornal como “delinqüentes”.

Histórias do local, manifestações de religiosidade e solidariedade, reclamações diretas 

sobre problemas de trânsito, enchentes e habitação, constaram de temáticas abordadas pelo 

jornal  por  meio  de  textos  escritos  e  da  linguagem  visual  fotográfica  veiculadas  nas 

reportagens.  As  fotografias  tornaram visíveis  as  opiniões  e  reclamações  dos  moradores, 

emprestaram rostos, idade e sexo para reclamantes e manifestantes, o que torna o jornal um 

suporte esclarecedor de ação dos moradores.
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CAPÍTULO - II

Vivências e representações de crianças no bairro.

Neste  capítulo  me  debruço  sobre  as  formas  utilizadas  por  diferentes  instituições 

existentes  no  Ipiranga  quando  criaram  narrativas  a  respeito  de  experiências  e  vivências 

infantis,  que  do  mesmo modo,  revelaram espaços  no  bairro  por  meio  das  representações 

criadas sobre as crianças sob sua responsabilidade. Discuto motivações e interesses ligados as 

famílias e  instituições  responsáveis  pela criação de narrativas  fotográficas sobre infâncias 

vividas no bairro do Ipiranga, nas duas décadas abordadas pela pesquisa, e que neste intervalo 

temporal  utilizaram  a  fotografia  como  suporte  para  registro  destas  memórias, 

preferencialmente a fotografia.

Conhecer e manusear exemplares fotográficos, imagens sobre crianças, pertencentes a 

diversas  coleções  familiares,  exibidas  em  circuitos  sociais  mais  restritos  e,  outros, 

pertencentes  a  instituições  que  alcançaram maior  visibilidade  e  difusão,  representou  uma 

experiência  singular  que  permitiu  o  contato  com  fotografias  realizadas  a  partir  de 

diferenciadas  técnicas  do  fazer  fotográfico,  características  que  se  prestam  para  o 

reconhecimento da temporalidade de construção do registro, do mesmo modo, identificam o 

profissional que os realizou, e ainda, podem guardar créditos e textos registrados no suporte 

fotográfico e no albúm que permitem reconhecer circuitos sociais de difusão. Registros  que 

unem narrativas e informações textuais à linguagem fotográfica, de acordo com observado na 

fig. 37, onde os textos existentes no suporte da fotografia, revelam a identificação do estúdio 

fotográfico, do fotógrafo, a localização espacial de produção, dados 

No  Bairro  do  Ipiranga,  mais  especificamente  em  São  João  Clímaco,  numerosos 

sujeitos, organizações e instituições prestam hoje, como na época investigada, atendimento à 

infância em diferentes instâncias, cada uma, com funções específicas, objetivos e motivações 

próprias.  Produtores  e  perpetuadores  de  narrativas  escritas  e  visuais  sobre  crianças.  Nos 

registros  fotográficos  ficaram revelados  serviços  prestados  em benefício  das  crianças,  do 

mesmo modo, circunstâncias do andamento das realizações e atividades infantis propostas. 
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Cuidados  e  atuações  dispensados  a  crianças  identificadas,118 residentes  em  determinadas 

regiões do Ipiranga. 

Cada uma das instituições, 

consideradas  nas  suas 

especificidades  e  vinculações 

com  infâncias  e  crianças, 

evidenciaram  os  objetivos 

vislumbrados  quando  da  sua 

fundação, abordagem que permite 

pensar  sobre  quem  foram  seus 

instituidores  e  auxiliou  traçar  o 

perfil  do  tipo  de  atendimento 

prestado.  Situá-las  nas  relações 

com  o  conjunto  do  bairro, 

perceber  as  ações  praticadas  em 

favor das crianças, indagar sobre 

espaços  e  formas  como  estas 

crianças  foram  registradas 

possibilitou  entender  concepções 

e  visões  perpetuadas  nas 

narrativas  fotográficas,  tônica 

deste capítulo.

As  imagens  fotográficas 

tomadas  para  estudo  cumpriram 

papel  de  facilitadoras  de 

socializações, trouxeram registros 

de crianças e adultos nos espaços 

de  interação  no  bairro  em 

significativos momentos de sua vida, narrativas construídas por diferentes sujeitos sociais. Por 

meio  da  Escola  Estadual  “Presidente  Tancredo  Neves”,  a  criança  foi  fotografada  em 

simulações  de  transmissão  do  saber  formal,  tanto  quanto  nas  datas  de  festividades 

118 “Nos procuramos dar à garotada toda atenção e carinho, porém, não preenchemos a falta do amor materno. 
Uma frase comum que se ouve aqui dentro é: Eu também quero a minha mãe”. CRECHE Catarina Labouré, a 
mais antiga do bairro precisa de sua ajuda. GI, São Paulo, 5. set. 1980, p. 9.

Figura  37: Autoria desconhecida. Photografia Alemã. Jundiay – 
São  Paulo.  Menina  em  cenário  artificial,  imagem  infantil  
fortalecida pela inclusão de brinquedo junto à criança..  Coleção 
fotográfica  do  Museu  Paulista  da  Universidade  de  São  Paulo.  
Jundiai. s/d..
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comemorativas. 

A Igreja de São João Clímaco e também a Igreja de Santa Edwiges, em seus espaços, e 

por meio de suas atuações proporcionaram a realização de fotografias de rituais religiosos, 

inicialmente  o  batizado,  o  relevante  registro  da  primeira  comunhão,  alcançando  as 

festividades religiosas como a festa dos padroeiros, e também a participação em procissões. 

Figura 38: Autoria desconhecida. Haroldo Domingues, no quintal da casa da família, com seu patinete, ao  
fundo outro brinquedo. Imagem que vincula criança e brinquedos, revela o desfrute do direito de brincar 
proporcionado pela família. Coleção fotográfica da família de Solange Caniatto 1954.
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Nas fotografias concebidas por adultos ligados à Casa da Criança Santa Ângela, podem ser 

observadas  experiências  de  aprendizados  formais  e  religiosos,  e  da  mesma  forma,  as 

transformações físicas pelas quais passaram a instituição e partes do bairro. 

Ao  abordar  especificamente  imagens  fotográficas  de  crianças,  é  perceptível  que  as 

representações de infâncias estiveram vinculadas à grande diversidade temática, fotografias 

Figura 39: Autoria desconhecida. Menino “Anônimo.” Criança com vestimentas que imitavam 
as  utilizadas  no  mundo  adulto.  Fotografia  em papel  emulsionado.  Coleção  fotográfica  do 
Museu Paulista da Universidade de São Paulo. s/d.
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produzidas no final do século XIX, por fotógrafos profissionais do quilate de Militão Augusto 

de  Azevedo,  por  exemplo,  encontradas  na  Coleção  fotográfica  do  Museu  Paulista  da 

Universidade de São Paulo, que embora não constituam parte da memória vivida no bairro, 

estão nele  preservadas,  entrecruzadas a  outras  fotografias oriundas  de  coleções familiares 

privadas, como a coleção fotográfica de Solange Caniatto, fig. 38, construídas mais de meio 

Figura 40: Autoria desconhecida. Criança Maria Irene Cei, fotografada junto aos seus pais,  
Gino e Ângela Cei. Fotografia da família. Coleção fotográfica da família Solange Caniatto.  
1956.
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século depois, destas encontradas no Museu, explicitam permanências e transformações no 

registro fotográfico de idênticos acontecimentos diários e registros cerimoniais. 

Fotografias  de  crianças  concebidas  em  estúdios,  nos  anos  finais  do  século  XIX, 

encontradas  na  coleção  de 

fotografias  do  Museu  Paulista, 

estiveram  vinculadas  à 

disponibilidade  dos  acessórios 

proporcionados  pelos 

estabelecimentos fotográficos. As 

crianças  fotografadas  aparecem 

vestidas  de  acordo  com  os 

interesses  de  quem  as  conduziu 

aos  estúdios  para  que  fossem 

fotografadas  em  cenários 

especificamente  construídos  a 

pedido  dos  responsáveis  pelos 

fotografados. 

As  transformações  nas 

imagens  registradas  pelas 

fotografias,  tomadas  como 

exemplos  as  coleções  acima 

citadas,  podem  ser  observadas 

pela  mudança  dos  cenários  das 

fotografias  onde  crianças  foram 

representadas  ao  lado  de 

brinquedos,  ao  invés  de  ser 

fotografadas  em  cenários  artificiais  disponibilizados  pelos  fotógrafos  profissionais, 

construções de imagens que fizeram vinculações entre brinquedo, cenários e infâncias, de 

acordo com o percebido em exercício comparativo entre fig. 37 e 38. Os fotógrafos, eventuais 

familiares, conceberam fotografias de crianças com seus brinquedos, nos quintais das casas, 

representações do ato de brincar que permitem a percepção de expectativas preestabelecidas e 

os papéis  sociais  delegados às  crianças  fotografadas de acordo com observado na figuras 

citadas acima.

Figura  41:  Autoria desconhecida.  Crianças fotografadas junto à  
mãe, registro realizado em estúdio fotográfico. Fotografia/negativo 
de papel/gelatina bromuro. Coleção fotográfica do Museu Paulista  
da Universidade de São Paulo. s/d.



108                   

Decorrente  também  de  limitações  da  técnica 

fotográfica,  os  registros  concebidos  em  épocas  mais 

recuadas no tempo, apresentam como cenários de fundo 

imagens  criadoras  de  atmosferas  e  mensagens  que 

compuseram diálogos com os papéis sociais a partir dos 

quais  as  crianças  estavam  sendo  fotografadas. 

Encontramos  exemplos  de  crianças  fantasiadas  de 

pequenos marinheiros, e soldados, com os cenários de 

fundo  respondendo  aos  anseios  das  fotografias.  Da 

mesma forma, na coleção fotográfica do Museu Paulista 

encontramos crianças fotografadas para desempenhar o 

papel  de  adultos,  meninos  que  foram remetidos  para 

representações de imagens de homens miniaturalizados, 

indumentárias  como  cartola,  gravata  e  relógio 

desempenharam  o  papel  de  aproximar  a  crianças  do 

papel  de  adulto,  distanciando-as  do  mundo  da 

atomosfera infantilizadora pelo que pode ser observado 

na  fig.  39.  Analisar  imagens  de  crianças  remetem  a 

pensar em analogias criadas sobre determinados papeis 

sociais imaginados para as crianças. 

A  coleção  fotográfica  do  Museu  Paulista,  é 

composta  também  fotografias 

arranjadas  fora  de  estúdios 

fotográficos, nos jardins das casas 

e  espaços  da  cidade,  ambientes 

luxuosos,  distantes  das 

experiências  vividas  por  crianças 

tomadas  como  sujeitos  de 

pesquisa.  Fotografias de ocasiões 

em  que  crianças  de  certas 

famílias,  foram representadas em 

grupos,  junto  a  adultos,  por 

exemplo,  imagens  que 

Figura  42:  Autoria:  Ieda  Peres.  
Rafael  Peres,  com  bola,  na  sala  de  
casa,  vestido  com  camisa  do 
Palmeiras.  Clube  de  futebol 
profissional de São Paulo, o Coleção 
fotográfica  da  família  de  Suellem 
Peres. 1987.

Figura  43:  Autoria:  Miralva  Reis.  Menina  Sheila  Reis,  com  a  
boneca  no  sofá  de  sua  casa,  representando  o  ato  de  brincar  
Coleção fotográfica da família de Sheila Reis. 1994.
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proporcionaram visibilidade e indicam posições nas representações do poder famíliar através 

da inclusão e da disposição espacial na imagem registrada na fotografia, imagens de adultos 

rodeados por crianças, transmitiram a iéia de uma família feliz e unida, momemto que deveria 

ser registrado para que ganhasse visibilidade no circuito social familiar.

Fotografias com membros das famílias, concebidas em estúdios nas primeiras décadas 

do século XX, transmitem aspecto de registros solenes, onde as crianças fitam rigidamente as 

câmeras fotográficas, demonstram os pequenos corpos tensos e rijos, de forma que a ausência 

de um sorriso evidencia a responsabilidade representada pelo ato fotográfico, de acordo com o 

que pode ser deduzido a partir da fig. 40 e 41. A fotografia da família, com os pais e as 

crianças foi  um momento bastante desejado,  realizado e comentado, principalmente pelos 

pais, o que representou temática constante no conjunto fotográfico das famílias com quem 

conversei. Representaram oportunidade de registrar a continuidade da união famíliar.

Tirar  fotografias  com  todos  os  membros  da  família  tornou-se  uma  solenidade, 

acontecimento  realçado pelas  poses  e  pompas das  vestimentas,  que não  faziam parte  das 

indumentárias  utilizadas  por  esses  fotografados  no  dia-a-dia.  Por  meio  deste  tipo  de 

fotografia, exemplificada nas fig. 40 e 41, percebemos a intenção de algumas famílias de 

perpetuar  imagens  que  evocassem maneiras  como queriam ser  vistas  e  gostariam de  ser 

lembradas.

Nos acervos fotográficos da Família de Solange Caniatto a exemplo da fig. 38, da 

família  de  Suellem  Peres,  fig.  42,  bem  como,  a  de  Sheila  Reis  fig.  43  crianças  foram 

fotografadas simulando o ato de brincar nos quintais, nos cômodos das casas, em frente às 

residências, não mais apenas ao lado de brinquedos, nos cenários, tal qual apareceram nas 

fotografias  encontradas  do  Museu  Paulista,  mas  sim,  apresentando-se  como  se  tivessem 

interrompido a brincadeira para que fosse confeccionada a fotografia. O manuseio da câmera 

automática permitiu que os pais registrassem suas crianças quando interpretavam situações 

em  que  brincavam,  atitudes  que  poderiam  ser  tomadas  como  ocorrências  do  dia-a-dia, 

registros que tinham importância comprobatória para os pais que fotografaram crianças que 

brincavam.

Registros  que,  nos  conjuntos  fotográficos  tomados  como  exemplos  específicos, 

permitem visualizar crianças e os espaços onde desfrutaram certa fase da vida, locais em que 

normalmente posaram para os fotógrafos, transmitindo os papéis sociais para aos quais foram 

preparadas  para  representar  nas  fotografias,  certamente  atendendo  a  orientações  dos 

fotógrafos. 
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Além  das  próprias  crianças,  sujeitos  privilegiados  de  interesse,  as  fotografias 

congelaram  a  presença  de  outros  elementos  importantes  no  processo  de  construção  da 

representação infantil, como por exemplo, os brinquedos, fig. 37, 38, 42 e 43, indumentárias e 

materiais  próprios para a freqüencia  à escola,  fig.  44,  do mesmo modo, participações em 

festividades,  como  o  carnaval  e  a  festa  junina,  por  exemplo.  Os  pais,  fotógrafos, 

intencionavam sedimentar, por meio da imagem fotográfica, memórias das possibilidades de 

desfrutar experiências próprias para a sua idade.

Figura  44 Autoria desconhecida.  Crianças,  Vanderlena,  Gilberto e  Jeanete Domingues vestidos com 
uniforme escolar, carregando o material na porta casa, no Ipiranga, antes de dirigirem-se para a escola.  
Coleção fotográfica da família de Solange Caniatto 1951.
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Fotografar crianças que aparentavam alegria representada nos sorrisos, e também, nas 

fantasias, foi prática realizada por diversas famílias, indiferente das suas condições sócio-

econômicas.  Podemos  encontrar  na  coleção  fotográfica  do  Museu  Paulista,  imagens  de 

crianças fantasiadas com vestimentas apropriadas para utilização em bailes carnavalescos, e 

concursos à fantasia, organizados, em outras temporalidades, nos salões dos clubes sociais 

existentes na cidade, o que pode ser observado na fig. 45. 

Crianças  de  diferentes 

idades,  solitárias  ou 

acompanhadas de outras pessoas, 

estimularam  seqüências 

fotográficas  sobre  infâncias, 

agrupadas,  tanto  na  coleção  do 

Museu  Paulista,  quanto  nos 

acervos  das  famílias  que 

aceitavam  e  estimulavam  esta 

forma  de  diversão,  fato  que 

resultou  em  numerosas  imagens 

de  crianças  que  brincavam  o 

carnaval,  como por  exemplo,  as 

fig.  45  e  46.  Fotografias  que 

reforçam  a  hipótese  de  que  as 

famílias registraram preferencialmente suas crianças em momentos de alegria e realização da 

satisfação dos desejos infantis. 

Crianças que tiveram determinadas imagens veiculadas em restritos circuitos sociais, 

longe da imagem de outras crianças moradoras do Ipiranga, aquelas que freqüêntavam as 

creches existentes no bairro, ou as moradoras da favela de Heliópolis.

As Creches que neste período, de maneira geral, foram concebidas como instituições 

que atenderam às necessidades de crianças moradoras do Ipiranga, no tocante à assistência 

médica e dentária, alimentação, escolaridade e religiosidade, necessidades que deveriam ser 

supridas  pelos  seus  pais.  Espaços  onde  se  imaginava  que  as  crianças  encontrassem 

complementação de cuidados e amor. No andamento das atividades destas instituições alguns 

sujeitos criaram e veicularam em diferentes circuitos sociais, imagens de crianças nos espaços 

externos  e  internos  da  instituição,  do  mesmo  modo,  constituíram  cenário  onde  crianças 

Figura  45:  Autoria  desconhecida.  Crianças  fantasiadas  para  
participação  em  baile  carnavalesco.  Fotografia/negativo  de 
vidro/gelatina bromuro. Coleção fotográfica do Museu Paulista da 
Universidade de São Paulo. São Paulo. Década de 1900.
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estiveram  expostas  para 

fotografias  dos  pais  e,  do  jornal 

do bairro,  as  últimas,  veiculadas 

em determinadas épocas do ano.

Dentre  as  creches 

existentes no Ipiranga, a Casa da 

Criança  Santa  Ângela,  tomada 

como objeto de pesquisa, iniciou 

suas atividades no início de 1991, 

em  um barraco da favela de He-

liópolis, adquirido por uma missi-

onária  ligada  às  Obras  Sociais 

Santa  Edwiges.119 Poucos  meses 

depois, a religiosa comprou, com 

recursos próprios, outros três bar-

racos vizinhos e as possibilidades 

de atendimento às crianças foram 

ampliadas,120 de  acordo  com  o 

observado nas fig. 47 a 50.

A  fundação  da  Casa  da 

Criança  Santa  Ângela,  tinha  por 

objetivo primeiro afastar as crian-

ças das ruas nos períodos em que 

elas estivessem fora dos horários 

escolares  diários,   ocasiões  que 

provavelmente  estariam  longe 

dos  cuidados  familiares,  quando 

os  adultos  estivessem  fora  de 

119 Angélica Chiavacci, missionária católica italiana foi a fundadora do Núcleo da Casa da Criança Santa 
Ângela, núcleo vinculado à OSSE (Obras Sociais Santa Edwiges), associação ligada à Igreja Católica Santa 
Edwiges.
120 Nos  anos  de  1975  e  1976,  não  existiam  creches  na  região.  Posteriormente,  algumas  mulheres  se 
organizaram para cuidar dos filhos de mães que precisavam trabalhar. Deu-se a esta experiência o nome de 
“mães crecheiras”. Apenas na gestão do governador Orestes Quércia (1987-1990) surgiram as primeiras creches 
públicas em Heliópolis. Estas creches existem até hoje. <http://www.polis.org.br/obras/arquivo_184.pdf.> acesso 
12/05/2003.

Figura 46 Autoria: Sandra Cassiano. Diego Cassiano e sua prima 
fantasiados, momentos antes da participação em baile de carnaval  
em salão social de clube (detalhe). Coleção fotográfica da família 
de Diego Cassiano. 1994.

http://www.polis.org.br/obras/arquivo_184.pdf
http://www.polis.org.br/obras/arquivo_184.pdf#search=
http://www.polis.org.br/obras/arquivo_184.pdf#search=
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casa, no trabalho.  Outro objetivo da creche era completar e reforçar a educação formal, além 

de disseminar ensinamentos religiosos católicos para as crianças moradoras de Heliópolis, ati-

vidades que ficaram registradas em fotografias concebidas por adultos vinculados à creche.

Suas instalações foram ampliadas pouco tempo depois da fundação, construções de al-

venaria, substituem as precárias paredes de madeira. Na falta de espaços adjacentes para am-

pliação, a creche cresce verticalmente, com a construção do segundo andar a creche ganha as-

pecto de pequeno sobrado visualizado na fig. 48. Imagens da creche em diferentes temporali-

dades podem ser observadas nas fig. 47 a 50. 

Figura 47: Autoria desconhecida. Crianças posando em frente à fachada da Casa da 
Criança Santa Ângela prédio construído na Favela de Heliópolis. Coleção fotográfica da 
Casa da Criança Santa Ângela. 1992.
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No entanto, sob a gestão do prefeito Paulo Maluf (1993-1997), tem início a construção 

Figura 48 Autoria desconhecida. Fachada da Casa da Criança Santa Ângela prédio construído na Favela 
de Heliópolis. Coleção fotográfica da Casa da Criança Santa Ângela. 1994.

Figura  49:  Autoria  desconhecida.  Crianças  brincando  em frente  à  Casa  da  Criança  Santa  Ângela,  
quando ainda era uma construção de madeira. Coleção fotográfica da Casa da Criança Santa Ângela.  
1991.
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de  um  complexo  viário  no  Ipiranga,  projeto  que  previa  a  desapropriação  de  áreas  do 

subdistrito  do  Sacomã  causando,  entre  outras,  a  remoção  de  moradores  da  favela  do 

Heliópolis. Segundo justificativas da prefeitura, veiculadas no Gazeta, o objetivo da obra era 

dar vazão às principais vias do bairro que ligavam as demais regiões da cidade à via Anchieta, 

até então, principal caminho para atingir o litoral de São Paulo. Terminada a obra, em 1996 o 

mini anel viário foi batizado como “Complexo Viário Escola de Engenharia  Mackenzie”.121 

Obra viária que ocasionou a desocupação da área onde se localizava a Casa da Criança Santa 

Ângela.

Com  intuito  de  proporcionar  moradias  para  os  sujeitos  desalojados  da  favela,  na 

mesma região do bairro, a Prefeitura de São Paulo construiu prédios, do projeto habitacional 

Cingapura, em substituição às casas que seriam demolidas. Em troca da área ocupada pela 

Casa da Criança Santa Ângela, foram oferecidos, pelo poder municipal, quatro apartamentos 

de  reduzido  tamanho,  em um dos  prédios,  proposta  prontamente  recusada  por  parte  dos 

administradores da creche, em virtude do menor espaço disponibilizado, que não comportaria 

o número de crianças ora atendidas.

A obtenção do novo espaço para a  instalação da  Creche,  fig.  50,  foi  resultado de 

articulações e reivindicações dos moradores da favela e de funcionários da creche. Sujeitos 

que  negociaram  com  o  poder  público  municipal  uma  nova  área  para  a  construção  da 

instituição, que ficasse próxima às moradias das crianças atendidas. A transferência da creche 

revela  indícios  da  incorporação  pelo poder  municipal  de  partes  das  atividades  da  creche, 

situação que pode se traduzir em melhoria para as crianças atendidas, tendo em vista que 

devido ao relacionamento da instituição com a prefeitura, o novo prédio da creche teria uma 

área maior que a instalação anterior, além do fato, de a prefeitura passar a fornecer auxílio 

financeiro  à  instituição,  ajuda  que  cobriria  os  pagamentos  dos  funcionários  e  custearia  o 

atendimento de metade das crianças atendidas.

121 O Mini anel viário do Sacomã ou projeto viário do Sacomã entregue pela Prefeitura da cidade de São Paulo 
em 5 de setembro de 1996,  passou a ser chamado de  Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie em 
homenagem prestada durante as comemorações do Centenário da Escola de Engenharia Mackenzie. Constituído 
por  cinco  viadutos,  passagem subterrânea  e  três  passarelas  (incluindo  adequação  e  reforço  das  galerias  do 
córrego Moinho Velho e córrego Sacomã),  compreende as ligações das seguintes ruas e  avenidas:  Avenida 
Tancredo Neves, rua Audízio de Alencar, rua Bom Pastor, via Anchieta, Estrada das Lágrimas, rua Comandante 
Taylor, rua Almirante Delamare e avenida das Juntas Provisórias.
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Figura 50: Autoria desconhecida. Crianças em frente à Casa da Criança Santa Ângela. Fachada da Casa 
da Criança Santa Ângela prédio construído fora da Favela de Heliópolis. 1996 - 2006. Coleção fotográfica 
da Casa da Criança Santa Ângela. nov. 1996.

Figura 51: Autoria desconhecida. Crianças fotografadas durante refeição, em meio a reforma e ampliação 
do prédio da creche. Coleção fotográfica da Casa da Criança Santa Ângela. 1995 .



117                   

A existência da Casa da Criança Santa Ângela resultou da ação direta de determinados 

sujeitos nas suas relações pessoais, sociais e institucionais. Por meio da sua história temos à 

disposição uma visão específica e objetiva, construída sobre crianças do Heliópolis. A Creche 

criou,  direta  e  indiretamente,  narrativas  fotográficas  dos  pontos  de  vista  específicos  dos 

responsáveis pela instituição sobre o bairro e seus pequenos moradores. Registros executados 

a partir de 1991, que certamente resultaram de escolhas conscientes dos fotógrafos sobre os 

ângulos  das  imagens  registradas  que  exibem frações  dos  espaços  de  Heliópolis,  onde foi 

construída a creche. A inexistência dos serviços básicos, como moradias adequadas, água e 

esgoto encanados, calçamento das ruas, foram situações evidenciadas pelas fotografias, de 

acordo com o percebido nas fig. 32, no capítulo II, e, 49 deste, entre outras.

Certas  fotografias  que  compõem  o  conjunto  fotográfico  da  creche  trazem  à  vista 

imagens de  crianças,  que  por  vezes,  dividiam o foco  principal  de  enquadramento  com o 

cenário composto por grandes amontoados de lixo, em meio aos espaços dos barracos, no 

terreno baldio que ainda não estava totalmente ocupado. Imagens que registraram as casas 

construídas e emprestaram a impressão de transitoriedade às construções, moradias erguidas 

com pequenos  pedaços  de  madeiras  sobrepostos,  condições  a  que  determinadas  crianças 

estavam  sujeitas,  de  acordo  com  o  observado  nas  figuras  anterormente  tomadas  como 

exemplo.  Fotografias  que  revelam  as  condições  de  higiene  dos  ambientes  onde  foram 

feccionadas. 

Em exercício comparativo com fotografias concebidas durante toda década de 1990 

pela creche, podem ser notadas, as transformações nas condições de infra-estrutura da favela 

de Heliópolis, a chegada de eletricidade, o calçamento das vielas, a mudança dos materiais 

utilizados para construção da casas. Transfomações sofridas também pela creche, o processo 

de ampliação e reforma é temática presente, resultando em melhor qualidade dos serviços 

disponibilizados pela instituição para as crianças.

As fotografias realizadas por membros da Casa da Criança Santa Ângela serviram para 

seus administradores, como prestadoras de contas para as pessoas que faziam doações para a 

instituição, pois deveriam cumprir o papel de registros fidedignos do processo de ampliação 

do espaço construído para as crianças beneficiárias do trabalho. As mesmas fotografias que 

registraram  as  crianças  e  a  instituição  serviram  para  explicitar,  no  segundo  plano  do 

enquadramento  fotográfico,  inegáveis  sinais  de  transformações  físicas  da  creche.  Vigas, 

pilares e paredes sendo erguidas constituem registros presentes, fig 51 e 52, as obras civis de 

construção  e  transformação  dividiram  visibilidade  com  as  crianças  e  adultos,  imagens 
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apresentadas com igualdade de importância, pelo que pode se notar ao analisar as fotografias. 

As paredes da creche, registradas em numerosas fotografias emprestam à instituição aspectos 

de  constantes  reformas,  condições  que  insinuam  a  exibição  de  realizações  em  prol  das 

crianças assistidas.

As ampliações físicas do prédio da creche, espaços onde as crianças foram cuidadas, se 

Figura 52: Autoria desconhecida. Crianças em festividade  junina realizada em meio a reforma e 
ampliação do prédio. (detalhe) Coleção fotográfica da Casa da Criança Santa Ângela. 1993
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constituíram em registros fotográficos importantes para observação das crianças, quanto dos 

espaços do bairro fotografados, imagens que poderiam ser utilizadas como comprovadoras 

visuais de que as doações financeiras obtidas através dos donativos recebidos pela instituição, 

estavam sendo utilizadas na prática, condição  presente em muitas das fotografias, quando a 

creche estava instalada na favela de Heliópolis. Também perceptíveis as marcas nas colunas 

recém construídas ao fundo. Do mesmo modo, garantiram visibilidade para as crianças que 

recebiam a educação e alimetação por intermédio da creche, vide fig. 47 a 49, 51 e 52. 

A inauguração do novo prédio, bem como as reformas de ampliações foram instantes 

privilegiados para a prática de liturgias católicas, como pode ser percebido nas fotografias que 

evidenciaram  a  presença  de  autoridades  eclesiásticas  nestes  eventos,  enfatizando  a 

participação  e  o  envolvimento  da  Igreja  Católica  de  Santa  Edwiges  no  cuidado  com as 

crianças de Heliópolis.

Fotografias que se prestam para identificar crianças e realizações por meio de uma 

visão direta dos objetivos e interesses dos fotógrafos da instituição, daquilo que deveria ser 

mostrado como prova das transformações dos ambientes e crianças atendidas pelo trabalho da 

creche.  Fotografias  concebidas  como  meios  de  exibição  de  realizações,  suportes  que 

perpetuaram o trabalho social realizado pela creche, fig 51.

As crianças atendidas pela creche, cursavam o ensino fundamental em escolas públicas 

regulares existentes em São João Clímaco. Crianças que, quando fotografadas no papel de 

estudantes, dentro dos ambientes da creche e, também, do lado de fora do prédio, reforçaram a 

narrativa da instituição, de que parte da sua função consistia em tirar as crianças da rua e 

propiciar-lhes diferentes tipos de educação, representados pela educação formal do reforço 

escolar. E ainda, pela educação religiosa ministrada por sujeitos que congregavam nas igrejas 

católicas  da  região,  como  podem  ser  percebidos  em  iconotextos  registrados  em  certas 

fotografias. 

Grupos  de  crianças  reunidas  na  porta  da  instituição,  postados  para  confecção  da 

fotografia transmitiram a impressão de que o registro foi  realizado com a participação de 

muitas das crianças atendidas. Dada a quantidade de crianças fotografadas, pode-se deduzir 

que tal fotografia não poderia ser realizada nos ambientes internos da creche, devido à falta de 

espaço interno apropriado para reunião de todas crianças freqüentadoras, o que pode indicar, 

ao mesmo tempo, uma grande demanda por vagas em creches da região.

Dentre as temáticas privilegiadas pela Casa da Criança Santa Ângela, encontram-se 

valores de uma religiosidade que os organizadores da instituição consideravam que deveriam 
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ser  difundidos,  e  que  por  isto,  ganharam  visibilidade  nas  fotografias  da  instituição, 

principalmente enquanto situações de instrução educacional formalizada, oportunidades que 

as formações educacionais de crianças foram eternizadas fotograficamente. Em paralelo ao 

reforço educacional formal, conteúdos relacionados à religiosidade católica foram ministrados 

pela  instituição,  o  que  pode  ser  comprovado nos  iconotextos  visualizados  em várias  das 

fotografias analisadas, onde se observam referências textuais a passagens bíblicas afixadas 

nas paredes, e também nos quadros de aviso das salas de aula.

Por meio do conjunto fotográfico encontrado na Casa da Criança Santa Ângela, foi 

ressaltada a  representação de crianças nos papéis  de estudantes que receberam auxílio  de 

reforço  escolar  e  ensino  religioso,  escrevendo,  lendo  ou  simplesmente  posando  para  os 

fotógrafos nos diversos cenários privilegiados para arranjo das fotografias construídas.

As  crianças  sob  os  cuidados  da  creche  foram  fotografadas  em  ambientes 

aparentemente provisórios, mesas que guardam aspectos do desgaste decorrente da intensa 

utilização, acompanhadas por bancos de madeira artesanalmente construídos, quadros negros 

improvisados, o que pode dar a idéia de necessidade do empenho pessoal extra na realização 

da  tarefa.  Fotografias  que  explicitaram  os  equipamentos  disponibilizados  pela  Creche  e 

utilizados  pelas  crianças  nas  suas  atividades  de  formação,  imagens  que  aparentemente 

procuravam confirmar sobre as precárias condições em que se desenrolaram o trabalho de 

reforço escolar formal. As “lições de casa”, trazidas pelas crianças da escola regular eram fei-

tas na Creche que também proporcionava instrução religiosa católica, praticada na instituição.

De acordo com o observado no conjunto fotográfico da Creche, imagens do trabalho 

de complementação de conteúdos ensinados para as crianças na escola formal, e também con-

teúdos religiosos ministrados pela creche, reforçaram representações do cotidiano da sala de 

aula, onde professores ensinam junto ao quadro negro, e, crianças sentadas, absorvem apren-

dizados.

Fotografias que trazem registros de crianças em primeiro plano e, mesmo ao fundo, 

normalmente  representaram  momentos  em  que  as  crianças  simularam  leitura  e  escrita., 

existem também, crianças fotografadas nos momentos em que seguravam cadernos e outros 

materiais escolares, imagens que criaram contextos fotográficos em que as crianças estiveram 

expostas em papéis específicos, posando e representando atitudes de educandos. 

Crianças  posando  sorridentes  para  os  fotógrafos,  com papéis  e  canetas  nas  mãos 

revelam temáticas privilegiadas nas fotografias da instituição, situações que delegaram aos 

materiais escolares, a quase obrigatoriedade de participação enquanto imagens registradas nas
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Figura 53: Autoria desconhecida. Crianças fotografadas em sala de estudos da Casa da Criança Santa 
Ângela, quando esta estava instalada na favela de Heliópolis. Coleção fotográfica da Casa da Criança 
Santa Ângela. 1993.

Figura  54:  Autoria  desconhecida.  Crianças  fotografadas em frente  à  Casa  da Criança Santa  Ângela.  
Crianças, estudantes junto à voluntária que ministrava conteúdos. Época em que a creche estava instalada  
na favela de Heliópolis. Coleção fotográfica da Casa da Criança Santa Ângela. 1995.
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Tomando como base  o  ano de  confecção  das  fotografias  existentes  na  coleção  da 

creche,  é  aparente  e  perceptível  a  expansão física  e,  o  estabelecimento da instituição em 

espaços maiores. Imagens que tornaram visíveis os quadros utilizados como murais,  onde 

eram  afixados  recados  e  lembretes  para  os  freqüentadores,  localizados  em  cômodos 

transformados  ocasionalmente  em salas  de  aulas  utilizadas  para  reforço  escolar  formal  e 

formação religiosa católica. 

A dedução de que as representações a respeito de infâncias foram arranjadas para as 

execuções das fotografias são enfatizadas pelas posturas das crianças em diversos exemplares 

analisados.  Algumas delas encenam se manter nas suas atividades de estudo enquanto os 

ambientes foram fotografados, situações incomuns tratando-se de crianças defronte a câmeras 

fotográficas,  e  particularmente,  se  levarmos  em  conta  os  ínfimos  espaços  em  que  se 

desenrolavam as atividades.

Imagens  dos  ambientes  da  creche  transformados  em  salas  de  aulas  tencionavam 

simular normalidade e espontaneidade registradas,122 pretendiam demonstrar que as crianças e 

instrutoras,  haviam  sido  flagradas  pelo  ato  fotográfico  sem  que  fosse  percebida 

antecipadamente a presença do fotógrafo. Situação pouco provável levando-se em conta o 

pequeno espaço físico em que ocorriam as aulas de reforço, o reduzido espaço interno da 

instituição não permitiria que a movimentação de pessoas entre os cômodos não pudesse ser 

percebida, no exemplo específico da fig. 53, as crianças, ao centro da imagem, no segundo 

plano, sorrindentes, olham diretamente para o fotográfo, enquanto as monitoras mantêm sua 

atividade.

