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RESUMO 
 
NOCETTI, Caroline.  Lugar de Memória: um estudo sobre a Vila Romana (SP). 
2021. 200f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida. 
 
O vertiginoso processo de verticalização da Vila Romana, pertencente ao Distrito da 
Lapa, região oeste do Município de São Paulo, apaga o que um dia foi um dos bairros 
industriais mais importantes da cidade. O objetivo deste trabalho é refletir sobre a 
constituição da Vila Romana como um lugar de memória em construção na Metrópole 
Paulistana, a partir da memória coletiva de seus sujeitos, das iniciativas da sociedade 
civil em prol da preservação de prédios históricos e das múltiplas identidades que 
constituem este território em profunda modificação. Com base em autores como 
Halbwachs (1990), Nora (1993) e Hall (1996; 1997; 2001; 2003), foram analisadas 6 
escutas de moradores antigos do bairro, amparadas pelo método da história oral, que 
nos mostram como as experiências individuais e coletivas desses sujeitos contribuem 
para o entendimento do grupo em um determinado espaço. Percebemos que entender 
as relações subjetivas entre identidade, memória e território podem ser fundamentais 
para contribuir com uma participação política mais efetiva e democrática, dentro do 
universo das memórias dos moradores desta região de São Paulo. 
 
 
Palavras-chaves: Memória Coletiva. Lugar de Memória. Memória do Lugar. História 
Oral. Identidade. Vila Romana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

NOCETTI, Caroline. Place of memory: a study about Vila Romana (SP). 2021. 200f. 
Dissertation (Master of Philosophy) – School of Arts, Sciences and Humanities, 
University of São Paulo, São Paulo, 2021. Corrected version. 

 
The vertiginous verticalization process of Vila Romana, part of the District of Lapa, in 
the western region of São Paulo, erases what was once one of the state’s most 
important industrial neighborhoods. The aim of this work is to reflect on the constitution 
of Vila Romana as a place of memory – a concept under construction in the Metropolis 
of São Paulo, based on the collective memory of its subjects, initiatives by civil society 
in favor of the preservation of historical buildings and the multiple identities that shape 
this territory in severe modification. Influenced by the work of authors such as 
Halbwachs (1990), Nora (1993) and Hall (1996; 1997; 2001; 2003), 6 testimonies by 
former residents of the neighborhood were analyzed, supported by the oral history 
method, which show us how individual and collective personal experiences contribute to 
the understanding of the group in a given space. We realized that understanding the 
subjective relationships between identity, and place can be fundamental to contribute to 
a more effective and democratic political participation within the universe of memories of 
the residents of this region of São Paulo. 
 
Key-words: Oral History. Identity. Place of Memory. Collective Memory. Memory of the 
Place. Vila Romana 
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... mas a cidade não conta seu passado, ela o contém 

como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, 

nas grandes janelas, nos corrimões das escadas, nas 

antenas dos para-raios, nos mastros bandeiras, cada 

segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, 

esfoladuras... (CALVINO, 2003, p.7) 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Ligada a um modo de vida e a uma paisagem rural/industrial não tão distante, 

a Vila Romana1 se encontra em profunda modificação e, por este discernimento, a 

presente pesquisa é um ponto de partida para a reflexão de outros sentidos para 

este lugar de memória em processo de construção, a partir das vivências e registros 

de história oral de seus recordadores: antigos moradores que viveram no Bairro 

entre os anos 1930 até os dias atuais. 

A noção de que vivências e experiências individuais e coletivas contribuem 

para o entendimento e análise de valores, contextos culturais, econômicos e 

cotidianos de um determinado grupo social em um espaço físico. Portanto, o ato de 

lembrar, relembrar, rememorar e reconstruir o passado, considerando sua dimensão 

geográfica a partir das perspectivas do presente, tem função e relevância não 

apenas para o que lembra, mas também para toda a sociedade que se vê 

representada pela memória.  

Em razão da sua origem pelo loteamento de chácaras agrícolas de cerca de 

dez mil metros quadrados no século XIX e, hoje, ao caminhar por suas ruas largas e 

ainda algumas com árvores antigas e paralelepípedos, é possível perceber, 

observando a deterioração dos imóveis mais antigos, as pichações e os galpões de 

fábricas convivendo ao mesmo tempo com novos points da classe média paulistana 

(como as cervejarias artesanais, restaurantes veganos e sacolões gourmet).  

Ao observar as mudanças citadas acima, anotamos duas interpretações 

plausíveis: uma sobre o fenômeno da urbanização, o qual teve início no período 

industrial, e uma nova reestruturação da Metrópole Paulistana a partir da dispersão 

espacial e de uma economia fundada em novos setores de atividade como 

prestação de serviços, bares e restaurantes badalados – ou ainda restam pequenas 

confecções, poucas fábricas em funcionamento e outras abandonadas cedendo 

lugar a edifícios de médio e alto padrão adaptados para se transformarem em 

academias de crossfit.  

																																																													
1 A Vila Romana é um bairro localizado no distrito da Lapa, região oeste do Município de São Paulo 
(SP). Pertence ao atual distrito da Lapa que possui, segundo os dados do Censo de 2010, uma 
população de 58.924 habitantes. 
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Pierre Nora (1993), que delimitou, pela primeira vez, o termo que conceitua a 

expressão "lugares de memória" para designar os “lugares onde a memória se 

cristaliza ou se refugia” (Nora, 1993. p.7). Tendo como referência os estudos deste 

conceito, é possível compreender o processo que se passa atualmente com a Vila 

Romana, refletido nos depoimentos dos recordadores que contribuíram com esta 

pesquisa, as possibilidades da Vila Romana em se tornar um lugar de memória. 

Propomos aqui um diálogo com este conceito francês, pois o vínculo que se 

estabelece entre essas representações do passado – que se manifestam 

materialmente nas cidades - e o contexto em que essas são produzidas são fatores 

relevantes na análise que pretendemos fazer. O lugar que guarda a dimensão do 

vivido e da vida cotidiana é uma das mais importantes características do que 

chamamos de lugar de memória, portanto, onde se formam laços de uma identidade 

espacial e o sentido dado por se reconhecer naquele lugar. 

Por este viés, o objetivo desta pesquisa é refletir sobre a constituição da Vila 

Romana como um lugar de memória em construção. Percebe-se a importância de 

associar este conceito com processo pelo qual o bairro vivencia na atualidade e 

pensar o sentido político de sua permanência na Metrópole Paulistana. Para tal, 

buscou-se identificar e analisar a ressignificação do território a partir das memórias e 

narrativas de antigos moradores e trabalhadores das fábricas antigas situadas na 

região 

Refletindo nesta perspectiva, cogita-se pensar sobre as seguintes questões 

que irão problematizar a pesquisa: de que maneiras vêm sendo (ou não) 
reconstruída a memória da Vila Romana em um momento de transformação da 
vocação econômica, ora industrial, ora prestação de serviços? De que 
maneiras vêm sendo construídas essas memórias, e por quem? As respostas a 

essas perguntas estão, certamente, no entrelaçamento das questões pontuadas no 

decorrer da pesquisa e serão entendidas a partir de perspectivas distintas, mas 

complementares: histórica, política, econômica, ambiental, comportamental, social, 

dentre outras.  

Será necessário apresentar uma breve introdução histórica da região dentro 

do contexto da formação de São Paulo como metrópole industrial, desde o 

surgimento de um pequeno povoado próximo das olarias; a vinda das primeiras 

fábricas; a chegada da São Paulo Railway, a primeira ferrovia do Estado de São 
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Paulo; a presença da Companhia City – City of São Paulo Improvements & Freehold 

Land Company Ltda, a qual caracterizou os bairros do Alto da Lapa e Bela Aliança 

fazendo um apanhado histórico desde o século XIX até o momento atual.  

O extenso período coberto durante a pesquisa a mostra as intensas 

transformações que se deram neste lugar, e que acompanharam as próprias 

transformações da cidade de São Paulo, sobretudo vinculadas aos processos de 

industrialização e urbanização, sendo um dos primeiros “bairros” industriais da 

cidade de São Paulo, pois abrigou, entre outras, a primeira fábrica de louça em 

faiança fina do país, a Fábrica de Louça Santa Catharina, fundada em 1913 

(SOUZA, 2010, p. 5).  

Os motivos que orientaram a investigação da memória da Vila Romana são 

inúmeros. Inicia-se com uma vivência de cinco anos em Londres, na Inglaterra, onde 

a Pesquisadora obteve contato mais próximo às teorias acadêmicas dos Estudos 

Culturais. Foi considerada a importância de se estudar memória e território dentro 

desse campo, principalmente por se tratar de uma proposta interdisciplinar e 

associar autores de diversas áreas (arqueologia, geografia, psicologia, história, 

sociologia, arquitetura, etc) ampliando assim a mediação que se faz entre o 

pesquisador e o entrevistado. Importante mencionar a relevância para este trabalho 

de autores como Stuart Hall (2001) para entender a ideia de identidades dentro de 

uma sociedade fragmentada, que muda e transforma seus territórios 

incessantemente e que, muitas vezes, obedece à lógica ligada ao capital econômico 

da indústria imobiliária e dos serviços. Quais são essas identidades que nos trazem 

este sentimento de “enraizamento” de um sujeito com o espaço que ele rememora?, 

como diria Hall (2001, p. 50), “um modo de construir sentido que influencia e 

organiza tanto nossas ações, quanto a concepção que temos de nós mesmos”? 

Um bairro com raízes rurais e prosperidade industrial em apagamento e a 

motivação e vivência dos imigrantes que ocuparam esse espaço sempre 

despertaram o interesse de pesquisa. O ingresso na Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade São Paulo no Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Culturais, se deu por meio de um projeto de pesquisa que visava entender 

os reflexos do patrimônio cultural da Vila de Paranapiacaba, localizada nos 

arredores da Grande São Paulo e caminho da Serra do Mar, no litoral paulista. 

Entretanto, a vivência das disciplinas, o contato com docentes e a leitura de textos 
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teóricos mobilizou a alteração do espaço de estudo para outro local, também com 

vestígios do passado industrial – a Vila Romana, fato também motivado pela 

convivência diária com os elementos de interesse. 

O passado se faz presente não somente na arquitetura remanescente das 

antigas fábricas e agrupamento de casas geminadas, moradia comum entre os 

operários do início da industrialização no Brasil, mas também enterrado em seu 

subsolo.  

Em uma das muitas caminhadas pelo Bairro, especificamente na rua 

Coriolano, 1300, entre as ruas Aurélia e Catão, ao notar um grande buraco na 

calçada próximo à uma construção, foi possível observar a presença de muitos 

cacos de louça misturados à terra, fazendo parte e presença de forma física e 

intrínseca ao território. Eram os cacos remanescentes da antiga Fábrica de Louças 

Santa Catharina (1913-1939), considerada a primeira manufatura de louças brancas 

implantada no Brasil, localizada na quadra acima, onde hoje está situado o 

Condomínio Paradiso, construído em 2006 pela empresa Tegra Incorporadora2, 

formado por três torres semelhantes. As unidades vão de 172m² a 320m² com 

quatro dormitórios e três e quatro vagas.  

Em 2003, arqueólogos realizaram uma pesquisa no local. O arqueólogo Paulo 

Zanettini, responsável pela escavação durante a pesquisa no sítio arqueológico 

Petybon, o qual abrigou inicialmente a Fábrica de Louças Santa Catharina (1913-

1939), afirmou que, “durante as escavações, foram resgatadas milhares de peças 

inteiras, ajudando a retraçar aspectos em torno da história da industrialização e 

consumo”3 (TEGA, 2013, p. 13). Em uma pesquisa paralela, afirma-se que: 

 
O local tem extrema relevância não apenas no contexto da Arqueologia 
Urbana no Brasil, como também enquanto exemplar dos primórdios da 
industrialização do país e da história da produção da louça nacional, 
parcamente tratada pela literatura, pouco valorizada e identificada, apesar 
de sua frequência nos sítios arqueológicos do século XX (SOUZA, 2010, 
sem página, citação do resumo da pesquisa) 

 

																																																													
2 Informações consultadas no próprio website da empresa em 
https://www.tegraincorporadora.com.br/sp/ acesso em 06 mar. 2021. 
3	TEGA, Glória. Fábricas contam sua história. Cienc. Cult.,  São Paulo ,  v. 65, n. 3, p. 12-13, link 
http://dx.doi.org/10.21800/S0009-67252013000300005  
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Na Vila Romana, o campo de disputas nos parece mais inédito, o que trataria 

uma maior contribuição ao universo científico. Após uma densa pesquisa, poucos 

trabalhos científicos foram encontrados sobre a Vila Romana/Lapa, especificamente 

sobre seu caráter fabril. A pesquisa foi realizada em 2019, em diversas plataformas 

e bancos de pesquisas científicas, utilizando as palavras-chaves “operário”, “Vila 

Romana”, “Lapa”, “Memória”. Podemos citar a pesquisa desenvolvida pela 

professora Simone Scifoni, do Departamento de Geografia da FFLCH/USP, em 

especial o artigo Lugares de memória operária na metrópole paulistana (2013), 

tendo com objeto de estudo a região do ABC Paulista e que trouxe luz à presente 

pesquisa por explicar, no caso do ABC Paulista, como sua identidade operária está 

apoiada na paisagem urbana em processo de desaparecimento. Na citação abaixo, 

Scifoni relata o desaparecimento da identidade operária dentro da paisagem urbana: 

 
A semente de uma identidade operária estava assim constituída e hoje se 
manifesta em lugares que estão desaparecendo na paisagem urbana em 
função de processos de valorização do espaço; perdem-se as vilas 
operárias, importantes galpões industriais, sedes das associações 
operárias, de antigos clubes esportivos (SCIFONI, 2013, p.106) 

 

Isso se reflete, em conjunto com as contribuições de Halbwachs (1990), um 

dos principais autores sobre memória coletiva e experiência, na definição 

expressada no seguinte trecho “Os hábitos locais resistem às forças que tendem a 

transformá-los, e essa resistência permite perceber melhor até que ponto, em tais 

grupos, a memória coletiva tem seu ponto de apoio sobre imagens espaciais” 

(HALBWACHS, 1990, p.136). No caso da Vila Romana, pouca memória espacial 

restou, ainda que modificado o Colégio Pereira Barreto, a antiga Fábrica 

Melhoramentos – hoje um coworking e espaço cultural, a Praça Cornélia –, entre 

tantas outras paisagens que resistem. Diante do breve relato exposto sobre a 

configuração do passado e do presente da Vila Romana, considera-se como 
hipótese principal desta pesquisa o fato de que o processo de verticalização e 
gentrificação está obliterando a memória coletiva da Vila Romana. Sendo o 

espaço urbano um produto social, cuja produção ocorre de modo a viabilizar o 

processo de reprodução do capital (CARLOS, 1988), a paisagem atual da Vila 

Romana também poderia refletir outras hipóteses secundárias: 
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• A economia de serviços está transformando a vocação industrial de outrora;  

• Ainda existem espaços industriais no bairro, porém eles estão ocupados por 

atividades distintas das originais sem haver qualquer preocupação com sua 

importância histórica;  

• Os antigos moradores e trabalhadores do Bairro guardam memórias da fase 

industrial com poucos registros, monumentos e bens tombados como 

patrimônio pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental de São Paulo (Conpresp) que evidenciem a relevância 

desse passado que estavam em processo de tombamento na região da Lapa; 

• A Vila Romana como um lugar de memória ainda em processo de construção, 

visto as manifestações de resistência por parte da comunidade civil 

organizada para preservar imóveis que retratam o passado industrial do 

bairro. 

 

1.1 VILA ROMANA: UM TERRITÓRIO EM TRANSFORMAÇÃO 

 

Bairro antes agrícola ocasionado pela imigração italiana, o nome de Vila 

Romana foi sugerido para homenagear a cidade de Roma, na Itália, em 24 de 

outubro de 1887. Com o intuito de facilitar a aquisição de lotes aos trabalhadores 

italianos imigrantes, Luiz Bianchi Betholdi comprou de Antonio Xavier de Borba as 

terras então denominadas de “Campos da Pedreira ou do Mandi (SANTOS, 1980, 

p.53). Um ano depois, o próprio Betholdi promoveu a divisão da área, a qual recebeu 

o nome de Vila Romana, e suas ruas, os dos nomes dos heróis romanos. A Vila 

Romana fez parte do desenvolvimento da região da Lapa (e vice-e-versa), suas ruas 

e estrutura, já aparecem estruturadas em mapas do período (1905), como podemos 

observar no mapa a seguir: 
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Figura 1 – Vila Romana na formação do Gran Burgo da Lapa/ Ilustração sobre a 
planta geral da cidade de São Paulo – 1905.  

 

 
 

Fonte: Maria Lúcia Perrone Desenhando São Paulo: mapas e literatura 1877-1954. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009.
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Figura 2 – Território atual ao que se entende Vila Romana no senso comum 
 

 

Fonte: Google Maps 
 

Uma das primeiras questões a ser considerada nesta pesquisa foi tentar 

delimitar o território que seria considerado Vila Romana. Circulado em preto na 

figura anterior, estão os limites geográficos que formam a região à oeste a Rua 

Catão, que compreende o início do chamado “Centro da Lapa”; à leste a Rua 

Venâncio Aires, limite da Vila Pompéia; ao norte a Rua Guaicurus, que faz limite 

com a linha férrea; e ao sul a Rua Marcelina, onde começam os limites geográficos 

do então nomeado Bairro Siciliano.  

Porém, ao conhecer Uyvão Antonio Pegaia (informação verbal, 2019) 84 

anos, um dos primeiros entrevistados para este estudo, ele afirmou “O bairro não 

tem limite definido, quem define um bairro é o povo". Sendo assim, ao referir-se à 

Vila Romana, considera-se, além da área circulada, os arredores imediatos, 

entendendo que algumas margens entre os bairros podem ser sobrepostas e irem 

além dos limites mais evidentes.  

O estudo do bairro percebe, sem dúvida, uma maior complexidade do que a 

simples escolha de uma área demarcada por algum critério físico-material, pois o 
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lugar se define e traz o sentido do cotidiano, das relações de trabalho, vizinhança e 

lazer, dos momentos de encontros e lutas pela sobrevivência. Como nos conta 

Carlos (2007): 
O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido 
por relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a 
construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 
história e cultura civilizadora produzindo a identidade, posto que é aí que o 
homem se reconhece porque é o lugar da vida (CARLOS, 2007, p. 67) 

 

O trecho acima retrata o que se pretende refletir nas páginas desta 

dissertação, as profundas relações que construímos com o lugar em que se vive, 

porque ele (o lugar) nada mais é onde a vida acontece, onde produzimos nossas 

identidades, nossa história e significados. Em suma, o limite do território não se dá 

naturalmente e nem a priori, ele é fruto de uma operação intelectual que apreende a 

dinâmica e os sentidos do lugar e que se dá a partir do conhecimento sobre a 

realidade pesquisada.	

Considerando que, atualmente, a Vila Romana apresenta uma rápida 

transição visível aos olhos de qualquer passante: de oficinas, moradias, confecções 

e fábricas (em funcionamento ou abandonadas) dão lugar aos edifícios de padrão 

médio a alto e diversos estabelecimentos de prestação de serviços: mercados, 

bares, restaurantes, salões de cabelereiro, academias, etc. Outras mudanças mais 

significativas também ocorrem, mudanças que não são visíveis aos olhos mais 

desatentos, porém com grande representatividade para a presente pesquisa: os 

costumes, o sentimento, o significado de comunidade também se transformam como 

observamos nas escutas dos recordadores, as quais veremos mais detalhadamente 

a seguir, e também na citação abaixo, oriunda da dissertação A verticalização da 

Vila Romana: 1964-2011, de Michelin (2012):	

Hoje, quando andamos pela Vila Romana, não reconhecemos mais aquele 
espaço em que fomos criados. A Vila como comunidade se enfraqueceu, os 
pequenos comércios fecharam e os amigos, em sua grande maioria, 
mudaram-se de suas casas. O aparecimento de grandes condomínios 
verticais, especialmente os que se desenvolveram na última década, 
alteraram significativamente não só o espaço urbano da Vila Romana, como 
a comunidade desta. (MICHELIN, 2012, p. 16)  

 

Ao tentar compreender o significado simbólico do “enfraquecimento como  

comunidade”, mencionado pelo arquiteto, e a transição entre passado e presente  

observada, associada ao dia a dia e às condições de vida do lugar, é indispensável 
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a atenção aos relato de seis recordadores, os quais ajudaram a traçar um pequeno 

panorama de como são formadas as memórias coletivas da Vila Romana. 

Outra publicação específica sobre a região trata-se do artigo Qualidade de 

vida, opinião pública e ação de bairro. A trajetória do movimento antiverticalização 

em São Paulo, de Mello e Silva (2011), que discute a trajetória do Mover - 

Movimento de Oposição à Verticalização Caótica da Região da Lapa. Segundo ele: 

O Mover nasceu na Vila Romana, zona oeste do Município de São Paulo. A 
localização do bairro tem características específicas, o que torna, 
simultaneamente, a luta pela preservação do seu perfil comunitário num 
curioso capítulo da preservação de uma parte da história da industrialização 
do País. (SILVA, 2011, p. 102)  
 
 

As características mencionadas por Silva (2011) são as mesmas já 

mencionadas aqui, a Vila Romana e seus bairros adjacentes foram bairros 

industriais importantes na história da industrialização não somente de São Paulo, 

mas como do Brasil, e recentemente, aproximadamente da década de 80, o Bairro 

alterou sua principal vocação econômica, antes industrial e agora de prestação de 

serviços.  

No mesmo artigo, também é possível verificar o conceito forte de 

comunidade, construída a partir da experiência imigratória, como sendo uma das 

principais características da comunidade.  

Assim, a raiz da rede de contatos e de troca de pontos-de-vista entre 
vizinhos, que é prontamente mobilizada em situações como as da recusa do 
processo de verticalização e da tentativa de manutenção de certo padrão de 
convivência local, só pode ser completamente compreendida tendo-se em 
conta esse componente, sublimado com o tempo, do comunitarismo trazido 
pela experiência da imigração. (SILVA, 2011, p. 106) 

 

Como veremos a seguir, a Vila Romana abrigou imigrantes oriundos de 

diferentes países, principalmente, os imigrantes italianos que batizaram o Bairro e 

suas ruas com os nomes dos heróis romanos (Espártaco, Vespasiano, Caio Gracco, 

Coriolano, etc).  

Pode-se, assim, iniciar a compreensão do constante processo de 

transformação que vem passado a Vila Romana – antes um loteamento agrícola, o 

qual rapidamente cedeu lugar aos imigrantes operários das fábricas da região e que 

hoje vem alterando sua paisagem espacial e social, seguindo sempre junto à 
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urbanização da Metrópole, transformando as práticas sociais baseadas em novos 

hábitos de consumo. 

 

1.2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Na discussão metodológica, este trabalho está amparado pelo método da 

história oral. Abaixo, serão discutidas as principais questões teóricas sobre a 

metodologia empregada no trabalho de campo, os procedimentos metodológicos 

utilizados e a descrição da pesquisa, bem como a indicação do processo de análise 

dos dados coletados.  

As Ciências Humanas e o campo dos Estudos Culturais possibilitam o uso de 

diversos métodos e práticas de pesquisa. Além de sua complexidade, faz-se 

necessária a associação da teoria com os métodos a serem adotados. Por esse 

motivo, torna-se fundamental a escolha consciente e precisa da metodologia, 

principalmente em pesquisas como esta, às quais se relacionam conceitos de 

identidade, memória coletiva e lugar de memória.  

Aliada às questões teóricas, visando complementar os relatos colhidos 

durante a escuta, foram utilizados alguns registros históricos para mapear as 

fábricas antigamente situadas dentro da delimitação geográfica escolhida e matérias 

de jornais. 

A escolha do método história oral ocorreu porque possibilita, por meio das 

escutas com os antigos moradores da Vila Romana, entender como suas 

identidades são elaboradas individual e coletivamente; bem como compreender a 

vivência no Bairro, tanto no passado como nos dias atuais. Foi observado em alguns 

relatos a presença de um certo movimento de retorno ao local. Ou seja, mesmo 

quando o indivíduo não mora mais na região, ele continua frequentando o bairro, o 

qual lhe é familiar e assimilado como um lugar afetivo e rotineiro na memória5.  
 

																																																													
5 Dois de seis recordadores não moram mais na Vila Romana, por diferentes motivos, mas os dois 
afirmaram que retornam ao bairro com frequência, mesmo após a mudança. 
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Quadro 1 – Dados dos Entrevistados 
 
 

Nomes Reais Idade Data da Entrevista 

André Cândido do Nascimento 70 09/03/2019 

Edina Grecco 80 24/07/2019 

Elza Pavão Faboci 84 09/09/2019 

Ivone Aparecida Rici dos Santos 83 09/09/2019 

Ondina Tonela Braga 77 09/09/2019 

Uyvão Antonio Pegaia 84 29/08/2019 

 

1.3 HISTÓRIA ORAL: A ESCUTA DOS SUJEITOS  

 

A história oral começou a ser utilizada como metodologia de pesquisa a partir 

do final dos anos 1940 com a popularização do gravador. Ao basear-se no trabalho 

de Thompson (2002),  

 
a história oral foi instituída em 1948 como uma técnica moderna de 
documentação histórica, quando Allan Nevins, historiador da Universidade 
de Colúmbia, começou a gravar as memórias de personalidades 
importantes da história norte-americana (THOMPSON, 2002, p. 89).  

 

Utiliza-se diversas técnicas de pesquisa, tais como: depoimentos, 

testemunhos e interpretações sobre os fatos históricos passados, observados sob o 

olhar do presente, principalmente sobre a chamada história recente. Desse modo, a 

entrevista de história oral não se constitui como a história em si, mas em um 

depoimento sobre a história vivida (DELGADO, 2006, p. 17).  

Mais do que uma reconstrução fotográfica do passado, a história oral é 

composta de forma significativa por interpretações –conscientes ou inconscientes –, 

de um passado, que pode ser real, vivido, imaginado, projetado ou simplesmente 

desejado.  
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Já para os autores Meihy e Holanda (2007, p.19) , “a história oral é um 

processo de aquisição de entrevistas inscritas no tempo presente”. Porém, estas 

entrevistas objetivam o uso da memória para a lembrança de fatos passados”.   

Como destacaram diversos autores da área, em especial Pesavento (2008, p. 

15) “é a propriedade evocativa da memória que permite a recriação mental de um 

objeto, pessoa ou acontecimento ausente” (p.15). Assim, quando solicitado aos 

entrevistados que narrem fatos antigos, não se pode esquecer que o diálogo está 

inserido no tempo presente.  

Logo, entende-se história oral como o método de registrar depoimentos sobre 

a experiência humana a partir de escutas e outros procedimentos, os quais tem base 

em fatores subjetivos da memória narrada e rememorada. Portanto é, ao mesmo 

tempo, método e fonte na produção do conhecimento (FREITAS, 2006, p.18).  

Ainda sobre o momento da escuta, “quando um pesquisador e um narrador se 

sentam para conversar sobre o passado, duas maneiras muito diferentes de pensar 

sobre o passado começam a se comunicar” (CÁNDIDA-SMITH, 2010, p.31). Ou 

seja, a escuta gera uma situação em que o passado distante e o recente fundem-se 

e confrontam- se, sem um sequencial cronológico na narrativa. Por isso a 

importância da interpretação analítica durante o processo de análise do que foi 

narrado.  

Outros autores ainda acrescentam que a história oral não se limita apenas ao 

momento da escuta em si, no tocante em que se aproxima da etnografia ao 

pretender (e talvez exigir) uma participação mais efusiva em relação ao agente. 

Portanto, é comum que o pesquisador que utiliza esta modalidade de história oral 

permaneça por algum tempo junto ao grupo estudado para diagnosticar melhor 

questões como "noções de tempo, lógica da estrutura de parentesco e ordenamento 

social, visões da vida e da morte, bem como a organização do calendário e dos 

processos de celebração" (MEIHY; HOLANDA, 2007, p. 40).  