Quando aconteceu de alguma das crianças não querer mostrar o rosto nas fotografias, 

as mãos foram utilizadas como proteção, ainda, a posição da cabeça em relação ao obturador 

da  máquina  fotográfica  revela  a  intenção  de  a  criança  se  esconder  do  fotógrafo. 

Provavelmente  o  fato  de  as  crianças  não  olharem  para  a  máquina  fotográfica  durante  a 

realização  do  ato  fotográfico  se  deveu,  em  grande  parcela,  pela  orientação  anterior, 

solicitações explícitas dos fotógrafos para que as crianças encenassem o ato da escrita ou 

leitura.  A imaginada determinação poderia ser justificada pela intenção que as fotografias 

simulassem acontecimentos cotidianos, e ao mesmo tempo, visibilizassem as condições em 

que se desenrolavam essas experiências. Fotografias que fornecessem indícios dos esforços 

que deveriam ser superados para que a ação da Creche em prol das crianças se concretizasse.
122 Ao discutir  a  questão  da espontaneidade  na  criação  de  fotografias  Susan  Sontag  nos  lembra  que  “A 
circunstância de as fotos serem muitas vezes elogiadas por sua espontaneidade, por sua honestidade, indica que a 
maioria  das  fotos,  é  claro,  não  é  espontânea.”  SONTAG,  Susan.  Sobre  fotografia.  Tradução  de  Rubens 
Figueredo. São Paulo. Cia. das letras. 2004, p. 102.
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O aparecimento nos registros fotográficos concebidos pela creche, de freiras tocando 

instrumentos musicais, animando reuniões, podem indicar a possibilidade do ensinamento de 

cânticos religiosos, reafirmando a atuação da instituição na área de educação religiosa, do 

mesmo modo que insinua a intenção da instituição em proporcionar diversão e lazer para as 

crianças assistidas. Conteúdos que, do mesmo modo, fariam parte da formação educacional 

destes pequenos em um novo prédio com paredes de alvenaria, bem pintadas, instalações com 

acabamento apurado, a creche passa a oferece, no seu novo endereço, fig. 55, mais espaço 

para as crianças, em relação as construções anteriores feitas com madeiras, o que pode ser 

percebido pela fig. 56.

Freqüentemente encontramos nas fotografias concebidas pelos próprios funcionários 

da Casa da Criança Santa Ângela, atividades ligadas à educação, sua missão principal; do 

mesmo modo, notam-se registros fotográficos produzidos em momentos festivos. As crianças 

atendidas pela creche foram fotografadas nas diferentes festividades organizadas no interior 

da instituição, a exemplo das fig. 53, 55 e 56. As festas natalinas, o Dias das Crianças e as 

Festas  Juninas,  constituíram  oportunidades  para  registros  fotográficos  de  crianças  que 

dançavam vestindo fantasias, algumas confeccionadas provavelmente na própria creche que 

utilizavam como matéria-prima produtos recicláveis como jornais. 

Fotografias que indicam o uso da criatividade, necessária à resolução de problemas 

financeiros sofridos pela instituição para satisfação do lazer para as crianças atendidas e que 

demonstram,  por  outro  lado,  que  mesmo  sendo  uma  instituição  fortemente  vínculada  à 

religiosidade católica, organizava para as crianças atendidas festas populares, que uniram na 

mesma imagem mensagem sagrada à dança profana, fig.55. 

Dentre as festividades promovidas e fotografadas na Casa da Criança Santa Ângela, as 

comemorações  natalinas,  consideradas  pelos  organizadores,  como  festas  da  solidariedade 

foram enfatizadas.  Tempo em que  os  moradores  do  bairro  geralmente  contribuíram com 

donativos, para realização do evento em favor das crianças sob os cuidados da instituição. 

Muitas destas crianças tinham este, como único momento do ano em que recebiam roupas, 

calçados e presentes novos. Doações feitas através da famosa “Sacolinha de Natal”. 
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Muito mais que em outros momentos do ano, esta festividade retratará o sucesso da 

atividade da instituição, que em conjunto com a Igreja Católica de Santa Edwiges, conseguia 

Figura  55:  Autoria  desconhecida.  Crianças  fotografadas  em  festividade  nas  novas  dependências  da  
creche, fora dos limites da favela de Heliópolis . Coleção fotográfica da Casa da Criança Santa Ângela.  
1997. 

Figura  56:  Autoria  desconhecida.  Crianças  fotografadas  em  festividade  acontecida  nas  primeiras 
instalações da creche logo após sua fundação na área da favela de Heliópolis. Coleção fotográfica da 
Casa da Criança Santa Ângela. 1991
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articular  a  comunidade  para  atendimento  das  crianças  mais  necessitadas  do  bairro, 

denominadas  genericamente  como  “carentes”.  Fotografias  que  registraram  crianças  com 

sorrisos estampados nos rostos durante o instante de recebimento da “sacolinha de Natal”, a 

fig. 93 do próximo capítulo representa um exemplar. 

Narrativas textuais e fotografias, concebidas e veiculadas sobre determinadas crianças, 

foram utilizadas para funcionarem como elementos motivadores dos argumentos desejados 

por cada um dos diferentes sujeitos, responsáveis pela suas criações.

A Administração Geral do Conjunto Residencial “São Caetano”, local onde residiam 

parcela significativa das crianças que estudavam na escola Presidente Tancredo Neves na 

época  pesquisada,  seguiram em reportagens  publicadas no seu jornal  interno,  a  estratégia 

adotada  pelos  jornais  Gazeta  do  Ipiranga  e  Jornal  de  São  João  Clímaco,  a  tentativa  de 

comoção do público leitor, que deveria auxiliar nas suas realizações, que anunciavam ser, em 

prol da satisfação das necessidades infantis. 

Com  o  objetivo  de  concretizar  transformações  físicas  nos  ambientes  internos  do 

condomínio, e também mudanças nas posturas dos moradores do conjunto residencial São 

Caetano, edições dos jornais informativos mensais veicularam aspirações e reclamações da 

Administração Geral, que possibilitam entender particularidades das crianças moradoras, dos 

espaços internos e  experiências social  acontecidas no residencial,  a  que as reportagens se 

referiam. A infância foi utilizada pela administração condominial como sensibilizadora de 

opiniões  dos  residentes  no  condomínio.  Se  as  crianças  foram  referências  de  matérias 

publicadas para indicar problemas existentes, foi em nome delas também, que o informativo 

tentou mostrar, interesses comuns entre os moradores.

Desde a circulação do primeiro exemplar os responsáveis pela comissão condominial 

solicitaram,  por  meio  dos  jornais  internos,  apoio  e  participação  dos  moradores  no 

enfrentamento  do  que  denominavam “causas  comuns”,  como a  restrição  e  o  controle  do 

acesso de sujeitos estranhos às áreas internas do conjunto, a reforma da fachada externa dos 

prédios  e  a  formação  dos  jardins  comuns.  Publicaram,  de  igual  maneira,  normas  de 

comportamento regidas pelo estatuto dos moradores, contendo posturas desejadas dentro do 

conjunto. 

As reportagens explicitaram ações infantis, dentre elas, diferentes brincadeiras infantis 

praticadas,  recriminadas  legalmente  pelo  regimento  interno  dos  moradores  do  conjunto. 

Reclamações e acusações publicadas foram utilizadas pela admistração como confirmadoras 

de  que  as  crianças  constantemente  praticavam  atos  condenáveis  pelas  normas  internas. 
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Através da publicação de críticas e exemplos considerados “saudáveis”, difundiu maneiras de 

como  os  moradores  deveriam  se  portar,  publicou  também,  sugestões  sobre  o  que  os 

administradores  do  conjunto  habitacional  entendiam como  melhores  formas  de  viver  em 

comunidade.

Em seguidas edições nos deparamos com normas e posturas explicitadas nas páginas 

do  jornal  condominial,  as  quais  deveriam ser  conhecidas  e  seguidas.  As reportagens  que 

indicaram  a  existência  de  hierarquias  organizacionais  reconheceram,  validaram  e 

disseminavam a existência do regulamento que indicava como agir corretamente de acordo 

com os interesses da administração do jornal. Reportagens que funcionaram como indicadores 

de  posturas  normalizadas  pelos  administradores  do  condomínio  para  os  moradores  do 

conjunto, principalmente, as crianças. 

Em diferentes reportagens da sua publicação mensal o condomínio transmitiu normas 

gerais para comportamento dentro do próprio apartamento e também para convívio nas áreas 

comuns, indicando, por exemplo, cuidados com o volume de músicas e conversas durante o 

período noturno, e também, as maneiras desejáveis no cuidado com animais domésticos como 

gatos, pássaros e cães nas áreas internas do condomínio. Os responsáveis pela publicação 

alegavam que as orientações e solicitações veiculadas visavam garantir a integridade física e 

emocional das crianças. 

Os animais não deveriam ter grande porte e andarem soltos na áreas comuns, pois 

poderiam assustar os moradores e sobretudo as crianças,  impedindo-as de brincarem com 

liberdade e segurança, longe dos riscos de acidentes. Nesta reportagem especificamente, o 

lazer infantil, não representou o transtorno apregoado pelos administradores do condomínio 

como freqüentemente era veiculado pelo jornal, mas sim, os sujeitos em nome do qual os 

administradores se basearam, no intuito de obter adesão dos demais moradores para acatarem 

suas orientações e solicitações, o que indica que os responsáveis pelo jornal informativo se 

utilizavam de imagens de crianças para atingir seus interesses imediatos.

A maioria  das  reportagens  analisadas,  relacionadas  à  temática infantil  constituíram 

oportunidades para que os administradores do condomínio criticassem atitudes das crianças, 

por meio de narrativas que funcionassem como elementos sensibilizadores da opinião123 dos 

moradores.

123 (...), há o aspecto emocional do susto, e o risco de a criança correr e sofrer um acidente. (...), o que impede 
que as crianças,  por exemplo, brinquem com maior liberdade no gramado e que prejudica também...”  TER 
ANIMAIS requer responsabilidades. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”, São Paulo, 
set. 1997, p. 5.
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Existem reportagens publicadas, das quais a administração condominial objetivava que 

fossem  entendidas  pelos  moradores  enquanto  lições  de  cartilhas  estudantis,  pois, 

disseminaram  práticas  e  formas  de  convivência  validadas  pelos  administradores  do 

condomínio. A reportagem publicada com o título “você precisa saber...”,124 desempenhou 

função de manual de comportamentos aceitos, veiculou normas que procuravam regulamentar 

posturas de crianças e adultos simultaneamente, matérias que induziam os pais moradores a 

orientar adequadamente seus filhos, “Ensine a ele o que pode e o que não pode fazer...,”125 As 

crianças deveriam ser instruídas pelos pais a partir de dicas e recomendações publicadas no 

informativo, que com isto denunciava práticas infantis recriminadas como correr nas escadas, 

gritar nos corredores dos blocos, por exemplo, comportamentos divulgados como posturas 

inaceitáveis,  o  interesse real  dos  administradores  do condomínio  era  que  as  crianças  não 

causassem problemas ao conjunto de moradores. 

Enquanto meio de comunicação a serviço dos interesses da administração, o jornal 

publicou  em suas  páginas  as  realizações  destes  administradores,  a  exemplo  das  obras  de 

manutenção dos esgotos, a colocação dos redutores de velocidade, noticiou igualmente nas 

suas  páginas,  as  pendências  a  ser  concretizadas,  como o  cercamento  do  condomínio  e  a 

construção de áreas de lazer. Citando realizações e pendências, a administração valorizava o 

papel  desempenhando  como  instituição,  divulgara  suas  realizações  e  projetos,  procurava 

atribuir  importância  ao  seu  trabalho  junto  ao  grupo  de  moradores.  Nota-se  que,  nas 

reportagens, as crianças foram tidas como as beneficiárias potenciais dos serviços objetivados, 

que  aumentariam a  segurança  e  disponibilizariam local  adequado  para  lazer,126 a  fig.  57, 

apresenta fotografia veiculada em reportagem que tratava sobre espaço para lazer infantil.

Publicou ainda o jornal condominial, convites para que os moradores cooperassem nas 

tomadas de decisões, por meio da participação nas assembléias de moradores, oportunidades 

em que se discutiam assuntos de interesse dos condôminos. Reportagens veiculadas no jornal 

em muitas  das  edições  publicadas  alegaram que  o  jornal  interno  proporcionava  em suas 

páginas, espaço para que moradores pudessem tecer críticas gerais, e da mesma maneira, fazer 

sugestões. Os representantes de cada bloco, os sub-síndicos, tiveram espaço no jornal para 

124 VOCÊ PRECISA SABER. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”, São Paulo, set. 
1982, p. 6.
125 Idem; Ibidem p. 6.
126 Edições  veicularam matérias  da  Administração  Geral,  onde  foram apresentados  os  objetivos  a  serem 
conseguidos, principalmente em benefício às crianças, como quadra de esportes, cinema, piscina, playground. 
Aponta ainda, que mesmo sem a participação de muitos condôminos, “já conseguimos: grupo de mães, comissão 
condominial,  associação de moradores,  escola pública e  sede social.”  EDITORIAL.  Jornal Informativo do 
Conjunto Residencial “São Caetano”, São Paulo, 21 set. 1994, p. 6.
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manifestação  a  respeito  de  determinados  temas.  Espaço  concedido  de  acordo  com  os 

interesses da administração condominial quem efetivamente decidia o que seria publicado. 

A organização editorial proposta para o jornal esteve refletida nos nomes das seções 

com  quais  contou  “Social”,  “Classificados”,  por  exemplo.  A  primeira  se  prestou  como 

indicadora de que o informativo abarcou acontecimentos sociais vivenciados pelos moradores 

nas  suas  relações  sociais  os  quais  deveriam  ser  conhecidos  pelo  demais  moradores  do 

conjunto residencial,  notas sobre aniversários,  sobretudo de crianças,  foram publicadas. A 

segunda coluna permite perceber os diversos tipos de serviços prestados por moradores do 

local, nela, a presença das crianças esteve vinculada aos serviços destinados a infância, como 

a  venda  de  fraldas  descartáveis  ou  aceitação  de  encomendas  de  bolos  e  salgados  para 

realização de aniversários infantis. 

O informativo também publicou dicas  de saúde e  cuidados necessários para evitar 

acidentes  infantis,  demonstrou  formas  de  armazenamento  de  medicamentos  e  produtos 

nocivos à saúde das crianças, e também, orientações que visavam principalmente à proteção 

dos pequenos moradores do conjunto.

Figura  57: Autoria desconhecida. Vista parcial do Conjunto Habitacional “São Caetano”, no primeiro 
plano dois blocos e parte do jardim comum. Fotografia publicada em janeiro 1997 na reportagem: Férias  
é tempo de compreensão. Coleção fotográfica do Jornal do Conjunto Habitacional São Caetano. 1997.
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A edição comemorativa do primeiro aniversário da primeira série editorial, em julho 

de 1982, estampou na primeira página, assinado pela comissão organizadora da publicação, 

um agradecimento à participação dos moradores, fomentou a idéia de que o informativo tinha 

cumprido seu papel como meio de comunicação a serviço da Administração e os moradores 

atendido  as  solicitações  veiculadas.  O  Conjunto,  inicia  seu  segundo  ano  de  publicação 

afirmando,  “só  queremos  continuar  com a  mesma receptividade,  o  fator  principal  para  a 

continuidade  do  nosso  modesto  trabalho.  A  redação”.127 Ressaltando  a  importância  da 

informação na sociedade atual, o jornal informativo128 define e divulga sua pretensa missão 

como elo de comunicação entre administração condominial e moradores, acreditava ainda se 

prestar para transmitir aos leitores conhecimentos úteis. 

Um estudo comparativo  sobre  reportagens  com idênticas  temáticas,  publicadas  em 

diferentes épocas pelo informativo do condomínio permite a percepção de transformações dos 

interesses  da  Administração  Geral  através  da  mudança  de  narrativas  emitidas  sobre  um 

mesmo tema. O plantio de árvores nas áreas comuns do condomínio representa temática que 

permite a observação da transformação citada, em reportagem veiculada pelo O Conjunto, no 

início da década de 1980. O plantio  de árvores nestas  áreas do conjunto traduziu atitude 

valorizada,  iniciativas  de  adultos  que  serviriam de  exemplos  e  orientações  às  crianças  e 

deveriam  ser  reforçadas  por  conselhos  para  que  se  obtivessem  delas  comportamentos, 

denominados pelo jornal, como saudáveis em relação à natureza.

No citado período de publicação, podemos considerar o condomínio desordenado em 

comparação ao último qüinqüênio do século XX. O Conjunto conclamou os moradores a 

cooperarem na construção e preservação das áreas verdes do condomínio, elogiou o plantio de 

novas  árvores  como  atitudes  louváveis  de  moradores,  classificou-os  como  exemplos  de 

orientação às crianças, ressaltando a importância e a necessidade de os próprios moradores 

manterem a área verde do próprio condomínio. 

Porém, nas edições publicadas na segunda metade da década de 1990, o jornal ao 

discorrer em nome da administração geral, classificou o reflorestador da área comum, como 

falso  defensor  da  natureza,  haja  visto  que  as  árvores  por  ele  plantadas  outrora,  sem 

planejamento, trazem atualmente, prejuízos a diversos moradores, ocasionando a proliferação 

127 EDITORIAL. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”, São Paulo, 21 set. 1994, p. 6.
128 “Em sua  primeira  edição,  (desta  série  de  edição)  o  Jornal  do  Conjunto  Residencial  São  Caetano  (...) 
aproveita  a  oportunidade para mostrar  o nosso propósito.  (...)  em comunidade como a deste  condomínio,  a 
informação é importante, tanto para os condôminos, quanto para os administradores. Daí a criação de um jornal 
que informe a todos sobre as decisões que são tomadas e que, com maior ou menor intensidade, interferem na 
vida dos moradores.”  RECADO AOS CONDÔMINOS. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São 
Caetano”, São Paulo, jul. 1995, p. 2.
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de insetos,  sujeira nas áreas comuns,  galhos invadindo janelas de apartamentos,  a  fig.  58 

mostra algumas da árvores que pode ter sido motivo de reclamação dos moradores.

Ao comparar as duas reportagens, podemos imaginar que no início das atividades do 

condomínio,  quando  esse  ainda  não  tinha  o  grau  de  organização  e  disciplinarização  que 

alcançou atualmente, se fazia necessário criar nos moradores um sentimento de pertença ao 

condomínio  que  podia  ser  representado  pelo  cuidado  dispensado  aos  jardins  comuns  do 

mesmo. Todavia, em fins da década de 1990, quando o condomínio contava com o serviço de 

profissionais  da  área  de  jardinagem,  não  mais  incentivava,  ao  contrário,  criticava  e 

recriminava  o  plantio  indiscriminado  de  árvores  nos  espaços  comuns,  baseados  em 

possibilidades futuras de prejuízos materiais para o condomínio. É perceptível que mudanças 

de  interesses  direcionaram  as  formas  de  abordagens  das  temáticas  publicadas  pela 

Administração Geral que estiveram diretamente vinculadas ao grau de organização alcançado 

pelo residencial. 

Figura  58: Autoria desconhecida. Vista parcial do Conjunto Habitacional “São Caetano”, no primeiro  
plano, ao fundo os prédios existentes no centro da cidade de São Caetano.  com seus. Coleção fotográfica  
do Jornal do Conjunto Habitacional ”São Caetano.” mar. 1995.
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A atuação do grupo de mães moradoras, em prol da obtenção de objetivos comuns, 

como por exemplo a construção da Escola que deveria atender às suas crianças estiveram 

entre as matérias veiculadas pelo jornal do condomínio, que obtiveram destaque. A criação e 

existência  deste  grupo,  representou  a  aliança  entre  as  moradoras  organizadas  legalmente, 

impulso que faltava para a concretização de algumas das metas previstas pela Adminsitração 

Geral do Condomínio.129 O grupo de mães foi apresentado pelo jornal, como uma organização 

que procurou articular atividades que envolvessem o maior número possível de moradores do 

condomínio. Para benefícios das crianças especificamente,

... o grupo de mães pretende (...) arrecadar fundos para promover as festividades do” 
dia da criança “, ocasião em que todas as crianças do conjunto poderão participar. 
(...)  é  necessário  à  colaboração  das  mães,  (...)  participarem  das  reuniões.  Nos 
precisamos de sua ajuda. Venha participar conosco.130

Uma análise geral das reportagens veiculadas pelo jornal do condomínio que traziam 

temas voltados para interesses da infância demonstra  uma certa intolerância  em relação a 

determinadas  experiências  infantis.  As  raras  reportagens  em que  o  jornal  do  condomínio 

tratou das crianças moradoras de forma não depreciativa, foram nas edições próximas ao Dia 

das Crianças, natal e em épocas em que os blocos eram autônomos para organizar as próprias 

festas juninas. 

Embora a administração do condomínio reconheça a falha do projeto inicial que não 

previu área de lazer  para as crianças dentro do próprio conjunto,  e em algumas matérias 

veiculadas  procure  isentar  as  crianças  de  responsabilidades,  não  apresentou  alternativas 

viáveis  para  concretização  da  eterna  promessa  discutida  nas  assembléias  condominiais,  a 

construção  do  playground e  piscinas  nas  áreas  comuns,  idéia  que  foi  bem  aceita  pelos 

condôminos, principalmente pelas crianças, mas que infelizmente não saiu do papel. Segundo 

conversas  com alguns  moradores,  ouvi  que  Administração  do  Condomínio  pouco  fez  de 

efetivo para que as crianças pudessem se divertir sem causar “danos a outros”.

A direção do condomínio recriminou diversas formas de brincar encontradas pelos 

pequenos, nas áreas internas do conjunto habitacional, para suprir a deficiência original de 

falta de espaço para o lazer, criticou atitudes infantis como a transformação de espaços que 

originariamente  tinham  outras  intenções  de  uso.  Constituíram  temas  de  reportagens 

129 “Outra  realização que contou com a  participação decisiva  do grupo de mães é  escola que está  sendo 
construída dentro dos limites  de nosso conjunto e  que  deverá estar  funcionando a  partir  do próximo ano”. 
NOSSA ESCOLA estará Funcionando no ano que vem. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São 
Caetano”, São Paulo, jul. 82, p. 5.
130 RECADO ÁS MÃES. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”, São Paulo, jul. 1982, p. 5.
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recriminadoras a transformação dos gramados plantados nos jardins comuns em improvisados 

campos de futebol, ou transfiguração das ruas que serviam de acesso aos diversos blocos, em 

pista de patinação. A reportagem intitulada “A arte de brincar sem fazer artes”,131 visualizada 

pela  fig.  59,  explícita  no  texto  comportamentos  esperados  das  crianças,  indicou  quais 

brincadeiras considerava perigosas, que deveriam ser evitadas, e a responsabilidade dos pais 

pela orientação e repreensão dos filhos.

131 A ARTE DE BRINCAR sem fazer artes.  Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”,  
São Paulo, mar. 1995, p. 2.

Figura  59: Autoria desconhecida. Montagem de imagem de crianças, composta com a sobreposição de  
duas fotografias de crianças resultando na criação do casal brincando. Reportagem “A Arte de brincar 
sem fazer artes.” Coleção fotográfica do Jornal do Conjunto Habitacional São Caetano. mar. 1995.
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Em  outras  edições,  publicou  lembretes  aos  adultos  residentes,  sobre  os  papéis 

desempenhados  na  formação  das  crianças,  oportunidades  utilizadas  para  atribuir 

responsabilidades  às  mães.  Diversas  edições  do  jornal  procuraram  transmitir  formas  de 

comportamento desejadas em condomínios residenciais. 

A  criança,  para  ser  bem  educada,  depende  de  um  lar  e  este  depende  da  boa 
orientação da mãe. Uma criança, de tanto ouvir bons conselhos, acaba por guardá-
los  em  seu  subconsciente,  (...)  Embora  a  criança  não  saiba  o  significado  e  a 
importância do que ouve, ele vai gravando no subconsciente. Por isto que as pessoas 
que tiveram uma infância bem orientada e uma adolescência normal, tudo que ficou 
gravado em seu subconsciente vai sendo reproduzido, à medida que vão crescendo. 
132

As  crianças  moradoras  do  conjunto  foram  acusadas  pelos  editores  do  jornal  de 

praticarem atos classificados como ilícitos, algazarras motivaram numerosas reclamações dos 

vizinhos,  a  partir  de  tais  abordagens  a  infância  se  tornou  notícia  no  jornal  interno  do 

residencial.  Do  mesmo modo,  pais  e  responsáveis  também foram culpabilizados  por  não 

educarem adequadamente  seus  filhos.133 Delegar  explicitamente  responsabilidades  sobre  a 

criação das crianças, indicou que os organizadores da publicação entendiam como deficiente a 

transmissão de valores éticos e morais no seio das famílias moradoras no conjunto. Faziam 

parte das cobranças em determinadas reportagens, atribuições que aparentemente alguns pais 

do  condomínio  estavam  se  isentando.  Orientações  e  acusações  publicadas  pelo  jornal 

explicitaram considerações que a administração condominial julgava válida e necessária.

Se por um lado o processo de recepção de informações por parte de jovens e crianças 
foge ao controle de professores e pais, por outro lado é um erro não passar à criança 
princípios como família, amor, perdão, esperança e fé. O fato de os pais não terem o 
controle de todas das informações que os filhos irão receber, não os autoriza serem 
omissos.”134

As fotografias veiculadas em algumas das edições do informativo apresentam crianças 

que praticavam as atividades classificadas como proibidas pela Administração Geral, embora 

as fotografias publicadas não abonassem as reclamações veiculadas, tendo em vista que as 

atitudes  nas  quais  as  crianças  foram  flagradas  não  exibam  aparentemente  os  perigos 

132 PEDRO LUIZ, colaborador. O LAR, a criança e o sub consciente. Jornal Informativo do Conjunto 
Residencial “São Caetano”, São Paulo, jun. 1982, p. 10.
133 “Se existe algazarra de crianças nos corredores não reclame ao sub síndico antes de verificar se seu filho 
não  ê  um deles.” Foi  o  recado  publicado  pelo  jornal  na  reportagem VIDA  EM CONDÓMINO. Jornal 
Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”. São Paulo,ago. 1981, p. 3.
134 EDUCAÇÃO Porque falta sintonia entre o que os pais ensinam e o que os filhos aprendem. Jornal 
Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”, São Paulo, mai. 1998. p 3.
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apregoados  pelo  texto;  em  contrapartida,  o  informativo  veiculou  imagens  de  modos 

recomendados e aceitos para a prática de brincadeiras infantis. 

Sob  alegação  de  organizar  o  fluxo  de  acesso  e  passagem  nas  áreas  internas  do 

condomínio,  compondo  parte  do  projeto  de  reforma  e  recuperação  das  áreas  comuns  do 

conjunto, o cercado da área condominial por grades de ferro, o controle de acesso a ruas 

internas por carros e pedestres e a instalação de portarias com vigias, afetou o antigo fluxo dos 

usuários  da  escola  Escola  Estadual  “Presidente  Tancredo  Neves”,  que  residiam  nas 

imediações, fora do residencial.  Medidas que criaram indisposições destes sujeitos, que se 

sentiam prejudicados, pela administração geral que alegava e publicava em sua defesa, contar 

com respaldo  da  diretora  da  unidade  escolar.  Embora  veiculasse  pelo  jornal  a  idéia  da 

preocupação com o bem estar das crianças estudantes na escola, a administração condominial 

tinha  por  objetivo  primeiro  resolver  problemas  que  afligiram  os  moradores  adultos  do 

residencial.

As matérias  publicadas  pelo jornal  condominial  permitem que  sejam mapeados  os 

assuntos significativos, discutidos pelos moradores do “Conjunto Habitacional São Caetano”, 

desde  o  período  inicial  da  publicação,  1983,  até  os  dias  de  hoje.  Da  mesma  forma,  as 

reportagens proporcionam identificar os principais problemas enfrentados por estes sujeitos. 

Segurança  para  circulação  nas  áreas  do  condomínio,  preocupações  com  a  higiene  nos 

corredores e escadas internas dos blocos,135 e com as áreas comuns do condomínio, possíveis 

prejuízos  materiais  provocados  por  brincadeiras  praticadas  por  crianças,  além do barulho 

causado por elas durante a noite, constaram das reclamações mais freqüentes publicadas.

Se morar em condomínios, a princípio, pode ser considerada uma opção viável para 

quem procura segurança frente aos perigos encontrados nas cidades, em relação ao conjunto 

residencial São Caetano esta afirmação somente pode ser tomada como verdadeira, quando 

nos referimos aos dias de hoje. Sobre os primeiros anos de existência do condomínio, início 

da  década  de  1980,  percebemos  publicadas  em  reportagens  do  jornal  do  conjunto  São 

Caetano, os mais significativos problemas enfrentados pelos moradores. A publicação expôs 

problemas  e  conflitos  ocorridos  no  dia-a-dia  dos  moradores,  explicitou  que  morar  em 

condomínio  implicava  em  dificuldades  de  convívio  decorrentes,  em  sua  maioria,  da 

inexperiência  de  muitos  dos  novos  moradores  em  morar  em  conjuntos  habitacionais.  A 

gravidade de determinadas situações podem ser avaliadas de acordo com as soluções adotadas 
135 “Se a faxineira não lava direito o prédio não a critique; ensine-a como fazer. E principalmente ajude a 
conservá-lo limpo.” Orientações como esta constaram entre as dicas e ensinamentos disseminados pelo jornal 
para os leitores/moradores.” VIDA EM CONDÓMINO. Jornal Informativo do Conjunto Residencial  “São 
Caetano”. São Paulo, ago. 1981, p. 3.
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pela administração condominial, a aplicação de multas financeiras aos moradores infratores, 

como forma de coibir atitudes inaceitáveis.

Para implementar e servir-se de normas proibitivas, a administração geral se justificava 

por  meio  dos  resultados  positivos,  a  obtenção de  vitórias  da  administração em relação a 

problemas  enfrentados  em  épocas  passadas,  nos  quesitos  segurança  e  privacidade  dos 

moradores,  alegou  que  conseguiu  a  transformação  da  visão  depreciativa  do  conjunto 

habitacional perante os moradores de São João Clímaco. Por meio da comparação do aspecto 

organizacional de acesso e freqüência a espaços internos do conjunto, a reportagem afirmou 

que nos idos da década de 1980, nas áreas internas do conjunto eram freqüentes práticas 

condenáveis, o 

Conjunto  Habitacional  São  Caetano,  vulgo  'pombal',  como  era  conhecido,  era 
famoso pela ação de delinqüentes que invadiam o quintal de nossas casas e junto 
com moradores  depredavam nosso  patrimônio,  invadiam nossa  privacidade,  (...). 
Pessoas armadas usavam a abusavam de nosso espaço, ameaçando nossos filhos, 
procurando aliciá-los para o mundo dos vícios, do crime e das drogas.136 

O exemplo  escolhido  acima,  é  uma  das  reportagens  que  apresentaram as  crianças 

enquanto beneficiárias de atitudes da administração condominial, os pequenos moradores do 

conjunto  são  abordados  pela  reportagem  como  possíveis  vítimas  de  ações  consideradas 

desviantes, praticadas por moradores e sujeitos de fora do conjunto que tinham acesso livre às 

áreas comuns.

Pelas  páginas  do  jornal,  a  administração  do  condomínio  apresentou  as  obras  de 

reforma enquanto resultados do empenho dos seus membros frente ao problemas vivenciados, 

a  leitura  do  noticiário  interno  permite  acompanhar  as  transformações  das  áreas  do 

condomínio, trabalho justificado nas matérias pelo intuito de resolver, ao menos amenizar, os 

problemas encontrados pelos condôminos e, de modo geral, proporcionar a valorização do 

patrimônio  dos  proprietários.  Informações  repetidas  em diversas  reportagens,  nas  edições 

publicadas.

No conteúdo das reportagens constam as relações de obras de infra-estrutura realizadas 

nas áreas internas, a exemplo da manutenção e canalização de esgotos, ajardinamento das 

áreas, limpeza dos blocos, contudo, o administrador divulgava “... que a principal realização 

desta equipe administrativa não é nenhuma obra, mas difundir a idéia de que fazemos parte de 

um coletivo,  onde devemos ser  mais  responsáveis  por  nossas  próprias  atitudes,  pois  elas 

136 A ARTE DE VIVER em comunidade. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”, São 
Paulo, ago. 1999, p. 2.
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interferem  na  vida  das  outras  pessoas”.137 iniciativa  que  procurava  ampliar  o  papel 

desempenhado pelos administradores do condomínio.

A  administração  geral  se  baseava  nas  normas  do  regimento  interno  para  fazer 

cobranças aos condôminos. Estas determinações escritas permitem imaginar certas atitudes e 

hábitos  dos  que  lá  viviam,  práticas  que  constituíram  motivos  de  recriminações  pela 

administração,  uma  vez  que  constavam de  artigos  discriminados  nas  normas  internas  de 

convivência,  documento escrito,  aprovado em assembléia  geral  de moradores.  Muitas  das 

ações  condenadas  pela  administração,  em  qualquer  ambiente  poderiam  normalmente  ser 

reconhecidas como falta de bom senso e educação por parte dos moradores que as praticavam.

É terminantemente proibido: cuspir, lançar qualquer tipo de lixo, resíduos, detritos, 
caixas  envoltórios,  papéis,  ponta de cigarros,  líquidos,  impurezas  ou objetos  em 
geral, através das janelas, portas, aberturas e dependências comuns ou em qualquer 
outro lugar que não sejam os recipientes próprios, que deverão permanecer sempre 
mantidos em boas condições de utilização e higiene.138 

A participação e colaboração dos moradores do conjunto na resolução dos problemas 

enfrentados dentro do residencial foram solicitações freqüentemente publicadas nas páginas 

do jornal em todas as séries impressas,139 os administradores gerais, também moradores do 

conjunto, alegavam falar em causas comuns.

Iniciativas desenvolvidas pelo Grupo de Mães, fundado por moradoras do condomínio, 

bem  como,  pela  Associação  dos  Moradores  foram  estratégias  de  lutas  utilizadas  por 

moradores  do  conjunto  residencial.  Atitudes  valorizadas  pelas  reportagens  do  jornal  do 

condomínio.  Em diferentes oportunidades, por meio do jornal condominial, os responsáveis 

pelo movimento de moradores tentaram mobilizar as mães, convocaram reuniões, divulgaram 

atividades, prestaram conta dos resultados alcançados pelas suas ações. 

Ainda,  com  objetivo  da  mobilização  dos  moradores,  em  outras  matérias,  os 

responsáveis pelo jornal se aproveitaram de datas significativas para os moradores, temáticas 

veiculadas por outros meios de comunicação, e, criaram a partir delas, analogias para abordar 

assuntos de seu interesse, a Copa do Mundo de Futebol, por exemplo, evento que lastrou a 

137 MENDES. Júlio, Editor.  PRATICAR CIDADANIA. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São 
Caetano”, São Paulo, ago. 1998, p. 2.
138 MORADORES DÃO NOVAS e  estranhas  funções  para a  janela.  Jornal  Informativo  do Conjunto 
Residencial “São Caetano”, São Paulo, set. 1997, p. 1.
139 “..., não faltam bons motivos para que os moradores participem e colaborem com a Administração. Basta 
que cada um se conscientize de que com união e participação será mais fácil tornar o Residencial cada vez 
melhor.”  BONS MOTIVOS.  Editorial. Jornal  Informativo  do  Conjunto  Residencial  “São  Caetano”,  São  
Paulo, mai. 1999, p. 5.
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cobrança, pela administração condominial, do espírito de equipe e senso comum em prol de 

melhorias e benefícios para todos. 

O  teor  de  algumas  reportagens  publicadas  apontam  a  existência  de  moradores 

Figura 60: Autoria desconhecida. Crianças fotografadas empinando pipas nas áreas comuns do 
condomínio. Reportagem “Os riscos de pipa com linha cortante.” Coleção fotográfica do Jornal do 
Conjunto Habitacional São Caetano, p. 4, São Paulo, jan. 1998. 
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contrários aos denominados pela administração, “benefícios comuns”, construções e reformas 

nas  áreas  comuns  condominiais.  As  causas  alegadas  nas  reportagens  para  a  falta  de 

cooperação  variaram  desde  o  fato  de  não  ter  sido  vencedor  em  eleição  para  cargo  de 

subsíndico  de  bloco,  até  menosprezar  o  trabalho  da  administração  geral.  Motivos 

considerados por artigos publicados como mesquinhos e banais.