Porém, reconhece-se a possibilidade de construir conhecimento sobre o 

passado, a partir de fontes, método e crítica rigorosos, de modo que as narrativas 

sobre o que aconteceu em outros períodos no passado não são todas equivalentes 

entre si. No entanto guardam em si uma riqueza perceptível para um pesquisador 

atento ao contexto histórico e social da história narrada.  
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Para fins desta pesquisa, a história oral foi definida justamente por apresentar 

diversas possibilidades de mediação entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa. E 

também, por se tratar de uma pesquisa de memória coletiva e que os sujeitos 

pesquisados serem idosos, abrindo assim um leque de possibilidades e fluidez de 

relato. 

 

1.4 COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente, para considerar a metodologia de pesquisa em história oral, é 

importante observar as diferenças entre entrevista e história oral. Enquanto a 

entrevista se constitui mais como uma técnica de pesquisa que responde questões 

específicas do objeto estudado, a história oral é considerada uma metodologia 

teórica mais aprofundada e elaborada. Os procedimentos metodológicos partem da 

análise crítica e da interpretação minuciosa para buscar qualidade e profundidade na 

investigação, envolvendo diferentes atores sociais na construção do conhecimento.  

Sobre os procedimentos utilizados pela história oral e sua relação com os 

sujeitos envolvidos, os autores Meihy e Holanda (2007) elaboraram o pensamento 

abaixo que relata diversos procedimentos e rotinas de coleta de dados, 

demonstrando uma espécie de ciclo com começo, meio e fim, pois avançam no 

sentido de propor o retorno do material analisado ao grupo que contribuiu para a 

pesquisa: 

 
História oral é um conjunto de procedimentos que se inicia com a 
elaboração de um projeto e que continua com o estabelecimento de um 
grupo de pessoas a serem entrevistadas. O projeto prevê: planejamento da 
condução das gravações com a definição de locais, tempo de duração e 
demais fatores ambientais; transcrição e estabelecimentos de textos; 
conferência do produto escrito; autorização para o uso; arquivamento e, 
sempre que possível, a publicação dos resultados que devem, em primeiro 
lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas (MEIHY; HOLANDA, 2007, 
p.15).  

 

A coleta de dados no contexto da história oral começa partindo com algumas 

preocupações metodológicas de retorno ou o acesso dos resultados da pesquisa 

aos sujeitos que colaboraram com a construção daquele conhecimento, pois há um 

compromisso em estabelecer vínculos com os sujeitos sociais a fim de estabelecer 

um diálogo mais democrático na busca de soluções a problemas vivenciados pela 



27	

 

sociedade. Todos os recordadores que participaram desta pesquisar receberam em 

casa o trecho impresso e encadernado da sua história pessoal, juntamente com uma 

carta de agradecimento. 

Solicitamos aos recordadores que indicassem um parente ou amigo próximo 

que tinha vivenciado a Vila Romana entre as décadas de 1930 e 1970 – 

lamentavelmente essa estratégia não alcançou bons resultados, sendo necessário 

fazer uma espécie de chamamento em locais de muita circulação de pessoas, como 

a Biblioteca Mário Schenberg (Rua Catão, 611) e o jornal local Nossa Gente, via 

online e impressa, periódico que costumava a ser distribuído nas ruas do Bairro. O 

texto do anúncio já dizia “quem nasceu entre 1930 e 1940 ou quem tiver familiares 

que nasceram nesta época pode colaborar com a pesquisa ao contar histórias das 

fábricas antigas e memórias da vida no bairro”6, o que já indicava o tema a ser 

tratado durante a entrevista. 

Outro contato de extrema importância para a presente pesquisa é Janice de 

Piero, atual proprietária da Casa Amarela da Vila Romana7, um espaço artístico que 

recebe exposições e cursos diversos e participa da Jornada do Patrimônio desde 

2015. Janice é arte-educadora e artista visual, nascida na Vila Romana, neta de 

Angelo de Bortoli, segundo ela, um dos pioneiros na ocupação da região. Em 2019, 

Janice e outras vizinhas formaram um coletivo de vizinhas, mulheres com idade que 

variam de 75 a 84 anos, antigas habitantes do Bairro, e que atualmente sofrem 

graves abalos causados pelo mais recente empreendimento imobiliário na região, no 

coração de suas casas, relativamente próximas umas das outras.  
O Coletivo de Vizinhas da Vila Romana se propôs à realização e organização 

do projeto “Onde a casa mora?”, organizado pelo Coletivo das Vizinhas da Vila 

Romana, coordenado por Janice de Piero, e tem como objetivo cultivar a memória 

coletiva do Bairro. Na citação a seguir, extraída do website do espaço Casa Amarela 

(ver nota de rodapé da citação), Leonardo Mello e Silva (morador do bairro, 

pesquisador e também professor do Departamento de Sociologia da USP, comenta 

																																																													
6 Em 24/08/2019 o Jornal Nossa Gente publicou o seguinte texto sobre a pesquisa em questão 
convidando antigos moradores da Vila Romana a falarem das suas experiências sobre o bairro e 
antigas fábricas da região.  
7 Informações sobre o espaço A Casa Amarela da Vila Romana e sobre a exposição do projeto Onde 
a Casa Mora? foram retiradas de conversas informais com a artista e no website da instituição: 
https://www.janicedepiero.art.br, acesso em 06 mar. 2021. 
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sobre o projeto que busca uma cartografia afetiva das vizinhas e violência da 

especulação imobiliária presente na região.  

 
Ele persegue os depoimentos das senhoras que, de uma maneira ou de 
outra, vivenciaram, diretamente ou por meio de membros de suas 
respectivas famílias, os espaços de uma cartografia fabril hoje quase 
apagada pela violenta especulação imobiliária em curso. Essa última 
expulsa não só os antigos moradores, mas também as suas memórias, uma 
vez que o passado é considerado como indigno da nova marca “moderna” e 
rica do bairro. Sem identidade com os antigos moradores, os novos 
esbarram nas calçadas com personagens dos quais não têm a menor ideia 
da riqueza de suas trajetórias profissionais, também elas evanescentes: 
nem o alfaiate Pedroso, nem o artesão dos presépios Walter Altieri, nem o 
miniaturista Silvio Tambalo (Talim), nem o tapeceiro Sérgio Durval de Pieri 
são reconhecidos como patrimônio humano que faz com o patrimônio 
industrial construído um pendant inquestionavelmente coerente. Uns e 
outros estão indo, sem que ninguém se dê conta disso. O relato das 
vizinhas é apenas uma escavação desse passado rico; o passeio por aquilo 
que um dia foi o bairro, conduzido por alguém que vivenciou a transição 
entre os dois momentos (o morador e pesquisador Leonardo Mello e Silva), 
e que portanto pode tentar uma reconstrução imaginária desse “mapa”, é o 
outro lado do projeto.  
Leonardo Mello e Silva, membro do coletivo curatorial e Prof. de Sociologia 
da Universidade de São Paulo/USP8 
 

 

O total de 10 escutas foram realizadas para este projeto, mas como se 

esperava, foram analisadas seis delas, as outras quatro pessoas foram ouvidas, 

mas seus depoimentos não foram utilizados, sendo que fatores como lucidez e 

tempo de vivência no Bairro foram fatores decisivos para a escolha dos 

recordadores que estão presentes nos relatos e análises a seguir. Sessões de 

escuta coletiva foram previstas; entretanto, surgiram impossibilidades devido às 

condições da pandemia provocada pelo novo coronavírus – SARS-CoV2. 

Todos assinaram uma carta de cessão de direitos sobre os depoimentos, as 

quais se encontram disponíveis para consulta. O modelo da carta de cessão foi 

fornecido durante as aulas da disciplina História Pública, Memória Coletiva e História 

Oral (ESC5744-1/3), em 2018. Os nomes reais foram mantidos, assim como a idade 

dos recordadores. As entrevistas duraram em média uma hora e meia e quase todas 

– com exceção de apenas uma entrevista, foram gravadas em uma sessão. 

																																																													
8	Informações sobre o espaço A Casa Amarela da Vila Romana e sobre a exposição do projeto Onde 
a Casa Mora? foram retiradas de conversas informais com a artista e no website da instituição: 
https://www.janicedepiero.art.br, acesso em 06 mar. 2021. 
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Basicamente, após adaptações do primeiro roteiro de perguntas, o qual se 

tornou um roteiro temático, buscando uma narrativa mais livre e fluida – inclusive 

sendo questionada pelos entrevistados por estarem “falando demais”, “quando você 

vai começar a entrevista”, “só eu que estou falando”, foram algumas das frases-

provocações ouvidas durante o processo de captação dos registros. 

 

1.5 SOBRE A COLETA DE DADOS E A ABORDAGEM DA TRANSCRIÇÃO 

 

Após o período de realização das entrevistas, foi iniciado processo de 

transcrição e, posteriormente, o fichamento de temas. Para cada história narrada, 

um texto analítico individual. Uma interpretação subjetiva de cada relato buscou 

também seu sentido coletivo ao considerar diversos outros aspectos em estudo, 

passando brevemente por questões de gênero, no que diz respeito da maioria das 

mulheres que, ao se casar, deixam seus trabalhos nas fábricas para se dedicar ao 

trabalho doméstico e questões familiares; e em episódios de prisões durante a 

Ditadura Militar, entre outros. 

Muito se discute sobre o processo da transcrição, sendo um mecanismo 

importantíssimo que revela a abordagem quanto ao sujeito, configurado na 

transferência do espaço oral para o modo escrito. Segundo pensadores da história 

oral, não existe um consenso e sugere-se muitas possibilidades. O que não foi o 

caso da presente pesquisa, a qual procurou manter a técnica escolhida para 

transcrever as entrevistas inspirada nos ensinamentos e na experiência do 

Gephom/USP utilizando o artigo do professor Leland McCleary, História oral: 

Questões de língua e tecnologia, publicado no livro de Magalhães e Santhiago 

(2011). Acredita-se que certos aspectos podem se perder da passagem da fala para 

a linguagem escrita. Segundo os autores, a ação falada é ação conjunta, só 

acontece com e entre, mas a escrita, por outro lado, não representa a linguagem 

humana e sim seus propósitos (MAGALHÃES; SANTHIAGO, 2017, p.15).  

Por isso, no processo de transcrição deste trabalho, procurou-se seguir as 

reflexões do material Análise de entrevistas em pesquisas com histórias de vida, 

organizados pela professora Dulce Whitaker e publicados nos Cadernos CERU, 

2000, onde ela cria uma lista de atitudes que procuram isentar, na medida do 

possível, o processo de transcrição: repetições de falas foram mantidas, elevações 
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de tom de voz foram transcritos em caixa-alta e pausas, hesitações e/ou 

interrupções de terceiros foram seguidos de reticências. 

Ainda há de se considerar, no caso deste estudo, a presença de um terceiro 

membro que acompanha as entrevistas – em alguns casos, parentes próximos como 

filhos e filhas e cuidadora de idosos acompanharam a entrevista, deixando sua 

presença como um fator causador de subjetividades e interações no momento da 

narrativa. Segundo Whitaker (2000, p.157), quando a entrevista é interrompida por 

terceiros, deve-se explicar tal interrupção em nota de rodapé para não quebrar o 

discurso, interrompendo seu fluxo natural, que lhe dá coerência.  

Já para a escolha do primeiro entrevistado, André Cândido do Nascimento, 70 

anos, o ponto zero desta pesquisa partiu do princípio da experiência operária no 

Bairro e, principalmente, o fato de que, mesmo tendo se mudado do Bairro há cinco 

anos, André retorna de quarta a domingo à Vila Romana (onde habitou e trabalhou 

durante 50 anos) para comercializar bombons feitos por sua filha em Pirituba.  

A primeira etapa a ser realizada e que deu largada ao período de captação de 

entrevistas foi a entrevista exploratória com André Cândido do Nascimento, popular 

vendedor de bombons nos restaurantes e bares da Vila Romana e região. Nascido 

em Paulistânia, estado do Piauí, Nordeste brasileiro, chegou em São Paulo em 

1968, residiu grande parte de sua vida na rua Miranda de Azevedo e trabalhou em 

diversas fábricas da região. A primeira delas foi a Metalúrgica Pompéia, localizada 

na época na rua Doutor Augusto de Miranda, rua que faz divisa entre a Vila Romana 

e a Vila Pompéia, onde exerceu a função de assistente de tornearia. Há cinco anos 

mudou-se da região e atualmente mora em Pirituba com a filha.  

Finalmente, a estrutura deste trabalho está dividida em quatro partes, a saber:  

 

• II: AS ORIGENS – A VILA ROMANA NA EXPANSÃO DE SÃO PAULO. A 

seção de abertura traça um panorama da Vila Romana, dentro do contexto da 

formação do Distrito da Lapa e da expansão de São Paulo. Buscamos 

compreender como se deu a formação do território, contudo, poucas 

publicações tratam especificamente da Vila Romana, contamos então com a 

contribuição de pioneiros, como Wanderley dos Santos, entre outros, dados 

disponibilizados nas plataformas digitais da Prefeitura e autores 

contemporâneos que desenvolveram pesquisas importantes sobre processo 
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de urbanização de São Paulo. Destaque para a chegada dos imigrantes, da 

implementação das duas ferrovias próximas à região, Sorocabana e São 

Paulo Railway, e a chegada de diversas indústrias na região.  

• III: MEMÓRIAS DA VILA ROMANA. Nesta seção, pretendeu-se revisar os 

conceitos de memória e sua relação com o território. Para compreender esta 

concepção, é necessário abordar os conceitos de memória coletiva e 

individual, exteriorização e transmissão de memória, identidade e cultura. 

Também buscou-se localizar a pesquisa dentro do arcabouço teórico dos 

Estudos Culturais, seus principais autores e a relação entre memória e 

identidade.  

• IV: Histórias de vida no território. Aqui trazemos as histórias de vida dos 

sujeitos que colaboraram para essa pesquisa, colocando em perspectiva suas 

trajetórias de vida e sua relação com o território. 

• V: Experiências subjetivas da Vila Romana: um lugar de memória reflete 

sobre o conceito de lugar de memória com o auxílio dos autores Pierre Nora 

(1993) e Madeleine Rébérioux (1992). Entende-se por lugar de memória o 

conceito histórico descrito inicialmente na obra Les Lieux de Mémóire, editada 

a partir de 1984, sob a coordenação de Pierre Nora (1993), formada por sete 

volumes. Nesta seção, pretende identificar e analisar a ressignificação do 

território, a partir das memórias e narrativas de antigos moradores e 

trabalhadores das fábricas antigas situadas na região. 

 

Ao final, buscar-se-á entender as relações subjetivas entre identidade e 

memória e identificar, no contexto das narrativas analisadas os mecanismos 

individuais e coletivos de rememoração de um lugar que um dia foi um bairro 

industrial e que hoje encontra-se em processo de transformação rápida, podendo ser 

fundamental para contribuir com uma participação política mais efetiva e 

democrática dentro do universo das memórias dos moradores desta região de São 

Paulo.
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2 AS ORIGENS: A VILA ROMANA NA EXPANSÃO DE SÃO PAULO 
 

Pretendemos aqui traçar um panorama sobre a formação da Vila Romana, 

compreendida na próspera região da Lapa e dentro do contexto da expansão de São 

Paulo, desde a composição dos aglomerados populacionais – considerando sua 

geografia, assim como aspectos socioculturais, como a formação da indústria, a 

chegada dos imigrantes quando a região da Lapa e da Vila Romana vivenciaram um 

forte crescimento em números de habitantes. 

Uma das características mais impressionantes da urbanização de São Paulo 

é a extrema rapidez com que ocorreram suas transformações. Em menos de 30 

anos, São Paulo passa de cidade/entreposto commercial de pouca importância no 

pais escravocrata para cidade-vanguarda da produção industrial (ROLNIK, 1988, 

p.2).  

O surgimento do Bairro da Lapa, formado às margens do encontro dos rios 

Pinheiros (antigo rio Emboaçava) e Tietê, ocorre quase que simultaneamente ao 

princípio do povoamento de São Paulo, ainda conhecida por São Paulo de 

Piratininga, durante a passagem do século XVI para o século XVII. Segundo 

registros da época11, o primeiro povoamento da região é de 1581, quando os 

jesuítas receberam uma sesmaria junto ao rio Emboaçava. Depois da partida dos 

jesuítas, em 1743, o povoado primitivo da Lapa virou ponto de passagem de tropas 

que ligava o interior ao litoral, principalmente depois do desenvolvimento da 

produção cafeeira. 

Além disso, um ponto importante para ressaltar nesta breve retrospectiva 

histórica é o benefício que a região teve devido à qualidade do barro retirado das 

margens do rio Tietê, o qual serviria de obra-prima às diversas olarias que se 

estabeleceram e impulsionaram o progresso do povoado.  

 

2.1 AS FERROVIAS SÃO PAULO RAILWAY (SPR) E SOROCABANA 

																																																													
11	Para a elaboração dessa parte da pesquisa, foram utilizadas informações dos registros digitais da 
Prefeitura de São Paulo, de Wanderley dos Santos e Raquel Rolnik, arquiteta e urbanista e 
professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 
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Um dos fatores mais decisivos para a formação do Bairro da Lapa e, 

posteriormente, para a região da Vila Romana foi a instalação das ferrovias São 

Paulo Railways, que fazia o caminho de Santos à Jundiaí e, posteriormente, a 

Sorocabana12. Em 1867 foi inaugurada a primeira estrada de ferro do Brasil, 

construída pelos ingleses da British Railways, no auge da produção cafeeira no país.  

Segundo registros históricos da época, na Lapa, região oeste da Cidade de 

São Paulo, a primeira e única estação era a Estação Água Branca, que foi também 

um local de cruzamento até a Freguesia do Ó, Pinheiros e Campinas. Este é o relato 

que encontramos no livro de Wanderley dos Santos (1980): 

 
Com a chegada da ferrovia a São Paulo Railway, na região da Lapa, a 
indústria tornou-se o eixo organizador da vida social e a principal referência 
espacial. E também, a transferência das oficinas ferroviárias da Estrada de 
Ferro Railway (Santos - Jundiaí), que antes ficavam no pátio da Estação da 
Luz, a partir de 1898, iniciou-se o desenvolvimento da indústria na região 
(SANTOS, 1980, p. 71).  

 

As ferrovias – na realidade, o entroncamento das duas ferrovias que ligavam 

o interior ao mar, se destacam como importantes fatores de atração para a 

instalação de fábricas e a chegada de seus trabalhadores, o que contribuiu 

decisivamente para a configuração da Cidade de São Paulo. As áreas das linhas 

férreas se definiram como grandes eixos da expansão urbana da Cidade, e o vilarejo 

que recebia os tropeiros em direção ao centro do País começou a crescer. 

 

2.2 A TRANSIÇÃO DO RURAL PARA O URBANO 

 

A transição de área rural para uma região urbanizada e industrializada foi se 

dando lentamente a partir de diferentes marcos: ferrovias, chegada dos bondes, as 

primeiras fábricas e os operários imigrantes, histórias que serão abordadas a seguir. 

Com o loteamento das chácaras e a formação do chamado “Grão Burgo da Lapa”, 

em 1888 foi iniciado o loteamento da Vila Romana, a primeira iniciativa de ocupação 

urbana na Lapa. 

																																																													
12 Informações gerais cruzadas de diversas fontes e resumidas no website 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/lapa/historico/index.php?p=328 
acesso em 06 mar. 2021.	
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Assim que a urbanização da Lapa foi avançando, começou também o 
loteamento da Vila Romana em pequenos espaços de terra, chácaras, em 
meados de 1880; cerca de uma década mais tarde, em 1891, começaria 
também o loteamento das áreas de Lapa e Lapa de Baixo, região conhecida 
no período como Grão Burgo da Lapa (SANTOS, 1980) 

 
Figura 3 – Planta do Gram Burgo – Lapa	

 
Fonte: Santos (1980, p.57) 
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Os nomes das ruas foram escolhidos seguindo a inspiração da cultura greco-

romana, que estava em evidência na virada do século. O engenheiro italiano 

Betholdi (SANTOS, 1980), dividiu a área de lotes agrícolas denominando as ruas:  

 
E as ruas eram as seguintes: Augusta (atual Cerro Cora), Caio Gracco, 
Camilo, Catão. Cincinato (atual Tito), Clélia, Colle Latino (atual Pio XI), 
Coriolano, Duílio, Fábia, Faustolo, Marcelina, Mario, Pompeiana (atual 
Ponta Porã), Roma, Scipião, Sertório (atual Vespasiano), Spartaco e 
Troyana (atual Torneleiros), isto sem falar na Praça Romana (atual Alfredo 
Weiszflog) e suas origens são as seguintes entre outras: 
Aurélia, lembra a antiga Via Aurelia, uma das principais estradas romanas 
que partindo de Roma, ia até a Antípolis na Gália, e assim se chamava em 
homenagem à mãe de Julio Cesar. 
Caio Gracco ou Caio Semprônio Gracco, nascido em Roma no ano de 153 
A. C. e era filho de Cornelia. 
Catão, lembra Marco Pórcio Catão, nascido em 234 A. C., tendo sido 
filósofo e estadista, suicidou-se em Utica em 149A.C. 
Clélia, de origem albânica e descendente de reis romanos, foi entregue 
como refém a Porsenna, Rei de Clusin em 507 A.C.  
Coriolano, ou Caio Márcio Coriolano, general romano do século V A.C., que 
devido ao seu valor demonstrado na tomada da cidade de Caríolos, em 
493A.C. recebeu o cognome de Coriolano. 
Duílio, foi tribuno em Roma. 
Fábia foi uma das mais antigas e ilustres famílias de Roma. 
Troyana. mulher natural de Troya. 
Vespasiano, personagem que desaparecera em 79 A. C e que tendo sido 
Imperador, havia enviado o Exército Romano à destruição de Jerusalém. 
(SANTOS, 1980, p 54) 

 

Pouco mais de uma década depois, podemos verificar em trechos da planta antiga 

de São Paulo, em 1914 (ver mapa abaixo), que a marcação das ruas da Vila 

Pompéia já existia como uma longa extensão do Bairro de Perdizes. A Vila Pompéia, 

partindo de Perdizes, ocupou toda a área entre os córregos da Água Branca e da 

Água Preta, de forma que, com sua grande extensão, preencheu o enorme vazio 

que havia até 1907, ao sul da avenida Francisco Matarazzo e da rua Guaicurus. 

Continuava vazio, porém, o espaço entre o córrego da Água Preta e o loteamento da 

Vila Romana, que terminava a leste, na altura da Rua Duílio, como podemos 

também observar no mapa abaixo. 
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Figura 4 – Trecho da divisão oficial da região Água Branca e imediações estruturada por Raccho da 
Gama, com indicação das circunscrições e delegacias policiais (1914). Escala aproximada: 1:20.000	

 

  
Fonte: Santos (1980, p.57) 
 

Em 1903, os bondes chegaram na região, até a rua Guaicurus, e assim 

começou o desenvolvimento da região que ficava acima da linha férrea (SANTOS, 

1980, p. 111). A Vila Romana seguiu avançando em direção ao centro urbano na 

direção leste, tendo já sido abertas as ruas Claudio e Crasso (entre as quais surgiu, 

em 1931, a Praça Cornélia e a Igreja de São João Batista Maria Vianey) e Tibério, a 

leste da rua Duílio, que já existia em 1914 (RAMOS, 2001, p. 108) 

Se a linha férrea trouxe ao Bairro fábricas, que optaram por ficar próximas aos 

pátios da SPR, estas instalações, por sua vez, demandaram grande quantidade de 

mão de obra operária. Com isso, houve um maior desenvolvimento do ambiente 

urbano da região, com a instalação de escolas, hospitais e moradias para a classe 

operária, formando-se ali um comércio ativo, contribuindo para a expansão da região 
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conhecida como “Lapa de Baixo”, que já contava com uma melhor estrutura urbana 

nas primeiras décadas do século XIX.13 

A partir de 1920, a Companhia City – City of São Paulo Improvements & 

Freehold Land Company Ltd realizou os loteamentos do Alto da Lapa e Bela 

Aliança14. A Cia City era uma sociedade civil com sede em Londres, Grã Bretanha, 

criada em 1911 pelo urbanista Joseph Bouvard. A empresa reunia investidores 

franceses, ingleses e brasileiros, instalando-se na Cidade de São Paulo em 1912, 

em um escritório à Rua Líbero Badaró nº 89, adquirindo terrenos em locais como 

Pacaembu, Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, Vila Romana, Jardim América, entre 

outros15. 

 

2.3 AS PRIMEIRAS FÁBRICAS E MORADIAS 

 

Segundo Rolnik, “as zonas populares, que englobaram de operários fabris ao 

"setor degradado" (carregadores, lixeiros etc.), eram, em sua maioria, núcleos 

avançados de urbanização à margem das ferrovias” (ROLNIK, 1988, p.3). Assim 

como as fábricas que seguiam linhas férreas, seus trabalhadores faziam o mesmo, 

estabelecendo-se próximos aos seus locais de trabalho. Formaram-se assim, 

portanto, nos bairros industriais, inúmeros cortiços e vilas que eram os tipos mais 

comuns de moradias dos operários.  

Entre as primeiras fábricas que surgiram na região que compreende a Lapa, 

Vila Romana e Água Branca, pode-se citar a Vidraria Santa Maria, em 1896, as 

próprias Oficinas da São Paulo Railway, em 1900, a Fábrica de Tecidos e Bordados 

Lapa, em 1913, a Fábrica de Louças Santa Catharina, em 1913 - a primeira fábrica 

																																																													
13 Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/lapa/historico/, acesso em 
11 de abril 2021. 
14 O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de 
São Paulo – Conpresp, tombou a área, a partir da Resolução nº 3/2009, que ratificou a resolução de 
Abertura emitida em 1992. Foram necessários 17 anos para finalizar a instrução de tombamento, 
definir o perímetro e estabelecer normas, consideradas indispensáveis, visando a proteção integral 
dos bens ora tombados. FONTE: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/noticias/?p=6863, acesso em 06 
mar. 2021. 
15 Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/noticias/?p=6863, 
acesso em 06 mar. 2021. 
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de louça em faiança fina do País16 e que depois deu lugar à famosa fábrica de 

biscoitos Petybon e a Companhia Melhoramentos, em 1919 etc.  

Importante ressaltar a presença do empresário Francesco Matarazzo (1854-

1937) nessas décadas de intenso crescimento industrial, já que o imigrante italiano 

que se tornou um dos maiores empresários do País e fundador das Indústrias 

Reunidas Francesco Matarazzo17. Na região da Água Branca, as Indústrias 

Reunidas Fábricas Matarazzo (IRFM) iniciaram o enorme complexo industrial que 

deu origem ao Parque da Água Branca, o qual se tornou o maior complexo industrial 

da América Latina nos anos 1950 (RAMOS 2001, p.79). 

A Vila Romana era ocupada por famílias que viviam da plantação de frutas e 

legumes. Essa tradição agrícola na região ainda aparece em alguns testemunhos 

colhidos durante a pesquisa. O entrevistado Uyvão Pegaia recorda que o quintal de 

sua casa, construída por volta dos anos 1930 e 1940, no entanto, ainda era, como o 

de muitas outras “gigantesco”.  

 

 
Uyvão Antonio Pegaia 

 

A vida rural ainda era intrínseca ao desenvolvimento da Lapa. A presença das 

fábricas não eliminou as antigas chácaras, que, por cerca de 40 anos, coexistiram 

com as indústrias. As áreas rurais começaram a desaparecer apenas a partir dos 

anos 1930 (RAMOS 2001, p 65). Por isso, entre os anos 1913 e 1937, a Lapa foi 

considerada zona rural pela administração municipal, alçando o título de zona 

suburbana somente nos anos 1940 (SOUZA, 2010, p. 27). 

E assim se deu a chegada das primeiras fábricas na região, dentro de um 

contexto de uma vizinhança rural, constituída principalmente por imigrantes e 

diversas partes da Europa.  