A princípio, o condomínio São Caetano deveria ser ambiente que garantisse espaço 

para que as crianças moradoras brincassem com segurança. No início da década de 1980, não 

conseguiu  atingir  o  objetivo,  segundo reportagens  de  1999,  devido  a  atitudes  criminosas, 

atribuídas  ainda  pelas  reportagens,  a  estranhos  ao  lugar  que  “junto  com  moradores”, 

colocavam  as  crianças  a  mercê  de  perigos.  “Ouvíamos  desaforos  e  nos  sujeitávamos  a 

observar crianças e marmanjos usando drogas à luz do dia...”,140 em virtude do perigo que as 

crianças estavam expostas, o condomínio pregava a organização dos moradores. Todo este 

foco e atenções sobre a infância intensificaram o controle sobre as atitudes das crianças, que 

foram observadas e corrigidas em nome das regras de convívio. 

Algumas reportagens do jornal interno, classificaram os pequenos moradores como 

infratores, principalmente na década de 1990, crianças menores e adolescentes, moradores dos 

prédios,  tiveram suas imagens depreciadas em narrativas que as vinculavam a incómodos 

causados ao grupo de condôminos. Uma visão depreciativa e represso ra do jornal sobre as 

crianças do conjunto, foi a tônica do aparecimento da crc no jornal.

Tópicos  relacionados à  infância,  veiculados  por  reportagens  do jornal  condominial 

estiveram vinculados a específicas épocas do ano, por exemplo, nas férias escolares de julho e 

dezembro as crianças moradoras foram responsabilizadas como causadoras de apreensões aos 

administradores do condomínio, pela sua simples presença nas áreas do conjunto. O fato de as 

crianças estarem livres, nos períodos de férias e disponibilizarem do tempo que normalmente 

dedicavam à escola fez com que elas fossem vistas pela administração condominial como 

potenciais  causadoras  de  problemas  para  os  demais  moradores.  Suas  brincadeiras,  e  as 

maneiras  que  encontraram  para  desfrutar  de  seus  momentos  de  ócio  e  lazer  foram 

consideradas  pela  administração  do  condomínio,  como  nocivas  a  elas  próprias,  e 

principalmente para o grupo de moradores.

As férias escolares se tornaram ocasiões em que narrativas textuais e imagéticas de 

crianças obtiveram visibilidade no jornal do condomínio. Reportagens publicadas elegeram 

formas de aproveitar o tempo de descanso das férias, vinculando-as unicamente às escolhas 
140 A ARTE DE VIVER em comunidade. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”, São 
Paulo, ago. 1999, p. 2.
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das famílias. As opções, ou falta delas, resultaram no crescimento do número de crianças e 

adolescentes  nas  áreas  internas  do  residencial,  que  praticavam  atividades  que  para  eles 

significavam lazer. As crianças que passavam as férias no condomínio representavam para a 

administração o enfrentamento de problemas adicionais, pois elas foram prejudicadas desde o 

projeto inicial de construção do condomínio que não previu espaço e infra-estrutura para o 

lazer infantil, mas deixou como opção de espaço para a diversão dos pequenos moradores, as 

ruas internas e pequenas áreas ajardinadas entre os blocos, denominadas de áreas comuns. 

Locais que também estavam proibidos de desenvolver algumas atividades que poderiam ser 

vistas como brincadeiras infantis.

Jogar bola, patinar pelas ruas internas, conforme fig. 60, empinar pipas com cortante, 

fig. 61,141 entre outras brincadeiras, segundo o informativo se intensificavam nas épocas de 

férias, geravam “desordem e balbúrdias”, causas que motivaram repetidas recriminações da 

141 OS RISCOS DE PIPA COM LINHA CORTANTE. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São 
Caetano”,. São Paulo, jan. p. 4, jan. 1998. A digitalização da imagem fotográfica indicada como fig. 59 revelou 
a baixa qualidade de impressão do jornal informativo,constatação denunciada pela pequena quantidade de pontos 
por polegada que formam a imagem publicada. 

Figura  61:  Autoria  desconhecida.  Crianças  patinando  nas  ruas  internas  do  conjunto  de  prédios  do  
condomínio.  Fotografia  publicada na capa da edição nov. de 1996. Coleção fotográfica do Jornal do  
Conjunto Habitacional São Caetano. 1996.
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direção do condomínio através de reportagens veiculadas pelo jornal interno que qualificaram 

as  atitudes  das  crianças  como  práticas  perigosas  que  poderiam  causar  danos  pessoais  e 

materiais ao grupo de condôminos. 

Algumas crianças moradoras do conjunto foram denunciadas pelo jornal, acusadas de 

contrariar o regulamento interno, simplesmente por brincarem “... nas ruas internas, o que é 

proibido”.142 Ou “..., por exemplo, jogar bola nos estacionamentos.”,143 ainda,  “... soltar pipa 

com linha cortante ou com cerol.”,144 temas que geraram publicações sobre brincadeiras de 

crianças  que  arrolaram  a  imagem  infantil  relacionando-a  à  irresponsabilidades,  situações 

consideradas pela administração condominial como sendo de extrema gravidade, a ponto de 

serem incluídas na pauta do jornal.

Os  administradores  do  condomínio  e  moradores  se  acusavam  mutuamente  pela 

inexistência  de  uma área para lazer  infantil,  espaço  que  não constou no  plano inicial  de 

construção do empreendimento, objeto de posterior projeto, que no entanto, nunca saiu do 

papel.  Como  preocupação  para  com  as  crianças,  sua  ocupação,  participação  e  educação 

informal,  constituiu rara iniciativa a apresentação de um grupo de escoteiros, vinculado à 

morador do conjunto, nas áreas comuns do condomínio. Nos jornais informativos pesquisados 

não  encontrei  referências  a  projetos  desenvolvidos  pelo  condomínio  que  envolvessem 

atividades com música, teatro ou dança, destinadas aos pequenos moradores. 

A chegada  das  férias  iniciava  para  as  crianças  moradoras,  dentre  outras  diversões 

recriminadas,  a  temporada  de  soltar  pipas,brincadeira  denunciada  pelo  informativo  como 

arriscada  e  danosa,  motivo  de  legislação  condominial  específica.  Forma  de  divertimento 

infantil  proibida  nos  limites  internos  do  condomínio,  justificada  na  segurança  física  dos 

condômínos e,  baseada em incidentes ocorridos anteriormente e  noticiados pelo jornal  do 

condomínio. Danos e prejuízos materiais ocasionados em decorrência de brincadeiras infantis 

142 FÉRIAS.  p. 4.  Jornal Informativo do Conjunto Residencial  “São Caetano”, São Paulo,  janeiro 1999. 
Outras reportagens que trataram deste tipo de divertimento praticado por algumas das crianças moradoras do 
condomínio foram: PIPA. mar. 1991. - RECADO aos condôminos. set. 1995. - A ARTE DE BRINCAR sem 
fazer arte. março 1995. -  OS RISCOS DE PIPA com linha cortante. jan. 1998. - OS RISCOS das linhas 
cortante. jan. 1998. -  PIPA CORTA CABO DE ENERGIA e prejudica muitos moradores. fev. 1999. - 
PIPA PROVOCA curto-circuito na avenida Marginal. fev. 2000. Todas as matérias publicadas criticavam a 
prática infantil, oportunidades para a Administração Geral acusar as crianças e cobrar atitudes paternas, para 
sensibilização dos moradores utilizaram o argumento do possível prejuízo material a ser causado aos moradores 
do conjunto. OS RISCOS DE PIPA com linha cortante. p. 4, jan. 1998. A digitalização da fotografia revelou a 
baixa  qualidade  de  impressão  do  jornal  informativo,  denunciada  pela  pequena  quantidade  de  pontos  por 
polegada  que  formam a  imagem publicada. Coleção  fotográfica  do  Jornal  do  Conjunto  Habitacional  São  
Caetano. jan. 1998.
143 FÉRIAS:  É  TEMPO  DE  COMPREENSÃO. Jornal  Informativo  do  Conjunto  Residencial  “São 
Caetano”,. São Paulo, jan 1997, p. 1.
144 FÉRIAS. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”, São Paulo, jan. 1999, p. 4.
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foram evocados no intuito de que os pais orientassem seus filhos sob este aspecto particular.

A linha cortante traz grande risco para as pessoas, desde um pequeno corte, até risco 
de vida para adultos e crianças, (...) linha com cerol também danifica pinturas de 
veículos (...). Outro problema causado pela linha de pipa é no desajuste das antenas 
de  TV, havendo casos  em que  é preciso também trocar  fios  e  a  própria  antena, 
danificada pela linha cortante.145

Nas férias de julho, as reportagens enfatizaram, também, o perigo representado por 

brincadeiras com balões e bombas, novamente justificado pelos possíveis prejuízos materiais 

a serem causados. 

Nas épocas em que não estavam de férias,  as  crianças,  incluindo as moradoras do 

conjunto,  deveriam  passar  parte  do  seu  dia  em  escolas,  direito  e  dever  regido  por  leis 

específicas. Encontrar vagas para suas crianças estudarem próximo à residência é um direito 

das famílias. Para os futuros moradores do condomínio era uma promessa da construtora do 

empreendimento, que no projeto inicial, destinou uma área denominada como institucional, 

onde seria construída a escola. 

Após três anos da entrega dos primeiros apartamentos, a escola estadual prevista no 

projeto de inicial de construção, ainda não havia saído do papel, o que levou os moradores do 

residencial a cobrarem a solução do problema de falta de escola nas imediações do conjunto. 

Assim, a associação de mães, se mobilizou junto à órgãos públicos para o cumprimento das 

promessas  de  construção  da  escola,146 oportunidades  para  os  novos  moradores  do  bairro 

explicitarem a  escassez  de  vagas  nas  escolas  da  região.  A associação  de  mães  visitou  o 

escritório  político  do  vereador  Almir  Guimarães,  e  dirigiram  ao  gabinete  do  Secretário 

Estadual da Educação, táticas seguidas pelo grupo de moradoras no intuito de apressarem a 

construção da escola. 

A entrega do prédio da escola aconteceu em 1985, inicialmente nomeada como Escola 

Estadual  de  Primeiro  Grau  “do  Conjunto  Habitacional  dos  Metalúrgicos  do  ABCD”,  foi 

imaginada para atendimento preferencialmente às crianças recém chegadas ao condomínio, 

dependentes de metalúrgicos, trabalhadores das indústrias de São Caetano do Sul, existentes 

nas imediações. A escola teve sua denominação inicial relacionada ao conjunto que será razão 

da sua construção. No final deste mesmo ano, no mês de dezembro, a escola teve seu nome 

145 OS RISCOS das linhas cortante. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano.” São Paulo, 
jan. 1998, p. 4.
146 As formas de mobilização resultaram em “... visita à Secretaria da Educação do Estado de São Pauto, para 
verificar o andamento da construção da escola”. Reportagem de 1982 sobre a escola. NOSSA ESCOLA estará 
Funcionando no ano que vem. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”, São Paulo, jul. 82, 
p. 5.



142                   

alterado através de Lei Estadual,  promulgada pelo governador do Estado de São Paulo, e 

publicada no Diário Oficial  do Estado de São Paulo.147 Em clara  homenagem ao político 

mineiro,  a  Escola  passa  ser  designada,  Escola  Estadual  de  Primeiro  Grau  “Presidente 

Tancredo Neves”.   

Reportagens veiculadas através do jornal condominial indicam, pelo teor das matérias, 

que os moradores do conjunto foram estimulados pela administração geral  a lutarem pela 

construção da escola, apresentada na fig. 62, o que os levou a se considerarem beneficiários 

exclusivos  dos  seus  serviços.  A reportagem tomada como exemplo ilustra  a  distorção na 

147 A lei  4697, regulou a mudança do nome da escola construída no condomínio, homenagem ao presidente 
recém eleito,e não empossado Tancredo neves. 

“Da denominação a estabelecimento de ensino.
O governador do estado de São Paulo: faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e promulgou a 

seguinte lei:
artigo  1º: passa a denominar-se 'Presidente Tancredo neves' a Escola Estadual de Primeiro Grau 'do 

Conjunto Habitacional dos Metalúrgicos do ABCD, nesta capital.” Publicada na assessoria a técnico-legislativa, 
aos 20 de dezembro de 1985.'” Diário Oficial do Estado de São Paulo número 241, dez. 1985, p. 1.

Figura  62:  Autoria  desconhecida.  Crianças  fotografadas  na  portaria  da  escola  Estadual  “Presidente  
Tancredo  Neves”  (vista  parcial  frontal)  em  momento  de  entrada/saída  de  alunos.  Reportagem  
“Problemas” Coleção fotográfica do Jornal do Conjunto Habitacional “São Caetano”. Mar. 1995,. 
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compreensão das funções  da  escola  pública  quando cita  que  a  “...  escola  que está  sendo 

construída dentro dos limites de nosso conjunto e que (...). É verdade que o terreno foi por nós 

doado ao estado justamente para a construção da escola,...”.148  Termos e citações utilizadas 

nas matérias denunciam o equívoco de concepção sobre instituições públicas por parte dos 

moradores e da administração do condomínio que publicaram “Basicamente a escola será 

suficiente para os alunos do Conjunto, estimado em 1500. Contara com 12 salas de aulas e 2 

para propósitos múltiplos (laboratórios, etc.)”.149 não considerou a obrigatoriedade da escola 

atender  a  todas  as  crianças  da  região  que  tinham os  mesmos direitos  à  educação que  as 

moradoras do condomínio. Os moradores do conjunto pensaram o patrimônio público a partir 

de uma concepção de propriedade privada, se mobilizaram para construção da escola e agora, 

imaginavam devido à localização, percebida nas fig. 63 e 64, e da mobilização anterior para 

sua  construção,  que  o  atendimento  pudesse  ser  exclusivo  às  crianças  residentes  no 

condomínio.

A  construção  da  escola  proporcionou  atendimento  de  parte  das  necessidades 

educacionais e culturais dos novos moradores e demais jovens do bairro que passaram a fazer 

parte  da  clientela  escolar.  No presente,  a  Escola  atende  a  alunos,  oriundos  de  diferentes 

experiências sócio-culturais, o que a qualifica como ambiente onde um conjunto de agentes 

com vivências diferenciadas se relacionam, trocando experiências de vida que se renovam e 

devem ser registradas para que não sejam esquecidas, que sirvam de visões sobre sujeitos de 

determinado grupo social. 

Toda  mobilização  das  moradoras  do  conjunto  em  prol  da  construção  da  escola, 

possivelmente  funcionou  como  estímulo  para  que  essas  mães  se  sentissem  e  até  se 

denominassem “donas”  das  escolas.  Argumentos  evidentemente  não  aceitos  pelos  demais 

moradores das adjacências, que serviram de base para justificativas das acusações que alguns 

moradores das circunvizinhanças fizeram em relação aos moradores do condomínio por se 

considerarem proprietários de um serviço público.

Ao abordar o acesso de crianças à Escola “Presidente Tancredo Neves”, e ao sistema 

estadual  paulista  de  educação,  de  modo  geral,  pelo  aspecto  da  qualidade  de  ensino,  é 

interessante  pensar  criticamente  sobre  dados  encontrados  em  escritos  especializados  que 

148 O texto desta  reportagem constitui  a  única referência escrita  encontrada,  sobre a  possível  doação pelo 
condomínio ao governo do Estado, do terreno onde foi construída escola.  O síndico geral,  responsável  pela 
documentação do condomínio,  não conhece outro documento que tenha  tal  informação. NOSSA ESCOLA 
estará funcionando no ano que vem. Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano”, São Paulo,  
jul. 82, p.5.
149 Idem. Ibidem, p. 5.
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discutiram questões específicas da educação, como a obra “História da escola em São Paulo e 

no Brasil”,  de Maria  Luiza Marcílio,  indicando que “Na década de 1990, houve avanços 

significativos na universalização e na democratização do ensino de primeiro e segundo graus 

no país”.150 uma afirmação possível quando entendemos que a autora se refere unicamente a 

aspectos estatísticos quantitativos de ingresso de crianças na escola, a exemplo das vagas 

proporcionadas pela construção de novas unidades escolares, não questionando, entre outros 

quesitos, questões voltadas para qualidade do ensino oferecido, e desconsidera uma realidade 

concreta excludente em relação a um segmento social. Se não há restrições no momento da 

matricula na escola, ela ocorre no dia a dia que valorize práticas e experiências desvinculadas 

dos modos de vida da clientela, e que não proporcione satisfatoriamente a reprodução dos 

conteúdos mínimos exigidos nos PCN´s.

As participações efetivas dos condôminos nos destinos do “Tancredo Neves” podem 

ser imaginadas pela composição das primeiras assembléias gerais  da Escola,  ocorridas na 

segunda metade da década de 1980, que elegeram como membros da Associação de Pais e 

Mestres, moradores do condomínio, nunca menos que a metade dos integrantes da associação 

escolar,  fato  percebido  nas  análises  da  documentação  oficial  da  escola,  em  relação  as 

composições dos cargos oferecidos.151 Nos períodos de 1985 a 1990, as crianças moradoras do 

conjunto residencial  formavam numericamente a  maioria  da clientela  escolar.  A partir  de 

1995, entre as crianças atendidas, as que residiam fora do condomínio predominam. A Escola 

passa  a  atender  desde  então,  um número maior  de  crianças  com vivências  diferenciadas, 

moradores da região de São João Clímaco que passam a se relacionar e trocar experiências de 

vida.     

Muitos anos após ser entregue à população a  Escola  “Presidente  Tancredo Neves” 

permanecia desconhecida por consideráveis parcelas da população do bairro, provavelmente 

em virtude do local da sua construção. A localização esta que foi tomada como argumento 

para que alguns pais julgassem que a escola pública fosse restrita aos moradores do conjunto. 

Por falta de visibilidade junto à empresa jornalística, não foi citada em matéria veiculada no 

150 MARCÍLIO. Maria Luiza. - Educação para todos na era da globalização 1990-2000. História da escola em 
São Paulo e no Brasil. Terceira parte. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Instituto Fernand 
Braudel. 2005, p. 345.
151 Conforme documentação oficial da escola, disponível  em seus arquivos,  a leitura e análise das atas de 
“Assembléia Geral” e  “Associação de Pais e  Mestres” (APM), ocorridas na década de 1980,  avaliando em 
termos quantitativos a participação da comunidade nos assuntos escolares, podemos constatar que em  25 de 
julho de 1985, foram eleitos, seis moradores do condomínio, pais de alunos, para A.P.M. da escola, totalizando 
75% de representatividade dos membros deste residencial, a  06 de abril de  1987, os pais de alunos eleitos na 
segunda  assembléia  representavam  55,55%.  Deixando  explícita  a  intenção  de  uma  participação  ativa  da 
associação de mães, dos moradores do conjunto residencial.
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Entretanto, o “Tancredo” ganhou visibilidade em reportagem do Gazeta do Ipiranga, 

152 O motivo de exclusão do “Tancredo Neves” na reportagem, é desconhecido pelas diretoras da Escola que 
informam que a escola é conhecida de poucos, devido a localização, embora ressaltem que a Escola sempre 
procurou participar de atividades culturais, cívicas e religiosas desenvolvidas no bairro.

Figura 64: Autoria desconhecida. Crianças fotografadas na quadra da escola Estadual “Presidente Tancredo 
Neves,” durante campeonato de futsal, ao fundo blocos de apartamento do condomínio “São Caetano.” 
Coleção fotográfica da escola Estadual “Presidente Tancredo Neves”. 1988.

Figura 63: Autoria desconhecida. Crianças fotografados na escola “Presidente Tancredo Neves,” durante  
atividade de horta (detalhe). No segundo plano se observa um dos blocos do conjunto residencial. A aluna  
Débora  Pires  é  flagrada  quando  participava  de  atividade  na  escola.  Coleção  fotográfica  da  escola 
Estadual “Presidente Tancredo Neves”. 1999.



146                   

que publicou reclamações dos moradores das imediações da escola contra a administração 

geral do condomínio, que sob alegação de organização do acesso à escola, criou normas para 

entrada e saída de alunos, proibiu o trânsito motorizado na área interna do condomínio de 

pessoas que não fossem moradoras do condomínio,  impedindo que alguns pais  pudessem 

levar seus filhos de automóvel até  a porta da escola.  Normas que desagradaram parte  da 

comunidade  escolar  que  morava  nas  adjacências  do  conjunto  e  que  por  se  sentirem 

prejudicadas, levaram o problema ao jornal, tornando a escola visível uma sob ótica negativa, 

já que a mesma foi tema de reportagem onde existia uma pendência a ser resolvida. 

Temática  presente  em  diferentes  reportagens  do  jornal  condominial,  após  sua 

inauguração, a escola foi abordada em matérias, na maioria das oportunidades, vinculada a 

visões depreciativas. Grande parte das narrativas veiculadas pela administração, acusava as 

crianças  usuárias  da  escola  “Presidente  Tancredo Neves”,  aquelas  que  utilizavam as  ruas 

internas do condomínio como atalho de caminho para alcançarem suas residências,  como 

causadoras de correrias e gritos, perturbadoras do sossego dos moradores do condomínio.

Nos arquivos da escola estadual Presidente “Tancredo Neves”, a partir de documentos 

oficiais  e  fotografias  podem  ser  percebidas  narrativas  sobre  crianças,  seus  educandos. 

Documentos escritos oficiais,  existentes na escola,  relacionados à  infância produzidos por 

repartições do Estado e, destinados a todas escolas da rede estadual paulista, que versaram 

sobre  crianças  genéricas,  os  alunos  da  rede  estadual  permitem  perceber  concepções  de 

governos sobre os vínculos entre infância e educação. Outros tipos de documentos escritos, 

produzidos pela própria escola, trataram de crianças específicas, por meio de uma série de 

informações sobre a vida escolar dos alunos dessa unidade escolar, documentos produzidos 

em  diferentes  quantidades,  por  professores,  secretárias  e  membros  da  direção  escolar, 

encontramos  disponíveis  Informações  que  permitem  múltiplas  interpretações  sobre  essas 

crianças do Ipiranga.

O pequeno número de fotografias produzidas por integrantes da escola guardaram nos 

registros,  particularmente,  imagens  de  crianças  em  atividades  desenvolvidas  dentro  do 

programa  de  ensino  escolar,  registros  fotográficos  encontrados  no  arquivos  da  escola, 

concebidos de acordo com interesses dos professores organizadores das atividades nas quais 

as crianças foram registradas, e também, da direção escolar em registrar determinados eventos 

realizados pelos alunos.
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Nas  fotografias  encontradas  na  escola,  percebemos  frequentemente  registros  de 

atividades desenvolvidas fora do ambiente das salas de aula, nos pátios externos e na quadra 

de  esportes,  imagens  do conjunto habitacional,  seu  vizinho,  a  exemplo  das  fig.  63 a  66. 

Quantidades  significativas  de  fotografias  analisadas,  encontradas  na  coleção  da  escola, 

trouxeram  como  referente  quase  obrigatório,  dependendo  dos  ângulos  escolhidos  pelos 

fotógrafos, o aparecimento de portarias, um ou mais blocos de apartamentos. Imagens que 

compuseram cenários de fotografias. O registro de danças ocorridas nas festas, ainda, de aulas 

de  Educação  Física,  concebidas  por  professores  e  coordenadores  trouxeram  imagens  do 

conjunto residencial. 

O pátio coberto da escola foi transformado em espaço de expressão da religiosidade, 

onde  foram  realizados  determinados  rituais  católicos.  A  sagração  da  imagem  de  Nossa 

Senhora de Fátima, por exemplo, ocorrida na segunda metade da década de 1990, foi um 

momento em que práticas da religiosidade católica foram exercidas no âmbito escolar com a 

presença de parte dos católicos que mantinham vínculos com a instituição. No conjunto de 

fotografias  da  escola  não  foram encontrados  registros  de  rituais  religiosos  não  católicos. 

Questões sobre a igualdade de opções para práticas religiosas acontecidas na escola podem ser 

suscitadas a partir da constatação que ela proporcionou única e exclusivamente o direito de 

manifestação para membros da Igreja Católica, sem levar em conta as preferências religiosas 

da totalidade dos alunos e seus familiares, que certamente não professam unicamente essa 

religião,  como  ficou  claro  pelos  conjuntos  fotográficos  de  algumas  das  famílias  que 

apresentaram rituais religiosos. 

As  diversas  festividades  promovidas  pela  escola  e  ocorridas  no  ambiente  escolar, 

abertas  à  participação  da  comunidade  em  geral,  foram  ocorrências,  por  excelência, 

fotografáveis. Festividades que ocultaram os conflitos do dia-a-dia e as tensões oriundas da 

sua preparação, que se tornam parte da tentativa do processo de homogeinização praticado 

pela escola. A Festa da Primavera,  por exemplo,  das principais comemorações, constituiu 

festividade  anualmente  fotografada,  representou  oportunidade  de  captação  de  recursos 

financeiros para escola em virtude da cobrança de entrada, da promoção de brincadeiras, e da 

venda de comes e bebes,  que também geravam aos cofres da A.P.M. escolar,  fundos tão 

necessários à manutenção de determinadas despesas.

Fotografias  de  comemorações  festivas  ocorridas  na  escola  “Tancredo  Neves” 

representaram a  repetição de  práticas  antigas e,  ao mesmo tempo,  a  introdução de novas 

formas comemorativas de determinadas festas populares organizadas naquele ambiente.  A 
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festa junina representa exemplo claro onde encontramos fotografias que registraram crianças 

dançando  de  diferentes  formas  a  denominada  “quadrilha”.  Nas  fotografias  dessas  festas 

podem ser perceptíveis crianças trajando fantasias que reproduziram imagens dos tradicionais 

caipiras, o inconfundível chapéu de palha, lenço no pescoço e pinturas simuladoras de barbas 

e bigodes, fig. 65. Com esta temática, de igual modo, fazem parte do conjunto fotográfico da 

escola, fotografias que registraram crianças com vestimentas que representavam boiadeiros, 

com  luxuosas  botas,  calça  jeans  e  muito  couro  nos  acessórios,  fig.  66.  É  visível  na 

comparação das fotografias recolhidas na escola, sobre este tema específico, a ampliação de 

possibilidades de práticas comemorativas.

No  conjunto  de  fotografias  pertencentes  à  Escola  Estadual  “Presidente  Tancredo 

Neves”, encontramos registros que destacaram a produção escolar de algumas crianças que lá 

estudaram durante o período abordado pela pesquisa. Maquetes, colagens e pinturas foram 

fotografadas,  sem contudo,  na  maioria  das  fotografias  encontrar  registrado  a  presença  da 

criança autora do trabalho escolar, o que sugere imaginar como sendo mais importante para os 

fotógrafos o produto final, desta forma concebido sem vínculos com a criança produtora da 

atividade.  Fotografias  de  realizações  que  não  deram  visibilidade  aos  realizadores.  Que 

concepções de educação e educando podem ser supostas a partir  de registros fotográficos 

guardados na escola, onde as crianças, alunos construtores das atividades não estão presentes 

nas fotografias junto dos seus trabalhos? 

Excursões e visitas a espaços educativos e culturais, atividades didáticas acontecidas 

Figura 66: Autoria desconhecida. Crianças fotografadas na quadra da escola Estadual “Presidente Tancredo  
Neves”, dançando “quadrilha” em festa junina ao fundo áreas do conjunto residencial. Coleção fotográfica  
da escola Estadual “Presidente Tancredo Neves”. 1985.

Figura 65: Autoria desconhecida. Crianças fotografadas na quadra da escola Estadual “Presidente Tancredo 
Neves”,  dançando estilo  “contry” em festa junina,  ao fundo uma das portarias  do condomínio próxima a  
marginal do Rio do Meninos. Coleção fotográfica da escola Estadual “Presidente Tancredo Neves”. 1987. 
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em espaços externos à escola, como ao Parque da Independência e Museu do Ipiranga, o 

Parque Estadual da Serra do Mar, por exemplo, realizadas por crianças da escola, completam 

as fotografias da coleção da escola, das quais, foram selecionadas para análise e reflexão 

exemplares  que  apresentam  registros  de  crianças  e  adultos  em  diferentes  atividades 

desenvolvidas. Fotografias que possibilitam a identificação de espaços da cidade considerados 

como relevantes por professores, espaços de saber, dos quais as crianças deveriam conhecer e 

desfrutar. 

Outras  narrativas  sobre  infâncias  construídas  no  Ipiranga,  entre  as  duas  últimas 

décadas do século XX, são aquelas existentes nos arquivos do Gazeta do Ipiranga, jornal local 

de maior circulação no bairro que veiculou  em numerosas reportagens a imagem infantil. 

Reportagens expressas no jornal,  direta e  indiretamente,  forneceram números e definições 

sobre  tipos  de  moradores  encontrados  no  bairro,  representações  visuais  e  textuais  sobre 

crianças e seus familiares. Na leitura de diversas reportagens publicadas, obteremos pistas de 

para quem, este jornal pretendia escrever. Ao publicar opiniões, comentários e julgamentos 

sobre  órgãos,  instituições  e  situações  o  jornal  nos  permite  captar  como  ele  via  alguns 

moradores do Ipiranga, leitores do jornal. 

Conhecer como o jornal concebia seus interlocutores é fundamental para entendimento 

do  que  ele  concebe  e  denomina  processo  de  integração  jornal  e  população.  Algumas 

descrições  publicadas  no  jornal  caracterizam  moradores  atingidos  pelas  enchentes,  por 

exemplo,  como  pacatos  e  trabalhadores,  não  ressaltando  o  ímpeto  reivindicatório  desses 

mesmos sujeitos, expressos em outras oportunidades pelo próprio jornal. 

O  Jornal  que  criou  imagens  dos  seus  leitores  através  de  narrativas  fotográficas  e 

textuais veiculadas sobre eles, trabalhadores, reivindicadores, pacatos, alegres estiveram entre 

os adjetivos utilizados. O perfil destes interlocutores foram reforçadoss a partir de numerosos 

depoimentos creditados a leitores, publicados a cada edição, que pretendiam disseminar a 

impressão de que o jornal e a população local tinham interesses homogêneos. 

Entendia  a  diretoria  do  periódico,  estar  prestando  relevante  serviço  público  à 

comunidade  local,  por  isso,  veiculou  em suas  páginas,  que  sempre  atendia  a  pedidos  de 

publicações gratuitas. Notas acerca de pessoas desaparecidas, a respeito de graças religiosas 

alcançadas, moradores relatando experiências de vida no bairro, vangloriando memórias de 

áureos tempos, salientando as transformações sofridas pelo bairro neste último meio século, 

tecendo agradecimentos ou costumeiramente fazendo reclamações.

Outros relacionamentos entre jornal e leitores foram divulgados em reportagens onde 
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foram exibidas fotografias de leitores na frente da sede do Gazeta, aguardando para retirar o 

exemplar semanal, solicitar o aumento do número de exemplares distribuídos na residência, 

publicou  ainda,  narrativas  sobre  reclamações  de  moradores  que  não  receberam em casa, 

exemplares  da  edição  anterior.  Este  conjunto  de  notícias  difundidas  pelo  jornal  em 

reportagens publicadas há mais de duas décadas atrás compôs sugestiva temática por ocasião 

das datas de aniversário  do jornal.  Parte  desse processo de relacionamento entre jornal  e 

leitores, pôde ser parcialmente acompanhado, pessoalmente, durante as visitas para pesquisas, 

na sede do jornal.

O Gazeta do Ipiranga privilegiou explicitamente alguns assuntos em detrimento de 

outros, noticiou em suas páginas assuntos que considerou de interesse coletivo. Contudo, ao 

analisar  algumas  reportagens,  percebemos  contradições  nem  sempre  explícitas,  mas  que 

podem ser  percebidas  nas  entrelinhas,  numa  leitura  mais  atenta  aos  textos  e  fotografias 

veiculadas.  Os  moradores  do  Heliópolis,  por  exemplo,  têm  espaço  para  manifestar  suas 

posições e reclamações, no entanto, a quantidade de reportagens nas quais eles foram alvos de 

reclamações é infinitamente maior que naquelas em que fosse permitido que esses sujeitos se 

colocassem.  As  proporções  quantitativas  entre  os  temas  abordados  poderiam  indicar  o 

posicionamento  do  jornal  frente  à  questão,  ou  a  expressão  do  número  de  reclamações 

populares que chegaram ao jornal.

As matérias do jornal privilegiadas para análise,  normalmente ocuparam espaço de 

publicação em colunas e cadernos específicos e, tiveram como prerrogativa a presença da 

criança, abarcaram, do mesmo modo, a difusão de assuntos ligados a problemáticas vividas 

pelos moradores do bairro, o que o jornal afirmava ser sua tônica. A ambicionada interação 

entre leitores e jornal resultante da articulação dos interesses da empresa com os leitores em 

diversas  reportagens,  se  fez  por  meio  da  publicação  de  opiniões  anônimas  e  de  figuras 

públicas  representativas  do  bairro.  Matérias  comumente  acompanhadas  por  fotografias, 

originadas de reclamações de moradores do bairro podem auxiliar no traçado de um perfil dos 

problemas  freqüentes  sofridos  no  local,  pois  como  aponta  LEMAGNY,  “...  é  forçoso 

constatar que quando o fotógrafo contemporâneo toma a cidade é, freqüentemente, (...) para 

denunciar  seus  aspectos  mais  desumanos.”,153 fatores  que  nos  alertam,  também,  que  as 

imagens veiculadas em todo jornal estão subordinadas a múltiplos interesses.

153 LEMAGNY,  Jean-Claude,  Metamorfose  dos  olhares  fotográficos  sobre  a  cidade. Projeto  História: 
Revista do Programa de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Espaço e Cultura., Vol. 18, 
pp. 115 -120, mai. 1999, p. 115
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Imagens de crianças foram articuladas, no jornal, em distintos momentos e colunas, a 

freqüência  de  aparição  variou  de  acordo  com  as  colunas  em  que  as  imagens  foram 

apresentadas.  Imagens  que 

podem indicar vínculos e relações 

sociais  quando  publicadas  em 

colunas assinadas por articulistas 

do jornal, fig. 67a. Uma das mais 

lembradas e constantes presenças 

da  criança  no  jornal,  na  coluna, 

hoje  denominada,  “Datas”,  fig. 

67b, espaço destinado à criança, 

já  encontrado  nas  primeiras 

edições  consultadas  do  jornal. 

Anteriormente  nomeada  como 

“Aniversários”,  a  presença  da 

criança de forma idêntica a que é 

feita hoje em dia, já era presente 

no  jornal  mesmo  antes  de  ser 

criada  para  ela  uma  coluna 

específica. Aparecimentos que indicam a importância da referência ao mundo infantil, em um 

jornal informativo destinado à família.

As  colunas  “Datas”  foram organizadas  pelo  jornal  como  espaço  de  notícias  onde 

predominaram  fotografias  de  crianças,  que  alguns  leitores  utilizavam  para  mostrar-se  e 

apresentar suas crianças para os leitores do jornal. Igualmente, podemos notar veiculadas no 

Gazeta,  imagens  de  crianças  diretamente  vinculadas  às  imagens  de  familiares. 

Comparativamente aos exemplares publicados, nota-se a aparente normalização no formato da 

apresentação de fotografias de crianças nesta coluna, a maioria das fotografias expostas nesse 

espaço, atualmente apresenta o tamanho 3X4 cm.

No  Gazeta,  o  caderno  “Mulher  Hoje”,  englobou  preferencialmente  o  universo 

feminino, com informações e dicas sobre o dia-a-dia doméstico e tendências da moda em 

roupas e acessórios femininos, tratou da condição e atuação das mulheres nas sociedades, 

matérias normalmente ilustradas com fotografias, circularam em todas edições pesquisadas. 

Coluna que representou o carro chefe de outras  subseções sob sua organização,  que pela 

Figura  67  a):  Autoria 
desconhecida.  Fotografia 
publicada  em  data  próxima 
ao aniversário da criança, na 
coluna  na  edição  1196, 
coluna  Amigo  do  bairro.  
Coleção fotográfica do Jornal 
Gazeta  do  Ipiranga.  Em  16 
fev. 1982.

Figura  67 b): Autoria 
desconhecida.  Fotografia  de 
criança  publicada  em  data 
próxima ao aniversário de 15 
anos. Fotografia publicada na 
edição mar. de 1996. Coleção 
fotográfica  do  Jornal  de  São 
João Clímaco, mar. 1996.
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freqüencia de publicação, demonstram ser menos importantes para o grupo editorial, uma vez 

que  revezavam com outras  temáticas  quanto  à  inclusão  nas  edições  semanais.  Embora  a 

presença  de  crianças  neste  caderno  não  representasse  uma  garantia  de  publicação,  elas 

aparecem em certas edições, na condição de filhos ou filhas subordinados à figura materna, 

crianças específicas que necessitavam ser cuidadas e educadas. 

Na época do ano próxima ao dia das mães, reportagens ilustradas com imagens de 

crianças,  acompanhadas  de  mulheres,  apareceram  em  seguidas  edições.  Fotografias  que 

naturalizaram  e  relacionavam  a  imagem  feminina  ao  papel  materno.  Matérias  que 

constituíram um dos espaços de visibilidade infantil no jornal, oportunidade em que a criança 

Figura 68: Autoria desconhecida. Crianças fotografadas junto à mãe, em campanha de vacinação infantil  
pública. Reportagem “Vacinação. Mais de 18 mil crianças foram imunizadas no bairro.” GI, edição 1108,  
p. 1. Coleção fotográfica do Jornal de Gazeta do Ipiranga. 20 jun. 1980.
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carregou a imagem de fragilidade e necessidade de proteção. 

Ainda, em épocas precedentes às mudanças das estações climáticas ou datas festivas, 

imagens  de  crianças  foram  vinculadas  pelo  jornal,  à  imagem  feminina,  crianças 

propagandearam  modos  de  vestir  para  a  futura  estação,  oportunidade  quando  o  Gazeta 

difundia certos padrões de beleza a ser imitado pelos leitores. As crianças fotografadas nestas 

ocasiões  contaram  com  produções  cênicas,  estavam  bem  vestidas  e  sorridentes,  foram 

fotografadas por profissionais, que pretendiam expor, por meio das fotografias, a idéia de 

satisfação infantil representada pelos sorrisos emitidos para as câmeras fotográficas. 

É a construção de imagens visando status, imagens que relacionaram beleza, alegria e 

prazer as possibilidades de consumo não disponível para todo universo infantil do Ipiranga. 

Estes registros sobre infâncias não constituem somente uma produção particular do Gazeta do 

Ipiranga, de igual forma, as crianças eram representadas em revistas e jornais da “grande 

imprensa”.

Fotografias que trataram assuntos voltados para a infância,  circularam em matérias 

vinculadas à mulher, condição que aparentava afirmar a dependência da criança para com a 

imagem feminina, salientando ser a mãe, a detentora da opção e poder de compra do que é 

necessário para a criança, direcionando para ela, reportagens com conteúdos que tratavam de 

um universo infantil criado que deveria servir  como exemplo,  para os leitores, do que se 

deveria alcançar. Por meio de fotografias publicadas em anúncios de confecções, lojas de 

brinquedos, departamentos, esportes, escolas de diferentes níveis de ensino, crianças no papel 

de modelo fotográfico exibiram aos leitores brinquedos, vestimentas, calçados, acessórios e 

brinquedos.  As  mães  imbuídas  do  poder  de  compra  tornaram-se  alvo  preferencial  das 

propagandas  de  produtos  infantis  que  eram designados,  pelo  jornal,  como necessários  às 

crianças. 

Reportagens  veiculadas  no Gazeta,  reforçaram o  vínculo  da  temática  infantil  ao universo 

feminino,  trouxeram temas,  com informações  que  auxiliariam as  mães  a  participarem do 

processo de aprendizagem das crianças, matérias que traziam informações de profissionais 

que  prestavam  assistência  às  infâncias.  Educadores,  psicólogos,  médicos,  pediatras, 

especialistas e estudiosos da área de educação e saúde infantil, abordaram, nas páginas do 

Gazeta temáticas voltadas para a infância, criaram narrativas sobre formação, educacional e 

social,  bem  como,  indicaram  cuidados  que  julgavam  necessários  para  com  as  crianças, 

reportagens que prorporcionaram formas de aparição de imagens de crianças no jornal. 

Ao proporcionar espaço para profissionais especializados com suas opiniões técnicas, 
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o  jornal  procurava sedimentar  a  credibilidade e  garantir  cientificidade às  reportagens que 

sugeriam práticas e atitudes a serem desenvolvidas pelos leitores responsáveis por crianças, 

indicando formas de construir  e manter corpos infantis  sadios e vigiados de crianças que 

tiveram a educação controlada.

Outras oportunidades para aparição da infância no Gazeta aconteceram por meio das 

colunas “Serviço”. Espaço no qual o jornal veiculou campanhas públicas de vacinação infantil 

contra diversas doenças, matérias invariavelmente acompanhadas por fotografias de crianças 

com as mães, responsáveis na família pela saúde das crianças. Mulheres fotografadas no papel 

materno, compuseram a tônica fotográfica do conjunto de reportagens sobre o assunto, de 

acordo com o observado na fig. 68, textos e imagens que disseminaram modelos de condutas 

denominados  como saudáveis  a  ser  seguidos  pelas  demais  mães  do  bairro,  exemplos  de 

formas para cuidar dos filhos. 

As crianças,  alvos  privilegiados   das   campanhas,   evidentemente  tiveram sua imagem 

diretamente relacionada à beneficiária das ações, momentos em que o jornal se aproveitou 

para  representar  sua  imagem  no  papel  de  divulgador  de  serviços  de  utilidade  pública. 

Notamos  a  participação  do  jornal,  ano  após  ano,  nas  campanhas  oficiais  de  vacinação 

infantil,154 divulgou endereços dos postos de vacinação no bairro, e do mesmo modo, matérias

que  enfatizavam  a  importância  da  vacinação,  normalmente  veiculações  corroboradas  por 

entrevistas e depoimentos de especialistas, autoridades sanitárias ou médicos infectologistas. 

Sempre que julgou necessário reforçar a credibilidade da matéria o jornal buscou referenciar 

as matérias em renomados especialistas, oportunidades que permitiram ao jornal reforçar a 

insinuação de que desempenhava papel de defensor dos interesses próprios, que ele afirmava, 

serem comuns aos dos seus leitores.

As imagens sobre infâncias encontradas nas reportagens jornalísticas, relacionadas à 

temática da saúde, representaram predominantemente de crianças que viviam em lares onde a 

estrutura famíliar permitia que a mãe estivesse presente em determinados momentos da vida 

da  criança.  Junto  com  crianças  e  mães,  outros  sujeitos  que  compuseram  narrativas 

154 Infância  e  saúde  foram articulações  construídas  pelo  jornal  na  distribuição e  freqüência  de  aparições, 
reportagens que permitem acompanhar através do jornal, os processos de vacinação das crianças no Ipiranga. - 
AMANHÃ VACINAÇÃO EM MASSA contra a paralisia infantil. GI, São Paulo,  13. jun. 1980, p. 1.  - 
VACINAÇÃO. MAIS DE 18 MIL CRIANÇAS imunizadas no bairro. GI, São Paulo, 20. jun. 1980, p. 1. - 
VACINAÇÃO. SABIN, O IPIRANGA se prepara para a segunda dose. GI, São Paulo, 8. ago. 1980, p. 5. - 
SABIN,  AMANHÃ.  GI,  São  Paulo,  15.  ago.  1980,  p. 1.  -  AMANHÃ VACINE SEU FILHO contra  a 
paralisia infantil. GI, São Paulo, 11. jun. 1982, p. 1. - O RESULTADO DA CAMPANHA de vacinação. GI, 
São Paulo,  20. ago. 1982, p. 4..-  PÓLIO. VACINAÇÃO SERÁ realizada amanhã normalmente. GI, São 
Paulo, 14. jun. 1985, p. 1.- NO IPIRANGA, VACINADAS 20.422 crianças. GI, São Paulo, 21. jun. 1985, p. 5. 
- MAIS DE 20 MIL CRIANÇAS VACINAS no bairro contra a pólio. GI, São Paulo, 23. ago. 1985, p. 1.
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fotográficas da criança imunizada e saudável foram os enfermeiros e médicos, no instante da 

vacinação, por exemplo. Profissionais que dividiram os registros fotográficos, com crianças 

distantes da imagem de “criancas carentes”. 

Dentre as imagens que deram visibilidade à infância, veiculadas na páginas do Gazeta, 

encontramos as crianças beneficiadas pelo trabalho de creches localizadas no Ipiranga. Outras 

crianças que sequer tinham acesso às creches, pouco foram citadas em reportagens do jornal. 

De  comum  entre  estes  tipos  de  infâncias  citados,  a  transmissão  da  idéia  do  bem  estar 

demonstrada pelos sorrisos estampados nas imagens construídas sobre rostos de crianças.

A saúde  infantil  foi  utilizada  em reportagens  como argumento  para  que  houvesse 

atendimento às inúmeras reclamações dos moradores. 

... a preocupação maior de todos os moradores é causada pela constatação de que o 
esgoto a céu aberto foi responsabilizado por inúmeras doenças. Várias crianças da 
rua estão com verminose ou já tiveram algum tipo de alergia ou intoxicação. Já 
tivemos inclusive um caso de Tifo.155 

Imagens  fotográficas  que  trouxeram  infâncias  estampadas  no  jornal  deveriam 

funcionar  como  elementos  sensibilizadores  de  leitores  e  autoridades,  oportunidades  para 

visibilidade  de  problemas  que,  se  resolvidos,  beneficiariam  diretamente,  as  crianças.  A 

cobrança, via jornal, de determinados serviços públicos, explicitaram necessidades sofridas 

por moradores de algumas regiões do Ipiranga e insinuaram que a participação dos moradores 

em denunciar os problemas sofridos pelo bairro foram apropriadas pelos jornais locais que 

desejavam estar em sintonia com seu público leitor.

Por não terem à disposição espaços de lazer adequados, crianças brincavam nas ruas, 

nas imediações das residências, estando expostas à doenças infantis causadas por picada de 

insetos,  pela  existência  de  ratos,  e  esgotos  correndo  a  céu  aberto,  circunstâncias  que 

motivaram reportagens e veiculavam cobranças freqüentemente acompanhadas do discurso 

higiênico  introduzido  pelo  jornal,  para  validar  as  solicitações  dos  moradores  locais  que 

reclamaram, via reportagens do Gazeta, espaços e condições para desfrutar o lazer infantil em 

uma região tão desprovida de oportunidades.

Narrativas  sobre  infâncias  nos  momentos  festivos,  referenciadas  por  imagens  de 

crianças sorrindentes e alegres, certamente constituíram temática veiculada pelo Gazeta, nas 

festividades  comemoradas em datas significativas,  consideradas  especiais  pelas crianças e 

pelo  jornal,  famílias  foram  registradas  nos  espaços  do  bairro.  Em  situações  que  julgou 
155 HERNRICH BIBER RECLAMA melhoramentos prometidos. GI, São Paulo, nov. 1980.p. 3.
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necessária, o jornal divulgou a imagem de crianças fotografadas em festividades realizadas no 

Ipiranga, particularmente aquelas que contavam com a contribuição da empresa jornalística. 

É marcante a presença da imagem infantil  ilustrando reportagens156 veiculadas pelo 

Gazeta,  crianças  foram  fotografadas  enquanto  brincavam,  marchavam,  dançavam  ou 

simplesmente assistiam a festas realizadas no bairro. No rol de reportagens publicadas pelo 

jornal, bailes, desfiles carnavalescos, festas juninas, comemorações cívicas e festas do dia das 

crianças são assuntos que encontramos nas páginas do jornal, momentos privilegiados para 

representar a imagem criança alegre.

No período pesquisado, tanto quanto hoje, o jornal se propunha a informar à população 

alguns  entretenimentos  e  atividades  sócio-culturais  disponibilizadas  no  bairro.  Para  tal, 

indicava os documentos necessários para se associar aos clubes públicos municipais e mesmo 

aos particulares da região, bem como, horários de freqüencia. Com isso, indica requisitos e 

procedimentos necessários às crianças para freqüência a eventos, ou associar-se a instituições 

recreativas  e  culturais  do  bairro,  no  período.  Podemos  entender  um  pouco,  através  das 

reportagens,  algumas  das  formas  pelas  quais  algumas  crianças  moradoras  do  Ipiranga  se 

divertiam, ou pelo menos,  as atividades que tinham à disposição em se tratando do lazer 

infantil.

Dentre as festividades em que crianças foram fotografadas, encontramos aquelas que 

contaram com a participação de pessoas que não faziam parte do círculo íntimo das crianças, 

comemorações de caráter mais amplo, bailes carnavalescos, concursos de fantasias em clubes 

ou desfiles nas escolas de samba ocorridos nas ruas do bairro, por exemplo, momentos em 

que  a  infância  foi  fotografada  por  iniciativa  do  jornal,  dos  professores  durante  as  festas 

realizadas  na  escola  e  pelos  seus  familiares  antes  de  se  dirigirem  às  festividades 

carnavalescas. 

Em  outras  oportunidades,  crianças  apareceram  representadas  textual  e 

fotograficamente  no  jornal  através  de  reportagens  publicadas  esporadicamente  que 

dependeram dos  interesses  do  jornal.  Matérias  sobre  crianças  famosas,  atores  infantis  de 

televisão, pequenos escritores ou crianças que praticaram atos notáveis, fizeram sucesso na 

mídia e alcançaram visibilidade pública em diferentes meios de comunicação, foram objeto de 

156 A representação fotográfica da criança nos jornais “GI” e “Gazeta de São João Clímaco” designam uma 
continuidade da prática jornalística, haja vista que esta mesma forma de apresentação da imagem infantil já é 
reconhecida na primeira metade do século XX, como indica Olga Brites na sua tese de doutorado “A criança 
tinha presença significativa no noticiário jornalístico durante o Natal e a semana da criança, sendo representada 
como um símbolo de uma nova vida, anjos puros e inocentes, afastada da imagem demoníaca da criança de rua, 
identificada como delinqüente” BRITES. Olga, - Imagens da Infância Obra citada, pp. 128 - 129. 
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matérias do semanário, na condição de exemplo a ser seguido pelas demais crianças. Nestas 

seções em que a criança foi objeto de reportagens, as fotografias publicadas, normalmente não 

trouxeram o  crédito  ao  repórter  fotográfico  e,  raros  artigos  encontrados  que  tratavam da 

temática  infantil,  bem  como,  de  maneira  geral,  em  todo  jornal,  contituíram  reportagens 

assinadas.

Nas numerosas edições publicadas pelo Gazeta que fixaram referências às infâncias, 

encontrei  reportagens  que  despertaram  especial  interesse  por  indicarem  narrativas 

tendenciosas veiculadas pelo jornal. Reclamação assinada por articulista do próprio jornal, 

alertava sobre as maneiras pouco louváveis como determinadas mulheres se utilizaram da 

imagem infantil, em rua do bairro, com intuito de obter vantagens financeiras.

..., um caso chocante ocorre na Silva Bueno. Uma senhora, fica sentada, com duas 
crianças  deitadas  sobre  as  pernas,  esticadas,  pedindo  esmolas.  Mais  à  frente, 
também da Silva Bueno, outra senhora com duas crianças ao colo, mesmo tipo de 
chupetas, também pedindo esmola. Tanto as crianças de uma senhora como a da 
outra passam o dia todo, o dia inteiro dormindo. Como? Supõe-se e, se tem quase 
certeza que essas crianças estão sendo drogadas. Elas ficam inertes, com os olhos 
fechados e num sono profundo o tempo todo. Atenção polícia, esse caso tem que ser 
investigado.157

O texto da reportagem relaciona problemas sociais à questão de polícia, de certa forma, 

alimenta comportamentos de desprezo e repulsa dos leitores por pobres que se encontram nas 

ruas.  Atitudes semelhantes às citadas na reportagem são condenáveis,  contudo, é  verdade 

também,  que  em diferentes  oportunidades,  narrativas  sobre  infâcias  foram veiculadas  no 

jornal por meio de textos e fotografias, muitas delas, propagandeando produtos e serviços 

voltados  ao  universo  infantil.  Através  das  páginas  do  jornal,  anúncios  veiculados  pelos 

comerciantes  do bairro  se  utilizaram de imagens com crianças para fomentar  a  venda  de 

certos  produtos  e,  consequentemente,  aumentar  o  faturamento  das  empresas.  Ao  mesmo 

tempo em que criticou a exploração infantil para obtenção de lucros, o jornal utilizou de igual 

estratégia.

Ao se referir às crianças que vivessem, freqüentassem ou se beneficiassem de ações 

desenvolvidas por quaisquer órgãos e instituições filantrópicas existentes no bairro, o jornal 

as  denominou  como  “crianças  carentes”.  Aquelas  que  freqüentavam  instituições, 

identificáveis, com rosto e endereço, normalmente apresentadas em fotografias participaram 

da narrativa sobre uma infância particularizada, construída por meio de reportagens, quando o 

Gazeta pretendeu chamar a atenção dos leitores para as instituições mantenedoras e, para as 

157 É CASO DE POLÍCIA. GI, São Paulo, 8. fevereiro 1985, p. 7.
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crianças por elas atendidas. 

Nesta temática de reportagens, fotografias sobre crianças acompanharam textos que 

descreveram as atividades desenvolvidas nas creches, o empenho do trabalho voluntário, as 

necessidades  e  privações  sofridas  por  estas  crianças  em  relação  a  gêneros  alimentícios, 

roupas, e brinquedos.158 Na condição de “carentes”, crianças foram fotografadas pelo Gazeta 

no interior das instituições que lhes prestavam atendimento.  Nas suas reportagens, o jornal 

enfocou a infância em diferentes circunstâncias, inclusive no momento natalino. 

Em condições opostas as dos pequenos modelos fotográficos, as imagens de crianças 

vinculadas  à  reportagens  sobre  creches,  que  pediam  auxílio,  exibiram  crianças  com 

vestimentas simples, shorts que deixaram transparecer pernas magras, e grandes barrigas que 

teimavam em aparecer saltando para fora das curtas camisetas, conforme fig. 69.

Por meio de numerosas reportagens, o jornal, aparentemente, pretendeu promover a 
158 “Com  o  papel  fotográfico  retardamos  a  vida,  mas  também  a  juventude,  a  infância,  os  momentos 
memoráveis de existência que o tempo apaga. A representação iconográfica do indivíduo vai além do próprio 
corpo.” A fotografia sugere temporalidade por starts de memórias objetivas, que permitem diálogos em diversos 
tempos,  ligados  pela  visibilidade  física  do  sujeito  representado  pela  fotografia.  GRANGEIRO. Cândido 
Dominguez, - Artes de um Negócio: a Febre Photographica: São Paulo: 1862-1886. Obra citada. p. 41.

 

 

 Figura 69: Autoria desconhecida. Crianças em uma das creches existentes no Ipiranga, por ocasião do dia 
dascrianças. Reportagem Os apelos da minicreche. GI ed. 1126, p. 6. Coleção fotográfica do Jornal de Gazeta 
do Ipiranga. 24. out. 1980.
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comoção dos  leitores,  nestas  oportunidades,  publicou depoimentos  infantis  relacionados  a 

desejos de consumo que não poderiam ser atendidos pelas famílias. O jornal, procurava com 

determinadas  matérias,  incentivar  seus  leitores  a  participação  efetiva  no  auxílio  às 

organizações  e  instituições  locais  que  tratavam  de  crianças,  órgãos  e  associações  que 

trabalhavam para melhorar as condições de crianças carentes, parte deles moradores da favela 

do Heliópolis no Ipiranga.

A  leitura  dos  textos  de  artigos  veiculados  pelo  jornal,  explicita  a  atribuição  de 

nomenclaturas  diferenciadas  para  as  crianças  das  famílias  chamadas  de  “carentes”  em 

oposição àquelas moradoras nas faveladas. Existiu distinção de conceituação entre crianças 

carentes  e  crianças  faveladas,  embora  as  segundas,  fossem  naturalmente  consideradas 

carentes,  o  texto  permite  entender  que  reportagens  podiam estar  se  referindo a  “crianças 

carentes” como membros daquelas famílias que tinham dificuldades para atendimento de suas 

necessidades  básicas  de  alimentação,  educação e  moradia,  mas  que,  não  necessariamente 

residissem em favelas da região. Assim, desconsiderava uma parcela das crianças que devido 

sua  situação  sócio-econômica,  estariam  aquém de  atender  a  requisitos  para  receberem a 

classificação de “carentes”.

O termo “criança carente”, ao ser utilizado nas reportagens do Gazeta insinua que o 

jornal se referia à crianças específicas, ocupantes de determinada posição e condição social no 

bairro, não à infâncias genéricas. Crianças incluídas nesta classificação, normalmente eram 

originárias, segundo o jornal, de “famílias bastante carentes, de mães que trabalham fora e não 

podem ficar com elas durante a Semana”.159 O jornal, aparentemente, procurava justificar a 

pobreza ao afirmar que embora carentes, os membros das famílias desempenhavam trabalhos 

remunerados,  o  que  certamente  lhes  proporcionavam  ínfimos  salários,  impedindo-os  de 

atender  às  suas  necessidades  básicas  e,  que,  suas  crianças  fossem  por  eles  criadas, 

satisfatoriamente. Trabalhar para prover a família obrigou a determinadas famílias a entregar 

as crianças à instituições de auxílio, ou a antecipar sua entrada no mercado de trabalho.

Os jornais tomados como fonte de pesquisa enfocaram crianças nas diversas creches 

existentes  no  Ipiranga,  colocando-as  na  condição  de  necessitadas  por  meio  de  textos  e 

imagens fotográficas que acompanharam reportagens que deveriam sensibilizar os leitores e 

motivá-los a cooperar com donativos para satisfação das necessidades apregoadas por estas 

Instituições.160 O objetivo principal das reportagens aparentou ser a mobilização dos leitores 

159 As questões que envolvem “O menor carente” representam problemas ainda sem solução na Grande São 
Paulo. MENOR CARENTE não é marginal. GI, São Paulo, 9. mai. 1980, p. 8.
160 OS APELOS da minicreche. GI, São Paulo, 24. out. 1980, p. 6.
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para doações de alimentos, o que garantiria a continuidade e sobrevivência de muitas delas, 

em alguns casos a ampliação do número de crianças atendidas. As circunstâncias escolhidas 

pelos jornais para divulgar as atividades das creches deveriam chamar a atenção e comover os 

leitores  sobre  as  condições  de  vida  das  crianças,  o  Natal  e  o  Dia  das  Crianças  foram 

oportunidades  em  que  as  crianças  carentes  ganharam  mais  visibilidade  nas  páginas  dos 

jornais.

Reportagens  a  respeito  de  iniciativas  assistenciais  desenvolvidas  no  bairro  nos 

remetem à percepção de concepções de parte daqueles sujeitos que tiveram espaço no jornal, 

sobre  infâncias,  menor  carente,  marginalização,  trabalho,  educação  e  ascensão  social. 

Matérias veiculadas endossaram iniciativas similares àquela  desenvolvida pela  Associação 

Comercial de São Paulo Distrital do Ipiranga que lançou campanha que tinha como objetivo 

velado, tirar as crianças da ruas do bairro. O Gazeta do Ipiranga, contabilizou números sobre 

menores denominados carentes e concluiu que ele poderia ser considerado alto,  dado que 

utilizou como justificativa para implementação de campanhas “para combater o alto índice de 

marginalização de menores carentes (...) eliminar os subempregos, propiciar mão-de-obra útil 

à sociedade e impedir o aparecimento dos chamados trombadinhas.”161 O teor das matérias 

veiculadas disseminavam a crença dos organizadores da campanha de que a melhoria de vida 

das “crianças carentes”do bairro e de suas famílias se dariam exclusivamente por meio da 

inserção no mercado de trabalho. 

A educação foi apontada pelo jornal como meio para obtenção de trabalho, o que ficou 

evidenciado pela matéria direcionada a possíveis empregadores do bairro, quando afirmou ser 

“... importante que o comerciante e o empresário se lembrem disto. E se conscientizem de que 

precisam dar empregos aos menores, para que eles possam auxiliar suas famílias, estudar e ter 

uma oportunidade melhor dentro da sociedade.”162 

A afirmação do jornal que pode ser confirmada por estudo indicador de que “...o fator 

educação  tem sido  um dos  principais  responsáveis  pela  ascensão  social  de  camadas  que 

estavam na base da  pirâmide social.”163 Quando os  interessados pela  reportagem afirmam 

pretender  salvar  crianças  proporcionando-lhes  possibilidades  de  estudos  e  trabalho  como 

caminhos  para  o  desenvolvimento  pessoal,  enfatizam  a  consideração  de  que  pobreza  e 

marginalidade  andam  lado-a-lado,  o  menor  reputado  como  pobre  é  estigmatizado  como 

161 MENOR CARENTE não é marginal. GI, São Paulo, 9. mai. 1980, p. 8.
162 Idem. Ibidem, p. 8.
163 Condição apresentada em escritos de Maria Luiza Marcílio quando cita a “constatação feita pelo professor 
José Pastore, da USP, que tem se dedicado a pesquisas do tema das relações de trabalho há mais de 30 anos.” 
MARCÍLIO, Maria Luiza. - Educação para todos na era da globalização, 1990-2000. Obra citada, p. 341. 
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provável delinqüente. 

O vulto do movimento pode ser entendido devido a abrangência da campanha e a 

quantia financeira nela investida, indícios de que os comerciantes consideravam a situação 

grave e,  desenvolviam alternativas que visavam minimizar o problema representado pelos 

menores  vistos  transitando,  sem  ocupação,  nas  ruas  do  Ipiranga.  Fossem essas  crianças, 

marginais  natos  estariam  desempenhando  atividades  de  subemprego,  discriminadas  na 

reportagem,  que  certamente  as  remuneravam de  maneira  irrisória?  Seriam irrecuperáveis, 

crianças que desempenhavam funções de subemprego no mercado de trabalho? 

Estudar  narrativas  concebidas  por  diferentes  sujeitos  sociais  sobre  infâncias 

vivenciadas no Ipiranga, facilitou o entendimento de percepções particularizadas a respeito de 

crianças nos seus espaços de vivências, em situações significativas para os construtores dos 

documentos.
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CAPÍTULO - III

Fotografias expressando visões e interpretações sobre infância

No transcorrer deste capítulo enfoco questões sobre a fotografia como artefato cultural 

utilizado por diferentes sujeitos para registrar visões sobre infâncias. Discuto como certos 

adultos registraram acontecimentos que podem ser considerados banais, ocorrências do dia-a-

dia,  e  da  mesma  forma,  fotografaram  ocasiões  que  poderiam  ser  denominadas  como 

excepcionais, pois fugiam do quotidiano. Fotografias em preto-e-branco e coloridas, oriundas 

de  coleções  privadas  e  públicas,  na  maioria,  instantâneos  confeccionados  por  fotógrafos 

eventuais, e também por profissionais da área fotográfica. 

Nas oportunidades em que analisava as fotografias observei modos de vida do grupo, 

situações  privilegiadas,  práticas  de  consumo  registradas.  Documentos  esclarecedores  de 

aspectos organizacionais da sociedade, diferenças entre os diversos grupos sociais dentro das 

esferas privadas e públicas da vida quotidiana, vivenciadas em momentos de lazer, estudo e 

religiosidade. Interpretamos a partir da leitura de determinadas fotografias, maneiras pelas 

quais os fotógrafos engendraram nestes registros exibições intencionais de suas posses e de 

seus objetos culturais de uso. 

Entre  as  fontes  documentais,  destaco  as  fotografias  que  podem  ser  consideradas 

objetos de pesquisa que necessitam constantemente do diálogo com outros tipos de fontes, 

para que dessa relação possa surgir uma pluralidade de visões e interpretações relacionadas ao 

meu foco de estudo, a infância. Sobre a diversidade de fontes históricas Miriam Moreira Leite 

relembra que 

Habitualmente,  a  documentação  histórica  necessária  à  reconstrução  precisa  ser 
variada, pois cada uma das fontes, (...), tem vieses específicos e exprimem, na maior 
parte das vezes, um aspecto limitado da questão focalizada pelo pesquisador. Assim 
sendo, esse caráter de feição incompleta observada na fotografia não é um problema 
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exclusivo,... 164

A necessidade do entrecruzamento de fontes também é enfatizada por  autores  que 

tomaram a fotografia como objeto de estudo para percepção da sociedade.

O  trabalho  intertextual,  com  fontes  de  memória  visual  e  oral,  impõe  como 
imperativo a busca de outras evidências, em diferentes tipos de registro histórico, 
tais como anúncios, crônicas e notícias veiculadas na imprensa ilustrada, fotografias 
de outras famílias, etc.165

Fotografias  entendidas  como  resultado  das  atividades  humanas  no  meio  social, 

impregnadas  de  interesses  dos  indivíduos  que  participaram  da  sua  constituição  em  suas 

características  pessoais,  suas  dimensões  coletivas,  seus  conflitos  pessoais  e  sociais,  sua 

cultura,  seus  saberes,  seu  povo,  sua  tradição,  sua  memória  e  história.  As  fotografias 

preservaram imagens de pessoas  e  paisagens,  da mesma forma que,  ostentou fisionomias 

familiares, indicação imaginada a partir de comentários em relação à aparência da criança 

representada na fotografia  com parentes próximos.  “Ele se  parecia  com meu pai.”166 “Ela 

puxou para minha família.”167 Foram comentários feitos por mães enquanto contemplávamos 

fotografias,  em consonância  ao que  Lilia  Moritz  Schwarcz,  denominou de “etnografia  do 

familiar”.168 

Desde  a  sua  invenção,  a  fotografia  foi  fartamente  utilizada  como  linguagem 

privilegiada  na  representação  iconográfica  da  infância,  opção  para  registrar  imagens  de 

crianças, presenças constantes nos conjuntos fotográficos das famílias, encontradas também, 

em outras coleções fotográficas. Considerada instrumento que possibilitaria criar conjuntos de 

imagens  documentais  familiares  precisos  e  relativamente  baratos.  Ao  cumprir  este  papel, 

criou  possibilidades  para  sua  popularização  que,  enquanto  técnica  de  representação  de 

164 Ao abordar a especificidade das fontes históricas Miriam Moreira Leite aponta que é a diversidade de 
documentos  utilizados  quem possibilita  variadas  visões  dos  aspectos  estudados.  LEITE,  Miriam Moreira.  - 
Passagem do único para os múltiplos. Obra citada, p. 84.
165 No texto abarcado a autora trata da relação de fotografias familiares com fontes orais e outras, na pesquisa 
histórica.  MAUAD,  Ana  Maria.  Fragmentos  de  memória:  oralidade  e  visualidade na  construção  das 
trajetórias  familiares.  Projeto  História:  revista  do  Programa de  Estudos  Pós-Graduados  em História  e  do 
Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, História e Oralidade. Vol. 22. jun.. 
2001, p. 168.
166 Afirmação feita por d. Ieda Peres, quando falava da aparência física do filho.
167 Revelação de d. Sandra Cassiano ao tratar das características psicológicas da sua filha Renata Cassiano.
168 Na introdução  do  capítulo  a  autora  utiliza  a  denominação  “etnografia  do  familiar”, para  se  referir  a 
“Crenças  difundidas,  costumes  internalizados,  em ações  no  quotidiano,  que  vão  aparecendo  em diferentes 
momentos”.  SCHWARCZ, Lilia  Moritz - Introdução.  Sobre  semelhanças e  diferenças.  História da vida 
privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. Vol. 4. SP. Cia. das letras,1998, p. 8.
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imagens se firmou entre outros motivos por causa de uma mobilização social anterior, criada 

em torno do ato de ser retratado e da posse de um retrato. 

Os conjuntos de fotografias pesquisados permitem recortes específicos sobre infâncias, 

trazem crianças que representam diferentes papéis como o de brincar, por exemplo, outras, 

imitam através das vestimentas, o mundo adulto.  As narrativas imagéticas sobre infâncias 

pesquisadas  possibilitam  que  sejam  pensadas  as  condições  em  que  foram  reveladas 

determinadas crianças, particularmente do Ipiranga, em “um passado que não é tão afastado, 

mas cuja memória já começa a fraquejar.”169 

A  bibliografia  que  problematiza  o  uso  da  fotografia  familiar  confeccionada  por 

fotógrafos eventuais e amadores, em situações quotidianas, fora dos momentos rituais têm 

crescido a cada ano, sendo sedimentada com o trabalho de estudiosos,  170 alimentada com 

pesquisas de mestrado171 e doutoramento sobre temáticas da História Social, que abordam a 

criança e a família inseridas em determinado contexto sócio-cultural.

As  famílias,  de  modo  geral,  se  representaram  em  episódios  alegres,  fotografaram 

momentos  festivos,  noivados,  casamentos  e,  principalmente,  os  anualmente  fotografáveis 

aniversários infantis.  Imagens de famílias em formação e crescimento,  ocasiões que,  com 

certa  freqüência  incluíram  divertimentos,  cantorias  e  danças  as  quais  representaram 

experiências de socializações.172 Algumas famílias falaram sobre a relevância das festividades 

como forma de aproximação de parentes e amigos próximos, e principalmente dos distantes. 

169 Idem. Ibidem, p. 8.
170 Este tipo de fonte de pesquisa foi detalhadamente tratado por Miriam Moreira Leite, a exemplo do livro 
Retratos de família: leitura da fotografia histórica. LEITE, Miriam Moreira. Retratos de família: leitura da 
fotografia histórica. São Paulo: EDUSP, 1993. Ana Maria Mauad aborda o assunto em artigos e textos, todavia, 
a classe social abordada pela autora é certamente diferente daquela a que me proponho a estudar. MAUAD, Ana 
Maria; GRINBERG, Lúcia. O século faz cinqüenta anos: fotografia e cultura política. In Revista Brasileira de 
História, São Paulo, nº. 27, 1994. MAUAD, Ana Maria. Janelas que se abrem para o mundo: fotografia de 
imprensa e distinção social, no Rio de janeiro na primeira metade do século XX. MAUAD, Ana Maria. 
Imagem e Auto Imagem do Segundo Reinado. In: NOVAIS, Fernando. História da vida privada no Brasil. v. 2 
São Paulo: Companhia das Letras, 1997.  Ana Maria Mauad,  Através da Imagem: Fotografia e História - 
Interfaces,  in Tempo,  RJ., vol. 1, nº 2, dez. 1996,  pp. 73-98. MAUAD, Ana Maria. E  CARDOSO, Ciro F. 
História e  Imagem.  In: Domínios da História .  Ciro F.  Cardoso e Ronaldo  Vainfas (org.).  Rio de janeiro, 
Campus, 1997.
171 Agenor Sarraf, trilha, na sua dissertação de mestrado, interessantes percursos com análise de fotografias 
familiares, para além dos seus conteúdos e classificações, sem, contudo, ter a criança como sujeito privilegiado 
de análise. A margem dos Marajós: fronteiras na nascente "cidade/floresta" Melgaço, Pará. PACHECO, 
Agenor Sarraf. Dissertação de Mestrado em história social, PUC-SP, digitado, 2004. 
172 Como apontou Maria Lúcia montes, em relação às festas familiares “..., é a realização das festas que lhes 
oferece  a  ocasião  de  refazer  seus  laços  de  solidariedade  primária,  reunindo  famílias  e  conterrâneos,...”, 
MONTES Maria Lúcia, -  As figuras do sagrado: entre público e o privado. História da vida privada no 
Brasil: Contrastes da intimidade contemporânea. Vol. 4. Coordenador-geral da coleção Fernando A, Novais, 
organizadora do volume Lilia Moritz Schwarcz-SP: Cia. das letras,1998, p. 161.
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É significativo o fato de as festas juninas e também das festividades carnavalescas 

terem sido comemoradas e fotografadas simultaneamente em diversos ambientes por sujeitos 

que  pretenderam registrar  imagens de  crianças  felizes,  longe  dos  problemas que  afligiam 

diretamente a infância na época em que as fotografias foram construídas, período distinto 

daquele  que  tratei  no  primeiro  capítulo.  Utilizei  para  discorrer  sobre  estas  temáticas, 

fotografias  coletivas  concebidas  na  escola,  entrecruzadas  com  as  fotografias  familiares, 

comparadas ainda àquelas veiculadas nos jornais, onde estavam representadas festividades 

coletivas, com crianças vestidas para comemorações. 