																																																													
16 A existência da fábrica Santa Catharina deu origem a uma série de estudos arqueológicos na 
região da Vila Romana (SOUZA, 2010).  
17 Antigamente considerado como o maior grupo empresarial da América Latina, chegando a englobar 
aproximadamente 350 empresas de diversos ramos, como têxtil, químico, comercial, bancário e 
alimentício (COUTO, 2004). 
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2.4 IMIGRANTES E A INDUSTRIALIZAÇÃO 

 

A crescente conjuntura socioeconômica industrial e operariada, que 

prosperava junto com as indústrias da Lapa e região, foi formada 

predominantemente por imigrantes europeus. Este fato é notado por Bandeira Júnior 

em seu levantamento sobre a indústria no Estado de São Paulo em 1901, no qual 

ele constatou que mais de 90% dos trabalhadores eram estrangeiros, com grande 

predomínio de italianos (BANDEIRA JR., 1901, p. 13). 

Para se ter uma ideia do salto quantitativo da população paulistana gerado 

pela intensa imigração: 

 
Em 1890 sua população residente chegava a 65 mil pessoas e em 1893 a 
130 mil, representando altíssimas taxas anuais de crescimento de 26%. Em 
1893, 54,6% de sua população era estrangeira, superando os percentuais 
observados em 1886 (25,8%) e 1890 (22,0%), que já eram considerados 
significativos.( SEADE, 2004, p.23) 

 

E assim, a Cidade de São Paulo passa por um intenso crescimento 

populacional, “a partir de 1887, e em vários anos, como 1888, 1891, 1893 e no 

período de 1895 a 1897, quando entraram mais de 80 mil pessoas no Estado por 

ano” (SEADE, 2004, p.23). 

Desse total, mais da metade (52%) era constituída por italianos, como mostra 

o gráfico da Figura 5 a seguir “Imigrantes Estrangeiros que Entraram no Brasil e em 

São Paulo 1820-1975. 
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Figura 5 – Imigrantes estrangeiros que entraram no Brasil entre 1820-1975 

  
Fonte: SEADE, 2004, p.23. 

 

O gráfico acima da Figura 5 mostra uma das ondas migratórias no Brasil, 

entre 1820 a 1975, e a alta porcentagem de imigrantes que eram recebidos no 

Estado de São Paulo. Estrangeiros de nacionalidades distintas formavam a 

identidade multicultural da cidade e também da Vila Romana, segundo Uyvão 

Antonio Pegaia: 

 

 
 Uyvão Antonio Pegaia 
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No depoimento acima, Uyvão descreve uma Vila Romana praticamente com 

ares europeus no início do século passado, mostrando mais uma vez a vasta 

presença de imigrantes provenientes dessa parte do mundo e que ajudaram a 

construir a Vila Romana tal qual como ela é hoje. Em um relatório elaborado pelo 

padre Benedito Pereira dos Santos ao bispo, datado do ano de 1915, constam as 

seguintes informações:  

 
Sua população podia ser calculada em 16.000 habitantes, assim 
discriminados: Lapa (sete mil), Água Branca (cinco mil), Vila Leopoldina (um 
mil e quinhentos) e Osasco (dois mil e quinhentos). Predominava os 
elementos italianos. vindo em seguida o português, o brasileiro, o espanhol, 
o alemão e o inglês. (SANTOS, 1980, p 104) 

 

Pe. Benedito registra em um documento, a quantidade aproximada de 

habitantes da região oeste de São Paulo, em 1915, afirmando a imensa quantidade 

de imigrantes europeus italianos da região.  

No trecho a seguir, faremos uma revisão bibliográfica sobre o surgimento da 

instalação de duas das maiores e mais relevantes fábricas da Vila Romana e que 

surgiram durante os relatos desta pesquisa. 

 

2.5 FÁBRICA DE LOUÇAS SANTA CATHARINA/ BISCOITOS MATARAZZO 

PETYBON 

 

Em 2003, durante a construção de um empreendimento imobiliário no local, o 

condomínio Paradiso Vila Romana, no terreno da antiga fábrica da Petybon, na Vila 

Romana, foram localizados fragmentos de louças que, segundo relatos dos 

moradores, estariam associados a uma antiga fábrica existente no local. Um 

documento foi gerado, Potencial arqueológico da Fábrica de Louças Santa 

Catharina. Documentação do sítio Petybon, de autoria da arqueóloga Lúcia de Jesus 

Cardoso Oliveira Juliani dando parecer favorável à presença de vestígios móveis 

(louças), com integridade entre 25-75%, levando ao cadastramento do local como 

sítio arqueológico (SOUZA, 2010, p 17). 

O local passou a ser conhecido no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

(CNSA/IPHAN) como sítio Petybon, denominação remetente à última fase de 

atividades desempenhada na unidade fabril outrora existente (Fábrica de Biscoitos 
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Petybon). As escavações, coordenadas pelo arqueólogo Paulo Zanettini, localizaram 

estruturas e bolsões de faiança fina da primeira grande fábrica de louça do País.  

 
Este processo acompanha uma tendência na cidade: a transformação dos 
antigos bairros industriais e operários em locais de residência de alto 
padrão, resultando na expulsão gradativa dos antigos moradores. A técnica 
da terraplanagem é mais uma vez utilizada como símbolo do encerramento 
de uma etapa. Sabe-se, no entanto, que abaixo do solo, parte de um 
enorme universo aflorava de tempos em tempos em quintais ao redor do 
terreno. (SOUZA, 2013, p. 152 e 153) 

 

A citação é uma observação importante, pois revela e afirma uma das 

hipóteses desta dissertação e nos direciona a compreender o “tesouro” histórico 

presente no subsolo do bairro, que segundo ele, faz parte de um “enorme universo”, 

toda a história que as fábricas antigas (e seus terremos abrigam) 

A Fábrica de Louças Santa Catharina (Fagundes, Ranzini & Cia.) foi fundada 

em 1913 pelo imigrante italiano Romeo Ranzini, que entrou com know-how, dois 

irmãos da família Fagundes, que representavam o financiamento da elite cafeeira, e 

mais os dois sócios Theodomiro M. Uchôa e Otto F. Backheuser.  

Em 1918, a fábrica tinha quase mil funcionários, sendo 800 italianos da região 

milanesa e de centros oleiros como Laveno-Mombello; outros tantos japoneses, 

além de moradores da região. Embora tenha contratado técnicos ceramistas 

italianos, era o próprio Romeo quem atuava como o químico especializado em 

cerâmica responsável pela orientação técnica e estética que norteava a produção da 

Santa Catharina em razão de seus conhecimentos em química industrial, bem como 

suas relações com artistas de renome da época (SOUZA, 2010, p 15). 

A fábrica foi adquirida pelos Matarazzo em 1927, encerrando suas atividades 

em 1937, momento em que se torna uma produção de alimentos, a Petybon. Assim, 

após a fábrica de louça, outro momento deste terreno permaneceu na memória e 

nos testemunhos encontrados nesta pesquisa, os quais relatam que, apesar da 

poluição, São Paulo conta histórias e reaviva memórias por meio de seus cheiros. 

Afinal, o perfume dos produtos assando saía pelas chaminés e inundava o Bairro 

com um aroma de baunilha e farinha tostada, marcando gerações22.  

																																																													
22 Informações fornecidas a partir das entrevistas concedidas à pesquisadora, vide apêndices A, B, C, 
D, e, F. 
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Depois de muitas idas e vindas, compras e vendas,  incorporações com 

outras empresas após o declínio do império Matarazzo, o imóvel foi hipotecado pelo 

Loyds Bank. O Grupo Parmalat comprou a fábrica e alugou o terreno, o qual foi 

vendido à Companhia Mofarrej. Somente em 19 de maio de 2003, a Companhia 

Mofarrej registrou, no 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, a 

incorporação imobiliária denominada “Condomínio Paradiso Vila Romana” à rua 

Fábia nº 800, composta de três edifícios de 29 pavimentos, com subsolo e andar 

térreo comuns aos três (SOUZA, 2010, p 39-41). Abaixo, uma citação da pesquisa 

de Souza, que revela a riqueza arqueológica sobreposta à construção do 

condomínio. Certamente, um passante distraído não imagina o que o Bairro abriga 

em seu subsolo, fato que comprova também dicotomia existente entre o presente e 

o passado da Vila Romana com seus prédios de luxo e condomínios de alto padrão. 

 
Quem passa pelo lugar atualmente não imagina que sob um condomínio de 
alto padrão estão os remanescentes da primeira fábrica de louça em faiança 
fina do país, em moldes industriais, e que sob a quadra de tênis estão 
centenas de milhares de fragmentos e peças inteiras de cerâmica branca 
das primeiras décadas do século XX (SOUZA, 2010, p 5). 

 

2.6 FÁBRICA COMPANHIA MELHORAMENTOS 

 

A empresa, fundada em 1890, instalou um parque industrial na Vila Romana 

na década de 1920. Durante a Revolução de 1932, quando existia um grande pátio 

de gráficas e depósitos em todo o quarteirão, o endereço serviu de Casa da 

Moeda.23  

A sede administrativa foi erguida em 1948 e se firmou como um dos pilares da 

urbanização do Bairro. Moradores do entorno, motivados pela importância do 

complexo, chegaram a promover manifestações24 para exigir o tombamento da 

construção, porém não obtiveram sucesso25. Sem a proteção dos órgãos públicos de 

preservação do patrimônio, o espaço onde ficavam os galpões foi comprado por 

uma incorporadora de empreendimentos de luxo26. 

																																																													
23 Fonte: http://www.melhoramentoscmpc.com.br/, acesso em 06 mar. 2021 
24 Reportagem Mobilização por patrimônio. Jornal da Gente, 28 out. 2009. Disponível em: 
http://jornaldagente.tudoeste.com.br/2009/10/28/mobilizao-por-patrimnio/. Acesso em: 23 fev. 2021. 
25 Vídeo do protesto/abraço na Melhoramentos em 2010 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLK1bokHQKA, acesso em 06 mar. 2021. 
26 Fonte: http://www.melhoramentoscmpc.com.br/, acesso em 06 mar. 2021. 
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No entanto, somente a fachada do prédio da Companhia Melhoramentos foi 

tombada pela prefeitura de São Paulo em 2009. O imóvel, que fica na rua Tito, 479, 

abriga agora salas de exposição, auditórios e um acervo sobre a história da região. 

Adiante, na outra esquina, está sendo construído um outro condomínio residencial.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
27 Na parte IV desta pesquisa, discutiremos mais detalhadamente os impactos da demolição de parte 
da Fábrica Melhoramentos na comunidade.	
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3  MEMÓRIAS DA VILA ROMANA 
 

A continuidade da discussão perpassa em revisar como os conceitos de 

memória são percebidos pelos principais autores deste campo de estudo. Aqui, 

analisaremos os conceitos de memória individual e memória coletiva e como ela 

pode ser ancorada pelo território. Torna-se necessário a investigação proposta em 

pensar a memória mais amplamente, de modo a entender que ela é construída 

coletivamente – e não por indivíduos, embora se estruture também a partir das 

lembranças individuais.  

Nesta parte da pesquisa, trazemos enxertos dos relatos de um grupo de seis 

antigos moradores e moradoras do Bairro com trechos que narram quais são os 

seus limites do geográficos, a partir de cada ponto de vista.  Como “quem define o 

bairro é o povo”, como diz um de nossos recordadores, Uyvão, consideramos 

relevante abrir a discussão com a seguinte provocação “onde começa e onde 

termina a Vila Romana?” para pensar a relação com o território em uma pluralidade 

de compreensões. 

Entendendo que, para diferentes teóricos, a memória se constrói por 

diferentes paradigmas, mas para Maurice Halbwachs (1877-1945), um dos autores-

pilares desta pesquisa, a memória é uma experiência coletiva. Falecido em 1945, 

Maurice Halbwachs foi um pensador francês da sociologia, discípulo de Émile 

Durkheim (1858-1917) e Henri Bergson (1859-1941). O autor escreveu seus 

principais trabalhos entre as décadas de 1920 e 1940 e muito contribuiu para a 

compreensão do conceito de memória e da relação que coletividade exerce em 

relação à memória individual (e vice-versa). É lembrado por aprofundar o estudo da 

memória principalmente em três grandes obras: Os quadros sociais da memória 

(1925), Topografia legendária dos Evangelhos na Terra Santa (1941) e A memória 

coletiva (publicação póstuma, de 1950), os quais são, sem dúvida, referências 

fundamentais para pesquisas relacionadas à memória coletiva e sua relação com o 

lugar. 

A base do pensamento de Halbwachs estava nos estudos filosóficos sob 

influência de Henri Bergson, filósofo que inovou profundamente a filosofia e viveu 

entre os anos 1859 a 1941. Bergson trouxe à luz ideias pouco antes exploradas 

dentro da filosofia moderna, entre elas a questão do tempo, no sentido da 
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temporalidade e da finitude das coisas. Em especial, em seu livro intitulado Matéria e 

Memória, originalmente publicado em 1896, na França, Bergson aborda uma 

proposta de reflexão sobre o mundo por meio das imagens e seu entendimento do 

mundo pelo corpo. Para o autor, a memória tem diferentes sentidos e sempre será a 

reelaboração do passado no presente: 

 
[...] A memória, praticamente inseparável da percepção, intercala o passado 
no presente, condensa também, numa intuição única, momentos múltiplos 
da duração e, assim, por sua dupla operação, faz com que de fato 
percebamos a matéria em nós, enquanto de direito a percebemos nela 
(BERGSON, 1999, p.77).  

 

A base teórica nos princípios de Bergson sobre a memória individual e a 

permanência do passado deram à Halbwachs instrumentos importantes que o 

levaram a superar o mestre e avançar para uma abordagem da memória não 

apenas em seu domínio do indivíduo, mas em sua origem social.  
Foi por Halbwachs em que, pela primeira vez, a memória foi analisada de 

forma sistemática, observando-se seu caráter social. Para o autor, o passado não 

sobreviveria por inteiro na memória de um indivíduo – e sim ele se reatualiza na 

memória coletiva, para a qual cada memória individual aporta uma perspectiva 

unificadora (FERREIRA, 2010, p. 2). E é o próprio Halbwachs que sinaliza as 

diferença fundamental de pensamento entre os dois autores e afirma que a memória 

vem do coletivo, da sociedade: 

 
Para Bergson, o passado permanece inteiramente dentro de nossa 
memória, tal como foi para nós; porém alguns obstáculos, em particular o 
comportamento de nosso cérebro, impedem que evoquemos dele todas as 
partes. Em todo caso, as imagens dos acontecimentos passados estão 
completas em nosso espírito (na parte inconsciente de nosso espírito) como 
páginas impressas nos livros que poderíamos abrir, ainda que não os 
abríssemos mais. Para nós, ao contrário, não subsistem, em alguma galeria 
subterrânea de nosso pensamento, imagens completamente prontas, mas 
na sociedade, onde estão todas as indicações necessárias para reconstruir 
tais partes de nosso passado, as quais nós representamos de modo 
incompleto ou indistinto, ou que, até́  mesmo, cremos que provêm 
completamente de nossa memória (HALBWACHS, 1990, p. 52- 53). 

 

Ainda sobre a influência dos pensamentos de Bergson nos estudos de 

Halbwachs, faz-se necessário explicitar um trecho em que Bergson fala sobre o ato 

de lembrar: 
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Trata-se de recuperar uma lembrança, de evocar um período da nossa 
história? Temos consciência de um ato sui generis pelo qual deixamos o 
presente para nos recolocar primeiramente no passado em geral, e depois 
numa certa região do passado: trabalho de tentativa, semelhante à busca 
do foco de uma máquina fotográfica. (BERGSON, 1999, p 156) 

 

Brilhantemente, o autor cria a imagem-síntese do foco da máquina de 

fotografia e de como se acessa às lembranças: que, embora se faça um grande 

esforço para ajustar o foco da máquina, o que resulta não como uma imagem 

transparente, mas como uma passagem fruto e resultado de um processo, sempre 

observada a partir de uma lente. 

Sobre a abordagem filosófica de Bergson a respeito da psicologia da 

memória, quando o passado sobreviveria por inteiro em uma certa perspectiva da 

memória, Halbwachs o contrapõe ao desenvolver a ideia de uma memória estrutural, 

construindo uma abordagem alicerçada na sociologia de Émile Durkheim. Por ora, é 

comum que a memória seja entendida como um fenômeno particular de cada 

indivíduo, mas para Halbwachs (1990) é importante levar em consideração que se 

refere também a um fenômeno coletivo e social. Deste modo, Halbwachs caminha 

no sentido de superar conceitos que tenham o indivíduo como centro e em seu lugar 

inserir a sociedade, o tempo e o espaço como construções intrinsecamente sociais.  

Uma outra forma de elaborar o pensamento de Halbwachs seria considerar 

que a memória coletiva são lembranças de vários indivíduos agrupadas umas às 

outras, para exemplificar melhor, podemos assim utilizar a imagem de um mosaico. 

Essas memórias pertencem a indivíduos que fazem parte de um mesmo grupo 

social, o que dá sustentação para uma grande massa de lembranças 

compartilhadas. Assim, “diríamos voluntariamente que cada memória individual é um 

ponto de vista sobre a memória coletiva.” (HALBWACHS, 1990, p. 51), o que torna 

necessário a investigação da proposta em pensar a memória mais amplamente, de 

modo a entender que ela é construída coletivamente e não por indivíduos, mas 

também se estrutura a partir das lembranças individuais. 

O próprio Halbwachs expõe a reflexão pertinente quando se trata de memória 

coletiva e sua negociação entre o individual e o coletivo 

 
Não se trata mais de revivê-los em sua realidade, porém de recolocá-los 
dentro dos quadros nos quais a história dispõe os acontecimentos, quadros 
que permanecem exteriores aos grupos, em si mesmos, e defini-los, 
confrontando-os, uns aos outros. É como dizer que a história se interessa 
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sobretudo pelas diferenças, deita a abstração das semelhanças, sem as 
quais todavia não haveria memória, uma vez que nos lembramos apenas 
dos fatos que tenham por traço comum pertencer a uma mesma 
consciência (HALBWACHS, 1990, p. 86).  

 

A memória coletiva seria a experiência cultural do tempo, a presença do 

passado no presente, respondendo a objetivos e necessidades do presente. O 

conceito de memória coletiva extrapola autenticamente quando o autor reflete sobre 

as divisões do tempo, a duração das partes que são perenes, resultam de 

convenções e costumes, e exprimem também a ordem, inelutável, segundo a qual 

se sucedem as diversas etapas da vida social (HALBWACHS, 1990, p. 90). 

Construindo assim relevantes associações à presente pesquisa sobre as memórias 

dos antigos moradores da Vila Romana, pois observamos nela os chamados 

"quadros sociais da memória", os quais são associados a um “sistema de 

representações” que podem ser de ordem cronológica ou topográfica (relacionado 

ao espaço físico), esses são fatores que provém e que antecipam a lembrança do 

passado, tornando possível um sistema global de localização do passado no 

presente. 

 

3.1 LEMBRAR E (SE) RECONHECER 

 

Ao debruçar sobre a formação da lembrança e quais são os fatores que a 

antecedem, recorremos à professora Ecléa Bosi (1994), autora referência para a 

presente pesquisa, que discorre sobre o tema da memória em seu livro Memória e 

Sociedade, em que utiliza da história oral para construir sua obra baseada em 

“lembranças de velhos”. Segundo a autora, a memória é um espaço infinito em que 

se revelam apenas alguns fragmentos: é no interior da lembrança, no profundo 

entendimento da imagem que foi evocada “onde trabalham as noções gerais, 

veiculadas pela linguagem, logo, de filiação institucional. É graças ao caráter 

objetivo, transubjetivo, dessas noções gerais que as imagens resistem e se 

transformam em lembranças” (BOSI, 2009, p. 59).  

Mas sendo a memória individual e coletiva e, portanto, social, retomamos o 

conceito de quadros sociais da memória relidos por Ecléa Bosi abaixo: 
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As relações a serem determinadas já não ficarão adstritas ao mundo da 
pessoa (relações entre o corpo e o espírito, por exemplo), mas perseguirão 
a realidade interpessoal das instituições sociais. A memória do indivíduo 
depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, com a 
escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e 
os grupos de referência peculiares a esse indivíduo (BOSI, 2009, p.54).  

 

No trecho acima, Bosi (2009) reforça seu entendimento sobre os quadros 

sociais da memória que estão relacionados às relações do indivíduo com a 

sociedade e suas instituições: família, classe social, Estado, religião e outras. Muitos 

elementos citados aqui por Bosi puderam ser identificados nos depoimentos dos 

recordadores, como o grande espaço ocupado pela presença de familiares, bem 

como a religião católica, e os marcos principais de suas trajetórias, formaturas 

escolares, casamento, nascimento de filhos, entre outros. 

Halbwachs entendia que cada memória individual era um ponto de vista sobre 

a memória coletiva (HALBWACHS, 1990, p.51). E o ato de lembrar, para Halbwachs, 

é sempre um processo de se reconhecer-se e de se reinventar dentro do meio 

social. Dentro do contexto em que os relatos da presente pesquisa foram realizados, 

com pessoas idosas, pôde ser observado também que a memória vem de um 

processo de reconstrução, uma vez que em momento algum se tratava de uma 

repetição linear das experiências do passado, “mas sim um retorno à lembrança 

dessas experiências dentro de um quadro de preocupações e interesses atuais” 

(SCHMIDT, 1993, p 289).  Nesse mesmo sentido, refletimos sobre o ato de lembrar 

a partir da imersão no passado, em que o tempo se faz não linear e até mesmo, 

transversal, por meio dos relatos, e promove constantes atualizações (SARLO, 

2007, p. 25) 

Um dos fatores importantes a ser registrado é o fato de, que durante os 

relatos, houve algumas situações em que se fez importante considerar a presença 

de uma terceira pessoa participando da experiência do relato. Todas elas foram 

citadas e postas em perspectivas no momento das análises e observações dos 

trechos dos relatos, mas percebemos uma nítida interferência ao se lembrar dos 

fatos, às vezes, adições de informações que faziam parte do dia a dia do depoente. 

Dito isso, pôde-se comprovar, a partir dos relatos a seguir que a sucessão de 

etapas da memória é dividida por marcos: “pontos onde a significação da vida se 

concentra” (BOSI, 1994, p. 415), sejam eles o nascimento, a família, o grupo 

escolar, os vizinhos, o nascimento dos filhos, as atividades sociais, o trabalho. Posto 
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em destaques na presente dissertação, confirma-se, portanto, que o ato de lembrar 

é uma experiência diferente da história oficializada e registrada em livros. As 

memórias coletivas da Vila Romana estão localizadas em um tempo, estão 

ancoradas em um território e estão dentro de um grupo, de suas relações de sociais 

de trabalho, convivência, etc.  

 

3.2 QUESTÕES IDENTITÁRIAS NOS ESTUDOS DA MEMÓRIA COLETIVA DA 

VILA ROMANA 

 

Quais são as questões teóricas que alinhavam as relações entre identidade, 

estudos da memória e qual importância delas dentro do escopo teórico dos Estudos 

Culturais? A seguir, pretende-se traçar um breve resumo do que se entende sobre 

cultura e identidade no contexto dos Estudos Culturais e os principais autores que 

auxiliam a traçar os caminhos teóricos do presente estudo. Sendo os Estudos 

Culturais um campo teórico interdisciplinar, fato extremamente benéfico quando se 

observa a memória coletiva, enfatizando a importância de analisar e reconhecer a 

cultura e suas práticas sociais como um (não único) espaço de elaboração de 

significados compartilhados. Assim, a ideia de cultura como uma rede de relações e 

práticas sociais, a qual constitui o dia a dia de um grupo, faz-se uma das principais 

proposições sobre o termo dentro do campo dos Estudos Culturais. 

Dito isto, a seguir demonstrar-se-á, mesmo que ainda superficialmente, como 

o conceito de cultura e suas implicações teóricas, dentro do campo dos Estudos 

Culturais, contribui no que tange também a questão das identidades e suas relações 

com a memória. 

São inúmeras as contribuições da obra Cultura e Sociedade (1958/2011), 

escrita por Raymond Williams, na qual ele revisa historicamente o conceito de 

cultura e contesta a ideia de cultura da época: cultura superior/erudita e 

inferior/popular. Ao elaborar uma nova ramificação, podemos dizer, do pensamento 

marxista, o chamado materialismo cultural, definido por ele como “uma teoria das 

especificidades da produção material da cultura e literatura dentro do materialismo 

histórico” (WILLIAMS, 1979, p. 12). Entre as contribuições da obra, uma das mais 

relevantes foi ampliar a ideia de cultura como algo comum a todos, cultura como 

modos de vida, presente e construída por meio de práticas e costumes sociais. Para 
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Williams, a cultura está no “produto”, no resultado, ela é vista como fruto das 

mudanças históricas e sociais, portanto são mudanças concretas. Porém, o termo 

cultura exige uma complexidade argumentativa em torno de seus significados. Para 

o autor,  
É particularmente interessante que na arqueologia ou na antropologia 
cultural, a referência a cultura ou a uma cultura aponte primordialmente a 
produção material, enquanto na história ou nos estudos culturais a 
referência indique fundamentalmente os sistemas de significação ou 
simbólicos (WILLIAMS, 2007, p. 122). 

 

Outro mentor de extrema relevância para o campo de estudo é o jamaicano 

Stuart Hall, um dos principais autores contemporâneos dos Estudos Culturais. Ao 

examinar a obra de Williams, Hall endossa que dentro do conceito de cultura, a qual 

ele chama de “estrutura da experiência”, visualizando que existem questões 

diretamente propostas pelas grandes mudanças históricas que as modificações na 

indústria, na democracia e nas classes sociais representam de maneira própria e às 

quais a arte responde também, de forma semelhante (HALL, 2003, p. 133). Para 

analisar a cultura, é fundamental “entender como as interrelações de todas essas 

práticas e padrões são vividas e experimentadas como um todo, em um dado 

período: essa é sua estrutura da experiência.” (HALL, 2003, p. 128). 

Sendo assim, a cultura é influenciada por diversos momentos da humanidade 

com a urbanização, a imigração, a globalização e a revolução tecnológica, entre 

outros. A cultura, por sua vez, traz consigo a prática do discurso, sem ele, a 

significação do mundo social não existiria. Aqui a cultura é vista como um sistema de 

significados ou como prática de significação e o mundo social concebido como 

construído discursivamente.  

Hall também desenvolveu um trabalho significativo no campo da linguagem 

como práticas de representações. O que ele chamou de “virada cultural”, refere-se a 

uma nova atitude em relação à linguagem, pois a cultura não é nada mais do que a 

soma de diferentes sistemas de classificação e diferentes formações discursivas aos 

quais a língua recorre a fim de dar significado às coisas (HALL, 1997, p. 29). 
 

 

3.3 IDENTIDADES PLURAIS, MEMÓRIAS COMPARTILHADAS 
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O campo dos Estudos Culturais foi imprescindível para entender a ideia de 

múltiplas identidades e como identidade é um conceito sempre em mutação, 

principalmente quando na década de 1980, fatos como globalização, hibridismo, 

imigração, entre outros começam a eclodir na sociedade também em transformação. 

Hall, autor base para esta abordagem, considera que a identidade é um conceito 

“sob rasura”.  Assim, “a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 

através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento” (HALL, 2001. p. 38).  