A análise da dissertação contempla fotografias monocromáticas, em preto-e-branco; 

posteriormente,  fotografias  domésticas  coloridas,  originadas  de  máquinas  fotográficas 

portáteis disponíveis no mercado brasileiro do período, que tiveram como objetivo o registro 

de experiências infantis em momentos banais,  ritualísticos e as transformações físicas das 

crianças com o passar dos anos. Fotografias resultantes do desejo, hábito e possibilidades de 

fotografar  os  filhos,  dos  avanços  técnicos  de  suprimentos  e  máquinas  fotográficas173 que 

implicaram em novas relações com o objeto fotográfico e  com as  imagens dos pequenos 

corpos  fotografados.  A  operação  de  máquinas  fotográficas  portáteis  e  automáticas 

proporcionou  transformações  na  atitude  daqueles  que  fotografavam,  dos  que  eram 

fotografados, e da técnica de representação de imagens através de fotografias.

Quando nos debruçamos sobre fotografias concebidas durante a segunda metade do 

século XIX, na cidade de São Paulo, constatamos que a imagem de si próprio, fixada no papel 

fotográfico  ganhou  importância  entre  sujeitos  de  diversas  camadas  sociais.  Ao  estudar  a 

produção fotográfica daquela época, Cândido Dominguez Grangeiro, escreveu que já se podia 

constatar  “...  uma  indústria  de  retrato  na  cidade.”174 e  completou  em  seguida  que  a 

“...industrialização da imagem foi possível mediante a sua popularização através do retrato, o 

que  vai  criar  uma  demanda,  popularização,  e  um  gosto  pelo  retrato,  possibilitando  a 

multiplicação das técnicas de reprodução da imagem.”175 Exemplares deste período histórico, 

173 Do contato com os conjuntos  fotográficos familiares aflorou a percepção que “...  o  aparecimento das 
pequenas câmaras móveis alterou a utilização não-profissional da fotografia e as ocasiões em que a família se 
fazia  fotografar”.  Como apontou Granet-abisset  ao tratar  da redução do tamanho da câmera fotográfica.  As 
famílias  participaram das  novas  relações  entre  homem e  objetos  fotográficos,  utilizaram câmeras  portáteis 
manuais. GRANET-ABISSET, Anne Marie. - O historiador e a fotografia. Obra citada. p 12.
174 Na sua obra Cândido Dominguez Grangeiro, trata do momento inicial da industrialização da fotografia 
ocorrida nas principais cidade brasileiras da época. Entre elas a cidade de São Paulo.  GRANGEIRO Cândido 
Dominguez, - Artes de um Negócio: a Febre Photographica: São Paulo: 1862-1886. Obra citada, p. 29.
175 Idem. Ibidem, p. 29



166                   

que  trouxeram  a  criança  como 

foco  de  representação  principal, 

encontrados na coleção do Museu 

Paulista  da  Universidade  de  São 

Paulo,  trazidos  para  a  pesquisa 

fixaram  concepções  sobre  a 

infância,  facilitadas  pela 

popularização  apontada  pelo 

autor.

Os  aperfeiçoamentos 

técnicos  empregados  nas 

máquinas  fotográficas,  filmes  e 

equipamentos  fotográficos 

exigiram  novas  técnicas  de 

manuseio, posse e uso do material 

fotográfico,  além  de  estabelecer 

novas  concepções  para 

exposições  e  posturas  das 

crianças  retratadas, 

transformações  estas, 

fomentadoras  de  diferenciadas 

relações  com  fotografias, 

necessariamente  distintas 

daquelas  praticadas  há  décadas 

atrás, resultando em novas formas 

de  abordagens  da  fotografia 

praticadas  por  fotógrafos 

eventuais. 

Alguns  modelos  de 

máquinas  fotográficas 

favoreceram as identificações dos 

períodos  históricos  de  confecção  dos  registros,  pois  contavam com o  recurso  de  datação 

Figura  70:  Autoria:  Sandra.  Cassiano.  Diego  Cassiano  no  sofá 
calçando  as  botas  de  borracha  ganhas  de  uma  tia  (detalhe).  
Fotografia  de  vivência  quotidiana  sem  maiores  transformação.  
Coleção fotográfica da família de Diego Cassiano. 1989.

Figura 71: Autoria: Sandra. Cassiano. Cassiano (detalhe fig. 1). O  
calçado que aparece em destaque no primeiro plano não era o foco 
principal  da  fotógrafa  que  registrava  Diego  calçando  a  bota  de 
borracha que usava mesmo em dias de calor.  Coleção fotográfica 
da família de Diego Cassiano. 1989.
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automática.176 Evoluções técnicas proporcionaram mobilidade às câmeras fotográficas, o que 

possibilitou  a  captação  e  revelação  de  momentos  instantâneos  inusitados.  Imagens 

fotográficas  familiares,  que  certamente  contribuíram  para  a  multiplicação  do  registro 

fotográfico.  O  filme  de  acetato,  a  diminuição  do  preço,  tamanho  e  peso  da  máquina 

fotográfica, por exemplo, permitiram o acesso de diferentes extratos sociais aos retratos, em 

quantidades superiores aos períodos históricos anteriores. Como nos lembra, Miriam Moreira 

Leite, o barateamento do custo de produção da “... fotografia permitiu que quase toda a gente-

não  só  os  mais  abastados-pudesse  se  transformar  num  objeto-imagem,  ou  numa  série 

sucessiva de imagens que mantém presentes momentos sucessivos da vida,...”177 

As particularidades técnicas encontradas em algumas fotografias, permitem identificar 

através do enquadramento, que por vezes mostram partes de corpos de pessoas cortadas, ou 

mesmo  crianças  descentralizadas  em  relação  ao  cenário  fotografado.  Mesmo  operando 

máquinas  automáticas  ou  semi-automáticas,  que  não  requeriam  maiores  conhecimentos 

técnicos  fotográficos,  percebe-se  que  algumas  das  fotografias  apresentadas  trouxeram 

problemas de enquadramento, luminosidade e foco, fatores que atrapalham, em certa medida, 

a  leitura  da  imagem.  As  imperfeições  das  fotografias  amadoras178 não  excluem  a 

intencionalidade  impregnada  na  fotografia  conforme  Miriam  Moreira  Leite,  e  sim  lhes 

emprestam características que contribuem para a identificação de quem fotografou.179 

Quando  a  iluminação  artificial  foi  proveniente  da  utilização  de  flashes, olhos 

vermelhos foram constantes; iluminações inadequadas causaram distorções na percepção da 

imagem. Muitos dos membros das famílias entrevistadas, mediante à apresentação de algumas 

fotografias,  notadamente  aquelas  que  têm  o  reconhecimento  da  imagem  dificultado  por 

problemas técnicos, lamentam desconhecer as práticas tradicionais de produção fotográfica, 

176 Na consideração de Granet-abisset “A evolução dessas técnicas, desde o daguerreótipo até os instantâneos, 
tem  suas  conseqüências  tanto  na  maneira  de  fotografar  quanto  sobre  os  próprios  fotógrafos”.  GRANET-
ABISSET, Anne Marie. - O historiador e a fotografia. Obra citada. p 12.
177 LEITE, Miriam Moreira.  -  Potencialidades e  limitações  da documentação fotográfica.  Retratos  de 
família: Leitura da Fotografia Histórica, Capítulo 3. 3ª Edição. São Paulo, editora da universidade de São 
Paulo, 2001, Texto e Arte, p. 75.
178 Avaliando indicações de Miriam Moreira Leite sobre leituras de fotografias familiares, acompanhamos em 
não perder de vista o fotógrafo “Nos retratos de amador, as imperfeições técnicas acrescentam-se a variedade e 
espontaneidade de situações em que são captados, o que não lhes retira a fixidez e o viés do retratista”. LEITE, 
Miriam Moreira. - Retratos de família: Leitura da Fotografia Histórica. Obra citada, p. 76.
179 As imperfeições da fotografia  amadora representam  elementos  identificáveis  de  autoria  em relação ao 
fotógrafo profissional e amador, através de análise do “... enquadramento e uma revelação mais cuidadosa da 
fotografia de fotógrafo e, no instantâneo, uma tendência a separar partes do corpo (cortam-se mãos, pés, quando 
não são cortadas personagens inteiras) e a reunião a membros da família de vizinhos e amigos e da cultura 
material valorizada”. LEITE, Miriam Moreira. - Passagem do único para os múltiplos, Obra citada, p. 93.
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como justificativa para os problemas percebidos nos registros,  relacionados a questões da 

técnica fotográfica.  A busca do produto final somada à  facilidade de se fixar as imagens 

desejadas com boa resolução de visibilidade, e um enquadramento aceitável, já os satisfazem.

Novas possibilidades e opções diversificaram as formas de fotografar e corroboram a 

sugestão de Cândido Dominguez Grangeiro, sobre a fotografia, como objeto ao alcance de 

muitos  que  “...,  com  as  suas  características  de  objeto  ao  alcance  de  muitos,  colocou  à 

disposição de qualquer pessoa a possibilidade de possuir a própria a imagem.”180 Hoje, graças 

ao  desenvolvimento  da  eletrônica  e  informática  incorporamos  novos  formatos  de 

arquivamento, transporte e exposição. Conversando com mães fotógrafas de crianças, ouvi a 

confidência  de  que  a  confecção  de  fotografias,  muitas  vezes,  dependeu  da  obtenção  por 

empréstimo das máquinas fotográficas utilizadas. Falas que permitem imaginar a criação de 

circuitos sociais relacionados a determinadas fotografias familiares durante diferentes fases da 

sua execução. 

Fotografias bem cuidadas, datadas com anotações e descrições no verso da própria 

fotografia, rodapé ou capas dos álbuns revelam catalogações familiares que contrastam com 

outras fotografias guardadas sem quaisquer identificações. “Gavetas e caixas (...) continentes 

mais humildes dessa propriedade dos registros fotográficos que variou unicamente quanto à 

qualidade do papel e da tecnologia empregada nas diferentes camadas sociais”181 O estado de 

conservação geral dos conjuntos fotográficos manuseados é bom. Ficou perceptível que cada 

um dos responsáveis pelo armazenamento das fotografias delegou ao conjunto, importância 

particular. 

Exceção à indicação acima pode ser percebida com relação às fotografias construídas 

na  escola  “Presidente  Tancredo Neves,”  e  evidenciada  pelo  descaso com que  o  conjunto 

fotográfico  foi  acondicionado.  Algumas  fotografias  estão  amassadas,  perderam  sua 

composição original,  encontram-se desbotadas por manejo descuidado, por outro lado,  tal 

condição poderia indicar uma freqüente utilização da fotografia, que constantemente pode ter 

sido exibida como referência de atividade que deveria obter visibilidade.

Durante  o  percurso  da  dissertação,  determinadas  oportunidades  permitiram  que  a 

180 Sobre o papel da fotografia na exposição da imagem, em uma temporalidade diferenciada da privilegiada 
nesta  dissertação,  a  obra  de  GRANGEIRO Cândido  Dominguez,  -  As  artes  de  um negócio. Artes  de  um 
Negócio: a Febre Photographica: São Paulo: 1862-1886.Obra citada, p. 29.
181 Ao analisar as relações das famílias com suas fotografias quanto à qualidade e ao arquivamento,  Miriam 
Moreira Leite detectou e apontou como algumas famílias os fazem.  LEITE, Miriam Moreira. -  Passagem do 
único para os múltiplos. Obra citada, p. 94.
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seleção das fotografias que comporiam o conjunto documental fotográfico disponível para 

análise fosse feita por mim. Escolha que obedeceu às disponibilidades de acessos a coleções e 

arquivos, direcionada pela temática infantil,  nas representações de imagens de crianças no 

Ipiranga. Em todos os momentos a seleção das fotografias esteve vinculada aos interesses e 

importância dada pelas instituições e famílias às suas fotografias, bem como dos propósitos de 

divulga-lás em determinados circuitos sociais.

O  fotógrafo,  os  fotografados,  os  recursos  técnicos  com  que  contavam  e 
principalmente  o  interesse  do  observador,  dos  colecionadores  ou  do  leitor  da 
fotografia  precisam  ser  delineados,  cruzados  e  encaixados  para  dar  conta  dos 
diferentes níveis de sentido das fotografias já feitas, a que se tem acesso.182 

Imagens que delinearam formas de exposições de crianças. Das fotografias coletadas, 

afloraram as temáticas de narrativas sobre infâncias que serviram como indicadores de temas 

para trabalho de catalogação dos registros. 

Após reunião dos conjuntos documentais, cada fotografia foi digitalizada,183 processo 

que facilitou o manuseio e análise das imagens, sistemática que garantiu a segurança dos ori-

ginais, e que proporcionou a utilização de recursos da informática no tocante ao tratamento de 

imagens digitais, aprimorando a visibilidade dos registros. Técnica, entre outras, que permite 

a reprodução da fotografia à exaustão, tendo em vista que estes tipos de documentos sofrem a 

ação do tempo e perdem evidentemente suas características originais; fenômenos que podem 

ser percebidos nas fotografias familiares tanto quanto nas imagens publicadas em reportagens 

jornalísticas. Esta dissertação, evidentemente, enfrenta o problema da reprodutibilidade técni-

ca, a qualidade de reprodução das fotografias, principalmente dos jornais, que foi inferior aos 

originais.

Digitalização que permitiu observar nas fotografias, por meio de ampliações e aproxi-

mações, pequenos detalhes específicos, fig. 71 e 73, que certamente compuseram o cenário da 

imagem fotográfica por estarem no local registrado pelo fotógrafo. Tarefas facilitadas por re-

cursos tecnológicos  atualmente disponíveis  que proporcionam observações mais  apuradas, 

pois, como anunciou Rosana de Andrade, a prática fotográfica permite “... contemplar as coi-

182 Na  importante  obra  sobre  fotografias  familiares,  a  autora  defende  que  diversas  conjunturas  sejam 
consideradas para análise do documento fotográfico.  LEITE, Miriam Moreira. - Passagem do único para os 
múltiplos. Obra citada, p. 16.
183 Todas as fotografias originais foram reproduzidas em  scanner de mesa com qualidade de digitalização 
colorida de 600 d.p.i., salvas no formato jpg. 
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sas do mundo, a reparar no movimento da natureza e na natureza dos movimentos. (...) a ob-

servar as pequenas coisas dentro de um universo, os detalhes dentro da globalidade.”184 Consi-

deração que estendemos aqueles que manuseiam imagens em diferentes suportes.

Observações atentas a detalhes registrados em algumas fotografias proporcionam ima-

gens não intencionais que lhes pertenceram, compuseram seus meios, seus quotidianos. Deta-

lhes que não eram necessariamente objetivo principal do fotógrafo não necessariamente nota-

dos no momento da concepção das fotografias, e que passaram desapercebidos, ou que não re-

presentavam algo que atrapalhassem os cenários fotográficos imaginados, e tiveram tolerada 

suas presenças, fig. 71 e 73.

...,  várias destas representações fotográficas quando observadas mais atentamente 
em seus detalhes, suscitam outras dimensões do cotidiano fotografado, das quais 
procurei  ressaltar  (...)  o  que  aparentemente  não  era  o  recorte  que  o  fotógrafos 

184 ANDRADE, Rosana de - Fotografia e antropologia: olhares fora - dentro. São Paulo: estação liberdade. 
EDUC. 2002, p. 18.

Figura 72: Autoria: Antônio Maldonado. Fotografia de Francisca  
Maldonado  enquanto  banhava  Rafael  Maldonado.  Coleção 
fotográfica da família de Cristina Maldonado. 1986.

Figura  73 Autoria:  Antônio 
Maldonado.  Crucifixo  captado  no 
segundo  plano  da  Fotografia  de  
Francisca  Maldonado  quando 
banhava Rafael Maldonado (detalhe).  
Coleção  fotográfica  da  família  de 
Cristina Maldonado. 1986.
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procuravam destacar ao fotografar.185 

A análise dos elementos presentes nas imagens fotográficas, quando da execução da 

fotografia exibem imagens involuntárias que possibilitam observar aspectos da cultura do fo-

tografado.  

Dentre as fotografias abordadas na coleção, particularmente aquelas construídas por fotógra-

fos eventuais, como as exemplificadas nas fig. 71 e 73, registraram cenários fotográficos re-

sultantes de enquadramentos casuais, cenas tomadas como reveladoras de ambientes e vivên-

cias, possibilidades e opções, porque por estarem em aparente segundo plano de interesse do 

foco fotográfico principal,  as  imagens fotográficas poderiam revelar pessoas e objetosdentro 

do campo de registro da fotografia, “um recanto de realidade material que o olho não enxerga 

normalmente ou não consegue isolar;...”186 Imagens que permitem aprofundar discussões en-

caminhadas por Walter Benjamim sobre o conceito de “inconsciente ótico.”187 Cenários de vi-

vências que exibem, nos ambientes registrados fotograficamente, componentes conjunturais 

das narrativas visuais que estariam ausentes das imagens se na composição da fotografia fos-

sem utilizados fundos artificiais. 

Do mesmo modo, podemos trabalhar com as aparições fotográficas que compuseram 

intencionalmente os cenários nos momentos dos registros fotográficos compondo os enqua-

dramentos principais dos autores das fotografias; imagens que, quando ressaltadas, potenciali-

zaram os objetivos dos fotógrafos em evidenciar determinados temas. Os detalhes observados 

nos cenários das fotografias familiares estão sendo abordados sob as duas perspectivas descri-

tas acima, embora reconheça que divisória entre esses aspectos, como nas demais classifica-

ções da fotografia, seja subjetiva. 

Após análises, encontramos nos conjuntos familiares, a exemplo das fig. 72 e 74, foto-

grafias que apresentam cenários que demandaram preparos e construções especiais, anteriores 

185 O livro de Carlos José Ferreira dos santos,  resultante da sua dissertação de mestrado trata  também da 
importância  que  deve  ser  dispensada  pelo  pesquisador  aos  mínimos  componentes  da  imagem  fotográfica. 
FERREIRA DOS SANTOS. Carlos José, - Nem tudo era italiano São Paulo e pobreza 1890 - 1915 Editora 
Anna blume. 2ª edição 2003, p. 77.
186 De maneira geral, é aceito pelos autores que tratam de fotografias, a condição desta conseguir captar em 
determinadas  situações,  particularmente  nas  fotografias  amadoras,  muito  mais  que  o  fotógrafo  gostaria  de 
registrar. Sobre fotografia. SONTAG, Susan - São Paulo. Cia. das letras. 2004. Tradução de Rubens Figueiredo, 
p. 106.
187 Ainda, sobre as imagens registradas involuntariamente nas fotografias, Walter  Benjamin, considerou esta 
área fotográfica como resultado do que ele chamou em seu texto “inconsciente ótico.” A pequena história da 
fotografia, in: Magia e técnicas, arte e política, (Ensaios sobre a literatura e história da cultura). BENJAMIN, 
Walter, Obras escolhidas. Volume 1, editora Brasiliense. 1985. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet, p. 94.
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aos instantes de composição do registro, o que pode ser também, resultado do que dona Ieda 

chamou de “cantinho”188 ideal. Noutras fotografias percebemos artifícios que não mostram os 

cenários das fotografias, como o close na imagem da criança, a maquilagem do espaço que 

compunha o cenário de fundo fotográfico com a utilização de tecidos ou paredes. 

Há elementos do quotidiano encontrados nos registros fotográficos familiares proposi-

tadamente preparados para expressar posses, imagens que os fotógrafos pretendiam imortali-

zar. Os “cantinhos” escolhidos para fotografar requereram enquadramento especialmente deli-

neado,  resultante  de  atenção  especial  dos  fotógrafos.  Representaram  casas,  carros  e 

vestimentas.  Ao  fundo,  eventualmente,  brinquedos,  móveis do  quarto,  cortinas  e  mesmo 

simples  e  umedecidas  paredes.  Fotografias  de  um  quarto  de  criança  bem  acabado, 

devidamente mobiliado e arrumado registraram cenários concebidos intencionalmente pelos 

pais, condição assumida na apresentação das fotografias189 como provas para as crianças e 

adultos de que os pais disponibilizaram aos filhos melhores condições de existência áquela 

que  tiveram acesso.  Imagens  de  recortes  quotidianos  pretendidos  para  exposição,  opções 

conscientes, escolhas registradas de olhares, ângulos, focos e recortes, resultaram no que de-

veria ser exposto, e ao mesmo tempo, omitido.

Quando manuseei fotografias de crianças com atenção voltada aos detalhes revelados 

pelas imagens, interessado na temática da religiosidade, por exemplo, destaquei em algumas 

fotografias, tais quais as fig. 72 e 73 estas aparições nos cenários registrados: crucifixos pre-

gados nas paredes das casas, imagens de santos que aparecem expostas sobre os móveis que 

compuseram o fundo fotográfico. Todas evidenciam marcas da presença da religiosidade ca-

tólica, representada simbolicamente nas fotografias concebidas.

uma fé intimista  e próxima, firmemente enraizada no cotidiano. Graças a  ela,  os 
pequenos altares com as imagens de Cristo, da virgem e dos santos sempre foram 
uma presença constante em todos os lares, e que o catolicismo tradicional foi capaz 
de conservar,....190 

188 Em conversa com D. Ieda Peres ficou evidenciado a lembrança dos espaços concientemente escolhidos para 
confecção dos registros fotográficos das suas crianças. 
189 Confissão prestada por D. Celeste sobre a construção da casa em que residem, e a intenção em proporcionar 
para cada um dos filhos o próprio quarto de dormir. 
190 Estão presentes nos registros fotográficos cedidos pelas famílias, ícones relacionados à religião das famílias, 
principalmente vinculados à Igreja Católica, decorrente, como indicou MONTES Maria Lúcia, - As figuras do 
sagrado: entre público e o privado. Obra citada, p. 117.
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Figura  74: Autoria: Celeste Pires. Fotografia de Débora Pires no seu quarto (detalhe). O 
cenário do registro fotográfico compôs intencionalmente o que deveria ser explicitado pela 
imagem. Coleção fotográfica da família de Débora Pires. 1996.
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Registrados na composição dos cenários de algumas fotografias familiares, são perce-

bidos símbolos religiosos não colocados exclusivamente para composição da cena, estavam 

lá, por isto aparecem nas fotografias compondo os cenários vividos no quotidiano do qual per-

tenceram  e  participaram, sem contudo,  descartar  que as  imagens podem refletir  objetivos 

explícitos, os “cantinhos” escolhidos que representaram a composição cênica.

As exposições dos corpos infantis realizadas pelas famílias a partir dos primeiros ba-

nhos caseiros, por exemplo, mostraram concepções de imagens sobre corpos sadios enquanto 

resultado da aplicação de investimentos e cuidados maternos, que deveriam ser expostos em 

determinados círculos sociais, como comprovadores do trabalho realizado no corpo higieniza-

do e sadio, objeto de cuidados dispensados, dentro do que era aceito, praticado e possível. Os 

corpos “gordinhos” de crianças apareceram nos conjuntos fotográficos familiares em diferen-

tes oportunidades, como nas fig. 72 e 75, imagens que representaram orgulho para algumas 

mães que, em conversas, reafirmaram concepções sobre o corpo infantil. As discussões ocor-

ridas em torno das imagens de crianças revelaram que algumas das mães acompanharam as 

narrativas médicas,  nutricionais  e  comportamentais  relacionadas à gordura,  distanciando a 

obesidade infantil de sinônimo de saúde. Contudo, as dobrinhas nos braços, pernas e pescoço 

dos bebês foram referências de beleza por outras mães. 

Quando os cenários das fotografias retrataram o dia-a-dia, não sofreram intensivamen-

te os tratamentos anteriormente descritos e sim, exibiram momentos de socializações vivenci-

ados nas casas, quintais, sítios, na escola e creche, festas de aniversário, participação em cam-

peonatos esportivos, como também, em situações educacionais. Crianças se fizeram fotografar 

junto à professora na sala de aula, na participação em danças e festividades durante o período 

letivo. Registros resultados de escolhas objetivas de fotógrafos sobre acontecimentos do seu 

interesse no entorno, espaço de ações quotidianas. Imagens produzidas em máquinas fotográ-

ficas amadoras domésticas, que, algumas vezes foram compradas especialmente para o regis-

tro intencional, como confessou dona Ieda, em uma de nossas conversas.

Analisar as fotografias permitiu a percepção de imagens com crianças que representa-

vam papéis de infâncias, mesmo aquelas fotografadas há décadas atrás, fig. 76. Na maioria 

das vezes as crianças não estavam efetivamente brincando. Com o passar dos anos é perceptí-

vel mudanças nos cenários representados, mas não nas formas de representação. Meninos po-

saram ao lado de patinetes e bicicletas reluzentes, fig. 77, da mesma forma que meninas simu-

laram com suas bonecas o ato de brincar registrado, fig. 43 no capítulo 2. As aparências de ar-
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tificialidade encontradas em poses realizadas pelas crianças fotografadas atravessaram déca-

das e resultaram, aparentemente, de pedidos dos fotógrafos.

Por interesse de mães, no papel de fotógrafas, diversos instantes da vivência de deter-

minadas crianças sobreviveram registradas no papel fotográfico, que se prestarão como supor-

te de memórias, enquanto as próprias fotografias existirem. A longevidade do registro foto-

gráfico e a inclusão de novos exemplares fotográficos proporcionaram a criação de um con-

junto de imagens significativas para as famílias reunidas. A cada evento, exemplares que ali-

Figura  75: Autoria: Sandra Cassiano. Fotografia de Renata Cassiano, exibindo exuberância da criança. 
Coleção fotográfica da família de Renata e Diego Cassiano. 1985.
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mentam os corpus fotográficos familiares, aumentaram com a incorporação de recentes foto-

grafias. Registros cíclicos, como por exemplo, aniversários de crianças, que em consultas pos-

teriores, permitem criar narrativas baseadas em fotografias construídas em diferentes anos so-

bre a mesma temática, objetos que se prestam para reviver memórias e temporalidades especí-

ficas. 

É  possível  admitir  também,  que  crianças  fotografadas  em poses  que  poderiam ser 

consideradas artificiais preocupavam-se em seguir as orientações de como se postar, indicadas 

pelos fotógrafos que buscavam sempre cenas ideais. Fotógrafos amadores eventuais, que em 

determinadas  oportunidades,  atribuídos  do  poder,  escolheram  o  que  seria  registrado, 

perpetuaram em cada imagem mensagens transmitidas através de códigos próprios, lógicas de 

representações que apresentaram significados conjuntos de valores, usos, hábitos, desejos e 

crenças de determinadas crianças em meio ao grupo social.

Por  iniciativa  destes  fotógrafos,  crianças  foram  registradas  fotograficamente  em 

atitudes espontâneas, longe de respostas corporais às solicitações dos fotógrafos. Indiferente 

aos  momentos  registrados,  as  atitudes  espontâneas  das  crianças  nas  fotografias  aparecem 

Figura  76 Autoria desconhecida. Fotografia de criança estampada no convite do primeiro aniversário.  
Coleção fotográfica da família de Solange Caniatto . 1961.
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como possíveis ao serem realizadas sem que as crianças tivessem consciência de que estavam 

sendo fotografadas, ocasiões em que estavam envolvidas nas atividades que praticavam. 

Fotografias  familiares  com  registros  de  crianças,  quando  exibidas,  auxiliaram 

processos de socialização de imagens a respeito de infâncias. Por meio da circularidade social 

Figura 77 Autoria: desconhecida. Crianças a brincar com seus triciclos. Coleção fotográfica da família  
de Solange Caniatto. 1955.
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infligida às  fotografias  e  álbuns  fotográficos  para familiares e  amigos próximos,  situação 

descrita como freqüente pelas mães com quem conversei, criou-se um circuito de exibição e 

difusão de imagens fotográficas de crianças, dentro dos círculos de vivência dos pais. 

Em decorrência da fotografia as crianças obtiveram visibilidade adicional no interior 

dos circuitos sociais a que pertenciam, o que proporcionou a difusão de determinadas imagens 

sobre infâncias. Cópias de imagens sobre momentos da infância em papel fotográfico, ofereci-

das a parentes e amigos próximos, proporcionaram exposição adicional para determinadas cri-

anças. Imagens que alcançaram visibilidade dentro do segmento social privilegiado, por meio 

de artifícios múltiplos. A composição do convite de aniversário reproduzido na fig. 76 pode 

ser tomada como exemplo .

As  fotografias  com  temáticas  familiares  analisadas  proporcionam a  exploração  de 

situações de intimidades das crianças e do segmento social  específico representado, como 

banhos, passeios e festas comemorativas, ambientes passíveis de observação, por terem sido 

os recintos de atuação destas crianças e de seus familiares que disponibilizaram informações 

que podem conduzir à verificação daquilo que as famílias tinham à sua disposição na sua 

vivência.

Fotografias que, quando organizadas em interiores de residências, dentro dos espaços 

domésticos, capturaram imagens de crianças no quotidiano limitado pela composição habitual 

de espaços  familiares,  situações em que não existiram grandes margens,  para  alcançar os 

objetivos  e  a  sofisticação  da  criação  cênica  proporcionada  pela  fotografia  profissional. 

Retratados ficaram objetos corriqueiros e situações que deveriam tornar parte do repertório de 

memórias  familiares,  opções  de  fotografias  concebidas  nestes  ambientes  perenizaram 

experiências representadas em cenários normalmente pouco transformados, a exemplo da fig. 

78.

De igual  maneira  as  fotografias  se  prestam para  exibição  daquilo  que  o  fotógrafo 

eventual  teve como possibilidade e  objetivo,  transformar e  maquiar. A cozinha,  a  sala,  e 

mesmo os corredores foram espaços das residências transformados para diferentes utilizações, 

normalmente comemorações festivas. Quando houve adequação dos cenários em função dos 

eventos  nele  realizados,  as  variações  destes  ambientes  fotografados  ficaram por  conta  da 

condição econômica momentânea e da criatividade dos organizadores e fotógrafos.

Hipótese  admitida  após  manuseio  do  conjunto  fotográfico  familiar  de  Solange 

Caniatto, por exemplo, constituído na primeira metade do século XX. Álbum que contém 



179                   

fotografias de crianças que compunham o elenco de relações sociais ampliadas da família. 

Os  conjuntos  fotográficos  podem  demonstrar  a  cumplicidade  entre  parentes  e 

conhecidos, depositários e intermediadores de relações, receptáculos da troca de fotografias 

entre amigos, ocorridas por mais de meio século. Suportes onde foram registradas relações 

sociais exemplificadas pela posse de fotografias de parentes e amigos.

Figura 78 Autoria: Celeste Pires. Débora Pires no colo do seu avô, junto com primos e irmão nos colo da  
avó e tio. Coleção fotográfica da família de Débora Pires. 1988.
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Nesse período, como a fotografia é utilizada para reforçar a integração do grupo 
familial, reafirmando o sentimento que se tem de si e de sua unidade, tanto tirar as 
fotografias, como, conservá-las, ou contemplá-las emprestam para a fotografia de 
família o teor de ritual,  de culto doméstico,  em que a família pode ser estudada 
como sujeito... .191 

As  famílias  de  dona  Ieda  Peres  e  dona  Sandra  Cassiano,  por  exemplo,  deixam 

transparecer  nas  suas  fotografias  fortes  vínculos  com  vivências  não  urbanas;  indícios 

percebidos a partir da quantidade de registros feitos nas “terrinhas, Chacrinhas e sitinhos”, 

diminutivos  que  revelam a  simplicidade  na  proporção  do  tamanho  das  porções  de  terras 

possuídas fora da capital paulista, como pode ser observado nas fig. 79 e 80. Uma forma de 

vínculo direto com a própria infância, ou ainda, guardando memórias do passado dos seus 

pais.  Fotografias  realizadas  normalmente  nos  finais  de  semanas,  passeios  e  viagens,  nos 

períodos de férias que trouxeram como cenários intencionalmente registrados,  criações de 

animais,  pomares,  plantas  e  árvores  existentes,  situações  que  possibilitam  o  registro  da 

imagem de crianças descontraídas, longe dos rigores vividos nos dias de semana, ao mesmo 

tempo que revelam o privilégio da família em poder se afastar dos grandes centros e desfrutar 

do sossego de sítios, chácaras e outros ambientes fora da cidade.

Estas famílias fotografaram crianças em contato com plantas e terra,  delimitando a 

perpetuação de gostos familiares, imagens simbólicas, onde os pais objetivam registrar que 

ofereceram  aos  filhos,  proximidade  com  a  natureza,  relações  parecidas  com  a  que  eles 

próprios viveram na infância, a exemplo das figuras citadas acima. Outras, como as famílias 

de dona Miralva Reis e dona Francisca Maldonado, por sua vez, pelas fotografias ofertadas 

permitem  a  identificação  do  registro  de  temáticas  que  privilegiaram  representações  de 

socialização e educação na escola, na creche e igreja. 

As  fig.  81,  84  e  85,  representam  exemplos  de  fotografias  que  registram parte  do 

quotidiano  da  escola  Presidente  Tancredo  Neves.  Particularmente  a  fig.  81,  fotografia 

pertencente  à  coleção  fotográfica  da  família  de  Sheila  Reis,  registrou  na  sala  de  aula  a 

presença de crianças sentadas em suas carteiras. Sheila com a professora à frente, próxima ao 

quadro negro, fotografia construída de maneira a transmitir relações harmoniosas, o que não 

existe integralmente na experiência escolar. Fotografia que apresenta as divisões internas na

191 A consideração de Miriam Moreira Leite aponta para os circuitos sociais da fotografia no início do século 
XX, e, sua importância na manutenção de relações de amizade e parentes. LEITE, Miriam Moreira. - Passagem 
do único para os múltiplos. Obra citada, p. 87.



181                   

 

ocupação  dos  espaços  na  sala, 

ambientes  demarcados,  escolhas 

do localizar-se próximo ao grupo 

de amigos, da mesma forma que é 

exibida a proximidade entre aluna 

e professora. 

As  fotografias  disponibilizadas 

pelas  famílias,  corresponderam a 

determinados momentos das suas 

vivências,  eternizados 

fotograficamente,  documentos 

históricos  passíveis  de  serem 

interpretados  e  utilizados  de 

maneira  a  que  respondam  às 

perguntas  que  os  observadores 

lhes dirigiam de acordo com suas 

próprias  circunstâncias  e 

Figura 79: Autoria: Sandra. Cassiano. Renata Cassiano, em final de semana, quando montava um cavalo,  
no sítio do. Diego Cassiano. Coleção fotográfica da família de Diego Cassiano. 1990.

Figura  80: Autoria: Ieda Peres.  Suellem Peres com o primeiro  
ovo  de  galinha  produzido  na  pequena  chácara  da  família,  
localizada no interior de São Paulo. (detalhe) Coleção fotográfica 
da família de Suellem Peres. 1998. 
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interesses.  Observando infâncias  em diferentes  fontes  colhidas,  reconheço a  indicação  de 

Granet-abisset, de que “..., é preciso fazer a fotografia às mesmas perguntas que a qualquer 

iconografia. O que está verdadeiramente representado? Como isso foi produzido? Como isso é 

percebido?”192   

Antes de serem apresentadas em círculos sociais mais amplos as fotografias familiares 

passaram por um filtro familiar de cunho cultural, social, ético e estético, da mesma forma 

que as obtidas por empréstimo para análise, sofreram este filtro. A escolha das fotografias 

disponibilizadas levou em conta, de acordo com indícios, principalmente valores estéticos e a 

importância  sentimental  do  evento  fotografado.  Entre  os  sujeitos  contactados  foram 

consideradas fotografias perfeitas, por muitos fotógrafos eventuais, os registros que uniram os 

dois quesitos citados.       

O valor afetivo do conjunto fotográfico tendeu a aumentar dia-a-dia,  ele revela  na 

exposta e congelada imagem, as desejadas intenções de quem fotografou a perpetuação de 

algo  que  precisará  ser  relembrado  e,  ao  mesmo  tempo,  revela  mudanças  nas  situações 

registradas  através  do  entrecruzamento  de  várias  fotografias,  e  da  constatação  de 

192 GRANET-ABISSET, Anne Marie. - O historiador e a fotografia. Obra citada. p 12.

Figura 81: Autoria:  Miralva Reis. Sheila Reis com sua professora em sala de aula do “Tancredo Neves.”  
Coleção fotográfica da família de Sheila Reis. 1995.
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diferenciadas  condições  e  situações  fotografadas.  Explicita  mudanças  percebidas  pelas 

ausências de pessoas que, por diferentes motivos, não fizeram parte dos registros tomados 

para comparação.

Comentários reiterados por parte das mães constataram que atualmente as crianças são 

fartamente  fotografadas,  a  quantidade  de  registros  fotográficos  dos  filhos  é  infinitamente 

maior que dos pais,  evidentemente as relações com a fotografia não serão as mesmas de 

décadas  atrás.  A  variedade  temática  atual  depende  da  criatividade  e  dos  objetivos  dos 

fotógrafos. Poses e momentos apresentam diferenciadas possibilidades de execução do ato 

fotográfico.   

Festividades tomadas como temáticas fotográficas expõem a percepção de imagens 

com crianças  que  dançavam “quadrilhas”  nas  escolas,  clubes,  sítios  ou  chácaras  que,  ao 

mesmo  tempo,  estiveram  presentes  em  reportagens  jornalísticas,  práticas  que  tiveram 

aceitação junto a diversos segmentos do bairro. As fotografias tiradas na época de carnaval, 

por  seu lado,  trouxeram crianças brincando no pátio  da escola,  nos  salões  dos  clubes do 

bairro, outras que participaram de eventos carnavalescos acontecidos nas ruas do Ipiranga. 

Uma  tipologia  de  fotografias  anualmente  construída  na  escola,  mas  não 

necessariamente  existente  em  seus  arquivos,  oferecidas  para  análise  pelas  famílias, 

eqüivaleram  a  fotografias  de  crianças  representando  papéis  sociais  distantes  das  suas 

realidades,  fantasiadas  como personagens sociais  de significação nacional  e  internacional. 

Heróis nacionais, esportistas campeões, personagens criados e difundidos no rádio e televisão 

aberta,  modelos  disseminados  como  representação  de  sucesso,  personagens  identificados 

através das roupas e esportes praticados. Registros confeccionados por fotógrafos ambulantes 

profissionais

A criança vestida e fotografada de forma igual ao ídolo teria identificação direta com o 

herói  nacional.  Os  “macacões”  utilizados  nas  corridas  de  automóveis  da  Fórmula  um, 

conforme fig. 82, a camisa oficial da seleção brasileira de futebol em diferentes copas do 

mundo,  explicitaram  vinculações  de  imagens  de  crianças  a  conhecidos  personagens. 

Fotografias  em consonância  com  projetos  e  valores  cultivados  como  estampas  da  nação 

representadas em sujeitos notáveis. Simbologias de carreiras vitoriosas que deveriam refletir 

na imagem invocada do seu praticante, exemplo a ser admirado e seguido pela criança. Outras 

roupagens caracterizadas vestiram a criança para representação do desempenho de tarefas 

pertinentes a determinadas categorias de profissionais.
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As famílias trouxeram para esta dissertação, de igual tipologia fotográfica, registros de 

crianças vestidas, fantasiadas com roupas típicas de diversos países, imagens que exibiram a 

pluralidade concebida por fotógrafos profissionais, que trabalhavam retratando crianças em 

escolas,  para  formação  do  povo  brasileiro.  Personagens  caracterizados  por  imagens 

Figura  82: Autoria: Fotógrafo profissional desconhecido. Cristina Maldonado fotografada na escola,  
vestida  com  cópia  do  macacão  de  corridas  utilizado  pelo  piloto  Airton  Senna  da  Silva.  Coleção 
fotográfica da família de Cristina Maldonado . 1990.
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vinculadas a povos imigrados em diferentes épocas, para cidade de São Paulo, no bairro de 

São João Clímaco. Fotografias que certamente tiveram boa aceitação pelas famílias, devido às 

imagens representadas lembrarem, em alguns casos, relações com a ascendência da criança, 

um avô ou bisavô, originário do país no qual a criança fantasiada foi fotografada. O sucesso 

do  trabalho  destes  profissionais,  e  dos  personagens  idealizados  para  representação  das 

crianças  fizeram com que muitas  das famílias consultadas  adquirissem as fotografias  nos 

seguidos anos em que elas foram realizadas. 

Retomando  a  discussão  sobre  registros  concebidos  por  fotógrafos  eventuais, 

percebemos recortes do ambiente escolar, congelados por fotografias guardadas na escola, 

registros de momentos em que as crianças participaram de atividades culturais acontecidas 

dentro da própria escola, como por exemplo gincanas e apresentações de ginástica. Outras 

fotografias  encontradas  registraram  crianças  em  competições  desportivas  ocorridas  em 

ambientes  externos  à  escola,  quando  representaram  a  escola  “Tancredo  Neves”  em 

campeonatos organizados pela  Delegacia Regional de Ensino,  momentos em que crianças 

foram fotografadas durante as etapas das atividades, jogos e premiações alcançadas. Registros 

que perpetuam a união geral de crianças de diferentes turmas da escola, em diferentes idades, 

distanciando o registro de possíveis conflitos.  

Comemorações  que  simularam  formaturas  para  crianças  que  concluíram  as  séries 

iniciais escolares, fig. 83, significaram motivo de registro fotográfico. A conclusão da quarta 

série do ensino fundamental representou momento de mudança da fase escolar das crianças, e 

constituiu oportunidade para representação de valores simbólicos da educação para algumas 

famílias. Circunstâncias tratadas como informais, pelo que pode ser dedutível pela observação 

da  vestimenta  e  postura  de  alguns  convidados.  Juízo  que  contrastou  com  a  imagem  da 

professora que elegantemente vestida, interagia com a criança, na entrega do “diploma,” o que 

pode denotar a preparação anterior da profissional para participação no acontecimento, bem 

como, a demonstração de preocupações com ele.   

A  escola  Estadual  “Presidente  Tancredo Neves  ”representou  importante  instituição 

pela  qual  se  fez  a  representação  de  crianças,  das  fotografias  encontradas  na  escola, 

acondicionadas de maneira desorganizada, em reduzido número, foram selecionados alguns 

exemplares  que  permitiram pensar  questões  da  escola  como proporcionadora  de  troca  de 

experiências.
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Fotografias  que  apresentaram  crianças  fantasiadas  para  a  prática  de  danças 

comemorativas, ofereceram visibilidade a aprendizados que fugiram da prática quotidiana, 

ressaltaram aqueles  que  contaram com o  comparecimento  e  participação  da  comunidade 

escolar, pais e parentes das crianças que se apresentariam à festa. A dança representou nestas 

ocasiões,  experiências  de educação formal  e  socialização que não eram desenvolvidas  no 

fazer diário da escola, mas que representavam maneiras amistosas e alegres de relações entre 

crianças  e  professores.  A Escola  registrou  em diferentes  anos  a  “Festa  da  Primavera”,  a 

exemplo da fig. 85, momento de exibição festivo da escola, que pode indicar maneiras pelas 

quais  os  responsáveis  pela  escola  queriam  guardar  imagens  das  crianças  e  do  processo 

Figura  83 Autoria  Antônio  Maldonado.  Cristina  Maldonado  ao  receber  da  professora  o  simbólico  
diploma de formatura do primário (detalhe).  Coleção fotográfica da família de Cristina Maldonado.  
1995.
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educacional desenvolvido.

As  apresentações  das  crianças  nas  festas  realizadas  pela  escola  resultaram  de 

organização por parte dos professores, atenção, ensaios, dedicação de tempo e interesse na 

realização do evento. Das fotografias coletivas existentes na escola, muitas apresentavam a 

professora  regendo  turmas  que  dançavam.  O  fato  das  crianças  estarem  fantasiadas, 

evidentemente foi opção de comum acordo feita anteriormente entre o  grupo  de  professores, 

juntamente com pais e alunos, tendo em vista que a utilização de fantasias em festividades 

comemoradas na escola acarretaria em gastos financeiros às famílias, das quais nem todas 

participaram por diferentes motivos, um dos citados, por d. Helenice por exemplo, foi a falta 

de condições para arcar com tais custos financeiros. 

Para  participarem  das  danças,  as  crianças  foram  fantasiadas  como  personagens 

caracterizados, a personagem Emília, Sitio do Pica-pau Amarelo,193 foi exemplo fotografado, 

193 Personagem do universo infantil da obra de Monteiro Lobato que aparece no livro, As reinações de Narizi-
nhode 1931. Posteriormente o autor lança títulos em que a personagem é protagonista como: Emília no país da 
gramática, 1934 - Aritmética da Emília 1935. - Memórias da Emília 1936 - O museu da Emília. (peça de te-
atro)  1938.  Histórias  e  personagens  adaptados  para  séries  transmitida  em  canais  de  televisão  aberta. 
<http://www.projetomemoria.art.br/ MonteiroLobato/bibliografialobatiana/contos1.html.> Acesso 22/05/2005.

Figura 84 Autoria: Antônio Maldonado. Rafael Maldonado fantasiado de “caipiras” (detalhe). Fotografia 
confeccionada no “Tancredo”, durante apresentação da dança de quadrilha na festa junina.  Coleção 
fotográfica da família de Cristina Maldonado . 1991.

http://www.projetomemoria.art.br/
http://www.projetomemoria.art.br/MonteiroLobato/bibliografialobatiana/contos1.html
http://www.projetomemoria.art.br/Monteiro
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ou ainda estilizadas em função das temáticas comemorativas, como a Festa da Primavera,194 

ponto alto de comemoração na Escola, momentos escolhidos para serem fotografados, porque 

integrou o fazer escolar ao prazer do lúdico festivo.

Integrantes do calendário festivo, as festas juninas ou caipiras tiveram destaque no 

calendário comemorativo do bairro, constituíram festividades organizadas nos clubes, escolas, 

creches, associações para as crianças e suas famílias, associados e convidados, comemoração 

anunciada nos jornais analisados.

Fotografias  atreladas  ao  universo  escolar  formal  trouxeram  em  seus  registros, 

festividades abertas a pessoas não vinculadas diretamente ao dia-a-dia escolar, reuniões com a 

presença de toda comunidade, ainda outras, restritas ao corpo docente e discente, realizadas 

no período letivo, integradas a conteúdos didáticos. As festas juninas, por exemplo, nesta 

escola,  foram  eventos  dirigidos  preferencialmente  a  alunos,  professores  e  demais 

funcionários. Quando a festa foi restrita, houve menores quantidades de versões dos registros 

194 A festa da primavera é o principal evento organizado pela Escola Estadual “Presidente Tancredo Neves,” 
aberto ao público, esta festividade é realizada todos os anos em comemoração ao início da primavera, no mês de 
setembro. Oportunidade para a comunidade participar de atividades desenvolvidas pelas crianças na escola. 

Figura  85 Autoria desconhecida. Fotografia realizada na escola “Tancredo Neves” durante a “Festa da  
Primavera”, evento realizado anualmente pela escola. Coleção fotográfica da Escola Estadual “Presidente  
Tancredo Neves”. 1992.
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fotográficos  sobre  o  evento, 

monopólio  do  ponto  de  vista  de 

professores  e  direção  escolar 

registrados fotograficamente. 

Crianças  fotografadas 

quando  praticavam  as 

festividades  realizadas  na 

instituição  escolar  propiciaram a 

existência  de  registros  utilizados 

como  comprovação  de  atos  e 

realizações  festivas  integradoras 

ocorridas  na  escola  para  seus 

alunos.  Fotografias  que 

objetivavam  criar,  ao  longo  do 

tempo, a idéia da harmonia entre 

professores  e  crianças  quando 

participavam  de  festividades 

escolares,  representação  da 

imagem  de  crianças  sorridentes 

que  expressavam  sorrisos  em 

momentos  de  descontração, 

diferentes  daqueles  vividos  nas 

salas  de  aula.  Festas  que 

proporcionavam diversão e lazer, instantes em que famílias reunidas assistiam a danças e 

participam de comilanças. E do mesmo, proporcionaram aos seus organizadores benefícios 

financeiros que justificam o investimento e o trabalho dispensado no evento.

No ato de fotografar festividades juninas, determinados momentos foram essenciais, 

entre  eles,  crianças  devidamente  fantasiadas  e  pintadas  para  criação  de  personagens 

relacionados às atividades do campo, a participação dos pequenos casais e os noivinhos na 

dança da quadrilha e a fogueira entre outros. O empenho em vestir as crianças, produzindo-as 

para  que  ficassem “bem bonitinhas”195 para  participar  da  festa  indica  que  algumas  mães 

195 Comentário de d. Francisca Maldonado, que revelou ter o maior prazer preparar os filhos para a participação 
nos eventos festivos organizados pela escola.

Figura  86 Autoria desconhecida. Vicenta Domingues e Eduarda  
Domingues antes da participação na “quadrilha”, nas épocas de  
festas juninas (detalhe). Coleção fotográfica da família de Solange  
Caniatto.  Primeira metade da década de 1950.
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aceitavam e compactuavam com a comemoração. Mesmo que a festa representasse pequeno 

gasto financeiro elas se dispunham a proporcionar a inclusão da criança no evento.

Pode-se perceber pela análise do conjunto de fotografias familiares, e de igual maneira, 

da  coleção  de  fotografias  da  Escola  Estadual  “Presidente  Tancredo  Neves”,  quando 

selecionadas aquelas referentes às temáticas das festas juninas, permanências e mudanças nos 

formatos de apresentação e comemoração em relação às danças e vestimentas, por exemplo, 

imagens  de  crianças  vestidas  de  “caipiras”  nas  festas  fotografadas  na  década  de  1980, 

diferiram de imagens registradas, quando entrecruzadas com fotografias elaboradas nos anos 

finais da década de 1990; nas últimas, aparecem formas de comemoração da festa junina que 

incorporaram a representação de crianças dançando vestidas de vaqueiro.

Imagens de crianças fantasiadas de “caipira”, estiveram vinculadas à figura do caboclo, 

habitante  do  campo caricaturado,  personagens do mundo rural  empobrecidos,  com calças 

remendadas, sugerindo a imagem do personagem “Jeca Tatu.”196 Os inconfundíveis chapéus 

de palha desfiados nas abas, lenço no pescoço e, pinturas que simulavam barbas e bigodes, 

vinculavam as crianças a personagens do mundo rural empobrecidos, conforme fig. 84 e 86. 

Comemorações  realizadas  nos  primeiros  anos  da  década  de  1980,  registradas  nas 

fotografias analisadas ainda não haviam incorporado, enquanto opção de representação da 

festa junina, as novidades que se apresentavam na segunda metade da década 1990 em relação 

às comemorações do festejo. 

Outras fotografias do último qüinqüênio desta década evidenciam que na época, já 

estavam presentes nas fotografias com temáticas da festa junina, substituições de algumas 

representações das festas caipiras. Pode ser percebido o aparecimento do personagem dos 

vaqueiro ou boiadeiro pelos chapéus de feltro, a elegante camisa com mangas compridas, 

grandes fivelas nos cintos, babados e franjas em couro ocuparam destaque nos jeans e coletes, 

personagens que, com novas formas de dançar e vestir partilharam da tradicional “quadrilha” 

nas comemorações juninas.  Imagens próximas as de  vaqueiros,  que dançaram ao som de 

músicas  do  repertório  “sertanejo”  denunciaram  novas  possibilidades  de  práticas 

196 Personagem da obra de Monteiro Lobato, com a primeira edição, lançada em 1918 foi toda ilustrada pelo 
próprio Lobato. Este conto foi adotado como peça publicitária do Laboratório Fontoura. Adaptado na forma de 
folheto e história em quadrinhos, ou ainda fazendo parte de almanaques, teve até os anos 60 uma tiragem de cer-
ca de 18 milhões de exemplares. Resultou também em comédia musical, estrelada por Elenco Mazzaropi, Geny 
Prado, Roberto Duval e outros, de censura livre produzida pela PAM Filmes de Taubaté, mixado na Cia Cinema-
tográfica  Vera  Cruz  (São  Bernardo  do  Campo  -  SP)  São  Paulo,  em  1959. 
<http://www.projetomemoria.art.br/MonteiroLobato/bibliografialobatiana/contos1.html.> Acesso 22/05/2005.

http://www.projetomemoria.art.br/MonteiroLobato/bibliografialobatiana/contos1.html
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comemorativas  do  “São  João”,  “Santo  Antônio”  e  outros  santos.  Novas  caricaturas  de 

comemorações fotografadas, representada pela fig. 87. 

Nas épocas das festividades juninas crianças fizeram contatos sociais. Em tempos mais 

remotos, as comemorações propiciaram possibilidades para que outros jovens, hoje os pais 

das crianças  com que  desenvolvi  o  trabalho,  se  conhecessem e,  até  mesmo,  começassem 

namoros, como comentou D. Francisca Maldonado, mãe de Cristina. Acontecimentos devidos 

em partes, ao isolamento da região, em relação ao centro cultural da cidade, local onde se 

concentravam maiores  oportunidades  de  lazer,  aliados  às  dificuldades  de  transportes  para 

deslocamento e saída do bairro em busca de atrações sócio-culturais disponíveis em outras 

regiões  da  cidade,  o  que  facilitava  a  permanência  dos  moradores  no  próprio  bairro, 

direcionando-os para participação nos eventos sócio-culturais locais. 

Figura  87 Autoria desconhecida. Celeste Pires, seus filhos Débora e Marcos Pires, fantasiados como 
vaqueiros  durante  festividade  junina  que  participaram.  (detalhe)  Coleção  fotográfica  da  família  de 
Débora Pires. 1994.
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Festas  juninas  proporcionaram  oportunidades  para  participação  das  crianças  em 

eventos  organizados  por  clubes  desportivos,  creches,  por  escolas  públicas  e  particulares 

localizadas  no Ipiranga,  evento realizado para as crianças  e  seus  familiares,  associados  e 

convidados,  ocasião  proporcionadora  de  diversão  e  lazer,  onde  familiares  reunidos 

participaram,  assistiram  e  fotografaram  as  danças  das  crianças.  Registros  que  permite  a 

percepção de circuitos sociais da fotografia. Algumas festas juninas realizadas em escolas e 

clubes  do  bairro  trouxeram  a  marca  da  permanência  de  práticas,  resíduos  de  atitudes, 

expressados nos trajes e formas de dançar, ainda desenvolvidas por alguns de seus membros 

mais antigos, práticas comemorativas incentivadas e transmitidas às crianças visando garantir 

continuidade  de  formas  de  comemorações  distanciadas  por  temporalidades  de  décadas. 

conforme fig. 84, 86, 88 e 89.  Comemorações que integraram gerações e colaboraram na 

manutenção de algumas maneiras de comemoração. 

As  festas  juninas  também  representaram  temáticas  de  reportagens  dos  jornais 

utilizados  na  pesquisa  que  veicularam  reportagens  acompanhadas  por  fotografias  com 

crianças  especialmente  trajadas  para  a  festa.  Quando  a  temática  foi  abordada  pelos  dois 

jornais de bairro, o enfoque dado pela empresa jornalística insinuou que o jornal estivesse 

Figura 88 Autoria desconhecida. Crianças fantasiadas com vestimenta de festa junina ocorridas em clubes  
e associações do bairro. Fotografia publicada na edição 1213, p. 5, junto a reportagem “Festas juninas.  
Muitas animação na última semana”. Coleção fotográfica do Jornal Gazeta do Ipiranga, 25 jun. 1982.
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realizando trabalho de prestador de serviços para as instituições que organizavam tais eventos, 

principalmente escolas, creches, associações de moradores e os numerosos clubes instalados 

no bairro.

Algumas instituições e associações vinculadas às igrejas, escolas ou clubes que dispu-

nham gratuitamente de espaços nos jornais, e outras que podiam comprar espaço publicitário, 

divulgavam por meio do Gazeta do Ipiranga suas realizações,  eventos e comemorações.  Em 

numerosas  reportagens  o  Gazeta  noticiou  os  principais  acontecimentos  de  algumas 

festividades, das quais  as crianças representaram os sujeitos principais, oportunidades que 

eventualmente  o  jornal  veiculou.  fotografias  de  crianças  participando  das  festas  juninas, 

temáticas sazonais. O Gazeta do Ipiranga criou e recriou imagens de comemorações infantis 

nos seus momentos de diversão. Quermesses com fotografias de “quadrilhas”, casais ou crian-

ças caracteristicamente vestidas de “caipira” foram encontradas em reportagens sazonais do 

jornal a exemplo da fig.88.

Por sua vez, o “Jornal Informativo do Conjunto Residencial São Caetano” veiculou em 

diferentes  oportunidades,  deliberações  conflitantes  da  administração  geral  a  respeito  da 

realização de festas juninas nas áreas comuns do residencial. Na década de 1980, a prática foi 

elogiada e apoiada como modelo de organização dos moradores de alguns blocos do conjunto. 

Angariar fundos para custear parte das obras de reforma do bloco foi saída criativa, utilizada 

por  estes  moradores,  segundo  responsáveis  pelo  jornal.  Porém,  na  década  de  1990,  a 

administração geral do condomínio negou pedidos de alguns blocos que pretendiam promover 

a  festa.  Alegaram,  que  em  virtude  da  dificuldade  de  controle  do  fluxo  de  pessoas 

desconhecidas nas dependências do condomínio, as festas juninas não se realizariam. Embora 

reconhecessem as festas como fontes de interessantes, fundos financeiros se reverteriam em 

benefício exclusivo do bloco organizador da comemoração, o que, no entanto, poderia causar 

prejuízos generalizados ao condomínio e à administração 

Mesmo reconhecendo a festa junina como acontecimento tradicional no condomínio, o 

administrador geral repudiou a idéia e não autorizou a realização do evento. Justificou a nega-

tiva com o argumento de possíveis prejuízos financeiros causados a todos moradores do con-

junto. Novamente utiliza o argumento financeiro para obter sensibilização dos moradores às 

suas justificativas, o mesmo utilizado na punição de práticas indesejadas dos moradores à 

aplicação de multas.

Experiências  vinculadas  a  comemorações  juninas  que  se  confrontavam  com  os 
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interesses da administração geral do condomínio, como soltar bombas e balões, por exemplo, 

eqüivaleram a atitudes condenadas em textos assinados pelo editorial  do dito jornal,  bem 

como  nas  opiniões  de  moradores  do  condomínio,  veiculadas  pelo  informativo,  as  quais 

convergiam aos interesses e orientações da administração. Os argumentos utilizados faziam 

referências a alegrias, e especialmente às conseqüências nefastas decorrentes dos costumes de 

parte dos moradores vinculadas às comemorações das festas juninas.

No entanto, este momento não se presta exclusivamente para discutir estereótipos dos 

caipiras ou caricaturas juninas que reforçaram preconceitos. Pretende auxiliar na compreensão 

da importância da representação da criança, quando fantasiada a caráter, em compartilhar de 

evento  festivo,  social  e  educativo  realizado  pela  escola  “Tancredo  Neves”,  oportunidade 

surgida para a participação da família na festa, como pode ser observado na fig. 89. 

Outros indícios permitem pensar nas adaptações realizadas nos ambientes em que as 

fotografias  foram  executadas.  O  segundo  plano  fotográfico  revela  as  condições  de 

conservação física da escola percebida pela observação dos cenários fotográficos das festas de 

formaturas, bem como de outras festividades escolares, por exemplo as festas natalinas, que 

por meio dos enfeites colados no ambiente revelam a época do ano, momento especial que 

conta com a presença da comunidade, pais, professores e alunos em ambientes previamente 

preparados para a festividade de enceramento do ano letivo.

No último mês do calendário anual cristão, período do ano que evoca práticas solidárias e de 

compaixão,  o  Gazeta  articulou  a  temática  infantil  em  diferentes  subseções,  por  meio  de 

reportagens normalmente acompanhadas de fotografias que relacionavam crianças à época 

natalina. Propagandas de produtos fotográficos utilizaram imagens que lembravam a infância, 

crianças  vestidas  de  papai-noel  insinuavam que as  comemorações  natalinas  devessem ser 

fotografadas,  ao  mesmo tempo  que  fomentavam o  comércio  de  produtos  fotográficos  de 

acordo com o exemplificado pela fig. 90.

Determinadas crianças fotografadas junto ao grupo familiar no momento das compras, 

compuseram  parte  do  material  veiculado  pelo  jornal  que,  claramente  relaciona  natal  a 

consumismo, pois faz parte do seu negócio.  Como era comum em todas as suas edições, 

também no natal o jornal veiculou propagandas com crianças exibindo as últimas novidades 

da moda infantil que poderiam ser adquiridas pelos pais e para utilização pelas crianças. O 

Gazeta  publicou  registros  fotográficos  de  crianças  estilizadas,  representando  modelos 

indicadores dos produtos que deveriam ser consumidos pelas crianças, imagens difundidas 
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para no bairro que deveriam despertar o interesse dos leitores pelos produtos veiculados no 

jornal. 

Mesmo as crianças distantes da condição de consumidoras freqüentes protagonizaram 

com  depoimentos  e  fotografias,  fig. 91, reportagens  relacionadas  ao  período  natalino, 

oportunidades em que o jornal manifestou o que elas descreveram como desejos de consumo, 

aspirações  que  variaram desde  as  necessidades  com a  alimentação,  roupas  e  brinquedos 

eletrônicos,  muitos  deles,  objetos  propagandeados  por  casas  comerciais,  anunciados  no 

próprio jornal.

Nas edições próximas ao Natal e ao  dia das crianças,  o jornal publicou relações de 

endereços das principais instituições do bairro que cuidavam de crianças carentes. Tinha com 

isso o objetivo, declarado em reportagens, de sensibilizar os leitores com as condições de vida 

destas  crianças  na  creche,  motivá-los  para  que  fizessem  visitas,  doações  de  roupas  e 

brinquedos, mesmo que usados, para essas crianças denominadas pelo jornal como “carentes”. 

Algumas  destas  instituições,  de  acordo  com  informações  do  jornal,  não  contavam,  no 

momento  abordado,  com  qualquer  espécie  de  ajuda  ou  convênio  oficial  dependiam 

Figura  89 Autoria  desconhecida.  Fotografia  realizada  na  escola  “Tancredo Neves” durante  a  “Festa  
junina”,  comemoração  realizada  anualmente  pela  escola,  eventualmente  aberta  ao  público.  Coleção 
fotográfica da Escola Estadual “Presidente Tancredo Neves”. 1988.



196                   

exclusivamente do auxílio das pessoas para o seu funcionamento.

Reportagens informaram sobre a existência de um contingente de crianças na região 

que não tinham sequer a própria alimentação como, por exemplo, a Casa da Criança Santa 

Ângela, instituição que trata diretamente das crianças carentes do Heliópolis. Os presentes de 

Figura 90 Autoria desconhecida. Criança fantasiada com chapéu de Papai Noel, em propaganda de loja  
que comercializava produtos fotográficos, veiculada na edição 1132, p. 17. Coleção fotográfica do Jornal 
Gazeta do Ipiranga, 5 dez. 1980.

Figura  91 Autoria  desconhecida.  Crianças  atendidas  por  creche  existente  no  Ipiranga.  Publicada  na 
reportagem: “Neste natal uma pausa para os mais carentes.” Edição 1239, p. 4. Coleção fotográfica do  
Jornal Gazeta do Ipiranga. 24. Dez. 1982. 
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natal  ganhos  pelas  crianças  da  creche,  por  exemplo,  foram provenientes  da  denominada 

“Sacolinha  de  Natal”  que,  segundo os  organizadores  da  creche,  corresponderam à  forma 

encontrada para presentear as crianças sob seus cuidados com roupas e brinquedos, mesmo 

que muito simples. Crianças que não receberiam dos seus familiares, presentes de Natal, de 

acordo com o registrado na fig. 93.

As festividades natalinas foram retratadas em exemplares fotográficos familiares como 

momentos de reunião familiar, satisfação das necessidades e desejos infantis, época do ano 

em que as famílias registram imagens de sorrisos e da fartura das mesas, ocorrências da festa 

acontecida,  por  exemplo,  no instante  em que as  crianças  abriram os  presentes,  passagens 

significativas  no  âmbito  privado  dos  rituais  coletivo.  Fotografias  que  funcionaram  como 

narrativas particulares onde famílias expuseram seus valores e relações sociais representadas 

pela participação de parentes, amigos e convidados reunidos, registrados na fotografia. 

Festas em comemorações a aniversários de crianças realizadas nas residências foram 

episódios regularmente fotografados por determinadas famílias, possibilidades para registrar 

crianças  junto  a  familiares  e  amigos  em  datas  e  circunstâncias  especiais.  Exemplares 

apresentados pelas famílias de Cristina Maldonado e Diego Cassiano, por exemplo, fig. 92, 

trazem nas imagens registradas em papel fotográfico, crianças dançando na festa fotografada, 

Figura 92 Autoria desconhecida.. Crianças reunidas, dançando em festa ocorrida na residência de Diego  
Cassiano. Coleção fotográfica da família de Diego Cassiano. 1985.
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acompanhadas de perto pela mãe. Crianças que partilhavam de momentos festivos apontando 

para  um  aprendizado  de  comemorações  aceitas  e  controladas  de  perto  pelos  adultos. 

Instrumentos  musicais  e  aparelhagens  eletrônicas  compuseram  cenários  de  imagens  que 

funcionaram como elementos reveladores das transformações dos ambientes domésticos em 

espaços festivos.

Múltiplas concepções de festas preparadas para comemorar aniversários no período da 

infância ficaram registradas em fotografias familiares, acontecimentos que considerados como 

prioridade  para  algumas  dessas  famílias,  não  mediram  esforços  para  comemorar  os 

aniversários das crianças “pode faltar dinheiro para outras coisas, pra festa não!”, segundo 

afirmações de dona Sandra.197 Elegantes arranjos florais combinados harmoniosamente com 

pratos de frutas podem indicar instantes de preocupações anteriores à preparação da festa, sua 

montagem ou produção, como também, maneiras alternativas de comemorar e, de, portanto, 

representar  festas  de  aniversários.  Nas  fotografias  oferecidas  para  a  pesquisa  por  outras 

197 Declaração prestada por D. Sandra Cassiano, em uma de nossas conversas, que evidencia, para sua família, a 
importância da realização de festas comemorativas de aniversários infantis.

Figura 93: Autoria desconhecida. Crianças atendidas pela Creches Santa Ângela, fotografia realizada em  
época próxima ao dia de Natal, quando da distribuição das “Sacolinhas de Natal”. Coleção fotográfica da  
Casa da Criança Santa Ângela. 2000. 
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famílias,  bolos  pouco  visíveis,  a  falta  de  velas  indicativas  das  idades  comemoradas, 

refrigerantes, doces ou uma mesa especialmente preparada, foram ausências pressentidas. A 

despeito da suntuosidade das comemorações, elas foram fotografadas.

Balões de ar, chapéus, baleiros com balas enroladas, doces, Coca Cola, Tubaínas sobre 

rendadas toalhas de mesa branca, ainda outras personalizadas, pintadas com temas infantis, o 

insubstituível bolo decorado acompanhado da vela,  constituíram presenças freqüentemente 

encontradas nas fotografias de aniversário analisadas. Noutras fotografias com esta temática, 

os  nem  sempre  visíveis,  brigadeiros,  beijinhos  e  cajuzinhos  compuseram  elementos  dos 

cenários  registrados  nas  fotografias  familiares  que  simbolizaram  o  ritual  do  aniversário 

infantil. Os tradicionais chapéus de papel, quando existiram, trouxeram os personagens temas 

das festas estampados. As decorações das paredes e da mesa foram imagens fotografadas que 

demonstram ambientes de festas preparados para o divertimento das crianças. 

As  famílias  que  tiveram  condições  econômicas  comemoraram  os  primeiros 

Figura  94 Autoria: Sandra Cassiano. 13º aniversário de Renata Cassiano, crianças e adolescentes ao 
redor  da  aniversariante  e  da  mesa  com o  bolo,  fotografias  que  constituíram temática  recorrente  em 
coleções familiares. Coleção fotográfica da família de Diego Cassiano. 1987.
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aniversários  de  suas  crianças  em reuniões  sociais  mais  íntimas  ou  abertas  a  círculos  de 

amizades, onde o prazer de registrar foi freqüentemente ocupado por um fotógrafo amador 

eventual. Algumas mães comentaram acreditar que, por meio das imagens fotográficas das 

festas organizadas para os filhos, registraram etapas vencidas da própria vida de adultos. O 

empenho e possibilidades de realização das festas nos aniversários da crianças por parte das 

famílias, ficaram registradas nas fotografias, indicando a relevância da festa para a família. 

Lembremos novamente das intenções dos pais em realizar esses eventos e não esqueçamos 

dos objetivos dos mesmos em registrá-lo fotograficamente.  

Grupos de  crianças  vivenciavam as  festas  familiares,  acompanhados  por  olhares  e 

registros fotográficos concebidos por adultos, fotografias que insinuam utilizações das festas 

de  aniversários  como  elementos  facilitadores  de  experiências  de  socializações  infantis 

controladas  por  adultos.  Fotografias  concebidas  em  aniversários  infantis  que  guardam  a 

imagem de numerosos adultos frente à quantidade de crianças observadas ao redor da mesa e 

Figura 95 Autoria: Antônio Maldonado. Festa de aniversário em comemoração ao quarto aniversário de 
Cristina Maldonado e quinto aniversário de Rafael Maldonado no mesmo evento. Duas velas sobre o bobo 
revelam a comemoração coletiva. Coleção fotográfica da família de Cristina Maldonado. 1991.
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do  bolo  poderiam  apontar  para  comemorações  fotografadas  onde  estariam  expressas  as 

relações sociais dos adultos, ao invés das relações sociais infantis. 

A concepção de fotografias de crianças em diferentes instantes das festas, sobre a cama 

dos pais, rodeadas pelos presentes recebidos dos convidados, papéis de embrulho ou pacotes 

expostos em mesas devidamente preparadas para as ocasiões, a entrega do presente, o registro 

de brincadeiras e danças das crianças, o soprar a vela do bolo são instantes fixados no papel 

fotográfico que  retiveram a  imagem de  crianças  e  desempenharam funções  para  algumas 

famílias.  Entre  elas,  pode  ser  ressaltada,  a  objetividade  dos  fotógrafos  em reforçar  laços 

familiares por meio da proximidade entre  irmãos de diversas  idades,  avós,  tios,  vizinhos, 

padrinhos e amigos, elementos solidificadores de relações sociais, de parentesco e amizades, 

conforme memórias desvendadas por algumas das mães em conversas informais. 

Enquanto  escolhiam  fotografias  familiares  que  consideravam  significativas,  em 

conversas, muitas mães foram capazes de lembrar nomes e relações de parentescos com os 

Figura  96 Autoria:  Antônio  Maldonado. Fotografias  de  Cristina  Maldonado  na  comemoração  do  7º 
aniversário, recorrente fotografia do aniversariante frente ao bolo imagem de criança sem a companhia 
de outras crianças. Coleção fotográfica da família de Cristina Maldonado. 1994.
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sujeitos que agraciaram as crianças com determinados presentes. Quase duas décadas depois, 

características particulares dos presentes, a exemplo da buzina de um carrinho de plástico, a 

estridente sirene da pequena ambulância,  “barulhenta”198 se  constituíram em elementos de 

marcantes referências de memórias, como pôde ser constatado. 

Os presentes ganhos pelas crianças, por ocasiões dos primeiros aniversários,  foram 

expostos para os convidados, oportunidade em que foram fotografados. Na grande maioria 

eram compostos de roupas e calçados, chamou a atenção, a ausência de brinquedos, o que 

emprestou um caráter utilitário aos presentes dados a essas específicas crianças nesta fase da 

vida.  Além  de  que  a  quantidade  e  qualidade  dos  presentes  recebidos,  registrados  nas 

fotografias, podem ser tomadas como elementos indicadores da importância social dos pais 

nos seus círculos de amizades. As condições sócio-econômica dos convidados poderiam estar 

refletidas nos presentes oferecidos, opções do significado do presentear crianças.  