A missão desta pesquisa é notar como esse conceito permeia o campo dos 

Estudos Culturais em busca de identificações e legitimações de acordo com os 

diferentes processos históricos e sociais contemporâneos e que são atrelados aos 

estudos da memória coletiva da Vila Romana. Neste caso, podemos entender como 

o processo de criação identitária é formado por diversas representações e 

significados, como um processo-resultado de diversas vozes e histórias, individuais, 

porém compartilhadas:  

 
Isto, de todo modo, é o que significa dizer que devemos pensar as 
identidades sociais como construídas no interior da representação, através 
da cultura, não fora delas. Elas são o resultado de um processo de 
identificação que permite que nos posicionemos no interior das definições 
que os discursos culturais [exteriores] fornecem ou que nos subjetivemos 
(dentro deles). Nossas chamadas subjeti-vidades são, então, produzidas 
parcialmente de modo discursivo e dialógico. (HALL, 1997, p. 26-27) 

 

O processo histórico da Vila Romana é um exemplo da velocidade de como 

esses processos foram assimilados dentro de uma realidade brasileira nas últimas 

décadas, em que vimos uma Revolução Industrial sucumbir à lógica da guinada 

pelos serviços. Nessa perspectiva, em que Hall tecia sobre o conceito de 

identidades como um “conjunto de significados compartilhados” (Hall, 2001, p. 26), 

formadas culturalmente e a partir de um contexto temporal/social, desconstruindo 

assim o posicionamento de que identidade estaria ligada à uma essência formadora 

originária, rompendo a concepção associada ao pensamento cartesiano de sujeito, e 

assumindo uma nova perspectiva.  

Sobre o contexto temporal/social, Hall destaca na obra A Identidade Cultural 

na Modernidade (2001) três concepções de identidade baseadas em três contextos 

históricos, sendo elas: o sujeito iluminista, o sociológico e o pós-moderno. A 
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concepção sobre o sujeito do Iluminismo está ligada à identidade originária, a 

concepção que trata a identidade como dependente da essência. A concepção 

sociológica sugere uma identidade formada na interação entre sujeito e sociedade e 

a concepção do sujeito pós-moderno, seria a identidade em mutação, sempre em 

formação e sendo transformada. 

 
As identidades culturais são pontos de identificação, os pontos instáveis de 
identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e história. 
Não uma essência, mas um posicionamento. Donde haver sempre uma 
política da identidade, uma política de posição, que não conta com 
nenhuma garantia absoluta numa lei de origem sem problemas, 
transcendental (HALL, 1996 p. 70).  

 

A problematização das identidades culturais, dentro do contexto da pós-

modernidade e da globalização assume diversas outras implicações, com 

ressonâncias políticas e culturais. No âmbito do campo cultural, essa configuração 

sofre alterações sensíveis, dominadas por um repertório cultural global: novas 

identidades estão sendo destruídas e constituídas em uma reta constante e 

paradoxal. 

Outro interessante autor a somar-se com a noção de múltiplas identidades foi 

o sociólogo espanhol Manuel Castells (1999), que avançou no conceito de 

identidade e a entende como o “processo pelo qual um ator social se reconhece e 

constrói significado principalmente como base em determinado atributo cultural ou 

conjunto de atributos culturais inter-relacionados” (CASTELLS, 1999, p. 22). Além 

disso, o autor define três formas e origens de construção de identidade: Identidade 

legitimadora, Identidade de resistência e Identidade de projeto, conforme suas 

definições: 

 
[...]Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições da sociedade no 
intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores 
sociais. Identidade de resistência: criado por atores que se encontram em 
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 
dominação. Identidade de projeto: quando os atores, utilizando- se de 
qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova 
identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade [...] (CASTELLS, 
1999, p. 24)  

 

Onde estaria na Vila Romana a identidade legitimadora? A que expande e 

racionaliza as formas de dominação? Seria a identidade estampada no próprio nome 
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do Bairro e nas ruas batizadas com nomes de heróis romanos e que legitimam o 

poder da comunidade italiana na Cidade de São Paulo? Sabe-se que diversas 

outras comunidades fizeram parte da Vila Romana, mas foi a comunidade italiana 

que sobressaiu nessa região da Cidade – ora rural, ora industrial –, permeada pela 

figura do mais conhecido empreendedor de São Paulo, Conde Francesco 

Matarazzo.  

Uma vez que a identidade de resistência, pode se tornar a identidade de 

projeto e estes tornarem-se dominantes nas instituições e, assim, assumirem-se 

também legitimadoras, de fato esses são exemplos de como nenhuma identidade, 

segundo Castells, pode constituir uma essência única e muito menos um ponto final. 

O autor conclui que a identidade destinada à resistência pode ser o tipo mais 

importante de construção neste sentido na sociedade. Dá origem a formas de 

resistência coletiva diante de uma opressão que, do contrário, não seria suportável 

[...] (CASTELLS, 1999, p. 25). 

Nota-se no presente trabalho uma construção de uma identidade defensiva, 

revertendo julgamento de valores, e ao mesmo tempo reforçando os limites da 

resistência. Os moradores abraçados ao prédio da fábrica Melhoramentos28, em 

2009, poderia ser uma representação dessa identidade de resistência? Ou mesmo o 

desejo da artista Janice de Piero em conceber uma exposição em parceria com suas 

vizinhas que contasse histórias de antigamente seria uma construção dessa 

identidade? 

Muitas são as contribuições teóricas sobre a questão das múltiplas 

identidades nos Estudos Culturais e não se pretendeu aqui cobrir todas elas, mas 

sim trazer para a discussão o ponto de vista dos autores citados acima na tentativa 

de compreender como o processo de construção identitária e suas múltiplas formas 

estaria relacionado à noção de memória coletiva, proposto por Maurice Halbwachs 

(1990). 

Diversos autores relacionam a ideia de identidade criando bifurcações entre 

passado e presente e entre indivíduos e sociedade, com a ideia de memória. Pois, 

esse sentido de continuação e de permanência, sejam eles individuais ou em 

grupos, está intrinsecamente ligado ao que se lembra e ao que se é lembrado e são 
																																																													
28 O “Abraço a Melhoramentos” aconteceu em 03/10/2009 no quadrilátero das ruas Vespasiano entre 
Tito e Camilo. Disponível em: http://jornaldagente.tudoeste.com.br/2009/10/28/mobilizao-por-
patrimnio/. Acesso em 23 fev. 2021.	
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construídas na relação com o outro. Isso também é fundamental para a percepção 

de si e do grupo social, pois lembrar, ou rememorar, criar narrativas do “ser”, do 

existir, faz parte do processo de construção dessa identidade maleável e “sob 

rasura”, como dizia Hall (1996), e ainda estabelece vínculos importantes entre 

diferentes gerações, criando o sentimento de “sujeito da história”, com direitos e 

deveres sociais (LE GOFF, 1990, p. 97).   

Diante dos ensinamentos de Halbwachs (1990) de o que é relembrado, a 

forma como acontece e a ação de rememorar já estariam permeados pelo tempo 

atual e impulsionado pela relação com o outro. O tempo que foi impresso nos muros 

da cidade, as memórias que habitam os indivíduos e os grupos sociais possuem 

uma identidade específica, por isso, quando pensamos em determinado quadro 

social, existe sempre uma identidade subjetiva de cada um.  

Para finalizar, pensando nessa perspectiva, a memória coletiva criada e 

legitimada pelo grupo geraria um sentimento de pertencimento e acaba criando um 

círculo de referências simbólicas que reforça tradições e festas populares e repete 

códigos de comportamento, criando novos padrões, afirmando identidades que 

procuram “salvar o passado para servir o presente e o futuro” (LE GOFF, 1990, p. 

477).  

 

3.4 A MEMÓRIA ANCORADA NO TERRITÓRIO 

 

No seu ensaio A memória coletiva, Maurice Halbwachs (1990) salienta a 

importância da inscrição dos grupos sociais em seu território e busca analisar o 

papel da memória nessa relação com o espaço físico. Já a obra, Topografia 

legendária dos Evangelhos na Terra Santa (1941), título original La topographie, em 

francês, foi definida por Halbwachs como de caráter sociológico, e não um trabalho 

histórico, já que o autor parte da hipótese de que a Terra Santa foi um território 

construído nos imaginários dos cristãos europeus durante a Idade Média e, portanto, 

uma região sobreposta ao território da Palestina. Esse trabalho foi importante para 

pesquisadores da área, pois reafirma o lugar como um elemento fundamental que 

compõe a memória coletiva, pois esta encontra-se incrustada em suas pedras e 

muros, como também presente nos rituais de continuidade de afirmação de sua 

identidade.  
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É notório que, desde a antiguidade, certos grupos se formaram devido à sua 

proximidade física, o que poderia ser o caso da vizinhança, por exemplo. A 

proximidade espacial é uma condição essencial à existência desses grupos, porém 

não suficiente. O bairro como realidade socioespacial, por exemplo, não é uma 

simples justaposição de indivíduos em um espaço restrito: “As referências 

socioespaciais são, cada vez mais, o resultado da justaposição, sobreposição ou 

correlação de vários elementos, suscitando a existência de significações múltiplas e 

combinadas”. (MENEZES, 2000, p.156).  

A seguir escolhemos um trecho do relato de Elza que explica um pouco como 

era a Vila Romana e os diversos vendedores itinerantes que faziam parte do dia a 

dia. A movimentação nas ruas era feita por carroças, que transportavam quase tudo: 

do lixo ao leite. Seu filho, então criança, aguardava ansiosamente o leiteiro pela 

janela de casa.  

 

 
Elza Pavão Faboci 

 

Então, o bairro é um espaço de trocas, de disputas e carrega a memória 

referenciada por meio de construções sociais. Em diversos momentos dos relatos, 

podemos perceber algumas dinâmicas econômicas que se modificaram com a 

paisagem, como por exemplo, o movimento de pessoas nas ruas, os diversos 

terrenos vazios e a figura do leiteiro, que entregava verduras e leite na porta da casa 

das pessoas. A seguir apresentamos mais um trecho de relato, que nos conta um 

pouco da paisagem da época, incluindo as carroças mencionadas por Elza. Uma 

observação importante aqui eram os “espaços vazios” intercalados com as casas, 

sugerindo uma Vila Romana ainda em processo de formação. 
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Uyvão Antonio Pegaia 

 

Em nosso grupo de recordadores31, estão situados aqueles que vivenciaram 

uma Vila Romana de 50 ou 60 anos atrás, muito diferente da Vila Romana atual. 

Foram selecionados alguns trechos específicos que falam sobre seu entendimento 

sobre os limites do Bairro, a partir da pergunta “onde começa e onde termina a Vila 

Romana?”. Entendendo que este é o primeiro localizador do território e quando suas 

lembranças começam a ser evocadas, esta foi, em grande parte das conversas, uma 

das primeiras “provocações” a ser realizada pela pesquisadora durante a coleta do 

material. A ideia foi localizar no território o dia a dia de suas atividades e como isso 

viria a ser evocado. Como diz Uyvão Antonio Pegaia, “o bairro não tem limite 

definido, quem define o bairro é o povo”. É justamente essa indagação que permeia 

as observações desses depoimentos: o que nossos depoentes nos dizem sobre os 

limites do bairro? Essa pergunta foi respondida a seguir por cada um dos 

recordadores e nos levou a conclusão de que cada indivíduo tem seu próprio 

entendimento desses limites e que essa compreensão subjetiva é constituída por 

suas experiências pessoais e coletivas. 

 

3.5 NOSSOS RECORDADORES 

 

Abaixo uma breve introdução sobre cada recordador, condições gerais e 

contexto físico da escuta. 

 

3.5.1 André Cândido do Nascimento 

 

																																																													
31 Assim chamaremos as pessoas que contribuíram com seus relatos para esta pesquisa em 
referência ao trabalho da professora Ecléa Bosi, Memória e sociedade (1994). 
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André Cândido do Nascimento, 70 anos, como dito anteriormente, é um 

popular vendedor de bombons nos restaurantes e bares da Vila Romana e região. 

Nascido em Paulistânia, estado do Piauí, nordeste brasileiro, chegou em São Paulo 

em 1968, residiu grande parte de sua vida na Rua Miranda de Azevedo e trabalhou 

em diversas fábricas da região. A primeira delas foi a Metalúrgica Pompéia, 

localizada na época na rua Doutor Augusto de Miranda, rua que faz divisa entre a 

Vila Romana e a Vila Pompéia, onde exercia a função de assistente de tornearia. Há 

cinco anos mudou-se da região e atualmente mora em Pirituba com a filha. Foram 

realizadas duas sessões de escuta, que foram realizadas na Lanchonete Pompeu e 

Pompéia (Rua Clélia, 233), nas proximidades do Sesc Pompéia. A seguir, o trecho 

do depoimento em que ele verbaliza o entendimento dos limites do bairro a partir da 

localização de um córrego já canalizado, possivelmente o córrego da Água Preta. 

 

 
André Cândido do Nascimento	

 

3.5.2 Edina Grecco 

 

Edina Grecco, 80 anos, foi a segunda entrevistada. Dona Edina Grecco é uma 

conhecida moradora do Bairro. Ela é vizinha da pesquisadora e proprietária de 

diversas casas na Vila Romana, as quais aluga. A escuta foi realizada numa tarde 

de verão de 2019, na casa da depoente, localizada na rua Vespasiano. Sua filha, 

Leila Grecco, estava presente durantes poucos momentos do relato e ajudou Edina 

a se recordar de alguns endereços, mas a participação de Leila não foi significativa a 

ponto de influenciar o relato, pois ela se limitava a falar somente quando Edina 

perguntava algum detalhe específico. Abaixo, o trecho do depoimento de Edina onde 
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ela narra as mudanças dos nomes das localidades. Na sua opinião, a região foi 

denominada posteriormente aos nomes “Lapa e Água Branca”. 

 

 
Edina Grecco 

 
3.5.3 Elza Pavão Faboci 

 

Elza Pavão Faboci, 84 anos, nasceu na rua São José da Serra, na própria 

Vila Romana, algumas ruas acima de onde realizamos o relato, na Rua Sepetiba, 

onde mora desde seu casamento. Elza nunca deixou o Bairro em seus 84 anos de 

vida. Hoje viúva, ela fica a maior parte do tempo sozinha. Abaixo, o trecho do 

depoimento onde ela nos explica as ruas que compõem os limites geográficos da 

Água Branca, Vila Anglo e Vila Romana. 
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Elza Pavão Faboci 

 
3.5.4 Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 

O nome de Ivone Aparecida Rici dos Santos, então com 83 anos no momento 

da entrevista, surgiu durante pesquisa na capa do Jornal Nossa Gente35. O contato 

com a moradora foi realizado por intermédio da filha, que acompanhou a entrevista - 

realizada na casa de Ivone, localizada numa rua tranquila da Freguesia do Ó, bairro 

vizinho à Vila Romana, “do outro lado do rio Tietê” - fazendo algumas intervenções 

pontuais. A entrevistada ainda guarda na residência uma louça de acrílico da antiga 

“fábrica de louças”.  

Ao longo da conversa, Ivone revelou uma memória lúcida e clara a respeito 

de muitas lembranças do passado, ao mesmo tempo em que demonstrou, em 

alguns momentos, sinais de confusão, o que não atrapalhou, nem diminuiu a 

qualidade do relato. No trecho a seguir, ela se recorda que não haviam muitas casas 

e nem prédios antigamente e que a Rua Clélia era uma “estrada”. Ela também traz 

																																																													
35 Como já mencionamos na introdução da presente pesquisa, em 24/08/2019 o Jornal Nossa Gente 
publicou o seguinte texto sobre a pesquisa em questão convidando antigos moradores da Vila 
Romana a falarem das suas experiências sobre o bairro e antigas fábricas da região. Disponível em: 
https://jornaldagente.tudoeste.com.br/2019/08/24/memoria-da-vila-romana-estudante-busca-antigos-
operarios-das-fabricas-da-vila-romana-para-pesquisa-de-mestrado/ Acesso em: 26 fev.2021. 
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uma nova menção de nome, a Vila Ipojuca, que é uma região um pouco mais acima 

dos limites considerados como Vila Romana, segundo os demais relatos.  

 

 
Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 

3.5.5 Ondina Tonela Braga 

 

Dona Ondina Tonela Braga, na época da entrevista com 77 anos, nasceu em 

1942 na casa da rua Sepetiba e lá morou, com seus pais e seus irmãos, até os 31 

anos. Foi com essa idade que se casou com um viúvo com três filhos – os quais 

tomou como seus – e se mudou para o endereço da frente na mesma rua Sepetiba. 

Seu marido, falecido e lembrado por sua personalidade alegre e brincalhona, dizia 

que esse teria sido “o grande salto de sua vida”. A entrevista foi realizada nesse 
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mesmo imóvel – um sobrado que ainda conserva portão baixo e piso de caquinhos 

de cerâmica - onde ela ainda reside. Sua filha acompanhou a entrevista. Como 

podemos notar no relato abaixo, D. Ondina considerada que é “tudo Lapa” e não 

entende o motivo do Bairro receber o nome de Vila Romana. Ela também se lembra 

da formação da Companhia City, já mencionada anteriormente. 

 

 
Ondina Tonela Braga 

 

Quando é perguntada sobre em que local começa e onde termina o bairro 

onde nasceu e morou a vida toda, ela remete a uma história antiga que contaram 

pra ela quando criança: 

 

 
Ondina Tonela Braga 
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3.5.6 Uyvão Antonio Pegaia 

 

Uyvão Antonio Pegaia, 84 anos, é professor aposentado de geografia e é 

morador da Vila Romana desde seu nascimento. Uyvão gosta muito de falar e 

conversar sobre o Bairro. Como ele lecionou durante a maioria de sua vida 

profissional, ele se diz um especialista sobre a Vila Romana. 

Uyvão foi entrevistado na Biblioteca Mário Schenberg, em frente à casa em 

que morou com seus pais e seu irmão, a partir dos anos 1930. Um fator importante a 

se considerar é que o entrevistado alega estar passando por um processo de 

esquecimento (começo de Mal de Alzheimer) e muitas vezes durante a entrevista ele 

“esqueceu” de informações que julgou relevantes para a pesquisa. Ao esquecer 

dessas informações, ele se demonstrou frustrado e emocionalmente abalado. “Bom, 

eu prometo completar a resposta assim que me lembrar” foi uma frase repetida em 

diversas ocasiões em que não conseguiu recordar a informação que completaria a 

frase. As duas sessões da entrevista foram acompanhadas por sua cuidadora, 

Margarete, que ele carinhosamente chama de “presente do céu”.  

Uvyão foi geógrafo e se julga um profundo conhecedor do Bairro, onde 

nasceu e morou a vida inteira. Ele nos apresenta abaixo informação já mencionada 

de “quem faz os limites do Bairro é o povo”, mas compara os diversos nomes do 

Bairro recebidos nas correspondências.  

 

 
Uyvão Antonio Pegaia 

 

No próximo trecho de depoimento, Uvyão nos dá uma informação importante 

sobre a característica do Bairro quando era criança: o vazio. Como já mencionado 
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por Ivone, “não tinha tanta casa, tanto prédio”, por isso entendemos um Bairro ainda 

pouco habitado. 

 

 
Uyvão Antonio Pegaia 

 

 Já no depoimento a seguir, ele relata o movimento de pessoas descendo as 

ruas, como vai aparecer a seguir em um trecho do relato de Ondina, “um movimento 

em ondas” de trabalhadores saindo das fábricas em direção à Avenida Guaicurus, 

onde havia o bonde e as linhas de ônibus. 

 

 
Uyvão Antonio Pegaia 
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4 HISTÓRIAS DE VIDA NO TERRITÓRIO 
 

A memória se apoia nas pedras da cidade 

(HALBWACHS, 2001) 

 

No Capítulo IV de sua obra A Memória Coletiva, Halbwachs (1990) nos 

detalha as relações por ele elaboradas entre a memória coletiva e o espaço, o que 

ele chama de definição topográfica, em suas palavras, as relações que permanecem 

na superfície do grupo social no território, “aquele que ocupamos” e aquele que 

revela as marcas deixadas pelos homens. São as marcas das relações 

estabelecidas nas calçadas, nos muros, nas ruas e, também, "nas pedras da 

cidade". 
É sobre o espaço, sobre o nosso espaço - aquele que ocupamos, por onde 
sempre passamos, o qual sempre temos acesso, e que em todo o caso, 
nossa imaginação ou nosso pensamento é a cada momento capaz de 
reconstruir - que devemos voltar nossa atenção; é sobre ele que nosso 
pensamento deve se fixar, para que reapareça esta ou aquela categoria de 
lembrança. (HALBWACHS, 1990, p. 99-100). 

 

Ele afirma que “o lugar recebeu a marca do grupo, e vice-versa. Então, todas 

as ações do grupo podem se traduzir em termos espaciais” (HALBWACHS, 1990, p. 

133). Em outras palavras, a presença de um grupo deixa marcas num lugar. E assim 

sucedeu-se com a Vila Romana, antes um território rural, depois permeado por 

fábricas, para então vir a ser um bairro em crescente verticalização e com vocação 

para serviços. Os muros das fábricas, as calçadas, as pontes que atravessavam o 

córrego Tiburtino, as fábricas em produção total, os apitos que se ouvia ao longo do 

dia e que marcavam a entrada e a saída dos operários agora fazem parte da 

lembrança de quem viveu uma época promissora, sendo assim, a memória faz-se 

fundamental para entender como os seres humanos se situam nos seus espaços de 

vida.  

O espaço se transforma na cidade palimpsesto43. O que chamamos de 

paisagem urbana, é também paisagem social/ cultural, pois é marcada pela mão do 

homem e da mulher no território. E qual seria a função da memória na cidade em 

mutação? Uma delas pode ser o de atribuir significado aos grupos que nela 

																																																													
43 Sobre o palimpsesto como metáfora da cidade. (TOLEDO, 1981). 
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habitaram e habitam construindo significados na paisagem, pois as imagens 

espaciais são vistas como um divisor de águas nos relatos desta pesquisa. Como 

nos diz Uyvão Antonio Pegaia, os espaços vazios, ora marcados por pequenos 

campos de futebol, ora simplesmente vazios, marcavam a paisagem da Vila 

Romana: 

 

 
Uyvão Antonio Pegaia 

 

Ao mesmo tempo que o espaço nos faz lembrar uma maneira de ser comum 

ao grupo, nos faz lembrar, na mesma medida, os diferentes costumes de outras 

épocas vividas nele.  

 
Assim, não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro 
espacial. Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se 
sucedem, uma à outra, nada permanece em nosso espírito, e não seria 
possível compreender que pudéssemos recuperar o passado, se ele não se 
conservasse, com efeito, no meio material que nos cerca. (HALBWACHS, 
1990, p. 99-100). 

 

 

Podemos observar que, nesse sentido, em diversos testemunhos, nomes de 

ruas, córregos, praças, fábricas surgiram a partir de uma planta geral da cidade 

antiga: 
 

Transportamo-nos em pensamento até lá, o que é sempre possível àqueles 
que ali viveram, antes que se tivesse ampliado e reconstruído os velhos 
quarteirões, e para quem esses muros ainda de pé, essas fachadas de 
outro século, esses trechos de ruas guardam sua significação de outrora 
(HALBWACHS, 1990, p. 127) 
 

 

Uma espécie de sentimento de melancolia “do tempo que não volta mais” é 

um dos discursos presentes nas análises dos depoimentos a seguir, pois se a 

cidade carrega a memória coletiva do grupo ela agrega também a memória de 

antigos costumes, como os grandes quintais com hortas caseiras, a grande 
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brincadeira de soltar balões pelas ruas do Bairro, ou mesmo o feirante que passava 

de casa em casa entregando hortaliças.  

Abaixo o relato de algumas escutas de histórias de vidas que foram 

fundamentais para o entendimento do que falam as fachadas, os muros, os trechos 

de rua da Vila Romana. Cada espaço rememorado guarda na lembrança de quem 

viveu os tempos de uma antiga e (ainda) próspera Vila Romana. 

 

4.1 A HISTÓRIA DE ANDRÉ CÂNDIDO DO NASCIMENTO 

 

É latente no discurso de André ideias sobre as lutas de classe as quais ele 

teve contato nos tempos de sindicalismo. Ele trabalhou em cerca de 23 empresas da 

região como imigrante nordestino em um bairro que surgiu após uma forte onda de 

imigração europeia.  

No início da entrevista, logo após o aviso sobre o gravador em 

funcionamento, André é estimulado a informar onde começa e onde termina a Vila 

Romana. Acredita-se que essa interpretação de delimitação espacial de cada 

entrevistado pode estar carregada de significados que podem ser interessantes para 

a presente pesquisa, como citado na seção anterior. 

Após finalizar a explicação sobre o território que ele considera fazer parte da 

Vila Romana, ele se lembra de um momento de sua vida em que trabalhou de 

motorista, por isso ficava em contato com nomes de ruas e “conhece bem” limites 

geográficos do bairro. Faz uma digressão de cerca de cinco minutos para narrar dois 

acontecimentos que marcaram sua vida profissional e que são interessantes de 

analisá-los aqui pois podem ser associados à parte da história da luta sindical no 

estado de São Paulo. 

 
André Cândido do Nascimento	
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No decorrer da narrativa, André usa a metáfora “a roda grande correr dentro 

da pequena”, como um ensinamento de sua mãe: “Meu avô falava pra minha mãe e 

minha mãe me ensinava: ‘Meu filho, nós ainda vamos ver a roda grande correr 

dentro da pequena. Você já viu?’”  Depois de uma longa pausa e digressão, Seu 

André mesmo explica o que ele entendeu, na sua vida adulta, sobre o significado da 

metáfora usada por sua mãe: 

 

 
André Cândido do Nascimento	

 

O conhecimento sobre as leis trabalhistas foi algo que André teve que 

aprender. Com a chegada da crise na indústria nos anos 1990, muitos industriais 

decretaram falência para não ter que pagar os impostos trabalhistas garantidos pela 

lei. A seguir, ele narra dois episódios em que dois empreendimentos onde ele 

trabalhou vieram a decretar falência. O primeiro deles, em uma fábrica onde ele 

trabalhou 17 anos e, posteriormente, uma fábrica de refeições executivas, a qual ele 

foi convidado pelo proprietário, com quem ele tinha uma outra relação mais pessoal. 

 

 
André Cândido do Nascimento	
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Os personagens que contribuem para a criação da memória são as pessoas 

que compuseram os cenários de relacionamentos, tanto os pessoais quanto os que 

fazem parte da coletividade. São tratados realmente como personagens, pois são 

integrantes no contexto cotidiano do indivíduo. Alguns com mais representatividade, 

inesquecíveis até pelos trejeitos e atitudes, outros por estarem inseridos na cena 

narrada. Neste caso, ele descreve uma relação com o personagem Mané, uma 

relação diferente entre patrão x empregado.  

 

 
André Cândido do Nascimento 

 

Outro fato a mencionar é que este acontecimento (André ser convidado para 

trabalhar como motorista da diretoria pelo próprio dono da fábrica) acontece no início 

dos anos 1990, quando o neoliberalismo se acentua na história industrial de São 

Paulo. Quando o narrador descreve a falência da segunda empresa, a última em 

que ele teve um emprego formal, ele fala pausadamente e em gerúndio, como se 

fossem mesmo pausas de tempo que foram marcando a mudança da indústria.  

 

 
André Cândido do Nascimento 

 

Neste último acontecimento narrado, André nos conta que foi questionado por 

Mané sobre sua vontade (ou não) de “colocá-lo na justiça” como os outros 

funcionários estavam fazendo após a falência ser decretada. Ele explica que tinha 
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uma espécie de dívida com Mané, por ele ter confiado um cargo importante e não ter 

“exigido nada” quando o convidou para ser motorista da diretoria.  

 

4.2 A HISTÓRIA DE EDINA GRECCO 

 

Edina Grecco, 80 anos, nasceu em uma chácara no Município de Franco da 

Rocha, onde plantava-se castanha e cereja, entre “outras coisas que não se sabe 

mais”. A mãe era lisboeta e veio para o Brasil com 17 anos. Ela conheceu, então, o 

pai de Edina e não quis mais voltar para Portugal. Eles se casaram em 1929 e a filha 

nasceu em 1930. 

O acesso àquela região era então feito a cavalo. Ela explica a grafia de seu 

nome: 

 

 
Edina Grecco 

 

O avô de Edina contava que, na Revolução de 1932, quando ela tinha então 2 

anos, o local era esconderijo de amigos. “Dizem que tinham os tiros de canhão que 

se ouvia da Lapa, então foram para a chácara do meu avô se esconder”, conta.  

Os pais de Edina viveram nessa chácara até o fim da vida. No entanto, a 

entrevistada – a qual tinha o apelido de Shirley Temple na infância por causa de 

seus cachinhos – viveu lá pouco tempo. “Quando eu tinha 14 meses, minha mãe 

teve outro bebê, meu irmão, que faleceu agora em março, com 87 anos”, conta. 

Edina foi enviada para a casa dos avós, na Rua Doze de Outubro 455, onde hoje há 

uma ótica. “E eu ficava mais aqui na Lapa, na casa dos meus avós que me criaram. 

Então eu sou mais lapeana, só que eu tenho como lugar de nascimento lá”. Ela ia 

para a casa da mãe somente nos períodos de férias. 

Quando Edina tinha 9 anos, seu avô vendeu a casa de duas janelas e portão 

de ferro onde também moravam algumas amiguinhas na rua Doze de Outubro e 

comprou outro imóvel na rua Nossa Senhora da Lapa, perto da Igreja. Depois da 
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Nossa Senhora da Lapa, a família mudou-se novamente, desta vez, para a Rua 

Roma . 

Morar com os avós proporcionou à Edina a oportunidade de estudar – o que 

não aconteceu com seus irmãos. “Aqui tinha mais facilidades, já tinha o piano, sabe 

coisas assim?”, fala. Edina cursou o primário no Colégio Pereira Barreto, na rua 

Antônio Raposo, que atualmente é a Escola Estadual Anhanguera. 

Os avós de Edina achavam que ela não precisava mais estudar após terminar 

o primário. Mesmo assim, Edina quis continuar estudando. “Então eu fiz o (curso de) 

auxiliar de escritório, no Campos Sales, e, depois, quando eu me formei em auxiliar 

de escritório, tinha o curso para contadora, por isso que eu tenho o nível 

universitário. Naquele ano mudou o título, sabe, então eu sou contadora”, explica. 

Edina teve que começar a trabalhar para financiar o curso. “A família não 

tinha muita condição, era difícil....”, diz. Ela se formou contadora pelo Campo Sales 

em 1950, onde atualmente cursa a Faculdade da Maturidade. Quando visita o 

espaço, identifica diferenças no edifício. “Eu vou lá dentro, lembro...só que é bem 

diferente o prédio, né? A entrada era pela rua Doze e agora é pela Nossa Senhora, 

na rua Doze acho que é uma loja, o Magazine Luiza”, comenta. 

Ao lado da casa de Edina havia a Herbet Herss Cia Limitada, propriedade de 

“um alemão judeu muito bravo”. Seu avô pediu para o empresário um emprego para 

ela, dizendo que tinha uma netinha muito boa de conta. “Um dia ele falou ‘vem aqui’, 

pegou um daqueles livros enormes, nossa...eu trabalhei lá 9 anos e meio, olha, o 

que tinha de livro com meus escritos…”, lembra. 

Edina ganhou uma caneta Parker para fazer anotações. Começou como 

auxiliar de escritório e, quando se formou contadora, começou a fazer estoque. 

“Bom, aí eu fiquei trabalhando no estoque, pegar aquelas caixas, separar os 

pedidos, tinha freguês no Brasil todo, Amazonas, Pará, Porto Alegre”, lembra.  “Ele 

recebia essas mercadorias, coisas muito bonitas, que eu comprava dele. França, 

China, tenho duas toalhas, tão lindas, parece pintura, até já dei pra minhas filhas, 

mas não levam embora…”, fala. 

Edina podia ouvir os gritos do patrão dentro de sua casa. Também havia um 

outro contador que gritava muito. “Vez em quando parecia que eles iam derrubar 

aquela fábrica. Gritava o contador, gritava o dono, o contador abria uma porta de 

ferro e fechava com força, pá!”.  
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As brigas eram em alemão e, com o tempo, Edina passou a entender 

algumas coisas que eles diziam.  “Eles brigavam em alemão! E eu trabalhei tantos 

anos que eu entendia muita coisa que eles falavam...Ele falava, ‘olha, ela está 

entendendo tudo, não fala perto dela’, eu achava engraçado…”. 

Se ela não chegava ao trabalho em ponto, o patrão batia na janela de seu 

quarto.  

 

 
Edina Grecco 

 

“Toda hora eu chorava por causa dele”, recorda Edina, que se lembra do 

telefone da empresa até hoje. Apesar de tudo, Edina acha que o período na 

empresa foi importante. “Eu reclamava muito dele porque ele brigava muito, mas 

aprendi tanta coisa ele, nossa...ele foi um bom professor”, pondera. Também foi uma 

experiência cultural, onde pode tomar contato com histórias da perseguição nazista 

durante a segunda guerra: “O gerente, tinha estado em um campo de concentração, 

ele disse que ficavam horas naquele frio, quase perdiam o braço, ele contava umas 

histórias bem tristes, sabe?”, acrescenta. 

Além disso, a proximidade com sua casa era uma grande vantagem. Edina 

considera também que ganhava “razoavelmente bem”, talvez “mais que seu marido”. 

“É que o dinheiro mudou tanto, o real, cruzeiro, não lembro, mas lembro que uma 

fase, mesmo com o Júlio trabalhando bastante, eu ganhava mais que ele. Mas 

também dava conta da firma inteira nas costas”, avalia. 

No entanto, após o casamento, em 1957, Julio, o seu marido, não quis mais 

que ela trabalhasse. Edina diz que não se importou. “Estava cansada de aguentar os 

gritos, eu gostei (risos)”, explica. 

Nessa época, ela queria morar em Perdizes, “um bairro mais avançado, mais 

adiantado”. 
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Edina Grecco 

 

No entanto, o valor dos imóveis na região foram um empecilho para a 

mudança. “Mas era um bairro mais caro, não dava muito certo, e nós ficamos na Vila 

Romana”, diz. O casal acabou indo morar num imóvel na rua Vespasiano, onde 

moraram por seis anos. 

Quando já tinha duas filhas, nascidas em 1958 e 1960, seu marido começou a 

achar que a casa era pequena para a família agora com duas crianças. Além disso, 

o dono da casa estava colocando o imóvel à venda. Então, um domingo, o marido 

viu que havia uma casa para alugar na mesma rua, na Vespasiano. “Ele falou: 

vamos ver?”, lembra.  

Nessa época, Júlio tinha três empregos. A princípio, Edina não gostou muito 

da mudança. “Aí eu fiquei louca, porque a minha casa era uma casa de 

boneca...muito bonitinha, com cortininhas brancas amarradinhas, sabe? Era linda a 

minha casa…”. No entanto, na outra casa havia duas salas. “Uma sala de visita com 

porta de vidro, sabe? Eu falava assim pra ele: se um dia a gente comprar, nós 

vamos arrancar as paredes todas, vamos fazer mais amplo. Ficou mais gostoso…” 

A mudança aconteceu em outubro de 1961. 

 

 
Edina Grecco 

 

As casas pertenciam à Art Stein.  

 

 
Edina Grecco 
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Edina discorre sobre o “Seu Siqueira”, que dá nome à rua Lourival Siqueira: 

 
Edina Grecco 

 

Na época da mudança, ela começou a aprender a dirigir. 

 

 
Edina Grecco 

 
Edina tirou a carteira de habilitação em 1963, ano em que seu terceiro filho 

nasceu. 

 

 
Edina Grecco 

 

Na época, o marido de Edina tinha três empregos. Ele também era contador e 

trabalhava de manhã na Ladeira Porto Geral e tarde na Una. “Quando ele trabalhou, 

fabricavam-se caixas para televisão, um negócio de móveis para eletrônicos, porque 

acho que a televisão antes vinha só o tubo, e eles faziam a caixa. E o meu marido 

trabalhou lá muitos anos. Depois que acabou a UNA, que ficou um negócio de 

crianças órfãs”, lembra.  

Nos momentos de lazer, a família ia de carro até o Parque da Água Branca. 

Fora isso, eles não eram muito de sair.  
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Edina Grecco 

 

A Petybon é uma lembrança vivida.  

 

 
Edina Grecco 

 

Ela se recorda da antiga configuração do bairro 

 

 
Edina Grecco 

 

Na rua Clélia, perto de onde hoje é o Sesc Pompeia, havia também uma 

fábrica de tambores. Também havia “do lado de cá da rua, a Barão do Bananal’ a 

fábrica de geladeiras Ibezinha. Ao mesmo tempo que havia as fábricas, também 

havia espaços bastante rurais.  
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Edina Grecco 
 

Edina, apesar de não ter certeza se as mudanças são agradáveis, acredita 

que elas configuram um progresso. “A gente faz tudo agora, tem sacolão, 

mercadinho, nossa...você não precisa sair do bairro”, analisa. 

Antes, quando os filhos eram pequenos, ela tinha que pegar ônibus para 

comprar leite: “O leite A sempre foi melhor, o mais caro, e eu ia buscar para os meu 

bezerrinhos… Chamava Leiteira, Casa Santa Branca, sei lá.” 

Interessante um ponto a se destacar aqui: Edina havia feito uma anotação 

para não esquecer do que gostaria de falar. Ecléa Bosi (1994) discute essa questão 

sobre a obrigação social depositada nos mais velhos de serem os guardiões da 

memória. “Haveria, portanto, para o velho uma espécie singular de obrigação social, 

que não pesa sobre os homens de outras idades: a obrigação de lembrar, e lembrar 

bem” (BOSI, 1994, p. 24). Para Edina, ela não poderia esquecer de falar sobre a 

chegada do bonde na Vila Romana 

 

 
Edina Grecco 

 

Há uma nascente na frente de sua casa e hoje ela se aborrece com “muita 

gente desocupada que vem tomar banho aqui na frente”. “No verão então, é uma 

praia aí. A turma vem tomar banho, fazer barba...tem várias aqui na região, na 

Pompéia tem muitas”. Considera que a Vila Romana do passado era bem melhor do 

que a de hoje. Acha que um dos fatores é o desemprego que há atualmente.  
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Edina Grecco 
 

4.3 A HISTÓRIA DE ELZA PAVÃO FABOCI 

 

A família de Elza Pavão Faboci, 84 anos, tem origem italiana. Primeiro, eles 

se estabeleceram em Campinas, onde nasceram seu pai e sua mãe: 

 

 
Elza Pavão Faboci 

 

Elza nasceu numa casa na rua São José da Serra, onde viviam os pais e os 

cinco filhos. A casa foi vendida e, hoje, em seu lugar, há dois sobrados. Com parte 

do lucro da venda, ela comprou a casa onde mora atualmente, na rua Sepetiba. 

Seus dois irmãos ainda vivos moram em Pirituba. A casa antiga ainda desperta 

nostalgia na entrevistada 

 

 
Elza Pavão Faboci 

 

Elza lembra da rua, de terra, com algumas casas. Criavam-se galinhas. E os 

vizinhos se conheciam 
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Elza Pavão Faboci 

 

Naquela época, o lixeiro chegava de carroça, o principal veículo que circulava 

por ali. “O Adilson ficava lá no cantinho do muro ‘Mãe, ele já vem vindo’”. Era o 

mesmo cara da Vigor, de laticínios, que entregava produtos na porta de casa. “Era 

um homem que tinha uns cavalo, tinha um guarda-chuva grande, tinha a geladeira. 

Ele chegava aí e batia o sininho ali na esquina. A gente descia de lá, vinha com a 

leiteira aberta para pegar o leite”. Além de leite, outros alimentos eram comprados 

das carroças. “Tinha manteiga, queijo. Tinha o bananeiro, era um casal de português 

que vinha com a bananinha. Eles parava em frente ao portão da minha mãe, que a 

minha mãe todo dia comprava banana. Daí eles descia, era assim a nossa vida”. 

A mãe trabalhava “na louça”, como chamavam a Fábrica de Louça Santa 

Catharina. Elza se recorda dos dedos da mãe queimados pelo forno, como veremos 

em um trecho de relato analisado a seguir nessa pesquisa. A mãe trabalhou na 

fábrica durante a gestação da entrevistada. “É. Aquele tempo era assim, né?! 

Casava”, conta.  

Elza, como muitos outros moradores do Bairro, cursou o primário no Pereira 

Barreto, escola em que ela destaca a beleza do edifício e rigor dos professores e 

seus castigos. Ela ressalta que, após a conclusão do primário, já era possível ter um 

emprego. “É, eu fiz o primário lá, né?! Cê saia do primário, cê já tinha um 

empreguinho”.  

Assim como seu pai e outros parentes, Elza foi trabalhar na Melhoramentos, 

aos 14 anos. “A única firma grande era aquela. Os pais começaram, precisava de 

alguém os filhos já tava na idade de trabalhar ia trabalhar”. 

A empresa ocupava uma grande área no bairro. “Porque era enorme o 

Melhoramentos, né?! Acabaram com tudo. Pra cá tinha o campo, fizeram 
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apartamento. Onde meu pai trabalhava que era o armazém, tem apartamento, do 

lado de lá apartamento também, só ficou o escritório. Que lá não pode mexer.” Seu 

pai trabalhou durante 32 anos na empresa onde era ajudante de armazém. “Ele 

trabalhava no caminhão, fazer entrega”, revela. Para chegar à empresa, subia a rua 

de terra, cheia de barro. “Chegava lá punha o sapatinho num saquinho, porque não 

tinha sacolinha de plástico, pra trocar o sapato porque era cheio de barro.” 

Elza trabalhou na Melhoramentos por seis anos, onde desempenhou diversas 

atividades.  

 

 
Elza Pavão Faboci 

 

 
Elza Pavão Faboci 

 

Elza - que hoje usa aparelho auditivo, já apresentava uma deficiência auditiva 

na época. Devido a isso, enfrentou alguns problemas: 

 

 
Elza Pavão Faboci 
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Mesmo assim, Elza afirma que gostava de trabalhar ali e acredita que os 

demais colegas também: 

 

 
Elza Pavão Faboci 

 

Na hora do almoço, Elza e seus irmãos iam almoçar em casa. “A gente vinha 

comer em casa era uma hora só. A minha mãe já deixa os prato pronto porque 

trabalhava eu, meus irmão. Então, minha mãe já deixava os prato pronto cê comi 

correndo, escovava os dentes e voltava. Saia às 5h30.” 

O salário, pago em cruzeiros, era pouco. Toda a renda dos filhos era entregue 

para os pais, para a manutenção da casa e da família: 

 

 
Elza Pavão Faboci  

 

O cinema, aliás, era um lazer importante. Ao lembrar-se das sessões, ela 

revive um grande encantamento enquanto lembra da atriz e cantora norte-americana 

Doris Day. 
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Elza Pavão Faboci  

 
 

O centro, considerado distante, era pouco frequentado. “Tinha que ir pra rua 

Clélia pra pegar condução. E pra voltar era na praça Ramos. Deixava na rua Clélia e 

você subia, né?!”. A mãe de Elza, que “só ficava em casa”, não costumava levar os 

filhos para passear. Uma alternativa de passeio era o Clube do Papai Noel, com 

Romero Silva, na Rádio Tupi, que ficava no Sumaré, próximo à Igreja Nossa 

Senhora de Fátima. Ela ia e voltava caminhando com “a turma”. “Agora vão em 

barzinho, isso e aquilo. No nosso tempo magina se as mãe deixava cê fazer isso”, 

comenta. 

Elza conta que na praça que havia na Rua Branca, perto da igreja, aos 

sábados, os meninos ficavam de um lado e as meninas passeavam. Ela frequentava 

o local junto com uma amiga do trabalho. 

Ela também recorda que ia a pé aos piqueniques com os irmãos até a rua do 

Quartel, onde aconteciam “bailinhos”.  “Era legal pra caramba porque era tudo a 

mesma idade. Não é que nem agora. Levava sacolinha, levava as coisa e se 

ajuntava.” Para participar, era preciso comprar convite e levar lanchinho 

 

 
Elza Pavão Faboci 
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Elza se casou aos 20 anos, época em que também parou de trabalhar. “As 

moças faziam isso”. O casal foi morar na casa que, aos poucos, tinha sido 

construída pelo pai do marido. “Eles faziam assim: eles faziam um quarto, a cozinha, 

depois foi aumentando”. O marido dela trabalhou como caixa “no Armo” por 22 anos. 

Depois, trabalhou na gráfica Gegrafic.  

Ela observa que não havia tanto comércio no Bairro quanto agora. “Cê vê, 

pizzaria na rua Catão agora tem uma atrás da outra e tinha uma em frente à minha 

casa”. Antes, a massa da pizza era feita em casa. 

 

 
Elza Pavão Faboci  

 
 

Quando o marido faleceu, sugeriram que ela vendesse o imóvel e se 

mudasse para um apartamento. Ela se recusou: "Eu? Sair desse espaço, ir pra 

caixinha de fósforo? Quando cês morrerem cês fazem o que cês querem". Ela 

continua no imóvel, onde mora há 63 anos, mas sente dificuldades para manter a 

limpeza do espaço. “Quando eu era nova eu tinha força pra esfregar quintal, fazer 

tudo”. 

“A igreja da Água Branca por que é Água Branca lá né? Aqui é Vila Romana. 

Tem uns que na correspondência vem Vila Romana, em outros vem Vila Anglo. Mas 

Anglo é pra lá, num é aqui”, explica. Ainda sobre os limites da Vila Romana, ela 

acredita que seja da avenida Pompeia até a Vila Húngara. 

Elza lembra-se do Rio Tiburtino, que passava pela rua Clélia, onde havia 

pontes. “Enchia d'água essas casa aí em baixo, quando chovia entrava tudo água 

porque tinha o rio e é uma baixadinha aí”, recorda. 



83	

 

Apesar de todas as mudanças ocorridas ao longo das décadas, revela que 

ainda gosta muito do bairro: 

 

 
Elza Pavão Faboci  

 
 

Alguns parentes de Elza moravam no Brás, considerado “mais chique”. “Qui 

nem, elas tinham que pegar ônibus porque não tinha carro. Então morava no Brás 

achava que o bairro era melhor que a Lapa, mas eu não acho não. Eu acho que a 

Lapa põe muito bairro por aí no bolso, viu?”. 

 

4.4 A HISTÓRIA DE IVONE APARECIDA RICI DOS SANTOS 

 

Ivone nasceu numa chácara na Cidade de Itu, no interior paulista, em 1933. 

Seu pai era italiano e sua mãe, filha de espanhola. O casal teve 12 filhos. Ivone 

ainda recorda de quando, junto com dois irmãos, acompanhava a irmã mais velha 

que lavava roupas no rio do vizinho, para não tirar água de poço. “Eu lembro que ela 

já dava banho neles no rio, em mim não, eu tomava em casa. Por que eu não posso 

tomar banho no rio?? Porque eu era menina. Eles são meninos, tomam banho de 

cuequinha”, questiona. 

Em 1945, aos 12 anos e após uma passagem por Votorantim, onde viveu aos 

cuidados de uma irmã casada, Ivone veio morar em São Paulo, na Pompéia, com 

outra irmã. A Vila Romana era o seu “caminho da roça”. Pelas ruas do Bairro – 

algumas de paralelepípedo, outras já asfaltadas – ela realizava caminhadas, 

observando uma paisagem bem diferente da atual, então com poucos carros e 

casas. “Agora eu estranho, que agora é tudo prédio! Era tudo casa baixa. Cotoxó era 

tudo baixo. E da onde eu morava ia a pé na Lapa…”. 
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Assim que chegou em São Paulo, Ivone Aparecida Rici dos Santos começou 

a trabalhar na fábrica de linha Pavão. “O serviço era fácil e eles pegavam crianças”, 

diz. “Não era máquina, era mão”, completa. Por volta dos 13 anos, ainda menina, 

buscava marmitas nas casas do bairro para entregá-las aos funcionários do antigo 

curtume – o qual agora é cortado por uma travessa, no largo Pompeia – e da 

“fábrica de material de carro”, na rua Padre Chico. “Eu ia passando nas casas dos 

trabalhadores. As mulher deles, já tava com as marmita. E carregava uma sacola 

aqui e outra aqui, com seis aqui e seis aqui.”  

Eram 12 marmitas que ela carregava empilhadas em duas sacolas, uma em 

cada braço. “Tinha muita gente que trabalhava e queria comidinha fresca, então EU 

que levava as marmitas, aquele monte de marmita que eu levava…”, fala. Ivone 

pegava o ônibus na igreja da Pompéia e, depois, seguia pela rua Miranda de 

Azevedo. Às vezes, comovidos com a quantidade de marmitas que a menina 

carregava, os motoristas a deixavam passar sem pagar a passagem. “E às vezes, já 

tinha meus treze anos tinha que pagar passagem, daí eles viram o TANTO de 

marmita e falou ‘cê não vai pagar mais, senta aí na frente que cê desce pela frente’”, 

relata. As marmitas eram entregues no portão das firmas, onde cada trabalhador 

pegava a sua, identificada pelo nome. 

Por volta de 1947, quando completou 14 anos, Ivone começou a trabalhar 

“pro Matarazzo”, na Petybon. Ela trabalhou na fábrica de bolachas por cinco anos, 

enrolando biscoitos que “vinha numa lona, e a gente tinha as mesinhas e a gente 

trabalhava de pé. Pegava da lona que vinha no forno, é... e punha na lata.” O 

perfume dos biscoitos é uma forte lembrança: “Era um cheiro gostoso que vinha…”, 

conta.  

Ivone conta que, quando a fábrica abria, a lona era ligada. A produção durava 

o dia inteiro. Havia uma outra lona, onde se passava o chocolate dos biscoitos de 

chocolate, que era irresistível para os funcionários. “Antes de começar a firma, a 

gente ia mais cedo só pra passar o pãozinho no chocolate”, lembra.  

Apenas mulheres trabalhavam na enrolação dos biscoitos. Os homens 

trabalhavam no forno. Eram seções separadas e todos só se encontravam no 

intervalo para almoço, no salão. “Gente sentava tudo junto daí conversava”. 
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No período do almoço, alguns funcionários, principalmente homens, saiam 

para a calçada, para fumar ou descansar. No fim do expediente, todos voltavam 

direto para casa. 

A empresa era rigorosa com os funcionários. Havia horário para entrar e 

atrasos não eram tolerados. “Nem cinco minuto. Se chegasse cinco minuto voltava 

pra casa. Mas eu como morava perto na Pompéia, eu ia a pé, não tinha atraso.” 

Ivone não se atrasava, mas certa vez foi repreendida por uma chefe que era 

chata: 

 

 
Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 

Havia dois chefes na fábrica, que atuavam em turnos diferentes. O “da 

manhã”, Eduardo, “ex-ce-len-te”, era o “chefe-diretor”. “A gente respeitava e ele 

também respeitava a gente sabe?!”. Já com o outro chefe, Alberto, “da tarde”, ela 

“não tinha muita amizade”. 

Ivone conta que era “muito enxerida” e “via as coisas erradas” - como o chefe 

da tarde que “ficava com uma encarregada e nós ficava de hora extra sem trabalhar, 

porque ela ficava lá na casinha, o escritório dele”. A situação foi contestada por ela, 

conforme ela lembra:  
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Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 
 

A briga foi tão marcante, que ela lembra em detalhes: 

 

 
Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 
 

Foi então que Ivone foi transferida para a fábrica de macarrão, localizada no 

Brás, que era de difícil acesso naquele tempo. “Porque a gente era pobre, num tinha 

dinheiro pra pagar duas conduções e também não tinha ônibus dali pra lá, saia tudo 

do largo Pompéia”, explica. “Aí pedi a conta. Fiz acordo. O Aimoré tava pegando 

gente a laço, Biscoito Aimoré da Barra Funda. Uma firma ótima. Aí fui pra lá, só 

fiquei um dia em casa, no outro dia já fui”, diz. 

Ivone começou a trabalhar então na fábrica de biscoitos Aymoré, na Barra 

Funda, “ali onde hoje é o metrô”. Ela afirma que gostava da empresa, onde também 

“fazia enlatado”. “Quando eu entrei puseram eu sentada pra fazer etiqueta. Falei 

"que beleza...trabalhar sentadinha fazendo etiqueta. Daí uma colega minha falou pra 

eles que eu era prática no forno, que pegar biscoito pra enlatar, empacotar. Tiraram 

eu daquele serviço e puseram eu lá…”. 
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Ivone conta que, na empresa, recebeu até uma indicação para uma promoção 

após ter motivado a produção, mas o valor do aumento não compensava, e ela 

acabou recusando a proposta. 

 

 
Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 
 

Ivone também trabalhou, por apenas 15 dias, na Goiânia, que fabricava um 

plástico “muito resistente” e que também ficava na rua Tito. 

Ivone conheceu seu marido na praia, em Santos. Ela estava no trem com uma 

amiga quando ele ofereceu o lugar para ela se sentar. Depois, eles conversaram e o 

primeiro encontro foi marcado no Mappin, em frente ao Teatro Municipal. “Daí se 

encontramo ali, começamo o namoro. Mas também tinha namorado com 

outros…(risos)”. 

Ivone se casou em 1960. Em 1962, teve a primeira filha e, em 1964, a 

segunda. Lembra que, certa vez, costurou vestidinhos para as filhas com um “papel” 

que um amigo trouxe da Melhoramentos: 

 

 
Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 

O marido trabalhava em uma mecânica e, durante o casamento, começou a 

se envolver com política. “Depois pegou amizade com o Lula e o Lula encaixou ele 
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como presidente do sindicato”, conta. Ligado ao Sindicato dos Motoristas de Ônibus 

de São Paulo, ele foi preso e ficou no Tiradentes de 1970 a 1973. “Na época da 

ditadura política ele era político. Se metia com o Lula”, repete. 

Ivone também foi presa por 15 dias. “Primeiro a gente fomos perto da Estação 

da Luz, depois que transferiram para avenida Tiradentes, no salão só pra preso 

político”, conta.  

Nessa época, ela trabalhava na fábrica de lápis Fritz Johansen82, onde atuava 

na prensa. “Precisava prensar forte e levar pro forno para secar, né? Ali eu 

trabalhava”. A fábrica ficava na rua Coriolano e Ivone ia trabalhar a pé, da Vila 

Anglo. Depois de ser presa, ela pensou que seria demitida. Foram três anos muito 

difíceis. As filhas eram pequenas, mas o cunhado ajudava. “Que o que eu ganhava 

era pouco, não dava.” Era “tempo da ditaDURA! mesmo...”. 

No entanto, não se interessava por política. Quando foi presa, perguntaram o 

que ela fazia:  

 

 
Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 

Suas filhas costumavam brincar no Morro das Cabritas, na Bárbara Heliodora, 

ou no córrego. A filha conta: 

 

																																																													
82 A Fritz Johansen (Indústrias Brasileiras de Lápis Fritz Johansen S.A.) foi uma fábrica brasileira de 
material escolar, sendo a primeira fábrica de lápis do estado de São Paulo.  Fundada pelo imigrante 
dinamarquês Fritz Johansen em sociedade com Herman Feher em 1925, na cidade de São Carlos do 
Pinhal, a fábrica foi transferida para o bairro da Lapa, na cidade de São Paulo. 
A fábrica foi vendida em 1972 à Gillette, que manteve a marca. Em 1979, a Gillette transferiu os 
equipamentos e a tecnologia de produção da Fritz Johansen para um grupo de empresários do setor 
madeireiro do Paraná, que fundou a Labra. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias_Brasileiras_de_Lapis_Fritz_Johansen (acesso em 
19/04/2021)	
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Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 

 
Filha de Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 
 

A região era agradável. Havia parquinho com brinquedos onde as crianças 

iam quase todos os dias, desacompanhadas dos pais. “Não tinha ninguém, só tinha 

criança brincando...não tinha um pai, um segurança... A gente ia e voltava quase 

todos os dias”, conta a filha. 

O dono da casa onde Ivone morava, na Vila Anglo, tinha outras três ou quatro 

casas. Saiu da Vila Anglo em 1990, quando se mudou com o marido para Juiz de 

Fora (MG) e as filhas casaram. Quase todas as casas foram demolidas. “Ficou só a 

casinha da minha madrinha lá no fundo, uma senhora de quase 70 anos. Só que ela 

não queria sair, ela morou 40 ANOS no lugar e ela não queria sair.” 