As  temáticas  utilizadas  nas  decorações  das  festas  de  aniversários  das  crianças, 

registradas  nas  fotografias  familiares  abordadas,  na  maioria  das  vezes,  recaíram  sobre 

personagens infantis do repertório nacional como, por exemplo, a “Turma da Mônica”199 que 

se mostraram motivos prediletos. Oportunidades para exposições para decoração de ambientes 

e mesas, do mesmo modo, de trabalhos artesanais e profissionais em confeitaria de bolos para 

festas de comemoração de aniversários de crianças.

A mesa,  onde foi  colocado o bolo de aniversário,  representou espaço da festa que 

simbolizava a representação do aniversário  infantil.  Os bolos consistiam na representação 

máxima para as fotografias de aniversário. Em muitas fotografias do evento ele foi registrado 

ao  ocupar  papel  de  destaque  na  disposição  da  mesa,  os  refrigerantes,  doces  e  balas  que 

também  compuseram  a  mesa  de  aniversário  pois  foram  coadjuvantes  do  bolo;  muitas 

fotografias das festas de aniversários concebidas próximas à mesa, procuravam registrar as 

198 Termo utilizado com por D. Ieda Peres, em conversa sobre fotografias, declaração que dá pista sobre como 
brinquedos infantis podem funcionar como suportes de memórias que prolongam a lembrança dos presentes 
recebidos pelos filhos nos primeiros aniversários.
199 Personagens de Histórias em Quadrinhos criada pelo desenhista Maurício de Souza. A turma começou em 
1959, com uma série de tiras em quadrinhos com um cãozinho e seu dono Bidu e Franjinha. Nos anos seguintes, 
Maurício de  Souza  criaria  outras  tiras  de  jornal  com  personagens  como  Cebolinha,  Piteco,  Chico  Bento, 
Penadinho, e páginas tipo tablóide para publicação semanal com  Horácio,  Raposão, Astronauta. Em 1970, a 
personagem  Mônica foi  lançada  já  com  tiragem  de  200  mil  exemplares.  Seguida,  dois  anos  depois,  pela 
publicação da revista do personagem Cebolinha, Chico Bento, Cascão,  Magali,  Pelezinho e outras. Histórias 
adaptadas para o cinema, televisão e para vídeo-games, além de terem sido licenciados para comércio em uma 
série de produtos com a marca dos personagens. Há inclusive o parques temático da Turma da Mônica, o Parque 
da Mônica, em São Paulo <http://www.monica.com.br/mauricio> Acesso 15 ago. 2004.

http://www.monica.com.br/mauricio
http://pt.wikipedia.org/wiki/S?o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_da_M?nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_da_M?nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/V?deo-game
http://pt.wikipedia.org/wiki/V?deo-game
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis?o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
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crianças ao lado do bolo, que teve sua produção delegada à pessoa que gozava de prestígio 

com  a  mãe.  A  satisfação  materna  com  o  bolo  de  aniversário  pôde  ser  verificada  pela 

quantidade de fotografias concebidas ao seu entorno, a exemplo da fig. 94 e 95.

Outros temas encontrados em fotografias de festas para crianças, foram os personagens 

das  histórias  em  quadrinhos  internacionais,  como  o  Batmam,  por  exemplo,  foram 

fotografados  em  aniversários  de  meninos,  pratos  e  copos  plásticos,  além  dos  chapéus 

distribuídos  para  os  pequenos  convidados  das  festas  infantis,  produtos  industrializados 

disponíveis  no mercado de  artigos  para  festa  de  aniversários,  voltadas  para  determinadas 

crianças.  Enfeites  distantes  dos  trabalhos  artesanais  registrados  por  outras  fotografias, 

imagens que  emprestam características  particulares  às  festas  de  aniversários  fotografadas, 

elementos  indicadores  das  disponibilidades  de  gastos  econômicos  com  as  festividades 

infantis. 

Conjuntos documentais familiares que guardam fotografias de aniversários de crianças 

denominados pelos seus organizadores de “super produções”,200 representam comemorações 

consideradas por Dona Sandra,  por exemplo,  como completa,  onde muitos dos elementos 

normalmente  esperados  em eventos  destas  natureza  como  balas,  balões,  doces,  salgados, 

bebidas,  chapéus  de  papelão,  enfeites  e  filmagens,  foram providenciados  e  representados 

fotograficamente.  

Na comemoração do sétimo aniversário de Cristina Maldonado, fig. 96, por exemplo, 

os registros podem indicar que a família depreendeu  menor gasto, empenho ou tempo de 

preparo anterior a realização da festa, tendo em vista que não estão visíveis nas fotografias 

todos os elementos comumente encontrados nas fotografias de aniversário de crianças deste 

segmento social. Fotografias de festas, que nos permitem perceber no ambiente somente os 

balões de ar, o bolo e alguns convidados registrados pelas câmeras fotográficas, demonstram 

pequenas  transformações  dos  ambientes  quotidianos  em  cenários  festivos,  ocorridas 

normalmente, em dias do meio da semana, datas que facilitavam a participação no evento de 

familiares e amigos que residiam nas proximidades. 

Festas  preparadas  para  crianças,  denominadas  de  pequenas  surpresas  fotografadas, 

exibiram imagens da informalidade representadas nas vestimentas utilizadas pelos próprios 

aniversariantes,  por  crianças  e  adultos  convidados,  assim  como  pode  ser  percebida  nas 

200 Comentários  feitos  por  D.  Sandra  Cassiano  demonstram  a  importância  da  realização  de  festas 
comemorativas nos aniversários infantis, para sua família.
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fotografias,  a  pequena  adaptação  do  ambiente  em cenário  festivo  de  aniversário  infantil. 

Quase desapercebidas as transformações nos ambientes, indicam menores preparos especiais, 

revelam que os cenários foram compostos por objetos utilizados pelas famílias no dia-a-dia, 

os copos em que serviram as bebidas, por exemplo, eram louças utilizadas diariamente pela 

família.  Noutro  exemplo,  o  bolo  onde  foi  colocada  a  vela,  não  apresenta  sofisticação  na 

produção, condição justificada pela mãe, por se tratar de realização de última hora.

Diferentes experiências vivenciadas durante as festas de aniversário conservaram-se 

fixadas nos conjuntos fotográficos familiares,  particularmente de crianças no momento de 

apagar  as  velas  e  cortar  o  bolo.  Percebemos  nestas  fotografias  registros  de  situações 

diferenciadas,  determinadas  crianças  enfrentaram  as  máquinas  fotográficas  encarando-as 

diretamente.  por  outro  lado,  deparamo-nos  com  outras  crianças,  que  nas  mesmas 

oportunidades desviaram o olhar do obturador. A coragem de mirar diretamente o fotógrafo 

de  maneira  penetrante  foi  um  ato  onde  crianças,  em  vez  de  serem  contempladas  nas 

fotografias, transmitem a impressão de encararem aqueles que observam a imagem, tal qual 

na fig. 94, por exemplo.

O nítido constrangimento de algumas crianças aniversariantes permanecem registradas 

em parte  da fotografias analisadas,  imagens que demonstram a tensão do instante.  Quase 

assustadas, com lábios e mãos cerradas, braços rígidos sobre as pernas, olhares paralisados 

frente às câmeras fotográficas. Cenas que denunciam o desconforto das crianças junto aos 

adultos,  o que sinalizaria  para a falta  de afinidades e proximidade com madrinhas,  tios e 

conhecidos,  não  integrantes  do  círculo  social  mais  restrito.  Flagrantes  fotográficos  que 

contrastaram com a esperada alegria dos ambientes festivos, embora as crianças esboçassem 

leves sorrisos para as máquinas, estas imagens carecem de espontaneidade. 

Demonstrações de afetividade, representadas nas frases e palavras alusivas ao aniversariante, 

são encontradas com grande regularidade nas fotografias familiares, mensagens textuais que 

completaram  o  universo  dos  aniversários  infantis,  sendo  que  mesmo  nos  cenários  mais 

simplesmente  transformados,  elas  estiveram presentes.  Imagens de  faixas  com textos  que 

sugerem  comemorações  de  aniversários,  produzidas  industrialmente,  que  trazem  frases 

previamente definidas, como os sugestivos dizeres “Feliz Aniversário,” vendidas em lojas de 

artigos  próprios,  outras  também,  produzidas  em  casa,  nos  mais  diferentes  tipos  de 

acabamento,  que,  por serem artesanais,  proporcionaram maior flexibilidade em relação ao 

texto  escrito,  a  exemplo  da  fig.  97.  Mensagens  inseridas  propositadamente  nos  cenários 
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fotografados para legitimarem acontecimentos.

Imagens  de  velas  sobre  os  bolos,  por  seu  lado,  exprimiram indicações  das  idades 

comemoradas, acessórios da festa que estabeleceram a justaposição entre a linguagem escrita 

e fotográfica, conforme detalhes exemplificados nas fig. 94 a 96, por exemplo. 

Os  iconotextos  foram afixados  em locais  visíveis,  próximos  à  mesa  do  bolo,  mensagens 

Figura 97: Autoria Miralva Reis Iconotexto artesanal com referência ao nome da criança aniversariante  
(detalhe). Coleção fotográfica da família de Sheila Reis. 1998

Figura  98:  Autoria:  Miralva  Reis.  Iconotexto  feito  artesanalmente  com  referência  ao  décimo  quinto 
aniversário de Sheila Reis (detalhe). Coleção fotográfica da família de Sheila Reis. 1999.
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estrategicamente  colocadas  que  necessariamente  seriam  fotografadas.  Freqüentemente,  as 

frases  feitas  artesanalmente,  pelos  organizadores  da  festa,  transmitiramreferências  a 

afetividades para com os aniversariantes, mensagens que ratificaram sentimentos. Fotografar 

a faixa com a declaração “Nós Amamos Vocês,” do mesmo modo, a existência de duas velas 

sobre  o  bolo  designaram  também,  comemorações  coletivas,  circunstâncias  em  que  dois 

aniversários foram comemorados simultaneamente, indicativos de que algumas festas foram 

compartilhadas por mais de um aniversariante, de acordo com o registrado na fig. 95.     

As velas em formato de números, reveladas nas fotografias adquiriram condição de 

elementos indispensáveis sobre os bolos de aniversário, cena presente em numerosas imagens 

fotografadas, oportunidade em que a linguagem numérica esteve representada pela fotografia. 

Importante integrante da festa, as velas sobre bolos de aniversário foram propositadamente 

inseridas  para  certificar  datas,  em  virtude  disso,  adotadas  como  pontos  de  referências 

temporais em posteriores leituras da fotografia. Números indicativos para definição das idades 

das crianças nas fotografias, que se prestam para vinculação da imagem de rosto infantil a 

uma  temporalidade  específica,  fig.  94  a  96.  De  igual  maneira,  números  registrados  em 

fotografias  confeccionadas  por  profissionais,  como  aqueles  existentes  nas  fotografias  de 

busto, em tamanho 3X4 cm, que trazem a data da sua execução, proporcionam o exercício de 

relacionar aparência do fotografado ao tempo expresso na fotografia.

Registros  de  números  em  algarismos  arábicos  representam  fortes  indicadores 

referenciais  e  permitem  a  composição  de  temporalidades  particulares  para  cada  família, 

normalmente lineares, baseadas nos eventos fotografados, que em algumas coleções foram 

alimentados, ano após ano, com a inclusão de novas fotografias da temática dos aniversários 

infantis, no conjunto fotográfico familiar. 

Nos  aniversários  de  quinze  anos  fotografados,  na  maioria  das  vezes,  existiram 

iconotextos indicativos específicos, o que nos permite pensar que as datas, sobretudo no caso 

das meninas, apresentaram significações especiais. Comemorações ocorridas nestas ocasiões 

explicitaram momentos  de  comemorações,  fotografias  que  revelaram aparições  de  textos 

específicos,  “15  Anos”,  acompanhados  dos  nomes  das  jovens  aniversariantes  foram 

apresentadas pelas famílias, de acordo com a fig. 98. Iconotextos explicativos que validaram 

ambientes  transformados,  confirmadores  de  importantes  acontecimentos  para  as 

aniversariantes que fizeram questão de documenta-lo fotograficamente. O aniversário de 15 

anos da filha foi  um rito que cada família comemorou e representou fotograficamente de 
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forma possível e particular.   

Outros tipos de iconotextos foram encontrados nos registros fotográficos familiares, 

aqueles  vinculados  às  marcas  dos  produtos  consumidos  nestas  festas  de  aniversários  de 

crianças  que  aparecem  nas  cenas  e  que  compuseram  o  cenário  montado  pelas  famílias. 

Percebemos textos  e  números  que estavam na cena fotografada,  não necessariamente por 

intencionalidade do fotógrafo ou do fotografado, como é evidenciado pelos nomes e marcas 

de  brinquedos  recebidos  como  presentes,  nos  textos  escritos  nos  objetos  e  produtos 

quotidianos  que  não  foram  retirados  dos  ambientes  em  que  aconteceram  os  ambientes 

festivos,  nas  estampas  das  roupas  com os  nomes  de  instituições  das  quais  estes  sujeitos 

participavam como sócios freqüentadores ou colaboradores. Iconotextos visíveis estampados 

nas  camisetas  do  clube  de  capoeira,  noutra  com referência  à  igreja  da  qual  participava. 

Informações valiosas sobre práticas e crenças pessoais exemplificada na fig. 110. 

Iconotextos encontrados nas fotografias consultadas proporcionam o reconhecimento 

de preferências no consumo de produtos e serviços fotográficos, inscrições trazidas para as 

fotografias pela indústria fotográfica, fig. 99. Deparei na revelação, com textos inseridos que 

identificam as empresas produtoras do material e responsáveis pela revelação do filme em 

papel  fotográfico,  além  dos  diversos  balões  com  textos  predefinidos,  distribuídos  como 

brindes pelas empresas que se prestam para ser colados nas fotografias.

As  decorações  das  festas  de  aniversários  dos  meninos,  em  muitas  oportunidades, 

ostentaram  iconotextos  nos  enfeites  de  bolos,  brasões  dos  times  de  futebol  profissional, 

preferido  pelas  crianças,  e  normalmente  dos  pais.  Os  clubes  esportivos  profissionais 

constituíram temáticas de fotografias e iconotextos  à  parte.  Representam valores,  desejos, 

tradições  familiares,  elementos  importantes  nas  relações  familiares  principalmente 

Figura 99 Autoria: Ieda Peres. Iconotexto incluído na fotografia pela empresa escolhida para a revelação do 
filme fotográfico (detalhe). Coleção fotográfica da família de Suellem Peres. jul. de 1988.
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masculinas.  As  imagens  dos 

clubes  futebolísticos  preferidos 

dos  homens  das  famílias  foram 

representações  constantes  nas 

trajetórias  familiares;  os  pais, 

normalmente, fizeram questão de 

que  os  filhos  perpetuassem suas 

opções  quando  da  escolha  do 

clube  de  futebol  preferido. 

Iconotextos  que  exibem 

mensagens  registradas  e 

particularidades  de 

comemorações  observadas  nas 

fotografias. 

Experiências  e  crenças 

familiares  permaneceram 

registradas  fotograficamente. 

Meninos  tornaram-se  alvos 

principais  dos  pais,  os  filhos 

foram induzidos  desde  pequenos 

a  seguirem  as  mesmas  opções 

esportivas paternas, em nome da 

continuidade201 de certas escolhas, 

os  filhos  deveriam  gostar  de 

determinado  clube  esportivo  em 

específicas  categorias,  principalmente  o  futebol.  A  criança,  ainda  sem  poder  optar,  foi 

fantasiada e fotografada com as cores e uniforme do clube futebolístico preferido do pai, a fig. 

100  é  mostra  deste  procedimento.  Uma  negação  da  escolha  paterna  foi  explicitada  pela 

mudança  de  preferência  ao  clube  de  futebol  indicado  outrora  pelo  pai  para  que  o  filho 

admirasse. 

201 “A fotografia é resultante de uma escolha, de uma ocasião ou de um aspecto das relações da família que, 
habitualmente,  vem afirmar  a  continuidade  e  a  integração  do  grupo doméstico,”  como afirmou Miriam 
Moreira Leite.  LEITE, Miriam Moreira.  Fotografia e História.- Passagem do único para os múltiplos. 
Obra citada, p. 95

Figura  100 Autoria desconhecida.  Imagem da equipe de futebol de 
várzea,  Estrela  de  Prata.  Fotografia  de  Gilberto  Domingues.  
Ocasião  que  normalmente  os  filhos  dos  jogadores  eram  levados  
pelos pais nas partidas realizadas em finas de semana. As crianças 
eram  vestidas  com  o  uniforme  do  time.  Coleção  fotográfica  da  
família de Solange Caniatto. 1961.
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O privilégio de treinar quaisquer tipos de esportes, em conhecidos clubes do bairro ou 

da cidade, emprestaria status às famílias que, em função disto, fotografaram essas realizações 

das  crianças.  Algumas  artes  marciais  como  capoeira  e  judô,  consistiram  em  temas  de 

exposição e manifestação dos hábitos familiares, no caso específico, não restrito aos meninos, 

de acordo com as fig. 101 e 102.

Da mesma forma que aniversários, as festividades carnavalescas ocorridas no bairro do 

Ipiranga  foram fotografadas,  oportunidades  que  proporcionaram o  encontro  prazeroso  de 

adultos  e  crianças  fora  de  uma  rotina  quotidiana  de  vigilância  na  observação  de  regras 

habituais da infância como escovar os dentes, ir à escola, estudar, cuidar de irmãos menores, 

Figura 101 Autoria: Ieda Peres. Fotografia de Suellem Peres vestida no quimono do irmão que praticava  
judô. (detalhe). Coleção fotográfica da família de Suellem Peres. 1991.
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ajudar  nos  serviços  domésticos.  Oportunidade  para  visibilidade  de  instituições  que  se 

dedicavam a cuidar de crianças em diferentes momentos de sua infância.

Crianças fotografadas, vestidas e pintadas para participação em bailes carnavalescos 

demonstram  a  aceitação  desta  forma  de  brincar  o  carnaval,  independente  do  caráter 

apresentado pela festa, ruptura e transformações, ou ainda, caracterizada por permanências de 

práticas.  Participar  das  matinês  carnavalescas  realizadas  em  clubes  sociais  do  bairro  se 

constituía, em parte, do aprendizado e preparação para acolhimento de comemorações, desde 

há  muito  desempenhadas  pelos  adultos  familiares.  Compartilhar  a  comemoração  de  tais 

festividades  representava  a  entrada  em  novo  círculo  social  conhecido  pela  família.  A 

companhia  de  adultos  nos  registros  fotográficos  junto  a  crianças  fantasiadas,  antes  da 

Figura 102 Autoria: Miralva Reis. Sheila Reis com um berimbal, instrumento utilizado na capoeira, arte  
marcial praticada pelos seus pais. Coleção fotográfica da família de Sheila Reis. 1991.
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participação  nos  bailes  carnavalescos,  indicariam  a  condução  e  direcionamento  de 

comemorações infantis festivas, vigiadas de perto por adultos.

Para aquelas famílias que valorizavam as festividades carnavalescas houve empenho 

em proporcionar  às  crianças  a  participação nestas  festas,  circunstâncias  vivenciadas pelas 

crianças devidamente fotografadas.  As fotografias familiares registraram crianças posando 

para câmeras, fantasiadas especificamente para os bailes carnavalescos, estivessem elas com 

fantasias representando personagens conhecidos, ou ainda, vestidas com a camisa do clube de 

futebol pelo qual participava ou torcia. É o caso da fotografia de Diego Cassiano fantasiado 

de “mamona assassina” na fig. 46 do capítulo II.

Fotografias  familiares  cedidas  para  a  pesquisa,  reforçaram  o  caráter  coletivo  da 

festividade carnavalesca, imagens de crianças antes de dirigir-se aos bailes, apresentadas em 

fantasias de personagens estilizados, aceitos e imitados pelo grupo social nos salões de festas 

dos  clubes  sociais  do  Ipiranga.  Desde  pequenas,  algumas  crianças  foram  incentivadas  a 

participar  de  festividades  carnavalescas,  empenho  familiar  assinalado  nas  fotografias 

familiares instituidoras da temática para análise de imagens de crianças. O registro da festa, o 

preparo da fantasia, o pagamento da entrada nos bailes representaram insinuações de valores 

para as famílias.

Os salões dos clubes do Ipiranga foram recintos destinados a determinadas crianças do 

Ipiranga, questões econômicas os restringiram enquanto opção de divertimento aberto a todas 

crianças  do  bairro;  mesmo  assim,  apresentou  crianças  dançando  em  diversos  clubes 

recreativos sociais da região,202 oportunidade que destacou a presença infantil na prática do 

carnaval como uma tradição viva, experiência que se desenrolava desde há tempos e, que 

segundo alguns sujeitos, deveria ser continuada.

As crianças representaram possibilidades de faturamento para os grandes clubes do 

Ipiranga, que na época do carnaval promoviam bailes voltados especialmente para o público 

infantil em seus salões, reservavam as tardes dos dias de carnaval para promover matinês 

onde as crianças poderiam se divertir e desde tenra idade participar da festa popular sob o 

olhar vigilante dos adultos. O Gazeta do Ipiranga indicou através de reportagens a construção 

202 O  carnaval  do  bairro,  em  dois  momentos  selecionados,  demonstram  praticas  aceitas  e  incentivadas, 
reportagens  apresentam imagens  de  crianças  em momentos  diferenciados.  DESFILE DE CARNAVAL do 
grupo IV na Silva Bueno. GI, São Paulo,  2. mar. 1979, p. 18. -  É CARNAVAL NO IPIRANGA GI, São 
Paulo,  2. mar. 1979, p. 3. - CARNAVAL 85. GI, São Paulo,  15. fev. 1985, p. 1. -  CHUVAS VOLTAM a 
castigar o Ipíranga. Desta vez deixam muitas casa alagadas e desabrigados. GI, São Paulo, 15. fev. 1985, p. 4. - 
ENCHENTES NO CARNAVAL rotina que se repete. GI, São Paulo, 22. fev. 1985, p. 6.
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de sociabilidades para um universo infantil, facilitadora de contatos entre crianças, bem como 

sua iniciação em diversos conhecimentos aceitos por adultos, diversões que deveriam ocorrer 

para determinadas crianças, em locais seguros, fechados e valorizados.    

O Gazeta publicou anualmente reportagens sobre o carnaval acontecido no Ipiranga. Na época 

Figura 103 Autoria desconhecida. Crianças fotografadas enquanto brincavam carnaval em baile realizado  
pelo  clube  “Canto  do  Ipiranga”,  no  sub  distrito  do  Sacomã  (detalhe).  Fotografia  publicada  junto  a 
reportagem: “Musicas tradicionais e poucas fantasias,” edição 1040, p. 18. Coleção fotográfica do Jornal  
de Gazeta do Ipiranga. 02 mar. 1979.
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do carnaval, os principais clubes do Ipiranga, pelas páginas do Gazeta propagandearam  e 

noticiaram  suas  festas,203  alardearam  seus  eventos,   as  bandas  que  se apresentariam em 

seus salões,  preços, datas e horários dos respectivos bailes. Com isto, definiam o público 

esperado para freqüência em cada clube, que de modo geral, priorizavam nas propagandas o 

caráter familiar das festas  promovidas em seus salões e divulgavam a garantia de posturas 

familiares  combinadas  com segurança  e  bons  ambientes  festivos.  O  Gazeta  publicou  em 

algumas reportagens, fotografias panorâmicas de festas carnavalescas ocorridas em salões de 

clubes,  onde  se  percebem crianças  que  dançavam,  certificando  a  idéia  de  que  o  evento 

proporcionava lazer para algumas crianças do Ipiranga.  

Imagens de festas carnavalescas realizadas para crianças, em meio à década de 1980 

nos clubes do bairro, fotografadas em plano aberto, representaram a visualidade da afirmação 

do jornal de que na região, na época citada, o uso de fantasias em matinês carnavalescas 

estava em declínio de importância. Muitas das crianças fotografadas nas pistas dos salões de 

alguns clubes sociais do Ipiranga, não estavam vestidas com fantasias. O número de registros 

de crianças fotografadas com esta temática tem diminuído no decorrer dos anos, de acordo 

com o observado nos  conjuntos  fotográficos.  Em decorrência  do gradual  abandono desta 

prática comemorativa caem em desuso formas e personagens escolhidos para representar o 

lazer festivo infantil.

Por  meio de  reportagens  o jornal  noticiava a  iniciativa de  determinados clubes da 

região em fomentar a participação de crianças nos bailes para elas organizados; e nestes bailes 

carnavalescos para tentar manter o uso de fantasias promoveram concursos com premiações, 

em quesitos como luxo e originalidade, destinados principalmente aos pequenos foliões.    

O jornal  se  encarregava de  publicar  em suas  páginas,  passadas  as  festividades,  os 

nomes  dos  vencedores,  bem como,  imprimiu fotografias  das  matinês  realizadas  nos  mais 

importantes  clubes  do  grande  Ipiranga,  fig.  103  e  104,  oportunidades  em  que  algumas 

crianças foram registradas em momentos de explícita alegria. Contudo, é perceptível que nas 

fantasias  veiculadas  pelo  jornal  como  vencedor  na  categoria  luxo,  do  ano  de  1980,  os 

materiais e acabamentos utilizados na confecção da fantasia eram inferiores em qualidade, se 

confrontadas às fantasias utilizadas pelas crianças fotografadas na Coleção Iconográfica do 

203 “Outra  preocupação  do  presidente  foi  quanto  à  segurança  de  associados  e  convidados.  Todos  devem 
'brincar' a valer, à vontade, sem qualquer tumulto ou incidentes. - Afias, é o que acontece todos os anos em nosso 
carnaval. Sempre ordeiro e familiar, como mandam as tradições do clube.” CARNAVAL/85 O mais animado 
carnaval de salão de São Paulo. GI, São Paulo, 15. fev. 1985, p. 10.
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Museu Paulista, fig. 45 do capítulo II, por exemplo. 

Pinturas e fantasias estilizadas, adereços outrora regularmente encontrados nos bailes 

carnavalescos dos clubes da região, constituíram práticas que começaram a cair em desuso 

pelas crianças do bairro a partir da década de 1980, de acordo com dedução possível após 

leitura de reportagens onde o Gazeta do Ipiranga veiculou matéria contendo reclamações a 

Figura 104 Autoria desconhecida. Crianças fotografadas quando da divulgação do resultado do concurso  
de  fantasias  carnavalescos realizado  em clube  da  região.  “Musicas  tradicionais  e  poucas fantasias”,  
edição 1040, p. 18. Coleção fotográfica do Jornal de Gazeta do Ipiranga. 02 mar. 1979.
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este respeito.

As variações  na  experimentação  de  festas  carnavalescas  podem ser  percebidas  em 

reportagem do Gazeta publicada em 1985, onde os textos apontam a circunstância de que 

raras crianças freqüentadoras de algumas matinês em salões sociais de clubes no Ipiranga, 

estiveram fantasiadas. Constituiu referenciada diferença a nova forma de trajar destas crianças 

nos bailes, personagens alegóricos, uniformes de clubes de futebol, ou ainda simplesmente 

vestidas com shorts e camisetas, novas roupagens que serviram para o desfrute do carnaval. 

O declarado espanto do jornalista no texto,  quando se referiu  à falta  utilização de 

fantasias  carnavalescas  pelas  crianças  nas  matinês  realizadas  em determinados  salões  de 

clubes do Ipiranga na época, pôde expressar transformações nas comemorações familiares. O 

saudosismo foi expresso no texto através dos elogios às iniciativas destes clubes no incentivo 

à  utilização  de  fantasias  nas  matinês,  medidas  que  impediriam  transformações  nas 

comemorações carnavalescas demonstradas pelo jornal na reportagem.

Em  exercício  comparativo  entre  fotografias  de  crianças  fantasiadas  com  temas 

carnavalescos,  disponíveis  na  Coleção  Iconográfica  do  Museu  Paulista,  com  aquelas 

veiculadas  pelo  Gazeta  do  Ipiranga,  e  também com fotografias  familiares  relacionadas  à 

temática,  percebemos transformações  dos figurinos  registrados.  As fotografias de crianças 

vestidas com fantasias dos citados pierrôs, colombinas e palhaços, personagens característicos 

do  carnaval,  fotografadas  na  última  década  do  século  XIX  e  primeira  metade  do  XX, 

encontradas no arquivo do Museu Paulista, diferem das fantasias registradas pelas fotografias 

familiares e, da mesma forma, daquelas encontradas em matérias do Gazeta, produzidas entre 

a década de 1980 à 2000. As temáticas privilegiadas por estes dois últimos produtores de 

imagens sobre infância estiveram vinculadas a personagens de destaque em certos programas 

de radiodifusão e televisivos. 

O distanciamento  de  uma antiga  forma das  crianças  participarem de  alguns  bailes 

carnavalescos, iniciado com o abandono das fantasias não se repetiu no campo musical, as 

festas  continuavam  neste  período,  segundo  texto  do  jornal,  embaladas  por  marchinhas 

carnavalescas há muito veiculadas no rádio e televisão, por isso, cantadas por muitas crianças 

e adolescentes durante as festas, desvendando aspectos de permanência no baile carnavalesco 

de salão.

Entrecruzar  fotografias  familiares  sobre  infância,  com  a  temática  carnavalesca 

construídas nas duas últimas décadas do século XX às imagens confeccionadas há mais de 
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meio século antes por outros sujeitos sociais, é um exercício possível a partir do manuseio das 

fotografias  de  crianças  que  compõem  a  coleção  fotográfica  do  Museu  Paulista.  São 

exemplares que permitem a interpretação de que as crianças foram fotografadas para registrar 

investimentos  paternos  na  participação  das  festas,  o  cuidado  dispensado  pela  família  ao 

evento como forma de socialização e lazer infantil, indicadores da importância dos momentos 

registrados  para  determinados  segmentos  sociais,  distantes  daqueles  sobre  os  quais  me 

debruço,  mas  que,  de  igual  forma,  se  preocuparam  em  registrar  crianças  em  situações 

vinculadas ao carnaval.

Outro diferencial observado nos registros disponibilizados pela Coleção Fotográfica do 

Museu Paulista é o luxo das fantasias, as imagens fotografadas apresentam crianças trajando 

luxuosas fantasias, representando personagens, personificando escolhas não necessariamente 

suas. A sofisticação das fantasias fotografadas em períodos anteriores indicam experiências 

sociais, valorações familiares atribuídas, possibilidades e formas de comemoração diferentes 

das registradas atualmente. Vestidas como piratas, columbinas, Pierrôs, japonesas, palhaços, 

distantes do exemplo apresentando na referida fig. 45 do capítulo II. 

Personagens  que  explicitaram  imaginários  comemorativos  da  época.  Das  crianças 

fantasiadas, nem todas demonstram a necessária alegria do carnaval. Seus olhares sérios e 

formais, representam para as câmeras fotográficas personagens do romântico carnaval, grupos 

infantis fantasiados com requintadas vestimentas que caracterizavam práticas específicas de 

determinados grupos sociais, que, em certo sentido, estão em consonância com uma memória 

dominante valorizada pela instituição.

Festividades  de  caráter  profano e,  outras  vinculadas  à  religiosidade,  desempenham 

importante  papel  nas  experiências  de  muitas  famílias  e,  sempre  que  possível,  foram 

fotografadas, tornando-se presença abundante nos álbuns pesquisados. 

Fotografias em preto-e-branco, datadas da década de 1950, existentes na coleção de 

Solange Caniatto, tal qual a fig. 105, por exemplo, trazem imagens de crianças de ambos os 

sexos, fotografadas em cenários previamente constituídos para que o registro fotográfico fosse 

percebido como o ritual religioso da primeira comunhão. Imagens idênticas àquelas encontra-

das na coleção na Coleção Iconográfica do Museu Paulista, fotografias de crianças encarando 

frontalmente a câmera, ajoelhadas em púlpitos, vestidas convenientemente para ocasião, car-

regando nas mãos o livro de orações e o rosário, que poderiam ser disponibilizados pelas 

oficinas fotográficas, ou ainda, tomadas por empréstimo a amigos, que comporiam juntamente 



217                   

com o cuidado para com a postura corpórea, a imagem do ritual sagrado. Fotografias confec-

cionadas com meio século de espaçamento, que guardaram imagens similares de temáticas da 

primeira comunhão, onde se percebem toques do profissionalismo fotográfico, revelados nos 

cenários, iluminação, enquadramento e revelação, fig. 106.

Figura  105: Autoria desconhecida.  Aroldo Cei  fotografado representando o ritual  da 
primeira comunhão em cenário artificialmente construído por fotógrafo profissional.
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Registros  produzidos  no  final  do  século  XIX,  por  fotógrafos  profissionais  como 

Militão Augusto  de  Azevedo,  encontrados  na  Coleção  fotográfica  do  Museu  Paulista  da 

Universidade de São Paulo, entrecruzados a outras fotografias oriundas de coleções familiares 

privadas, como as existentes na coleção fotográfica de Solange Caniatto, construídas mais de 

meio século depois explicitam permanências e transformações. 

As  aparições  de  imagens 

de  crianças  foram  abundantes, 

elas podem ser notadas nos rituais 

oficiais  religiosos  católicos.  As 

primeiras  comunhões, 

compuseram  um  conjunto 

temático  que  transformou  certas 

fotografias  em  importantes 

registros  de  memória  que 

expressam valores  significativos. 

Fotografias  realizadas  em 

estúdios  fotográficos  que 

simbolizaram o importante ritual 

católico  da  primeira  comunhão 

registraram  cenários  artificiais 

compostos por simples pedestais, 

da  mesma  maneira,  que 

guardaram  requintados  oratórios 

onde crianças foram fotografadas 

para  registrar  o  importante 

momento  religioso,  social  e 

familiar.  Registro  fotográfico 

formal e religioso preparado para 

objetivos específicos. 

Os  componentes  dos 

cenários,  visíveis  no segundo plano das  fotografias de primeira  comunhão,  confirmam os 

rituais  e  explicitam  as  diferenças  e  variedade  dos  estúdios  onde  foram  executadas  as 

Figura  106:  Autoria desconhecida,  realizada na Photo Barão de  
Jaraguá.  SP.  Benedito  Antônio  de  Souza  fotografado  no  dia  da 
primeira  comunhão  em  cenário  artificialmente  construído  por  
fotógrafos profissionais. Coleção fotográfica do Museu Paulista da  
Universidade de São Paulo. 27 mai. 1945.
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fotografias,  que  funcionam  como  registros  representativos  de  datas  e  marcos  religiosos 

eternizados  enquanto  a  fotografia  existir,  exibidos  com  orgulho  por  famílias  católicas 

praticantes fervorosas. 

Embora possam ser classificados de registros relacionados a memórias da religiosidade 

católica, revelam situações fotografadas fora do ambiente da igreja. Situação creditada à difi-

culdade de execução fotográfica em ambientes fechados, época onde a utilização do flash ain-

da não era banalizada, mesmo a muitos fotógrafos profissionais. Ajoelhadas, as crianças rara-

mente compartilhavam a fotografia com um padre, a fotografia da realização do ritual sagrado 

foi transformado em momento solene, porém individualizado, comprovação de passagens reli-

giosas em que a criança aparece solitariamente.

Das  famílias  selecionadas,  grande  parte  registrou  freqüentemente  cerimoniais 

religiosos católicos nos seus conjuntos fotográficos, a religiosidade apareceu como temática 

recorrente nestas famílias que fizeram referência ao tema na apresentação das fotografias, 

destacaram a importância da religião para a família durante conversas ocorridas enquanto as 

recolhia. Foram apresentadas fotografias familiares de rituais específicos e participações em 

rituais  programados  e  desenvolvidos  pelas  igrejas.  Encontros,  batismos,  casamentos, 

primeiras comunhões, entre outros a coroação da Nossa Senhora de Fátima e a participação 

em procissões pelas ruas de São João Clímaco. 