Recentemente, Ivone passou pela rua Cotoxó, na Pompeia. Achou tudo 

“estranho, tudo prédio, era casa”. Quando ela passa pela região com uma das filhas, 

vê os prédios, acha tudo diferente. Ela recorda e compara: 

 

 
Filha de Ivone Aparecida Rici dos Santos 
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4.5 A HISTÓRIA DE ONDINA TONELA BRAGA 

 

Ondina nunca se mudou do bairro (e, por espontânea vontade, nunca se 

mudaria). Nasceu em 1942 na casa da rua Sepetiba, e lá morou, com seus pais e 

seus irmãos, até os 31 anos. Foi com essa idade que se casou com um viúvo com 

três filhos - que tomou como seus - e mudou-se para o endereço da frente na 

mesma rua Sepetiba. Segundo ela: 

 

 
Ondina Tonela Braga 

 

Seus pais já eram moradores da região. A mãe, imigrante italiana, vivia na rua 

Tito. O pai, também de origem italiana, mas vindo de Campinas, era da rua Aurélia. 

Casaram-se na Igreja da Lapa, em maio de 1937, quando mudaram-se para o 

sobrado , onde ela lembra de uma infância feliz e de uma geografia bem diferente da 

atual. 

Ela diz também que o Bairro era tranquilo, com ruas de terra. Nessa mesma 

rua, onde hoje ela limpa a entrada da casa com cautela devido aos relatos de 

assaltos, as crianças brincavam descalças, sem qualquer medo, com bola, corda e 

boneca. Ondina também lembra que o Córrego Tiburtino, hoje canalizado, começava 

na Francisco Alves, atravessava até a Rua Clélia e a Rua Fausto, com pontes 

pequenas para os pedestres atravessarem. 
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Ondina Tonela Braga 

 

Hoje, ela tem dificuldades para atravessar a rua. E, se antes, todos se 

conheciam, e havia um clima de respeito entre a vizinhança, atualmente, as relações 

se tornaram mais impessoais, com os moradores restritos, reservados nas casas ou 

“empoleirados” em edifícios. 

Quando acessa sua memória sobre a infância e o grupo escolar, ela quase 

emociona em recordar aquela época "Então, agora eu estou revivendo tudo, hein? 

Eu estudei naquela época era o primário eu fiz no Grupo Escolar Anhanguera". Em 

outros momentos, ela se sente como se estivesse em uma montanha-russa e 

exclama "Ai meu deus do céu, agora começa as lembranças".  

Nessa antiga paisagem, conservada pela memória, ainda não havia 

passagem da rua Aurélia para rua Heitor Penteado. O que se via era apenas “um 

morrão”. O primeiro trecho da rua Sepetiba também era chamado Travessa Camilo. 

Depois, mudou para Rua Campo Triste. Os moradores não gostaram do nome, 

então incorporaram a rua Sepetiba, onde ficava a Companhia City. 

Na rua Francisco Alves, no trecho entre as ruas Tito e a Coriolano, havia uma 

chácara onde “o pessoal tudo ia comprar verdura lá, colhida na hora”. Na mesma 

rua, havia o Córrego Tiburtino, que cortava as ruas Clélia e Fausto, que foi 

canalizado. Sobre ele, havia pequenas pontes para atravessar - uma delas, 

pequena, de madeira, “sem segurança nenhuma” - “o pessoal tinha fé, não sei se só 
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confiança em si, ou só em deus que a gente podia atravessar e ia embora”. De vez 

em quando, a água transbordava e, até hoje, transborda. 

A região comportava muitas fábricas. Havia a “fábrica de bolacha” (Petybom), 

que espalhava o aroma pelas ruas; a “fábrica de louça” Indústria Reunidas Francisco 

Matarazzo”, na rua Catão, onde hoje é a Biblioteca da Lapa89, e ocupava um 

quarteirão; a fábrica de malha Lã Merino; e a Editora Melhoramentos, que 

empregava muitos funcionários da região (muitos deles seus parentes e, inclusive, a 

própria entrevistada, que, por um curto período, trabalhou na cozinha da empresa). 

Ondina, não se recorda de haver desemprego na época e uma das diversões dela e 

de outras crianças era ir para o portão no horário em que os trabalhadores saíam 

para observar o movimento. Um dia, ela ganhou um “presente” de um dos operários 

que passavam na rua. Esse dia ficou marcado em sua memória para sempre: 

 

 
Ondina Tonela Braga 

 
 

A divisão de classes sociais era bem traçada. Os ricos, os que tinham “mais 

posses”, como “médicos e dentistas”, moravam em casarões construídos por 

engenheiros nas avenidas e ruas principais, como a Barão de Jundiaí. Já nas ruas 

de trás, moravam os trabalhadores das fábricas, classificados por Ondina como 

“pobres mesmo”. Nessas ruas, as casas eram construídas pelas próprias famílias, 

que aumentavam cômodos aos poucos, aos domingos, dia de folga. 

Ondina realizou o primário nas carteiras individuais de madeira do Grupo 

Escolar Anhanguera. Ela usava uniforme e destaca o respeito que havia pelos 

professores e professoras. O fim do ciclo foi celebrado com formatura no edifício do 
																																																													
89 Ref. Biblioteca Mário Schenberg na Rua Catão, 611.  
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Sindi Nacional, na rua Clélia, “em frente ao Itaú”. O local deu lugar à casa de shows 

Olímpia e, atualmente, abriga uma unidade da igreja Bola de Neve, assumindo 

vocações diferentes ao longo das décadas. 

Após o primário, Ondina fez o curso de admissão ao ginásio no Pereira 

Barreto, na rua Antonio Raposo. Naquela época, o curso de admissão ao ginásio era 

considerado “muito chique”. Após o falecimento da mãe, no entanto, ela passou um 

período sem estudar. Essa fase foi encarada com normalidade. “As meninas eram 

educadas para serem donas de casa e mães de família”, conta. 

Durante o período em que não estudou, como outras moças, Ondina fez 

cursos como corte e costura e culinária, voltados para habilidades domésticas. Ela 

também começou a costurar “para fora”. Foi só aos “20 e um pouquinho”, em 

meados dos anos 60, que ela sentiu necessidade de voltar a estudar. Ondina então 

se matriculou no “curso de madureza”, onde fez o ginásio e o colégio em um 

módulo. Sua matéria favorita – e a primeira a ser eliminada – era Português. “Eu 

sempre gostei de ler muito”, diz. Posteriormente, Ondina fez cursos de datilografia, 

taquigrafia e secretariado na Escola Progresso São Paulo, localizado na rua 

Espartacus. Depois, foi convidada pela dona da escola, Nenê, considerada muito 

brava e exigente, a lecionar. Ela lembra ainda que, em 1973, “quando ainda não 

havia microcomputador”, também começou a fazer um curso de computação. 

Durante a semana, após o trabalho, as pessoas ficavam em casa, em família. 

“Essa parte era muito bonita, se visitavam bastante e não tinha telefone”. Nos finais 

de semana, no entanto, a rotina do bairro era diferente. A Banda Operária da Lapa – 

a qual como o nome diz, era formada por trabalhadores das fábricas – se 

apresentava nas ruas. Nos terrenos vagos, apareciam companhias circenses, em 

que ela ia com o pai, um carpinteiro muito politizado. Já das 19h às 21h, os jovens 

se encontravam na Praça Cornélia e na rua Doze de Outubro, para o footing – os 

rapazes ficavam parados e as moças passeavam. As moças não podiam passar do 

horário. 

Outra opção outrora bastante popular de lazer era o cinema. O Bairro contava 

com diversas salas, frequentadas por Ondina nas tardes de matinê, nas quais 

assistia filmes americanos românticos ou épicos. Entre eles estavam o Cine 

Jaraguá, na rua Fábia com rua Catão; o Cine Nacional, na rua Clélia; o Cine 
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Tropical, na rua Roma; o Jacimar, na rua Nossa Senhora da Lapa; e o Cine Recreio, 

na rua doze de outubro. 

Ondina parou de trabalhar após se casar. “Era o que eu queria, ficar em casa. 

Gosto muito de ficar em casa”, conta. As famílias naquele tempo também eram 

grandes. Ela recorda que as mulheres tinham entre quatro ou cinco filhos. Eram as 

próprias donas de casa que recolhiam o lixo. Na época, não havia varredores na rua. 

O verdureiro era um dos personagens que completava o cenário da Vila 

Romana na época. O seu Roberto, “que contava histórias, era muito divertido”, 

vendia frutas e legumes de caminhão. “Todo mundo comprava dele”. Já havia, 

porém, feira-livre. “Essa feira que existe hoje na Rua Aurélia, entre Coriolano e Tito, 

ela foi na Rua Monteiro de Melo”. Era possível comprar tudo nas feiras, até que com 

o advento dos hipermercados, elas foram diminuindo. Os açougues também 

desapareceram. 

A Vila Romana compreendia todos os aspectos de uma vida lembrada com 

felicidade, oferecia oportunidades de trabalho, estudo, religião, saúde e lazer, 

convívio entre familiares e amigos e segurança. Por tudo isso, raramente os 

moradores, que sempre faziam tudo por ali, a pé, se deslocavam dali. A exceção era 

no dia do pagamento da conta de luz, que tinha que ser realizado no centro da 

Cidade, pois ainda não havia agências bancárias. Era preciso uma tarde inteira para 

pagar a conta de luz, numa viagem no bonde que passava na rua Guaicurus, para o 

qual formavam-se filas imensas. “Era um retão só”. 

 

 

4.6 A HISTÓRIA DE UYVÃO ANTONIO PEGAIA 

 

Uyvão Antonio Pegaia, 84 anos, é professor aposentado de geografia e é 

morador da Vila Romana desde seu nascimento. Ele gosta muito de falar e 

conversar sobre o Bairro. Como ele lecionou durante a maioria de sua vida 

profissional, ele se diz um especialista sobre a Vila Romana. Os avós paternos e 

maternos eram imigrantes italianos que na época do ciclo do café, vieram para São 

Paulo. Depois, seus pais foram morar na Lapa. Em trecho de seu livro, ainda não 

publicado, ele escreve: 
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Uyvão Antonio Pegaia 

 

Uyvão nasceu no Bairro Paraíso, o qual o entrevistado aponta como 

denominação original da região, localizada nas imediações da Vila Romana no ano 

1934. A casa em que morou com seus pais era composta por quarto, cozinha e 

banheiro e atualmente é ocupada por uma oficina mecânica. Posteriormente, ele se 

mudou para a Rua Fábia, também bem próximo à biblioteca. E, após casar-se, 

mudou para a região “que se chama hoje Vila Romana”.  

A casa localizada na rua Catão era simples. “Mas eu morava num lugar onde 

era casa pobre, intervalo vazio, terreno vazio, rua que não tinha nem asfalto, muitas 

vezes a própria luz na rua não existia. Então veja como era difícil, a locomoção era 

carroça”, descreve. 

O quintal da casa, no entanto, era, como o de muitas outras, era “gigantesco”. 

“Isso é importantíssimo. Eu cultivei tomate, essas coisas que são fáceis. Plantei pé 

de laranja, isso, aquilo, criava galinha, pato. Muitas casas tinham cachorros porque o 

quintal era maior do que este aqui”, enfatiza.  

Uyvão também guarda lembranças vívidas dos balões que confeccionava em 

papéis de seda e soltava em frente à casa. “E à noite, por exemplo, na época de 

festa junina o céu ficava forrado de balões e corria gente quando caía o balão em 

um determinado local pra pegar. E se cair em cima da casa, sobe em cima da casa, 

o dono da casa se queixa”, rememora. Tais balões são citados em detalhes em 

diversas passagens:  
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Uyvão Antonio Pegaia 

 
 

O futebol também ocupou um espaço importante em seus momentos de lazer. 

Ele frequentava o estádio do Pacaembu com um tio e acompanhava os jogos dos 

principais times pelo rádio (ele é são paulino declaradamente roxo). Também havia, 

porém, os clubes de bairro, que jogavam aos sábados e domingos. Os campeonatos 

eram disputados e havia até rivalidade entre os times – como o Alviverde, que 

jogava na esquina da Catão com a Tito, e o Guaicurus, que jogava onde é 

atualmente o hospital Sorocabano. “Nos espaços vazios alguns tinham campo de 

futebol, eu assisti muitos e joguei em alguns campos de futebol, mesmo porque o 

campo precisava de um gol de madeira até mato não tinha”, conta. 

Apesar de estar mais envolvido com o esporte e não frequentar muito o 

cinema, Uyvão se lembra das salas do Bairro.  

 

 
Uyvão Antonio Pegaia 

 

E, embora não tenha sido ligado à banda que havia no Bairro, ela está 

presente em sua memória. 

Uyvão classifica as pessoas que moravam na região como de classe média. 

“Pessoas que eu diria padrão médio. Pessoas assim, trabalhadores. Não eram os 
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importantes, porque importante morava na City que era onde tinha as casas boas”, 

detalha. 

Logo, as pessoas que moravam na City Lapa eram diferenciadas na 

percepção dos moradores, com construções em “uma área de uns 10/15 quarteirões 

e que era só pra gente fina, só palacetes”, relembra. De acordo com o entrevistado, 

a City ficava em “uma área bem definida porque as construções da City eram feitas 

por uma empresa que eram só casas de alto padrão, era um bairro de pessoas 

ricas. São casas que existem até os dias de hoje, não era uma casa pequena, eram 

casas de ocupar frentes gigantescas”, explica. Assim, “no fim da Rua Tito, da Rua 

Coriolano, dali pra frente, você só vê aqueles casarões, com aquele jardim bem 

espaçoso, com as dimensões da casa enorme. A beleza, a qualidade artística das 

construções é uma outra Lapa”, revela. 

Muitas nacionalidades também se confundiam no Bairro, com pessoas 

falando línguas originárias, principalmente a língua italiana.  

 

 
Uyvão Antonio Pegaia 

 

Por essas tais ruas de nome italiano, aliás, não circulavam tantas pessoas 

como atualmente. As casas eram espaçadas, intercaladas com espaços vazios e 

campos. Por essas vias, ao invés de carros, transitavam carroças que levavam leite 

ou verduras. As bicicletas eram raras. Havia também muitas fábricas e, no horário 

do almoço, muitos se deitavam na calçada ou ficavam conversando. 
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Uyvão Antonio Pegaia 
 

Uyvão cita um rio que havia na região hoje chamada de Vila Ipojuca, que 

corresponderia ao Largo Tito, e que foi canalizado: 

 

 
Uyvão Antonio Pegaia 

 

Ele também descreve um cenário bem diferente do atual: 

 

 
Uyvão Antonio Pegaia 

 

Apesar da modéstia de sua família, os pais de Uyvão eram pobres e 

analfabetos. Ele foi matriculado numa escola particular aos sete anos. A educação 

era um valor importante na família e foi fundamental na vida do Uyvão, que cresceu 

em torno da biblioteca e se tornou professor. “A filosofia da minha casa era a de que 

se você quisesse mudar de vida cê tem que estudar”, comenta. Sobre sua 

educação, ele conta que 
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Uyvão Antonio Pegaia 

 

Posteriormente, Uyvão fez o ginásio e o colégio no Campos Sales, na rua 

Doze de Outubro, local onde posteriormente, também deu aulas por 50 anos. Nesse 

colégio, enquanto aluno, teve aulas com um professor de geografia que foi uma 

grande inspiração (apesar não ter boas notas na matéria). “Tive aula no ginásio, tive 

aula no segundo grau e como eu gostava das aulas dele achei que seria melhor, já 

que não tinha vocação pra matemática, fazer geografia”, diz.  

Antes de atuar como professor, no entanto, Uyvão se dedicou a ocupações 

burocráticas. Em 1951, aos 17 anos, começou a trabalhar numa fábrica que 

produzia peças para carros ao lado de sua casa. Lá, ele “tirava nota fiscal” além de, 

durante um curto tempo, ter atuado como o caixa da firma. 

Depois, Uyvão foi trabalhar no Banco da Lavoura de Minas Gerais SA, que 

“na ocasião era o mais importante banco particular do Brasil”, como pontua o 

entrevistado. O Banco ficava no centro da Cidade e, após dez anos ali, ele entrou no 

curso de Geografia da USP. Uyvão passou então a trabalhar de dia e estudar à 

noite. Ao longo do curso, que se estendeu por sete ou oito anos, ele frequentou 

aulas em diversos campus (Avenida Angélica, na Maria Antônia, nos Campos 

Elíseos e na Cidade Universitária). 

Após terminar a licenciatura, ele começou a atuar como professor. No início, 

trabalhou em três colégios: o Campos Sales, na Lapa; o Nossa Senhora da Paz, em 

Santana; e o colégio Stella Maris, em Pinheiros. “Quando saí deles fui trabalhar num 

outro que se chamava, eu não consigo lembrar o nome, dei aula lá uns 10 anos.” 

Os estudos de Uyvão continuaram na pós-graduação. Sua dissertação de 

mestrado, publicada em 1965, teve inspiração no trabalho que executou durante 

muitos anos, no Banco: 
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Uyvão Antonio Pegaia 

 
 

Uyvão conta que escreveu, em parceria com Celso Antunes, um livro100 que 

teria aberto caminhos para passar a lecionar geografia econômica em três 

faculdades. Como geógrafo, fez algumas observações geográficas sobre o Bairro. 

“O bairro não tem limite definido, quem define um bairro é o povo”, atenta. Assim, 

segundo o recordador, como a região não era delimitada oficialmente, havia muitas 

denominações, que variavam de pessoa para pessoa. 

As retomadas históricas feitas por André, Edina, Elza, Ivone, Ondina e Uvyão 

são exemplos de como as lembranças individuais, pessoais e únicas, articulam a 

memória coletiva e a memória histórica, evidenciando, assim, que são um ponto de 

vista sobre o conjunto de memórias que se (re)compõem durante o processo de 

rememoração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
100 O livro mencionado se chama Ludoterapia: Guia Didático para Prática de Ensino e Metodologia, 
publicado em 1974, pela Editora do Brasil.	
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5 EXPERIÊNCIAS SUBJETIVAS DAS MEMÓRIAS DA VILA ROMANA 
 

Retornando ao trabalho pioneiro de Halbwachs (1990), o qual caracteriza que 

a memória é coletiva, podendo ser ancorada em territórios, assim como festas, 

rituais e tradições, ou seja, todos resultados de construções sociais, destaca-se o 

trabalho de outro autor-pilar para esta pesquisa. A obra Les lieux de mémorie, 

organizada pelo historiador francês Pierre Nora, em 1984, traz pela primeira vez o 

termo lugares de memória, em um momento em que o país passava por profundas 

transformações. 

A França então vivia a chamada “era da memória”, acarretando o surgimento 

da prevalência do chamado “dever de memória”, que faz cada um historiador de si 

mesmo (NORA, 1993, p. 17) – resultado do período histórico por qual passava por 

aquele momento: um momento de ruptura de antigos valores do passado e o 

questionamento das versões oficiais. Este processo foi resultado de uma conjuntura 

mundial com o declínio da era industrial, que dava lugar à era dos serviços. A 

sociedade, principalmente na Europa, já apresentava sinais de que novos gostos e 

costumes estavam sendo criados, como resultado da globalização. Esse momento 

significou outra etapa, uma “mutilação sem retorno”, que também foi representada 

pelo fim da sociedade rural para o apogeu da era industrial. 

Com isso, vivemos também o fim da história-memória, segundo Nora (1993), 

que prega o fim da memória institucionalizada, a consciência da ruptura com o 

passado se funde com o sentimento de uma memória esfacelada (NORA, 1993, 

p.7). O autor também nos lembra a diferença entre memória e história, segundo ele: 

 
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de 
repentinas revitalizações.  A história é a reconstrução sempre problemática 
e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre 
atual, um elo vivido no eterno presente; a história é uma representação do 
passado (NORA, 1993, p 9) 

 

Evidencia-se, portanto, que história e memória são dois conceitos 

praticamente opostos e seus “meios de memória” estavam em colapso. A 

transmissão do que um dia foi o modo de viver, agora enfrentava um sentimento de 

descontinuidade ancorado em lugares simbólicos – todos testemunhas físicas de 
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tempos desaparecidos. Por sua vez, a memória se difere da história (que é 

registrada em livros, documentos, monumentos), parte da lembrança, eternizando 

lugares a partir de uma visita ao passado, por meio de narrativas, imagens, 

documentos e percepções.  

A partir deste contexto social e histórico, e das ponderações existentes entre 

história versus memória, Nora (1993) surge com o conceito de lugares de memória, 

que segundo ele, são os lugares onde a memória se cristaliza e se refugia (NORA, 

1993. p.7). Esse lugar pode ser inclusive um objeto físico, abstrato ou funcional, 

simultaneamente. Abaixo um trecho que explica as características do conceito por 

ele criado: 

 
Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de 
arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura 
simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de aula, 
um testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na 
categoria se for objeto de um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que 
parece o extremo de uma significação simbólica, é, ao mesmo tempo, um 
corte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, a um 
lembrete concentrado de lembrar. Os três aspectos coexistem sempre (...). 
É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois 
garante ao mesmo tempo a cristalização da lembrança e sua transmissão; 
mas simbólica por definição visto que caracteriza por um acontecimento ou 
uma experiência vivida por pequeno número uma maioria que deles não 
participou. (NORA, 1993, p.21-22) 

 

Do trecho acima, podemos refletir e definir que os lugares de memória 

possuem três características distintas que coexistem e (re)constroem-se 

constantemente, sendo elas: material, simbólica e funcional. Ele (o lugar de 

memória) tem a função de cristalizar a lembrança, fato que garante sua transmissão. 

Isso o torna funcional, pois oferece a capacidade de ser lembrado e rememorado por 

gerações. Contudo, remete a uma representação histórica do que foi contato e, 

desse modo, isso o faz tecer uma dimensão simbólica. 

Portanto, um lugar de memória só existe se existirem esforços para sua 

continuidade/existência e transmissão. A população da região da Vila Romana 

demonstrou diversos esforços para solidificação do Bairro como um lugar de 

memória, iniciativas por parte da sociedade civil e braços estatais, como órgãos 

públicos de preservação do patrimônio histórico nas esferas municipais. Palco de 
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disputas de poder, o Bairro que hoje sofre com a verticalização e destruição de 

prédios históricos, excluiu 23 imóveis antes listados para preservação em 2009.101 

Entre os esforços mais significativos, podemos citar a criação do grupo 

Movimento de Oposição à Verticalização Caótica da Região da Lapa (Mover), em 

2001, que ganhou visibilidade no Bairro por meio da mídia local já mencionado 

anteriormente, o Jornal da Gente, e também no âmbito municipal. Segundo um 

artigo publicado por Leonardo Mello e Silva, “uma das características mais distintivas 

da associação é a sua composição inteiramente de “não profissionais do 

movimento”, isto é, pessoas que mantêm as suas ocupações como atividade 

principal” (SILVA, 2011, p.107).  

O Grupo Mover promoveu diversas atividades ao longo de sua trajetória, entre 

os mais significativos, o ato simbólico de “Abraço a Melhoramentos” em janeiro de 

2010, motivada pela decisão de tombamento apenas parcial do prédio da Fábrica 

Cia. Melhoramentos, construído em 1948 para abrigar a fábrica de papel da família 

Weiszflog, em um terreno com mais de 9 mil m², sendo 4 mil de área construída, 

localizado entre as ruas Vespasiano, Tito e Camilo. A decisão pelo tombamento 

parcial foi feita pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). 

 
Figura 6 – Printscreen retirado do vídeo publicado no canal do Youtube do CONSEG LAPA- Conselho 

Comunitário de Segurança da Lapa 

 
																																																													
101 Fonte BRANDALISE, Vitor Hugo. Lapa: lista de imóveis tombados fica menor. O Estado de São 
Paulo, 13 maio 2009. Disponível em: https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,lapa-lista-de-imoveis-
tombados-fica-menor,369972. Acesso em: 23 fev. 2021 
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Fonte: Youtube, 2010 

 

Além disso, os movimentos102 também produziram um ofício encaminhado ao 

Ministério Público (Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital - PJMAC), 

em 23/09/2009, assinado por uma dezena de grupos ativos na época competentes 

às áreas de patrimônio, geografia, arquitetura e em esferas públicas, sindicais e 

independentes e com base num abaixo-assinado (600 adesões). O documento 

reivindicava a revisão da decisão do Conpresp de tombamento parcial e envoltória 

de 10 metros deste complexo fabril da Vila Romana, da Lapa, da cidade e do Estado 

de São Paulo. O documento assim argumenta:  

 
Considerando: (1) a importância do Patrimônio Industrial para a cultura, a 
memória e a história de um povo; (2) a significação da cidade de São Paulo 
para a industrialização do país; (3) em particular, o papel da Lapa 
(juntamente com outros bairros tais como o Brás, a Mooca e o Ipiranga) 
naquele processo; (4) que o patrimônio industrial mostrou-se, no caso da 
Lapa, em harmonia com as aspirações mais amplas e legítimas da 
população local por uma melhor qualidade de vida e de bem-estar na 
comunidade (as fotos explicitam isso com clareza); (5) o valor histórico e a 
importância desse patrimônio industrial e (6) a possibilidade de contestação 
da decisão do Conpresp..... , a sociedade civil vem, por meio de seus 
movimentos de cidadania, solicitar que os Conselheiros do Conpresp 
revejam a decisão de tombamento parcial e de envoltória da Fábrica 
Companhia Melhoramentos, deferindo a preservação original total do imóvel 
e envoltória maior, solicitando, também, que medidas urgentes e eficazes 
sejam tomadas para sustar eventuais investidas para a demolição do 
restante da quadra - galpões da fábrica.103 
 

 

Entre idas e vindas do processo jurídico, o grupo chegou a solicitar a 

intervenção do Ministério Público para que reuniões fossem agendadas. A 

sociedade civil explicitou, por diversos meios, a importância da preservação desse 

patrimônio, em especial junto à mídia. Em 16 de setembro de 2009, ocorre, por meio 

do Diário Oficial da Cidade de São Paulo, a decisão pelo o tombamento parcial do 

prédio pelo Conpresp. O tombamento parcial se refere somente ao edifício de 

escritórios, situado na esquina da rua Espártaco com a rua Tito, e envolve a 

																																																													
102 Segundo o registro no Blog Mover, a iniciativa foi liderada por dois grupos: Mover (Movimento de 
Oposição à Verticalização Caótica da Região da Lapa) e do Movimento Defenda São Paulo 
(disponível em http://moverlapa.blogspot.com/search?updated-max=2010-07-06T10:23:00-
03:00&max-results=10, Acesso em 21 fev. 2021.	
103 O processo na íntegra foi publicado em um blog do movimento Mover, assim como a descrição de 
todo processo de reivindicação do tombamento completo. Disponível em 
http://moverlapa.blogspot.com/search/label/F%C3%A1brica%20Melhoramentos Acesso em 21 fev. 
2021. 
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preservação das características arquitetônicas externas, incluindo fachadas, 

volumetria e cobertura do imóvel e como área de proteção a definição de uma faixa 

de 10 (dez) metros ao redor do edifício com gabarito de altura limitado a 10 (dez) 

metros.  

Com a fachada tombada pela Prefeitura em 2009, duas obras foram iniciadas, 

sendo uma delas com um investimento de R$16 milhões efetivados em 2018104 na 

antiga sede. A empresa realizou um retrofit105 do prédio, atendendo as diretrizes e 

normativas exigidas. Atualmente, o local abriga escritórios administrativos da Cia. 

Melhoramentos, uma livraria, um espaço para exposições e um co-working. 

O relógio na esquina que marcava o horário de entrada e saída na fábrica se 

manteve, mas um condomínio com duas torres está sendo construído no local, pela 

construtora Exto, recebendo o nome de “Clock Vila Romana”106, como mencionado 

anteriormente na primeira parte desta pesquisa. Os apartamentos de alto padrão 

possuem duas metragens: 145 a 357 m² e custam a partir de R$1.861.216,00. 

Ondina relata que sentiu muito quando demoliram parte da Fábrica Cia 

Melhoramentos, mesmo ainda que tenham conservado o relógio e parte da fachada. 

A montagem de fotos a seguir, de autoria da pesquisadora feitas em 2017, marca o 

início do levantamento das torres e é possível visualizar o relógio e a placa da 

construtora Exto, que diz o seguinte: “Neste local, uma fábrica foi responsável pela 

construção de muitos sonhos na Vila Romana. O relógio é uma homenagem 

preservada desde legado que o tempo não irá apagar”. Poderíamos nos aprofundar 

aqui analisando o discurso da peça publicitária, que se apropria da narrativa de 

“preservação da memória” feita pela especulação imobiliária no bairro, mas não é o 

foco dessa pesquisa. Somente mencionado aqui, de que a preservação do relógio e 

da fachada nada mudou para ela, como podemos ver no relato a seguir.  

																																																													
104 CIA. Melhoramentos completa 128 anos e inaugura nova sede. O Estado de São Paulo: Tissue 
Online, 6 fev. 2019. Disponível em: https://tissueonline.com.br/cia-melhoramentos-completa-128-
anos-e-inaugura-nova-sede. Acesso em: 25 fev. 2021  
105 Termo usado pela construção civil para denominar o processo de “revitalização” de prédios e 
edifícios. Retrofit, significa "colocar o antigo em forma" (retro do latim "movimentar-se para trás" e fit 
do inglês, adaptação, ajuste). 
106 Informações retiradas no site da construtora Disponível em: 
https://www.exto.com.br/empreendimentos/clock-vila-romana. Acesso em 25 fev. 2021. 
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Ondina Tonela Braga 

 
Figura 7 – Fotos da esquina da Rua Tito com a Rua Vespasiano. 

	
Fonte: Caroline Nocetti, 2021. 

 
Este trecho da fala de Ondina expõe um dos grandes conflitos do mundo 

moderno no que diz respeito à fragmentação dos territórios contidos na metrópole, 

diferentes modalidades de uso do lugar, produzindo um sentimento de perda 

provocado pelas mudanças nas formas de apropriação. (CARLOS, 2007, p 42) 
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Ondina Tonela Braga 

 
 

O sentimento de estranhamento e reivindicação do território, que resultou nas 

ações do grupo Mover, somado os elementos encontrados em diversas passagens 

relatadas pelos recordadores, como por exemplo, o trecho da fala acima a respeito 

da vontade de Ondina em transformar o prédio em praça, sugerem que a Vila 

Romana encontra-se em processo de transformação de seus significados mais 

subjetivos. Este material de pesquisa confirma a hipótese prevista de que a Vila 

Romana pode se tornar um lugar de memória, proposto por Nora (1993), pois 

expõem diferentes características que formam os complexos fabris da Vila Romana 

como uma função social de relembrar como era o Bairro para as futuras gerações, 

representa historicamente e simbolicamente uma época da sociedade que não 

existe mais. 

No próximo trecho de testemunho, Elza Pavão Faboci, cita com tristeza o fim 

da fábrica onde sua família inteira trabalhou e hoje deu lugar aos “apartamentos”, 

referindo ao novo condomínio construído no local, o trecho do depoimento é 

interessante porque ela se lembra de passar na frente da fábrica e lembrar que “toda 

sua família tinha trabalhado na fábrica”, hoje em dia não é mais possível passar por 

lá e rememorar essa época da vida: 

 

 
Elza Pavão Faboci 
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Esse trecho demonstra um sentimento nostálgico sobre um dos prédios da 

Vila Romana, que “acabaram com tudo” lembrando que a mãe de Elza trabalhou na 

“louça”110, que depois veio a ser tornar a fábrica de biscoitos Petybon, que também 

não existe mais.  

O mesmo sentimento nostálgico em relação ao bairro, que hoje “é tudo 

prédio”, pode ser observado no próximo trecho da fala de Elza, ampliando o território 

reivindicado para o Bairro, obviamente não somente a fábrica da Cia Melhoramentos 

está sendo analisada aqui, onde antes era possível prever a chuva olhando para as 

nuvens do Pico do Jaraguá:  

 

 
Elza Pavão Faboci 

 

A fala de Elza pode ser entendida como um resumo da paisagem do Bairro, 

antes rural/industrial e que agora passa por um processo enorme de transformação 

material e imaterial. Ela descreve não somente a paisagem, mas também como 

eram próximas as relações entre os vizinhos, mas “que agora nem se conhecem”. 

Com a fala de Elza, retomamos ao pensamento da historiadora Sandra Pesavento 

(2007, p.14), que entendia a cidade como uma “ [...] percepção de emoções e 

sentimentos dados pelo viver urbano e também pela expressão de utopias, 

esperanças e desejos e medos, individuais e coletivos [...]”. Pesavento (2007, p.15) 

ainda relata que 

 
Por esse processo mental de abordagem que o espaço se transforma em 
lugar, ou seja, portador de um significado e de uma memória; que 
passamos a considerar uma cidade como metrópole, realidade urbana que, 
desde o seu surgimento, causou uma revolução na vida, no tempo e no 
espaço; que criamos as categorias de cidadão e de excluído para expressar 
as diferenças visíveis e perceptíveis no contexto urbano fazendo com que 
se criem novas identidades a partir do gesto, do olhar e da palavra que 

																																																													
110 Ref. à fábrica de Louças Santa Catharina (1913) 
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qualifica; que falamos de progresso ou de atraso, que distinguimos o velho 
do antigo; que construímos a noção de patrimônio e instauramos ações de 
preservação, ou, em nome do moderno, que redesenhamos uma cidade, 
destruindo para renovar [...] (PESAVENTO (2007, p.15)  
 
 

No trecho acima, Pesavento (2007) relata a construção de novas identidades 

a partir da transformação do contexto urbano. Criou-se uma identidade na Vila 

Romana para Elza e para Ondina: onde antes as vizinhas trocavam gestos, olhares 

e palavras de proximidade e podia-se avistar o Pico do Jaraguá, agora “é tudo 

prédio”. A Cidade hoje é invisível, é vertical, é dos serviços, sinaliza uma mudança 

profunda na sociedade e cristaliza a memória de um tempo que não existe mais, ou 

melhor, existe na rememoração dos mais antigos do Bairro que ainda podem 

acessar essa Vila Romana dos tempos áureos. 

 

5.1 A MEMÓRIA DA VILA ROMANA PERCEBIDA PELOS SENTIDOS 

 

As pedras, os muros de concreto, as casas, as avenidas da cidade sustentam 

a memória; no entanto, para além desses apoios físicos e palpáveis, existe também 

a paisagem sonora típica de um lugar e de uma época, como apontado por Ecléa 

Bosi (2004, p 150). A cidade possui um mapa sonoro compartilhado por seus 

habitantes e que os permite, segundo a autora, alcançar equilíbrio e segurança ao 

decodificar sons familiares. Portanto, as lembranças dos sujeitos são povoadas de 

som, como a pesquisadora analisa a partir das entrevistas realizadas. Afinal de 

contas, por que definir a cidade somente em termos visuais? Ela possui um mapa 

sonoro compartilhado e vital para seus habitantes que, descodificando sons 

familiares, alcançam equilíbrio e segurança. (BOSI, 2003, p 202) 

Nos depoimentos a seguir, podemos observar como a memória, além de se 

apoiar nos objetos, no espaço material e no som, se alimenta também de nossos 

outros sentidos como o cheiro ou os sabores da cidade. É por meio da lembrança 

dos cheiros e sabores da antiga Vila Romana que Edina evoca suas lembranças do 

antigo (atual) bairro. Em seu discurso fica claro a mudança do território, onde antes 

era uma fábrica de biscoitos e hoje, um conjunto residencial  
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Edina Grecco 

 

Ela ainda lembra vividamente em como as bolachas eram comercializadas: 

 

 
Edina Grecco 

 
 

Nessa mesma fábrica, nossa outra recordadora, Ivone, trabalhou durante 

cinco anos, por volta de 1947. Quando completou 14 anos, Ivone começou a 

trabalhar “pro Matarazzo”, na PetyBon. Ela trabalhou na fábrica de bolachas por 

cinco anos, enrolando biscoitos que “vinha numa lona, e a gente tinha as mesinhas e 

a gente trabalhava de pé. Pegava da lona que vinha no forno, é... e punha na lata.” 

O perfume dos biscoitos é uma forte lembrança: “Era um cheiro gostoso que 

vinha…”, conta.  

Ivone narra que, quando a fábrica abria, a lona era ligada. A produção durava 

o dia inteiro. Havia uma outra lona, onde se passava o recheio de chocolate dos 

biscoitos, que era irresistível para os funcionários.  

 

 
Ivone Aparecida Rici dos Santos 
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Nos trechos acima podemos concluir que a memória individual de cada 

recordador se une com a memória coletiva da Vila Romana marcada por um 

conjunto de recordações, as quais emergem por meio de diferentes sentidos e 

lugares. Lugares esses que oferecem aspectos simbólicos, capazes de despertar 

afetividade em seus moradores e representar suas narrativas (BOSI, 2003, p. 206) 

Contudo, como ressalta Nora (1993, p.13), “se o que [os lugares de memória] 

defendem não estivesse ameaçado, não se teria tampouco, a necessidade de 

construí-los” (p. 13). As memórias afetivas dos recordadores são riquíssimas como 

material de memória, pois perpassam por diversos caminhos e construções coletivas 

ao serem expostas por eles. Porém, as fábricas que não existem mais, sendo 

demolidas para a construção de condomínios ou espaços de coworking, ainda 

chamam atenção, mesmo não estando mais lá fisicamente. Esse fato, do ponto de 

vista para quem estuda memória, é notável, pois mesmo não estando mais lá, ainda 

fazem parte do imaginário coletivo do bairro. 

 

5.2 LUGARES DA MEMÓRIA OPERÁRIA DA VILA ROMANA 

 

As fábricas, as antigas casas geminadas dos operários, as poucas vilas que 

ainda restaram espalhadas pelo Bairro, o apito que marcava a entrada e a saída dos 

operários, o movimento “cadenciado” da saída dos trabalhadores das fábricas que 

Ondina adorava ver da janela; o relógio, ainda preservado pela construtora na rua 

Tito com a rua Vespasiano; o sindicato em que o marido de Ivone atuava, e que 

André fez amigos e jogava dominó e carteado. Tudo isso são elementos que nos 

remetem às memórias relacionadas ao cotidiano da vida operária.  

Buscando inspiração na experiência francesa da autora Madeleine Rébérioux 

(1992)115, que debruçou seus estudos no conceito de lugar de memória operária, 

caracteriza-se os territórios do trabalho em três subitens: lugares de trabalho, 

lugares de solidariedade e sociabilidade e lugares simbólicos.  

Por lugares de trabalho, a autora define a fábrica, a oficina e a usina. Como 

lugares de solidariedade e sociabilidade, ela destaca os cafés de Paris, onde se 

bebia, fumava, jogava etc e onde se constituíram inúmeras associações operárias. 

																																																													
115Artigo publicado na Revista do Departamento Histórico (DPH), O Direito à Memória – Patrimônio 
Histórico e Cidadania, SP, 1992, p. 47-56. 	
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E, por fim, os lugares simbólicos “promovidos a símbolos por um processo de 

memorização consciente e militante tornados simbólicos pela vontade de vencer o 

esquecimento e por mergulhar na luta dos dominados” (RÉBÉRIOUX, 1992, p. 53).  

As memórias do trabalho de Elza e Ivone particularmente não são tão dóceis 

quanto ao dia a dia do trabalho. A mãe de Elza, por exemplo, com os dedos 

queimados dos azulejos da “louça”, foi uma das suas principais memórias da 

infância: 

 

 
Elza Pavão Faboci 

 

Já para Ivone, que trabalhou na fábrica de biscoitos Petybon, também da 

família Matarazzo, o ambiente era hostil, envolvia discussões com colegas, intrigas e 

intimidações com revistas no final do expediente. São lugares de trabalho em que as 

memórias muitas vezes manifestam-se como lembranças das condições de 

opressão e exploração do trabalhador (SCIFONE, 2003, p. 107). No trecho a seguir, 

Ivone narra o momento em que se sentiu intimidada na catraca da fábrica por estar 

levando um “pacotinho” nas mãos. Ela argumenta que não havia necessidade de 

desconfiança, pois, mesmo os biscoitos quebrados durante o processo de 

fabricação, eram comercializados com um preço muito acessível117: 

 

																																																													
117 Esse fato dos biscoitos quebrados serem comercializados por preços acessíveis esteve presente 
nos relatos de Dona Edina e Dona Ondina. 
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Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 

 
Ivone Aparecida Rici dos Santos 

 

Já em liberdade, Ivone se surpreende ao receber um convite de trabalho, e 

mais ainda quando a “liberam” para acompanhar o julgamento de seu marido no Rio 

de Janeiro.  

 

 
Ivone Aparecida Rici dos Santos 
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Outro recordador que cita disputas e lutas de classes é o André, a partir da 

metáfora ensinada por sua mãe sobre a “roda grande girar dentro da roda 

pequena”121, que ele mesmo explicou como sendo a necessidade dos “patrões” se 

aproximarem dos “peões” após as greves dos anos 1970, seguido do último fato 

narrado quando foi questionado por um ex-patrão se iria colocá-lo na justiça após 

decretada falência da fábrica, mesmo supondo que isso seria uma espécie de 

“truque” para não pagar indenizações do direito trabalhista. Seu André explica que 

tinha uma espécie de dívida com Mané por ele ter confiado um cargo importante e 

não ter “exigido nada” quando o convidou para ser motorista da diretoria.  

Esses são alguns possíveis relatos que auxiliam na compreensão dos 

aspectos das subjetividades dos recordadores construídas em suas individualidades 

e seu contexto social, pois estão inseridos em espaços sociais e seus sentidos 

subjetivos particulares sofrem influências de outros possíveis sentidos produzidos 

coletivamente na realidade do dia a dia. Por essa perspectiva, fica evidente que o 

processo de compreensão dessas subjetividades exige também a reflexão sobre o 

espaço e o tempo em que o grupo está inserido, o que torna uma trama de 

significados simbólicos complexa e dinâmica, pois os sentidos coletivos e individuais 

se entrecruzam, se chocam – mas também se agrupam e andam lado a lado na 

constituição do indivíduo e do grupo social. Quando é acionado o processo de 

lembrança, os fatos históricos são reconstruídos pelos recordadores que também se 

constroem a partir deles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
121 Esse trecho de depoimento já foi mencionado quando contamos a história do André, mas 
achamos relevante mencionar neste trecho da discussão novamente. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Somente quem soubesse considerar o próprio 
passado como fruto da coação e da necessidade 
seria capaz de fazê-lo, em cada presente, valioso ao 
máximo para si. Pois aquilo que alguém viveu é, no 
melhor dos casos, comparável à bela figura à qual, 
em transportes, foram quebrados todos os membros, 
e que agora nada mais oferece a não ser o bloco 
precioso a partir do qual ele tem de esculpir a 
imagem de seu futuro (BENJAMIN, 1987, p 41-42) 

 

Pensar a Vila Romana como um lugar de memória e trazer sentido político 

para os relatos das memórias que ouvimos de seis sujeitos que moram ou que já 

moraram na região foram os principais desafios desta pesquisa. Para enfrentar os 

entendimentos das narrativas, recorremos a autores que centraram seus objetos de 

pesquisa no que tange a memória. Pesquisadores como Bergson (1999), Halbwachs 

(1990), Nora (1993) foram utilizados para sustentar a discussão sobre as múltiplas 

identidades de Stuart Hall (1996) nos Estudos Culturais.  

A casa que Elza mora até hoje, construída pelo marido, está caindo aos 

pedaços e precisa de uma reforma. O muro de uma das residências vizinhas 

apresenta uma rachadura imensa por causa de uma obra de prédio que será 

construído no fundo do terreno. A casa em que ela mora desde que se casou 

também foi construída por seu falecido marido. Para onde vão essas pessoas que 

passaram a vida no Bairro e agora, na velhice, têm suas casas ameaçadas por uma 

construtora ávida por terrenos “gigantescos” onde se criava galinhas e se plantava 

tomates como era o quintal do Uvyão? Ou não encontram mais o conforto da 

amizade de seus vizinhos “quando precisava era só dar um berrinho. Agora tem dias 

que cê nem vê os vizinhos”, lamenta Elza. Para onde vão os antigos comerciantes 

locais e os operários das fábricas que quase nem existem mais, e quando existem 

estão reduzidas ao espaço de uma esquina retrofit e um muro com o relógio antigo, 

como o caso da Cia Melhoramentos? 

A Vila Romana acompanha a Cidade de São Paulo desde suas origens com a 

chegada dos pequenos vilarejos que atendiam as tropas que passavam na região; o 

entroncamento de dois rios e duas linhas férreas importantes, seguido de uma 

intensa urbanização que teve início no período industrial, um longo período de 

esquecimento. E agora, nos dias atuais vive uma nova reestruturação da Metrópole 



116	

 

Paulistana, a partir da dispersão espacial e de uma economia fundada em novos 

setores de atividade, como serviços, bares e restaurantes badalados – ou ainda 

restam pequenas confecções, poucas fábricas em funcionamento e outras 

abandonadas cedendo lugar a edifícios de médio e alto padrão. 

Mas foi compreendido, com o auxílio dos estudos de Halbwachs (1990) que 

cada história pessoal é uma pequena parte que integra e compõe a memória 

coletiva de uma época, de um grupo. Olhando para os relatos colhidos durante a 

pesquisa, todos eles falaram de uma Vila Romana com características rurais, com 

córregos e pontes difíceis de atravessar quando chovia, um lugar quase que 

bucólico comparando ao que está se tornando hoje em dia, que “basta olhar para o 

céu e ver que quase não se vê mais o Pico do Jaraguá”, agora com a vista da janela 

quase encoberta de prédios, como lembrou Elza. 

As lembranças são ancoradas pelo território, o cenário da infância de nossos 

recordadores é repleto de referências do dia a dia criado no imaginário coletivo 

desses vizinhos. Então, o lugar é absolutamente relevante para a formação da 

memória do sujeito. Todas as ruas com nomes de heróis romanos, a praça Cornélia, 

os cinemas que marcaram a infância e adolescência de Ondina, as fábricas em 

pleno funcionamento, a imagem dos operários descendo a rua no final da tarde em 

movimentos “cadênciados” de pessoas – todas essas imagens relatadas são 

elementos inesquecíveis e atuantes no processo de construção da identidade 

desses indivíduos.  

Além do local, lembramos também dos diversos personagens mencionados, 

como os vendedores de verduras e laticínios, os gerentes da Ivone, ora repressores, 

ora compreensíveis, assim como o patrão do André e os acontecimentos marcantes 

da história, como a chegada do bonde na rua Guaicurus, ou a história contada pelo 

avô de Edina, que dizia que, durante a Revolução de 1932, quando ela tinha então 2 

anos, ouviam-se os tiros de canhões da Lapa e o avô e seus amigos foram se 

esconder na chácara de Franco da Rocha. Todos esses relatos são responsáveis 

pela fixação da memória individual e coletiva, assim como os lugares. 

Como se reflete o caso da antiga fábrica da Cia. Melhoramentos literalmente 

abraçada pelos moradores em 2009, numa tentativa de bloquear a ação da 

especulação imobiliária no Bairro? Qual o sentido político da permanência (ou não) 

desses espaços antigos na cidade? Ondina ressignificaria positivamente a antiga 
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fábrica se ela “se tornasse uma praça, um lugar para conversar”. O que se revelou é 

que esses lugares que fazem parte da memória da Cidade – um agrupamento de 

recordações ancoradas por eles –, nos permitem compreender um todo. E quanto 

mais este cenário for alterado, maiores serão as referências que formam a memória 

coletiva, pois cada novo lugar implica em um reconhecimento simbólico pelo sujeito, 

que mais tarde despertará afetividade. Ondina se lembra que (quase) toda sua 

família trabalhou na Cia Melhoramentos. Sob esse ponto de vista, sua relação com a 

antiga fábrica representa sua narrativa e constrói sua identidade. 

Estudar memória e território dentro do campo dos Estudos Culturais tem 

como benefício o fato de ser um campo de estudo interdisciplinar, tornando possível 

associar autores de diversas áreas (arqueologia, geografia, psicologia, história, 

sociologia, arquitetura, etc) e assim ampliando a mediação que se faz entre o 

pesquisador e o entrevistado. Partindo da concepção de que o mundo 

contemporâneo nos trouxe diferentes formas de entender identidade e suas 

diferentes subjetividades, Hall (1996) postula sobre conceito de identidade, a qual é 

constituída “sob rasura”, considera-se válida a tentativa de fixá-la e estabilizá-la  um 

quadro social específico, embora seja impossível. Portanto, cabe à memória, uma 

construção social resultado de interações e negociações a partir do outro, ser a 

intercessão de estabilidade dentro do mundo fragmentado.  

Assim como pontua Bosi (2003, p. 199), “uma história de vida não é feita para 

ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a 

cidade onde ela floresceu” (p. 199). Iniciar a conclusão desta pesquisa, citando o 

trecho poético de Walter Benjamin, do livro Obras Escolhidas II – Rua de Mão Única 

(1987), já é uma tentativa de desfecho. Um desfecho que, na realidade, é um 

começo, pois aponta para amplas possibilidades a serem trabalhadas a partir da 

memória rememorada ao longo dessas páginas que tentam traduzi-las e 

ressignificá-las para “uma imagem de seu futuro a ser esculpido”. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA ANDRÉ CÂNDIDO DO NASCIMENTO 
 

Entrevista: André Cândido do Nascimento, 70 anos 

Data: 09/03/2019 

Local: Restaurante Pompeu Pompéia – R. Clélia, 233 - Pompéia, São Paulo - SP 

 

Pesquisadora: Como a gente já conversou, vou ligar o gravador agora, essa 

entrevista é para uma pesquisa sobre os moradores mais antigos do bairro. Eu 

gostaria de ouvir histórias sobre o dia a dia aqui na Vila Romana quando o senhor se 

mudou pra cá, como era o trabalho nas fábricas, etc. O senhor considera esse lugar 

onde estamos (Rua Clélia, 233) Vila Romana ou Pompéia? 

André: Olha, é meio bagunçado (os limites do bairro da Vila Romana) ...porque 

olha, veja bem...eu trabalhei numa empresa que chamava assim Brasilusa, era uma 

empresa de refeições executivas. Eu trabalhei de motorista da diretoria, depois da 

firma que eu trabalhei 17 anos. Eu conhecia o dono da Brasilusa, Manoel, 

português. Aí, a minha firma que eu trabalhava 17 anos faliu, deram o golpe, 

n/é?...Não pagou ninguém… 

Sabe a Rua Bárbara Heliodora? tem um córrego ali beirando essa rua, eles já 

canalizaram, virou rua, mas antes ali era um rio. Do lado de lá o rio é Vila Romana, 

passou pra cá é Vila Anglo Brasileira, que é Pompéia. 

Pesquisadora: Mas aqui por baixo, por onde a Vila Romana começa? 

André: Eu não tenho certeza, mas acho que ela começa na Rua Fábia, sim, rua 

Fábia já está na Vila Romana. Aqui tem a Rua Clélia, é a outra paralela com a Clélia. 

Tem a (rua) Coriolano e depois a Fábia. 

Pesquisadora: Vamos começar então pelo começo? Eu queria que o senhor me 

contasse um pouco mais onde o senhor nasceu e como foi sua infância. 

André: Eu nasci em Paulistânia, no estado do Piauí. Eu vim pra São Paulo entre 17 

e 18 anos, hoje eu tenho 70 anos. Eu nasci em 10 de novembro de 1948.  Meu 

primeiro emprego aqui foi em uma metalúrgica, chamava Metalúrgica Pompéia. Eu 

morei a vida toda na Rua Miranda de Azevedo, vizinho da Vila Romana, eu morei lá 

de 68 e me mudei daqui tem uns 5 anos. Logo que eu cheguei aqui fui morar com a 

minha tia, que era irmã da minha mãe, as duas já faleceram. Eu tinha parentes que 

já trabalhavam nessa metalúrgica, então quando eu cheguei, eles me arrumaram um 
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trabalho lá. A metalúrgica ficava na Rua Doutor Augusto de Miranda, paralela a 

Miranda de Azevedo, onde eu morava. Eu era jovem e tinha um tio que veio visitar 

minha mãe e ele me perguntou se eu gostaria de vir pra São Paulo. Eu namorava 

uma menina de uma família muito “caída”, sabe pobre? E meus pais gostaram da 

ideia de me mandar pra São Paulo. Então eu vim… Minha família era uma família 

“boa”, sabe? Meus pais criavam vaca, ovelha, cabrito, porco e galinha nem se 

fale...Minha família era contra esse romance, mas eu era rapazinho novo, então, eu 

falei vamos... 

Pesquisadora: Eu como era o Piauí nessa época? 

André: Hoje está muito melhor, mas naquela época, a gente tinha uma roça, com 

cabra, porco... 

Pesquisadora: Como o senhor imaginava que era São Paulo? 

André: Eu imaginava São Paulo toda coberta, que não dava pra ver a cor do céu. 

(risos). Eu imaginava todo mundo com uma pele bonita, e a gente vivia na roça, 

naquele sol quente..., mas não perguntava pra ninguém, ficava só na imaginação. 

Pesquisadora: Mas o que senhor achava que ia fazer aqui? 

André: Duas coisas que eu achava, eu achava que e pra ganhar dinheiro era a 

coisa mais fácil que tinha, que você trabalhava e caia dinheiro em você. Eu achava 

que aqui dava pra ganhar dinheiro muito fácil, que dinheiro caia em penca. Quando 

eu cheguei aqui, eu falei “nossa”! O pior não é isso, eu cheguei em uma semana, na 

outra já estava trabalhando, tem uma coisa que eu nunca falei pra ninguém: quando 

eu cheguei aqui eu chorava mais que trabalhava na fábrica. Eu chegava lá e corria 

pro banheiro chorar. Porque eu lembrava que tinha um senhor conhecido da minha 

família, que era boiadeiro. Você sabe o que faz um boiadeiro? Ele compra boi pra 

vender nos frigoríficos. Comprava boi de toda região, até de lugares distantes, para 

vender pra açougue. Aí esse senhor chamava Francisco André, todo mundo 

chamava de Chico-André. Ele fala assim pra mim: “São Paulo é um lugar que filho 

chorar e papai e mamãe não vê”. Ai eu lembrava muito disso que ele falava pra mim 

e da namoradinha que eu deixei lá e chorava... 

Meu pai também tinha uma vendinha, ele vendia só sacaria, tudo que vem em saco, 

em grão: arroz, feijão, milho, 
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Com sete anos eu já estava plantando arroz e feijão na roça. Fazia um buraquinho 

no chão e apertava com o pezinho (faz gestos). Hoje em dia não é mais assim.... 

hoje é só com trator. E tem uma máquina que vem, e já joga a medida da semente. 

Pesquisadora: O senhor gostava então de trabalhar na roça? 

André: Gostava nada, minha filha, quem é que gosta de trabalhar? A gente trabalha 

porque não tem outro jeito. Minha mãe dizia assim, ela viveu até os 102 anos, ela 

dizia assim: “Quem trabalha, Deus ama”. Eu concordo com ela, a vida inteira, nunca 

deixei de discordar, eu sempre trabalhei. Meu avô casou duas vezes, a primeira 

mulher dele teve 22 filhos, aí ele ficou viúvo e casou com outra, a segunda mulher 

teve 18 filhos. Ele ficou com a segunda mulher até morrer. Eu não conheci ele, 

agora você imagina que todos os filhos têm propriedade, herança, do meu avô. 