Fotografias de preparação dos rituais da primeira comunhão levantadas pela pesquisa 

tiveram como referentes variados cenários e temporalidades. As mais antigas, com mais de 

meio século de existência, em preto-e-branco, agrupadas por intermédio da Igreja Católica de 

São João Clímaco, trazem imagens de crianças e catequistas junto à figura do padre, defronte 

à capela da região na época, conforme fig. 107, ainda nos momentos da missa solene dentro 

da  velha  da  Igreja  de  São  João  Clímaco.  Outras,  obtidas  junto  às  famílias,  demonstram 

crianças vestidas, em momentos que antecederam a cerimônia e mesmo durante a participação 

no ritual. 

Os cenários do registro formal religioso das primeiras comunhões, na primeira metade 

do século XX, previamente preparados para tal fim, trouxeram acessórios e vestimentas que 

compuseram os cenários fotográficos. As peças disponibilizadas pelas oficinas fotográficas 

representaram de simples pedestais a requintados oratórios, somados à existência da pintura 

de  Cristo,  ao  fundo  da  fotografia,  onde  crianças  ajoelhadas  registravam  o  importante 

momento  da  primeira  comunhão.  Elementos  que  por  si  só,  demonstrariam diferenças  de 
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possibilidades dos estúdios onde foram aprontadas as fotografias e, junto à postura corporal, 

que  dos  meninos  é  mais  ereta  que  a  das  meninas,  compuseram o  registro  fotográfico  e 

confirmaram o cerimonial indicando a proximidade da imagem de Cristo junto às crianças.

Fotografias realizadas no interior da Igreja de São João Clímaco proporcionaram novas 

possibilidades  de  registro  e  representação  de  imagens  de  crianças  em  situações  mais 

informais,  se  comparadas  às  fotografias  destes  mesmos  cerimoniais,  em  preto  e  branco, 

constituídas há décadas atrás. As fotografias mais recentes, confeccionadas no período de 

abrangência desta dissertação, coloridas, obtidas de algumas famílias, assim como aquelas 

encontradas na coleção da Igreja de São João Clímaco, conservaram imagens de crianças que 

partilhavam o registro fotográfico com os adultos participantes do curso de catequização. Nas 

fotografias  mais recentes,  as  imagens do batismo,  curso de catequese e  da celebração da 

primeira comunhão foram concebidas nos ambientes dos acontecimentos, a igreja e o altar 

onde o ritual ocorreu, não mais em cenários artificiais.

Figura 107 Autoria desconhecida. Crianças da turma catequistas defronte a Igreja Católica de São João  
Clímaco.  Atividades  religiosas  e  sociais  eram desenvolvidas  com as  crianças  do  bairro,  através  da  
Igreja. coleção fotográfica da Igreja de São João Clímaco. 1952.
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Imagens que evidenciam e sedimentam as importâncias dos rituais e do passo religioso 

na vida das crianças. O padre e o catequizador, tornaram-se ao mesmo tempo, sujeitos das fo-

tografias, segundo observado nas fig. 108 e 109. Novas possibilidades de fotografias decor-

rentes da popularização do flash,  somado à redução do tamanho das máquinas fotográficas, 

circunstâncias que certamente influenciaram no aparecimento destes novos sujeitos do regis-

tro fotográfico das famílias católicas. 

Os fotógrafos transformaram instantes de vivências religiosas em cenários de exposi-

ção  infantil,  registraram  momentos  de  ocorrências,  que  poderiam ser  denominados  como 

espontâneos, quando as crianças foram fotografadas durante os acontecimentos.

A criança necessariamente não mais será registrada em cenários artificiais, com pintu-

ras da imagem de Cristo ao fundo, sua vestimenta não obrigatoriamente será formal e ela não 

encenará  o  solene  ritual  católico.  Embora  nos  batizados  e  primeiras  comunhões 

prevalecessem o branco como cor das vestimentas, nas fotografias tiradas na década de 1990, 

Figura 108 Autoria desconhecida. Fotografia de Antônio e Francisca Maldonado, o padre Benno, no  
momento  do  batismo  de  Cristina  Maldonado.  Ritual  acontecido  na  Igreja  Católica  de  São  João  
Clímaco. Coleção fotográfica da família de Cristina Maldonado. 1988.
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é  perceptível  a  transformação  das  vestimentas  utilizadas  se  compararmos  fotografias 

separadas  temporalmente  apenas  por  décadas.  Rituais  que  trazem  também  nas  roupas 

utilizadas pelos sujeitos da ação a identificação de sua marca.

Nas fotografias religiosas familiares,  na fig. 7 do capítulo I, nas  fig. 108 e 109, em 

determinadas reportagens dos jornais, bem como na coleção da Igreja de São João Clímaco 

encontramos representada a figura do padre Benno, líder religioso local, considerado como 

Figura 109: Autoria: Celeste Pires. Primeira comunhão de Marcos Pires Pires com padre Benno na Igreja  
de São João Clímaco. Coleção fotográfica da família de Débora Pires. 1996.
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pitoresco em reportagem jornalística204. Responsável, junto com seu rebanho, pela construção 

da Igreja Católica de São João Clímaco, prédio despojado, que passa por reforma durante o 

decorrer da pesquisa com previsão de conclusão em 2006. O padre Benno foi responsável pela 

celebração do batismo e comunhão de muitas das crianças católicas moradoras na região, o 

que lhe garantiu visibilidade nas fotografias de numerosas famílias de São João Clímaco. A 

difusão da imagem do padre nos jornais locais decorreram das relações do padre com estes 

jornais que se vangloriavam em proporcionar espaços para manisfestação do religioso. 

Pôde  ser  verificado  um  prazer  explícito  nos  comentários  das  mães  que  ainda 

conseguem articular a prática religiosa familiar na igreja católica tradicional e carismática, ou 

ainda na Igreja Evangélica. 

Por outro lado, neste contexto, o fato de as mães não mais poderem conduzir a vida 

204 Fotografias do padre Benno e da Igreja de São João Clímaco, foram publicadas em numerosas reportagens, a 
exemplo da reportagem em questão é; UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA. publicada na edição nº 4. 
Jornal São João Clímaco. São Paulo, 27 jul. 1994, p. 3.

Figura 111. Autoria: Miralva Reis. Fotografia de 
ritual  religioso  evangélico.  Onde  Sheila  Reis  e  
batizada na Igreja Universal do Reino de Deus.  
As  vestimentas  específicas  do  ritual  podem  ser  
percebidas.  Coleção  fotográfica  da  família  de 
Sheila Reis. 2000.

Figura 110. Autoria: Miralva Reis. Fotografia de 
ritual  religioso  evangélico.  Onde  Sheila  Reis  e  
batizada na Igreja Universal do Reino de Deus. As  
vestimentas  específicas  do  ritual  podem  ser  
percebidas.  Coleção  fotográfica  da  família  de 
Sheila Reis. 1999.
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religiosa dos filhos, assim como, a freqüência à igreja, como fizeram antigamente, apareceu 

nas nossas conversas como insatisfação declarada, exacerbações do sentimento de nostalgia 

frente a fotografias de rituais católicos experimentados pelas crianças outrora. Fotografias que 

consideradas provas documentais do encaminhamento religioso prestado as crianças pelos 

pais, registros de batismos, primeiras comunhões, crismas, representam motivos de orgulho 

para muito dos pais religiosos que entendem ser seu direito e dever, nortear à vida religiosa 

dos filhos. Mães que denominaram como lamentável o distanciamento dos filhos das práticas 

religiosas. 

Fotografias  com temáticas  religiosas  foram à  tônica  da  coleção  reunida  na  Igreja 

Católica  de  São  João  Clímaco,  imagens  concebidas  em  diferentes  oportunidades  que 

registraram encontros sócio-religiosos, inicialmente do lado de fora do templo, provavelmente 

por questões da técnica fotográfica e do pequeno espaço interno da construção, fig. 107. Mais 

recentemente crianças, com seus pais, se fizeram fotografar dentro da igreja. Com a utilização 

das  pequenas  câmeras  fotográficas  foi  possível  congelar  partes  dos  acontecimentos  em 

registros fotográficos, como pode ser percebido pelo entrecruzamento das fig. 107, 108 e 109.

A mobilidade  da  câmera  fotográfica,  do  mesmo modo,  possibilitou  que  o  registro 

fotográfico  fosse  humanizado  pela  presença  dos  agentes  sociais  que  participavam  das 

cerimônias,  durante  o  momento  em que  ocorreram.  Diferente  da  fotografia  simbólica,  a 

exemplo do que acontecia com as fotografias da primeira comunhão, registros concebidos em 

cenários artificiais que se prestavam para que as participações nos rituais ficassem registradas 

fotograficamente. 

As representações de experiências religiosas católicas estão presentes nos diferentes 

conjuntos fotográficos familiares consultados. Dona Sandra, mãe com quem tive contato, diz 

que hoje freqüenta uma igreja católica ligada à Renovação Carismática pela oportunidade de 

participação no alegre culto. Naquelas famílias que outrora assumiram o catolicismo como 

religião, mas que hoje, congregam em religiões evangélicas, como é o caso da família de 

Suellem Peres, pode-se perceber que as fotografias dos rituais católicos vivenciados pelas 

crianças foram guardadas; contudo, a relevância delegada ao ritual atualmente, é desviada da 

religiosidade  nele  impregnada,  constatação  possível  a  partir  da  seleção  e  exposição  das 

fotografias pela família evangélica citada. Quando inquirida sobre a existência de fotografias 

sobre o batismo das crianças, D. Ieda, hoje pentecostal, não apresentou fotografias do ritual 

católico ocorrido na igreja; em seu lugar, emprestou fotografias concebidas no dia do evento, 
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registros na casa da família, no momento da recepção realizada “para os padrinhos”205 depois 

do ato litúrgico, uma comemoração privada aos familiares.

Contabilizando  fotografias  apresentadas  pelas  famílias  com  temas  religiosos 

percebemos  a  predominância  dos  registros  de  cerimoniais  católicos,  fotografias 

confeccionadas dentro das  igrejas  nos diversos momentos  da infância.  No entanto,  foram 

distinguidas  fotografias  de  cerimoniais  de  uma  igreja  evangélica  específica,  as  demais 

famílias de evangélicos não apresentaram fotografias de qualquer dos momentos rituais da sua 

religiosidade. 

Esta nova imagem da religiosidade presente no conjunto documental fotográfico de 

Sheila Reis, visualizada nas fig. 110 e 111, por exemplo, que representam ritos de passagem e 

graduação em funções religiosas internas, da Igreja Universal do Reino de Deus. Imagens 

fotográficas de “um novo tipo de igreja evangélica, inédito no Brasil,”206 concebidas com o 

consentimento, senão incentivo, por parte da igreja. Fotografias exibidas para pesquisa em 

meio a  um misto de desconfiança e  orgulho,  imagem paralelas àquelas  construídas  pelos 

praticantes do catolicismo. A eternização de significativos momentos religiosos para membros 

de algumas famílias.

 ... essas igrejas rapidamente constituem para esses novos trabalhadores que 
chegaram  aos  grandes  centros  urbanos  os  laços  de  solidariedade  primária,  (...), 
dando-lhes  enfim  o  sentimento  de  pertencimento  que  falta  na  grande  cidade, 
absorvendo-os numa comunidade.207 

Realçando o papel sócio-religioso do neopentecostalismo, a afirmação de Maria Lúcia 

Montes foi corroborada pela constatação de d. Ieda, quando afirmou que seu pai, nordestino 

de  nascimento,  afastado  dos  seus  círculos  de  parentesco  e  relacionamento,  sentia-se 

importante na função de abrir a Igreja Evangélica do bairro que freqüentava para os cultos 

semanais, local onde exercitava sociabilidades entre familiares e conterrâneos e irmãos na 

religião.

205 Comentário feito por D. Ieda Peres, em conversa sobre fotografias executadas nos rituais religiosos.
206 Maria Lúcia montes citou que dentre as Igreja envangélicas fundadas no Brasil uma das “mais conhecidas 
representantes à Igreja Universal do Reino de Deus, (...), diversificando suas atividades e formas de atuação a 
ponto de definir um perfil próprio, (...) onde configuram o que veio a ser chamado de”neopentecostalismo”. 
Prática religiosa seguida por metade das famílias pesquisadas. MONTES Maria Lúcia, - As figuras do sagrado: 
entre público e o privado. Obra citada, p. 85.
207 MONTES Maria Lúcia, - As figuras do sagrado: entre público e o privado. Obra citada, p. 84. 



226                   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomar a fotografia como fonte histórica privilegiada na dissertação, representou um 

desafio  que,  ao  invés  de  fornecer  respostas  conclusivas,  suscitou  novas  dúvidas  e 

questionamentos sobre a utilização da fotografia enquanto fonte na pesquisa histórica. Para 

desenvolver esta pesquisa utilizei-me de coleções fotográficas criadas por diferentes sujeitos 

sociais, com o objetivo de refletir sobre trajetórias, visualizar ações praticadas por sujeitos e 

instituições. Minhas reflexões resultam deste tempo presente.

Olhar de perto, manusear estes documentos fotográficos conversar com os criadores, 

relacioná-los a outras abordagens sobre o tema apontou para indicações de crenças, de valores 

expressos por fotógrafos e fotografados. Assim, ao observar o registrado pelo fotógrafo na 

concepção da imagem, entendo a subjetividade que acompanha a interpretação e leitura de tal 

fotografia. Passei então, a entende-la como suporte material de memória, que pode suscitar 

lembranças sobre as cenas registradas e outras que podem surgir a partir delas.

Entendo a  fotografia  enquanto  imagem capturada  de  uma fração  do  real;  imagens 

fixadas que podem apresentar em seus registros, experiências comuns ao modo de vida de 

segmentos sociais; imagens em suportes físicos que representam parte do quotidiano; registros 

que se prestam como mostras documentais visuais das transformações físicas de paisagens e 

pessoas e das circunstâncias em que elas vivenciaram experiências. Portanto, a fotografia é 

concebida nesta dissertação como documento que revela interações entre objetos e sujeitos, 

resultado de opção consciente para perpetuar acontecimentos considerados importantes. Os 

padrões  técnicos  e  estéticos  registrados  nas  fotografias,  nas  circunstâncias  específicas, 

importam na medida que permitem expressar a idéia do fotógrafo.

Fui levado pela pesquisa a acreditar que a continuidade e acentuação da popularização 

da fotografia em diferentes camadas sociais chegaram até as famílias das quais me aproximei 

e,  possibilitaram  que  elas  pudessem  registrar  sistematicamente  os  eventos  considerados 

significativos. A câmera portátil, o flash automático e mais recentemente a fotografia digital 

proporcionaram novas opções para o ato de captar e perpetuar imagens. O barateamento do 
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custo de produção da fotografia influenciou diretamente na possibilidade de acesso a este 

sistema de fixação da imagem pessoal. A proximidade com a câmera fotográfica permitiu o 

manuseio intencional dos fotógrafos que criaram registros de espaços em determinado tempo, 

eternizaram modos como crianças deste segmento social viveram, comportaram-se, vestiam-

se, comemoraram e dançaram. 

Considero ainda que as fotografias que representaram imagens com crianças e adultos, 

parentes e amigos, resultaram das facilidades em criar,  reproduzir e divulgar imagens das 

crianças junto aos círculos familiares, o que proporcionou a existência de movimentos de 

circulação e inserção de fotografias de crianças em grupos sociais mais amplos. Ao aumentar 

a  exibição  de  imagens  com crianças,  a  fotografia  garantiu  aos  pequenos  integrantes  das 

famílias visibilidade junto àquele grupo, circunstância que facilitou a inserção e aceitação no 

grupo com o qual a criança passou a ser fotografada. 

Por  seu lado,  algumas mães  com quem conversei,  qualificam as  fotografias  como 

objetos  de  veneração  em virtude  de  acreditarem que  elas  registram realizações  sociais  e 

transformações  sócio-familiares,  crêem  ainda,  que  elas  expõem  outras  temporalidades, 

permitem comparações e percepções das transformações ocorridas.  A partir  da análise do 

registro  fotográfico,  sujeitos  fizeram  considerações  e  julgamentos  sobre  progressos  e/ou 

retrocessos vivenciados pelas famílias.

O  trabalho  com  as  fotografias  permitiu  perceber  iniciativas  e  intencionalidades, 

preceber as mensagens que constituíram os cenários, que direcionaram leituras e emprestaram 

às  fotografias  significações  de  memórias  particulares.  Símbolos,  números  e  frases  foram 

abundantemente perceptíveis nas fotografias de festas de aniversários de crianças. Mensagens 

que estiveram fixadas nas paredes, em estampas das toalhas que cobriam a mesa do bolo de 

aniversário, elementos que remetem a outras discussões relacionadas aos universos infantis.

Obtive,  baseado  no  procedimento  de  catalogação  das  fotografias  coletadas  das 

famílias,  um  apontamento  dos  temas  mais  freqüentes  de  narrativas  fotográficas  sobre 

infâncias, indicações que revelam a importância da experiência de fotografar na coesão do 

grupo familiar, quanto mais importantes são os acontecimentos, maiores as quantidades de 

fotografias executadas. Os álbuns fotográficos representam essas preferências, e a inclusão de 

novas  fotografias  com  a  mesma  temática  sedimentam  a  relevância  do  acontecimento. 

Registros incorporados a conjuntos maiores de imagens fotográficas que foram aumentados e 
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conservados com múltiplos objetivos,  aos quais  procurei  dar visibilidade como formas de 

representação da imagem da criança.

Ao  tomar  especificamente  fotografias  de  crianças  como  objeto  de  análise,  é 

perceptível  que  as  representações  de  experiências  infantis  estiveram vinculadas  a  grande 

diversidade  temática.  Os  fotógrafos,  geralmente  adultos,  fotografaram  intencionalmente, 

fixaram em memórias visíveis, bens materiais, práticas culturais e, a participação de crianças 

em atividades didático-recreativas, como por exemplo em comemorações, múltiplas festas, 

jogos, lazer e momentos da religiosidade de determinado segmento social.

As  festas  familiares  tanto  quanto  os  carnavais  foram  constituídos  em  momentos 

privilegiados para representar crianças felizes, a dançar e cantar, experiências direcionadas 

pela família, pretensamente consideradas saudáveis e seguras. A religiosidade, a exemplo dos 

temas mais fotografados, é presença abundante no álbum de algumas famílias, imagens que 

guardaram a  participação  das  crianças  em festas  e  rituais  religiosos,  ocasiões  em que  os 

cenários das fotografias foram residências e igrejas. Mães que praticaram e preservaram a 

religiosidade  na  família,  apresentaram  significativas  quantidades  de  fotografias  com  a 

temática o que aponta para a importância da religiosidade para estas famílias, entendida por 

algumas mães como fator de união familiar.

Quando realizamos a leitura de fotografias para reconhecê-las, baseamo-nos em nosso 

conhecimento do mundo, conhecimento dos espaços em que aconteceram e das relações que 

representaram. Considero que a fotografia eterniza na sua imagem os papéis desempenhados 

pelas crianças no seio das famílias e dos grupos sociais,  nos seus momentos de alegria e 

descontração, bem como nas datas solenes, em cerimoniais e ocasiões do quotidiano. A leitura 

e interpretação de fotografias nos remetem a valores e práticas culturais que oferecem valiosas 

pistas sobre crenças e vivências de crianças. 

A  análise  comparativa  das  fotografias  coletadas  com  a  mesma  temática.  quando 

levados  em conta  os  registros  fotográficos  pertencentes  a  diferentes  acervos  fotográficos 

como os do Museu Paulista, dos jornais analisados e das famílias, proporcionou a constatação 

de que os objetos explicitados nos cenários de fundo das fotografias variaram de acordo com 

as condições, possibilidades e disponibilidades dos estúdios fotográficos, quando executada 

por um fotógrafo profissional. Dos interesses dos jornais locais em veicular reportagens que 

representaram desejos dos seus anunciantes. Nas fotografias familiares os cenários de fundo 



229                   

exibem aspectos e possibilidades sócio-econômicas, constatação possível também a partir da 

abordagem de fotografias pertencentes a uma mesma coleção.

Percebi também, que os cuidados dirigidos aos registros fotográficos podem revelar o 

relacionamento dos sujeitos com estes objetos de memória, da mesma forma que as maneiras 

como expõem suas fotografias indicaria desejos de mostrar certas imagens de experiências 

vividas e registradas. Para pensar o circuito social de exposição atual destes registros, tomei 

como foco de análise no trabalho, os locais, as formas de exposição e acondicionamento das 

fotografias que por sua vez, apontam a importância destas para os sujeitos.

Relações sócio-familiares foram reafirmadas e continuadas, delegando à fotografia, 

funções de (re) alimentadora e solidificadora destas relações sociais, confirmação dos laços 

afetivos e acolhimento dos pequenos que revelam a importância das crianças nas relações 

familiares.  Garantir  visibilidade às relações de parentesco,  certificar relações sociais entre 

famílias,  estão  entre  as  funções  delegadas  às  fotografias  de  crianças,  principalmente  as 

familiares. Além de fotografias de famílias, abordei na dissertação experiências de fotografar 

na escola “Presidente Tancredo Neves,“ na Igreja católica de São João Clímaco e Casa da 

Criança Santa ângela, com o intuito de perceber as possibilidades de representações sobre 

crianças, nela registrados.

As famílias que freqüentei, os membros da Igreja católica de São João Clímaco, os 

colaboradores da Casa da Criança Santa Ângela, os jornais abordados e funcionários da escola 

“Presidente Tancredo Neves” foram responsáveis  pela  criação de imagens fotográficas  de 

crianças, geralmente alegres, que se divertiam cantando e dançando. Cada qual em seu tempo 

e com objetivos específicos, representaram e perpetuaram realizações das crianças sob sua 

responsabilidade. 

Quando contextualizei estes sujeitos nos seus espaços de ação, com seus modos de 

vida, nas suas vontades e aspirações, percebi simbologias expressas nas fotografias por eles 

concebidas,  o  cultivo  da  religiosidade,  higiene  e  a  valorização  das  relações  familiares 

apareceram como aspectos possíveis de ser captados na leitura das fotografias de crianças. Há 

casos em que a fotografia se presta como elemento de distinção, representando ligações a 

grupos de pertença, ao mesmo tempo que revela aqueles que não eram pares sociais. Grande 

parte  destas  imagens  exibem  cenários  artificiais  intencionalmente  construídos,  que 

dependeram da vontade e situação sócio-econômica das famílias. 
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As opções familiares do que registrar fotograficamente expressam preferências sobre 

práticas que apresentaram acessos de usos e consumos que acompanharam as crianças durante 

a  infância.  Momentos  de  lazer  fotografados  onde  meninas,  mas  sobretudo  meninos, 

carregaram nas camisetas, escolhas dos pais, por vezes dos avós, transmitidas através das 

gerações da família.  Nas fotografias familiares amadoras percebo expresso,  por meio dos 

detalhes, elementos que fizeram parte dos cabedais culturais dos fotógrafos e fotografados, 

em diversos graus de interferências e filtragens. 

Censuras  sobre  imagens  com  famílias  expostas  aconteceram  de  forma  declarada, 

como algumas famílias assumiram sem pudores em conversas, e de forma velada, perceptível 

quando revolvi  junto às  famílias,  os conjuntos fotográficos,  nas  triagens de coleta  para a 

pesquisa.  Os  álbuns  fotográficos  visualizados  certamente  sofreram  censuras  prévias  no 

momento do pós-revelação e na montagem das imagens que seriam expostas como memória 

familiar. As memórias fotográficas familiares que devem ser exibidas em público resultam 

destas escolhas. 

Além das imagens que expressam alegria e convívio harmonioso, as famílias guardam 

fotografias que fazem parte de um passado que se quer esquecer, e que não desejam expor. 

Como por exemplo, a fotografia de um casal, com os filhos, representação de uma família que 

não existe mais, em conseqüência do casal estar separado legalmente na atualidade. A Casa da 

Criança  Santa  Ângela,  e  também  os  jornais  locais  abordados,  em  tom  de  denúncia, 

registraram imagens com crianças que diferiam daquelas harmoniosas encontradas nos outros 

conjuntos fotográficos. Segundo seus próprios interesses expressaram imagens com crianças 

sem o aspecto saudável e feliz.

Os  registros  dos  primeiros  anos  de  idade  das  crianças  apresentados  pelas  mães, 

normalmente  foram  acompanhados  por  afirmações  da  consideração  pessoal  de  que  as 

fotografias se prestam como registros fidedignos de realizações do casal, no caso específico, a 

fotografia dos filhos representa o bom desempenho dos papéis materno e paterno nesta fase 

do casamento, fazem parte de um universo social em que se valoriza a família nuclear com 

pai, mães e filhos.

As  festas  se  constituíram  em  oportunidades  privilegiadas  para  que  adultos 

fotografassem  crianças,  sujeitos  recorrentes  nos  conjuntos  fotográficos  abordados,  em 

recepções  reservadas  a  pessoas  de  círculos  restritos  da  intimidade familiar,  ou ainda,  em 
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festividades  públicas  onde  participavam pessoas  desconhecidas  das  crianças.  Geralmente, 

pode  ser  percebido  nas  imagens,  que  as  crianças  fotografadas  nos  contextos  festivos  se 

deixaram fotografar, condição revelada pelo contentamento em ser fotografadas, explicitado 

pela forma como as crianças se comportaram frente às câmeras.

Tanto quanto nas festas familiares, as crianças foram fotografadas em festas coletivas 

acontecidas nas associações e clubes da região; dentre elas, o carnaval e as festas juninas 

garantiram visibilidade para a imagem de crianças. A escola “Presidente Tancredo Neves” e a 

Casa da Criança guardam fotografias de crianças que se divertiam sob sua responsabilidade 

nas festas organizadas. Os jornais divulgaram em reportagens, imagens com crianças durante 

os períodos de festividades, principalmente com o intuito de fazer propaganda da festa, do 

produto e do responsável pela organização. A valorização condição de ser criança fomenta a 

exposição da imagem de crianças felizes.

Festas  de  aniversários  onde  crianças  foram  fotografadas  junto  a  adultos, 

particularmente  quando  recebiam  pacotes  embrulhados  com  presentes,  perenizaram  a 

presença  de  ilustres  convidados,  além  de  que,  a  quantidade  e  qualidade  dos  presentes 

recebidos,  registrados nas fotografias,  podem ser tomadas como elementos indicadores da 

importância social dos pais e dos filhos nos seus círculos de amizades. Em certa medida, as 

condições sócio-econômicas dos convidados apareceram refletidas nos presentes oferecidos, 

opções  do  significado  de  presentear  crianças.  Nas  fotografias  familiares  que  registraram 

aniversários,  percebemos  constantemente  a  presenças  de  iconotextos.  Faixas,  cartazes  e 

números que transmitiram saudações e proporcionaram memórias de referências temporais ao 

aparecerem registradas ao fundo de muitas fotografias. 

As  famílias  continuam  a  fotografar  suas  crianças,  atividade  facilitada  pelas 

diversificadas tecnologias atualmente disponíveis para consumo no mercado de equipamentos 

eletrônicos. Aparelhos e técnicas próprios para a fixação e o armazenamento de imagens, que 

permitem  a  elaboração  de  narrativas  fotográficas,  possibilidades  acessíveis  às  famílias 

selecionadas.  Neste  último caso,  para  destacar  aqueles  que  hoje  têm como prioridade  de 

consumo  equipamentos  fotográficos,  tomo  como  exemplo  uma  das  conversas  sobre 

fotografias, onde Suellem Peres, uma das crianças fotografadas, pediu para sua mãe um novo 

cartão de memória para sua câmera fotográfica digital, e ouviu como resposta que muitos dos 

seus registros quando criança, foram concebidos em uma máquina fotográfica, que era tomada 
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por empréstimo de sua cunhada, para registrar ocasiões que a família criaria uma memória.

Alguns conjuntos fotográficos, a exemplo dos constituídos pelos jornais estudados, 

pela Casa da Criança Santa Ângela, apresentam grande similaridade temática nas imagens 

fotográficas  de  crianças.  A condição  de  "carentes"  foi  um papel  socialmente  criado  para 

desempenhar funções, entre elas, o de sensibilizar o público leitor da fotografia em prol das 

crianças  de  quem se  retratavam. A representação da imagem da  favela  é  outro  exemplo, 

barracos  as  margens  de  córregos  transformados  em esgoto  a  céu  aberto,  interligados por 

precárias pontes de madeira. Registros concebidos para validar narrativas criadas e difundidas 

em  reportagens,  justificar  gastos  financeiros,  demonstrar  trabalhos  desenvolvidos  como 

realizações  pessoais  e  profissionais.  Fotografias  que evocaram imagens com crianças  que 

passavam por dificuldades financeiras e sofriam privações em relação à moradia e consumo.

A Igreja católica de São João Clímaco continua a se prestar enquanto cenário para 

numerosas fotografias familiares executadas durante os rituais religiosos católicos a que as 

crianças são submetidas. Igreja, que por seu lado, alimenta o próprio conjunto fotográfico 

com imagens da formação religiosa de crianças, das missas, procissões e encontros sócio-

religiosos programados, dos quais, muitas das crianças do bairro participam. Fotografias que 

representam a forma como a Igreja deseja ver a família e nela as crianças.

O atual padre é um entusiasta da manutenção e ampliação do conjunto fotográfico da 

Igreja.  Como tal,  incentiva  o  registro  sistemático  das  atividades  desenvolvidas  na  Igreja, 

particularmente  aquelas  em que  as  crianças  são  sujeitos  principais  da  ação.  Através  das 

fotografias lá existentes pode se perceber o intuito do padre em valorizar a evangelização, a 

participação e a atuação de famílias do bairro que freqüentavam as atividades realizadas na 

Igreja.  A presença de muitas  crianças  indica a  Igreja  como parte  importante  na vida das 

famílias e nas formas como as crianças devem ser orientadas para a educação religiosa.

Os álbuns onde estão armazenadas as fotografias da Casa da Criança, construídas na 

década de noventa do século passado,  estão em boas condições físicas de conservação. Os 

cuidados dispensados no manuseio e armazenamento revelam a importância para a instituição, 

dos  denominados  registros  de  memória,  gravados  pelas  fotografias.  Imagens,  que 

proporcionam observar  a  respeito  de  crianças,  denominadas  carentes;  meninos  e  meninas 

assistidos pela instituição. 

Ficou aparente  na análise das fotografias,  as  transformações ocorridas na Casa da 
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Criança Santa Ângela nas diversas fases de existência e localização na região da favela de 

Heliópolis.  Discutir  sobre  as  fotografias  guardadas  nestes  álbuns,  significa  igualmente, 

absorver  como  os  sujeitos  envolvidos  com  a  preservação  de  memórias  dispuseram  as 

fotografias enquanto registros visuais de realizações. Ao analisar as fotografias sobre crianças 

compostas por membros da Casa da Criança Santa Ângela na década de 1990, é pertinente a 

interpretação de que os cenários registrados no fundo das imagens fotográficas, compunham 

parte fundamental dos objetivos a serem perpetuados pelo fotógrafo. Registro das condições 

de existência a que estas crianças estavam submetidas durante sua estadia na Casa da Criança. 

Os cuidados com a alimentação e a instrução educacional estão dentre os trabalhos 

prestados  pela  instituição,  exibidos  no  segundo  plano  do  enquadramento  das  fotografias; 

imagens que registraram o trabalho da Casa da Criança Santa Ângela. O atendimento prestado 

pela  instituição  ganha  amplitude  com  o  passar  dos  anos.  No  Natal  de  2006,  a  creche 

conseguiu distribuir para as crianças de Heliópolis, mais de mil e oitocentas “sacolinhas de 

natal”. Entretanto, este esforço não é suficiente para atender a todas as crianças necessitadas 

do bairro, que segundo o atual administrador da Casa da Criança, são em número aproximado 

de três mil  aguardando vagas em creches e  instituições de apoio à infância  na favela  do 

Heliópolis. Dado que demonstra a importância da Casa das Crianças para os moradores do 

bairro,  que,  diante  de  dificuldades  econômicas,  encontram nestas  instituições  aliados  nos 

cuidados para com os filhos.

Sobre as publicações tomadas como fonte de pesquisa, e que cabe salientar que o 

Gazeta do Ipiranga, ainda circula semanalmente e,  veicula em suas edições mais recentes 

páginas coloridas, reflexos da sofisticação da indústria gráfica jornalística. A partir de 2005, 

sofreu uma transformação significativa,  pois  passou a  ser vendido em algumas bancas de 

jornal do bairro; embora, continue sendo distribuído gratuitamente em algumas ruas do “Alto 

Ipiranga”, bem como, a retirada do exemplar semanal na sede do jornal não represente custo 

para  o  leitor.  A  linha  editorial  e  a  forma  de  confecção  do  jornal  não  foram  alteradas 

significativamente; em conseqüência, as oportunidades para a veiculação de narrativas sobre 

infâncias pouco foram transformadas.

O jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano” completou em 2006, dez 

anos de publicação ininterrupta da sua terceira série editorial, período em que se consolidou 

como  canal  informativo  entre  a  administração  condominial  e  os  moradores  do  conjunto 
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habitacional.  Pelas  suas  páginas,  as  crianças  que  ganharam visibilidade,  e  que  ainda  são 

sujeitos de reportagens, foram constituídas, na maioria das oportunidades, a partir de uma 

visão depreciadora,  como infratoras  de normas e  potenciais  causadores  de problemas aos 

moradores do residencial. 

Em menos de duas décadas após sua construção, a escola "Tancredo Neves", ganhou 

destaque,  entre  as  demais  escolas  da  rede  pública  estadual  onde  está  lotada.  Em  2000 

alcançou  conceito  máximo  ao  ser  classificada  entre  entre  as  oito  melhores  escolas  da 

Delegacia  Regional  de  Ensino  Centro-Sul.  No  ano  de  2005  foi  citada  em  reportagem 

jornalística, como uma das vinte escolas, mais procuradas da rede pública estadual paulista, 

uma  das  cinco  relacionadas  na  capital  do  Estado.  Condição  que  enche  de  orgulho  seus 

professores, funcionários e alunos.

As crianças que estudam na escola "Tancredo Neves" trabalham sua memória familiar 

nas  aulas  de  História,  participando  do  projeto  "Documento  Identidade  e  Memória", 

oportunidade  para  a  discussão  sobre  a  confecção  e  utilidade  dos  documentos  oficiais  e 

particulares  criados.  Exercício  que  ajudou  a  despertar  a  consciência  da  importância  da 

construção e preservação de documentos familiares, particularmente das fotografias.

Terminada esta dissertação aquelas crianças que fizeram parte do início da pesquisa já 

não são mais as mesmas, nem eu sou mais o mesmo. Aliás continuo a ministrar aulas na 

Escola  Estadual  “Presidente  Tancredo  Neves”,  porém,  alimento  novas  perspectivas 

profissionais, outras concepções de infância, docência e das formas de ser na escola e no 

Ipiranga. Vejo a fotografia como documento que permite pensar para além dela, suporte este 

com imenso potencial de pesquisa. Procuro assim, adequar as novas experiências advindas do 

curso de mestrado ao meu fazer didático.
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FONTES DE PESQUISA

FONTES JORNALÍSTICAS – TEXTOS E IMAGENS

Jornal O Estado de São Paulo. São Paulo. Março 2000.
Jornal Folha de São Paulo. São Paulo. Março 2000.
Jornal Gazeta do Ipiranga. São Paulo. Edições décadas 1980 e 1990.
Jornal de São João Clímaco. São Paulo. Edições ano 1994 - 1995.
Jornal Metro News – São Paulo. Março 2000.
Jornal Diário Polular. São Paulo. Março 2000.
Jornal Informativo do Conjunto Residencial “São Caetano.” São Paulo. Edições décadas 1980 
e 1990.

FONTES ICONOGRÁFICAS – FOTOGRAFIAS 

Coleção fotográfica da família de Renata e Diego Cassiano.
Coleção fotográfica da família de Sheila Reis. 
Coleção fotográfica da família de Cristina e Rafael Maldonado. 
Coleção fotográfica da família de Débora e Marcos Pires. 
Coleção fotográfica do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 
Coleção fotográfica familiar de Solange Caniatto. 
Coleção fotográfica da família de SuellemPeres.
Coleção fotográfica da Casa da Criança Santa Ângela. 
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