Quem não tem mais, é porque vendeu. Meu pai era empregado do meu avô, pra 

casar, ele precisou roubar minha mãe. Eles fugiram para casar, ele tocava a parte 

das fazendas do meu avô, levava aquela turma de 10, 15 pessoas para trabalhar por 

dia na roça. Meu pai era quem ia comandar e organizar o trabalho, aí ele começou a 

namorar com a minha mãe e eles estavam com medo que eles descobrissem, como 

já estava muito avançado o namoro, ele decidiu fugir com a minha mãe. Aí eles 

foram pra cidade… 

Pesquisadora: Que ano aconteceu isso? 

André: Ah. Isso faz muito tempo, minha mãe era mocinha. Minha mãe faleceu com 

102 anos, no carnaval de 1998. Até hoje eu tenho as máquinas de costura dela...Ela 

costurava só para nós em casa... Mas aí, quando acharam meu pai e minha mãe na 

cidade, meu avô conversou com os grandão da cidade, que quando encontra-se, era 

pra matar meu pai. Naquela época, né? Tempo de rei. 

Pesquisadora: Tempo de rei? 

André: É, tempo de fazendeirão, rico...tinha toda uma comunicação entre os 

poderosos da cidade, aí juntaram todos e falaram, não, Seu Eduardo (meu avô 

chamava Eduardo), e convenceram ele de não matar meu pai, porque a filha dele 

(minha mãe) ia ficar com má fama? Não pode...faz aí o casamento. Mas aí correram 

até achar meu pai e minha mãe, aí acharam, levaram para casa e fizeram o 

casamento. Minha mãe era muito sábia e dizia sempre assim: “meu filho, quando a 

gente ver reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, tio contra sobrinho, 

sobrinho contra tio, nação contra nação...é porque chegou o fim dos tempos, o final 
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do mundo”. Minha mãe cansou de falar isso. Meu avô falava pra minha mãe e minha 

mãe me ensinava: - meu filho, nós ainda vamos ver a roda grande correr dentro da 

pequena. Você já viu? 

André: Aí o véio Mané, dono da Brasilusa, a gente sempre se encontrava, brincava, 

pra jogar um cartiadinho, jogava um dominozinho, ele falou assim pra mim: - André, 

e agora? A CEMI faliu e agora, o que o senhor vai fazer? Eu disse, Seu Mané, eu tô 

aí procurando serviço na minha área, isso foi em 93, mas na minha idade, vai ser um 

pouco difícil..., mas, eu vou correr atrás da minha aposentadoria, pelo menos se eu 

achar um biquinho, eu vou fazer. Tá gravando, n/é? 

Pesquisadora: Tá gravando sim... 

Aí ele falou pra mim: André! A Brasilusa fechou, e agora você me levar pra justiça? 

O pessoal vai tudo me levar pra justiça...Aí, sabe o que eu falei pra ele? Eu 

falei...Seu Manoel...quando eu vim trabalhar com você, você exigiu alguma coisa de 

mim? Não! Eu te conhecia, então não vou brigar pra você, Não tenho razões pra te 

levar pra justiça… 

Aí ele falou pra mim: você quer trabalhar comigo, na minha empresa? Aí eu falei: - 

que cARgo você vai me dar lá, Seu Manoel? Ele falou: vou te dar o cargo de 

motorista da minha diretoria... 

Entrevistadora:- Mas essa empresa era na Vila Romana? 

Era... era na rua Bárbara Heliodora! Empresa muito a grande...ela tinha mais de 

1000 funcionários...E foi caindo... foi caindo... foi caindo...       

André: Você é rica ou pobre? 

Pesquisadora: Sou pobre, Sr. André, não tenho herança nenhuma e dependo do 

meu salário pra viver. 

André: Meu pai deixou propriedades, a maioria são terras que eram do meu avô, eu 

tenho tanta terra lá no norte que dá pra ir daqui até o centro, na Igreja da Sé, 10 

vezes e voltar. Eu quero te dizer o seguinte: você já viu muitas vezes a roda grande 

correr dentro da pequena, mas você não sabe. Eu vejo já há anos. Eu trabalhei em 

uma empresa que tinha 5.200 funcionários, depois que eu saí da metalúrgica 

(Pompeia), eu fui pra outra metalúrgica, chamava-se CEBEC - Engenharia e 

Indústria de ar-condicionado. Aqui na Lapa de Baixo, ficava na rua Emílio Goeldi, 95. 

Eu fui ficar próximo de patrão depois de muito tempo. Depois de 5 anos trabalhando 

nessa empresa. Eu conheci o patrão porque eu entrei com um cargo bom lá, eu 
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conheci o engenheiro da CEBEC, que era vizinho de um bar do lado da firma que eu 

trabalhava. Ele chamava Seu Carlos. Aí o Seu Carlos falou assim: - André, você 

quer trabalhar em uma empresa grande? Eu disse – eu quero, Seu Carlos. Então 

vou te apresentar pro meu amigo. Eu fui lá, fiz a ficha em um dia, no outro dia 

exames e rapidinho já estava trabalhando. Aí eu entrei na área de ajustador 

mecânico. 

Pesquisadora: Ajustador mecânico é diferente de torneiro mecânico? 

André: É diferente sim: ajustador você pega uma morsa, prende, vem com a lima 

murça ou bastarda. Primeiro vinha com a lima bastarda, depois fazia acabamento 

com a lima murça. Eu comecei lá como ajustador mecânico. Naquela época, as 

firmas, dependendo do porte, eram obrigatórias a ter um professor do SEBRAE dar 

aula dentro da empresa. Então 3 vezes por semana, ia um professor do Sebrae dar 

aula pra gente lá dentro. Aí, de ajustagem mecânica, eu fui pra tornearia. Tornearia 

é prender a peça na máquina, regular a máquina e saber ler medidas em milímetros. 

Pra você ir comendo, pra o couro ir girando, aquela peça presa... Agora você 

imagina, eu fiz ajustagem mecânica, fiz tornearia mecânica, depois fiz ferramentaria, 

depois de ferramentaria eu fiz aperfeiçoamento de desenho, mas eu não concluí, 

mas tenho base. Eu quero te dizer assim... sobre a roda grande correr dentro da 

pequena. 

Os donos da Cebec eram o Dr. Abraão e o Dr. Benjamin. Dr. Abraão e Dr. Benjamin, 

os peões não conheciam, em uma empresa com 5.200 funcionários, peão conhece 

patrão? Não conhece... Quando o patrão chega, já tem os puxa-saco, o patrão 

chega, entra naquela garagem só pra ele, já tem os puxa-saco pra ir lá abrir a porta. 

Patrão desce, já tem outro que abre a porta...Patrão não falava nem bom dia, nem 

boa tarde, nem oi, nem nada...mas EU tinha a oportunidade porque eu tinha um grau 

elevado. Dentro de qualquer metalúrgica, você sabe onde é o coração da empresa? 

Ferramentaria. É a mão de obra mais cara dentro de uma empresa, a ferramentaria, 

porque é muito especializada. Eu não tô bem hoje por causa de burrice minha. Mas 

era pra eu estar um cara rico. Em 96, eu trabalhei 17 anos pra empresa de um 

japonês, ele me demitiu e não me pagou nada. Nem fundo de garantia, ninguém 

recebeu. Eu perdi, nessa época, em 96, porque eu sei fazer cálculo direitinho de 

direito trabalhista. Se você falar pra mim, Seu André, faz um cálculo pra mim, eu sei 

fazer certinho. Porque uma coisa que eu sempre acompanhei foi lei trabalhista. Eu 
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lia muito pra acompanhar lei, perguntava pro chefe, pro patrão...Tem que saber me 

defender, né? Aí voltando...patrão não conhecia peão. E começaram as greves, 

quando começaram as greves. Não lembro isso, quando começaram as greves, as 

empresas tudo parada. Nos anos 70 pra cá, não existia INNS, era IAPI. Então era 

assim, você trabalhava um ano na firma, se eles te mandassem embora, tinham que 

pagar 2 anos. Se você trabalhava 5 anos, recebia direito de 10 anos, se você 

trabalhava 10 anos, saia recebendo direito de 20 anos. Muita gente enricou naquela 

época. Mas eu não, porque eu já comecei a trabalhar com o INSS. Então, Caroline, 

quando começaram as greves, bem antes de 70, patrão nem sabia nome de peão. 

Patrão nem via a cara de peão. Quando começaram as greves, patrão começava a 

subir lá no palco pra chamar e reunir a peãozada pra conversar e fazer acordo para 

voltarem ao trabalho. Patrão tem que ganhar muito dinheiro, aí é roda grande: patrão 

começou a girar dentro da peãozada! Dentro da roda grande! Então a peãozada é a 

roda grande e o patrão é a pequena. Então eu fui analisando, fiquei com aquilo 

dentro da cabeça e falei: - é isso mesmo! Porque antes disso, o patrão não conhecia 

o que era peão. Tinha os puxa-saco, encarregado, os chefes, que falavam assim: - 

olha, patrão já tá cobrando que quer isso pra tal dia. Era só pressão deles. 

Pesquisadora: Muito obrigada, Senhor André. Nosso tempo infelizmente chegou no 

final, eu agradeço muito o tempo que o senhor teve pra conversar comigo. 

 

 

APÊNDICE B – ENTREVISTA EDINA GRECCO 
 
Entrevista: Edina Grecco 

Data: 24/07/2019 

Local: Residência da entrevistada/Vila Romana 

 

Pesquisadora: Hoje é dia 24 de Julho de 2019, estamos fazendo a entrevista com a 

Dona Edina, que mora na rua Vespasiano. Dona Edina, a senhora pode me falar seu 

nome completo? 

Edina: Meu nome é Edina, com "i", Grecco, com dois "cês", Guimarães. 

Pesquisadora: Me conta um pouco da origem da senhora, onde a senhora nasceu 

e como foi a sua infância.... 
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Edina: Então, eu nasci em Franco da Rocha, meus pais viveram lá até morrer, ele 

era de lá, nasceu em Franco da Rocha e minha mãe era de Lisboa. Ela veio com 17 

anos, conheceu meu pai, se apaixonou e não quis mais voltar para Portugal. Ela 

casou em 29 e eu nasci em 30. Agora eu estou velhinha.... eu morei lá pouco tempo, 

porque quando eu tinha 14 meses, minha mãe teve outro bebê, meu irmão, que 

faleceu agora em março, com 87 anos. E eu ficava mais aqui na Lapa, na casa dos 

meus avós que me criaram. Então eu sou mais lapeana, só que eu tenho como lugar 

de nascimento lá, mas eu vivi a vida inteira na Lapa. Eu ia na casa da mãe só nos 

períodos de férias, fora disso eu morava aqui, eu estudei aqui, eu morava na 12 de 

outubro, 455\. Ainda existe lá, é um comércio. 

Pesquisadora: Então a senhora frequentava a rua 12 de outubro nos anos 40, 

quando senhora tinha 10 anos...e onde a senhora passou a adolescência?  

Edina: Também com eles, sempre morei com eles, eles foram maravilhosos pra 

mim, porque meus irmãos não tiveram a sorte de estudar como eu, porque aqui 

tinha mais facilidades, já tinha o piano, sabe coisas assim? E hoje minha irmã tem 

uma vida bem diferente que eu não queria pra mim. Naquela época, os pais tinham 

que viajar para registrar o filho, então eles mandavam um bilhete por alguém que ia 

passar perto do cartório mais perto e pedia para registrar o filho, eles levavam um 

bilhete com o nome escrito. Por isso, deu um erro e meu nome é com “i” depois do 

“d”, porque geralmente, o nome "Edna" é o “d” mudo. Eles iam a cavalo, imagina. De 

Franco da rocha à Mairiporã...eu lembro meu avô contar, na Revolução de 32, eu 

tinha 2 anos, a gente tinha chácara lá em Franco da Rocha, a gente plantava 

castanha, cereja, coisas que a gente nem sabe mais hoje... e muitos amigos dele 

foram para lá para se esconder, porque dizem que tinham os tiros de canhão que se 

ouvia da Lapa, então foram para a chácara do meu avô se esconder. 

Pesquisadora: E como era a Vila Romana no passado? 

Edina: Ah sim...muito gostoso. Bem melhor do que hoje. 

Pesquisadora: A senhora morava na 12 de outubro com seus avós, que é Lapa, e 

passava por aqui (Vila Romana)? 

Edina: Aí eu morava na rua 12 de outubro, estudei no colégio Pereira Barreto, que 

era na Antônio Raposo, virou Anhanguera (E.E Anhanguera), ela uma ponta da 

Clélia. Depois trocou, mas eu estudei na Antônio Raposo.  
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Depois que eu terminei o primário, eu queria continuar estudando, meus avós 

achavam que mulher não precisava estudar, mas eu quis, então eu fiz o (curso de) 

Auxiliar de Escritório, no Campos Sales, e depois, quando eu me formei em Auxiliar 

de Escritório, tinha o curso para Contadora, por isso que eu tenho o nível 

universitário. Naquele ano mudou o título, sabe, então eu sou contadora. 

Eu fui trabalhar para pagar porque eu queria acabar o curso e a família não tinha 

muita condição, era difícil... então, eu sou contadora do Campos Sales, me formei 

em 1950. E agora estou lá no Campos Sales também, fazendo a faculdade da 

maturidade. estou no terceiro ano, é muito legal. 

Eu vou lá dentro, lembro...só que é bem diferente o prédio, né? A entrada era pela 

rua 12 e agora é pela Nossa Senhora, na rua 12 acho que é uma loja, o Magazine 

Luiza. 

Pesquisadora: As aulas acontecem quantas vezes por semana? 

Edina: Eu vou lá 2 vezes por semana, às terças e quintas, das 14h às 16h30. Eu 

acho que eu sou a mais velhinha, algumas moram na Pompéia, ou Pirituba e 

Freguesia. 

Pesquisadora: Eu sempre fico em dúvida sobre os limites do bairro, onde começa a 

Pompéia, a Vila Anglo, a senhora poderia me explicar? 

Edina: Era tudo Lapa, depois uma Lapa, Da rua Catão pra lá, onde é o Hospital 

Sorocabano, era Lapa, e pra cá ficou Água Branca, aí depois veio a Vila Romana, 

até você vê que os nomes das ruas são todos nomes romanos: Sipião, Catão, então 

aqui é Vila Romana, na Catão acabava a Lapa, pra lá e aqui é Água Branca...Acho 

que hoje nem se fala em Água Branca, né? 

Pesquisadora: E a Pompéia? 

Edina: A Pompéia acho que era da Avenida pra lá. Eu não sei... 

Pesquisadora: E a Vila Anglo... 

Edina: É atrás, não sei o lugar que começa cada uma...mas 

Pesquisadora: E como começou a ser chamado de Vila Romana? Porque a 

senhora falou "Agora veio a Vila Romana", então é recente? 

Edina: Não é tão recente, eu não lembro quando exatamente, mas começaram a 

falar em Vila Romana por causa das ruas, né? dos nomes e eu sei que, eu mesma 

não falava, eu falava que aqui era Água Branca, até que correio, não sei o quê, você 

acaba vendo que era Vila Romana. 
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Pesquisadora: E como a senhora veio morar aqui na Vila Romana? 

Edina: Eu sempre morei aqui na região, eu morei na 12 de Outubro até os 9 anos, aí 

meu avô vendeu a casa. A gente tinha uma casa daquelas antigas, duas janelas, e 

portão de ferro, ali moravam minhas amiguinhas também. Então, ele vendeu ali e 

comprou na Nossa Senhora da Lapa, perto da Igreja, ali eu não lembro o 

número...Depois da Nossa Senhora da Lapa, nós mudamos para a Rua Roma. 

Morávamos no número 188, aí em 1957, eu casei, e eu queria morar nas Perdizes, 

mas era um bairro mais caro, não dava muito certo, e nós ficamos na Vila Romana.  

Pesquisadora: Por que a Senhora queria morar nas Perdizes? 

Edina: Ah, porque eu achava que era um bairro mais avançado, mais adiantado, aí 

eu fui morar na Rua Vespasiano, 314, eu morei 6 anos lá. Compramos ali e eu fiquei 

morando lá. Aqui tem muita gente desocupada que vem tomar banho aqui na frente. 

Tem uma nascente aqui na frente de casa, tem um lençol embaixo e a cada 10 - 15 

minutos enche e libera a água no meio fio. No verão então, é uma praia aí. A turma 

vem tomar banho, fazer barba...tem várias aqui na região, na Pompéia tem muitas.  

Pesquisadora: Qual o ano de construção daquelas casas? 

Edina: Eu não sei..só pegando o IPTU, os recibos....Não, espera...Eu casei em 

1957, e aquelas casas já existiam fazia tempo...Era do Art Stein, o dono de tudo 

aquilo .Ele era alemão, né? acho que é ART-T-S-TEIN, mas só olhando o recibo, eu 

devo ter alguma coisa, vou procurar... 

Pesquisadora: Como era o custo de vida aqui naquela época?  

Edina: Meu marido tinha três empregos, ele também era contador, trabalhava de 

manhã na Ladeira Porto Geral, a tarde na Una, sabe onde foi o negócio de menores 

aqui na (rua) Aurélia? que foi derrubado? Quando ele trabalhou, fabricavam-se 

caixas para televisão, um negócio de móveis para eletrônicos, porque acho que a 

televisão antes vinha só o tubo, e eles faziam a caixa. E o meu marido trabalhou lá 

muitos anos. Depois que acabou a UNA, que ficou um negócio de crianças órfãs. 

Minha filha ia sempre lá porque queria adotar uma criança, falar com o juiz...quando 

ela descer, vou perguntar pra ela. Então o Júlio tinha 3 empregos, e aí o dono 

chegou e falou: (a gente estava pagando um aluguelzinho lá (no antigo endereço da 

rua Vespasiano), daí ele falou que queria vender a casa e que a gente tinha 

preferência porque já morávamos lá. Aí eu fiquei louca, porque a minha casa era 

uma casa de boneca...muito bonitinha, com cortininhas brancas amarradinhas, 
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sabe? era linda a minha casa...então a gente pagando em parcelas, todo mês. Eu 

morava com meu marido e minha filha mais velha nasceu lá, que nasceu em 58, em 

60 nasceu a do meio, ficamos lá, aí meu marido começou a achar que a casa era 

pequena, com duas crianças... Um domingo, ele pegou o Estadão e começou a ler 

que estava alugar a Vespasiano 118, e ele, falou; vamos ver? Quando eu cheguei 

aqui, eu fiquei louca. Por que imagina, aquela casinha, e aqui?! que era toda pintada 

de amarelinho. Então, aí quando nasceu a Laís, a gente mudou aqui. Nós mudamos 

aqui dia 25 de outubro de 61, e a Laís nasceu em 60, então ela ia fazer 1 ano em 

dezembro. Eu tava naquela fase, tinha um piano pequeno aqui, e ela era bem 

pequena, começando a andar, aí fiquei a vida toda aqui, aí em 63, nasceu o caçula o 

nasceu, o bebê. Eu estava grávida e meu amigo falava: por que você não entra na 

autoescola, porque eu sei dirigir, mas eu não gosto, porque se um dia pra gente 

comprar um carrinho, se ninguém for dirigir a gente nunca vai comprar, aí eu fiquei 

grávida e falei: é agora ou nunca! E ali tinha o doutor Ifrain Campos, na primeira 

casa, ele era um ginecologista, ele era tudo, você sabe que eu gostava dele, ele era 

uma pessoa que a atendia pessoas com baixo poder aquisitivo. Então ele atendia, 

ficava fila na casa dele. Ele tinha em cima e embaixo, as duas eram dele. O 

consultório era embaixo.  

Pesquisadora: Mas era um lugar caro de se morar, como as pessoas enxergavam o 

bairro?  

Edina: Sempre todo mundo que morou aqui, gostava do bairro. Tem tudo perto, né?  

Pesquisadora: Mas a senhora queria morar em Perdizes? 

Edina: Logo que eu casei, depois eu não quis mais, hoje eu acho que tem muita 

ladeira. A gente leva as crianças no Parque Água Branca todos os domingos no 

parque (era uma antiga escola de agronomia), e do lado de lá da rua, era uma 

escola profissional, Olga Não sei o Que, minhas cunhadas estudavam lá, aprendiam 

tantas coisas, eu ficava até com inveja, uns cursos diferentes... 

Pesquisadora: E quais eram as opções de lazer naquela época? o que vocês 

faziam nos finais de semana? 

Edina: Mas não tinha lazer como hoje, que tinha aquela necessidade de andar de 

bicicleta, de patinete, a gente ia ao parque da água branca, não tinha o Vila Lobos, 

nada disso. Era o Parque da Água Branca e a gente ia bastante. 

Pesquisadora: Vocês iam a pé? 
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Edina: Não, a gente ia de carro, eu tirei a carta em 63, o ano que o Flávio nasceu, 

fui no Detran e passei no primeiro exame, eu cheguei em casa, tinha um fusquinha 

pra mim. Meu marido comprou, fez uma surpresa. Eu sempre adorei dirigir, agora 

não estou dirigindo porque da vista, tô meia parada, mas já saí algum dia. 

Mas quais outras eram as outras opções de lazer, mas o que eles faziam depois do 

trabalho, não era muito de sair, a gente era bem caseiro, até que era uma coisa do 

bairro, as crianças podiam brincar na calçada, então esse pedaço de casa, eram 

todas casais como o nossos, todos ele tinham crianças da mesma idade, eles 

brincavam muito aí na calçada, era a distração deles, alguém viajava assim, mas 

não era como hoje. 

Pesquisadora: A senhora ia ao Cinema? e o teatro? 

Edina: O Cacilda Becker? eu fui algumas vezes, mas não era de sair não, não dava 

tempo. Ali na Aurélia...com a Coriolano, ali era uma fábrica de biscoito, a Matarazzo, 

o Matarazzo era dono de tudo aí na Água Branca, ainda outro dia a gente estava 

falando sobre isso, aquele paredão do Viaduto Antártica pra cá, era tudo, tipo aquela 

planta, unha de gato, e tinha uns bonecos na parede, quando eu ia pra cidade com 

meu avô, eu adorava passar lá para ver, era um cozinheiro levando uma bandeja, o 

outro levando alguma coisa, todos cozinheiros, era a parede inteira, desde lá do 

viaduto, até aqui no Bourbon, e era uma fábrica tão grande, até chaminé, acho que 

tinha. 

Pesquisadora: E aquele era o caminho da senhora para o centro da cidade... 

Edina: (Pega um papel com anotações) Então, eu até escrevi aqui para não 

esquecer...Eu queria falar do bonde que a gente tinha aqui (Avenida) Guaicurus. O 

bonde...você sabia que teve bonde aqui? era a linha 35, eu lembro bem, ele ia da 

praça do correio, vinha pela São João, ia na Cincinato, na rua trindade, ele fazia a 

volta aqui onde era a Americana, na rua 12, voltava pela Dronsfield, isso é uma 

coisa que muita gente não lembra...E tinha também uma linha que ia até lá em cima 

na Gavião Peixoto, a Barão de Jundiaí, lá em cima, fazia a volta e ia embora. O 

bonde era famoso... 

Pesquisadora: O que acontecia no bonde? 

Edina: Ficava lotado, não tinha tantas opções como tem hoje. O bairro era muito 

diferente. 

Pesquisadora: Tinha um trânsito de pessoas nas calçadas, ruas? Muito grande? 



136	

 

Edina: É verdade, tinha muita gente teve emprego nas indústrias do Matarazzo, ali 

na Catão com a Coriolano, onde agora tem um conjunto de prédios baixos, ali era 

uma fábrica de louças, também do Matarazzo, ali que quando acabaram com aquilo, 

as pessoas disseram que tinha muito caco de louça embaixo, porque era uma 

fábrica de louça, e pra cá, do lado da Aurélia, era uma fábrica de biscoito, da 

Petybon, nossa, era muito gostoso o cheiro! Eles vendiam por quilo nas latas, podia 

comprar direto na fábrica, tinha uma seção de vendas, com os quebrados, que eram 

bem mais baratos, a gente compra os quebrados, aquele é chocolate atrás. Nossa, 

quanto eu comprei daquele palitinho de chocolate, esse eu comprei muito... Ali já foi 

também uma garagem de ônibus, aqui na Aurélia também era uma garagem de 

ônibus, aqui onde era a Zacarias, do lado de lá era garagem de ônibus, agora é 

prédio, e esse prédio aí em 15 dias foi vendido tudo, você acredita? quando 

lançaram, ninguém acreditou, na Aurélia com a Fausto, aquele da Aurélia com a 

Coriolano, e o bairro progredindo, né? 

Pesquisadora: A senhora acha que é progresso? 

Edina: É progresso sim, não sei se é tão agradável, mas é progresso sim. A gente 

tem tudo agora, tem sacolão, mercadinho, nossa...você não precisa sair do bairro. 

Pesquisadora: Mas antes como era? a senhora tinha que sair do bairro pra comprar 

coisas específicas? 

Edina: Eu quando tinha criança pequena, ia na rua...aí perto das ruas das 

palmeiras, eu pegava o ônibus e ia buscar leite tipo A para as crianças, você 

acredita? 

O leite A sempre foi melhor, o mais caro, e eu buscar para os meu bezerrinhos... 

Chamava Leiteira, Casa Santa Branca, sei lá. Hoje não se faz mais mães como 

antigamente, né? (risos) 

(Dona Edina lê outra anotação do papel) 

Edina: Depósito de bebidas na esquina com a Vespasiano!... porque morava o 

Berdan, que era o goleiro do Palmeiras, as crianças eram pequenas, em 68, acho, a 

gente encontrava com ele no mercadinho, ele pintava o cabelo e o bigode de preto, 

batia papo com a gente no mercadinho, sou palmeirense, meu pai era então eu 

também sou. 

Pesquisadora: A senhora frequentava o estádio?  
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Edina: Não, nunca fui. Eu tinha uma tia que morava na Rua Clélia, perto de onde é 

o Sesc agora, isso aí é interessante para você. Ali foi uma fábrica...uns tambores 

assim ó... não sei se era guardar óleo, assim rústico, sabe? Ali foi uma fábrica de 

tambores, depois de muitos anos, acabou a fábrica de geladeiras Bezinha. Alguém 

te contou já? 

E depois da Ibezinha... foi o que mais. Até chegar no Sesc. Mas a Clélia, não tinha 

nada, né? tinha essa fábrica, do lado de cá da rua, a Barão do Bananal, era tudo 

chácaras ali, pode imaginar? O pessoal vendia leite de cabra, a gente atravessava a 

rua, porque minha tia morava ali, em frente, isso é antes de eu casa, então eu 

comprava leite de cabra pra mim e para meu primo, quem diria, né? A rua Clélia era 

duas mãos, e quando tinha jogo do Palmeiras... 

(Dona Edina faz uma pergunta para Leila, sua filha, que estava no cômodo ao lado 

da sala em que realizamos a entrevista) 

Edina: Leila, onde chama ali que eu comprava o leite de vocês? Não era onde era o 

Sesc Pompéia? 

Leila: Ali na Santa Candida? Isso eu nem conheço, mas minha mãe sempre fala. 

Então a gente tinha os recibos dessa casa na pasta, não tem? Ela disse que seria 

bom por causa da data.  

Leila: A de quando mora aqui, você fala? 

Edina: Sim, quando foi construído aqui e a casinha de cima da dela. 

Leila: É que a senhora falou que lá existia faz tempo, se a senhora mudou pra lá em 

58. 

Edina: Mas eu tive um namorado antes do meu marido, ele queria porque queria 

casar comigo, então ele falou: na Vespasiano tem uma casa pra alugar, e era a 

mesma casinha, acredita, e daquilo, aquela casa já era velha, uns 3 anos antes. 

Era do Art Sten, era isso, ele construiu a rua Clélia, a Vila, todos aqueles 

sobradinhos, a Vilinha que morava o seu Aparecido. 

Pesquisadora: Qual vila? 

Edina: Aquela Vilinha, descendo a casa, agora é uma rua com nome, tem umas 

casas aí, tinha o nome do Seu Siqueira, aquela viela.  

Pesquisadora: Tem sim, é Siqueira...e quem é Seu Siqueira, por que tem o nome 

dele lá? 
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Edina: Ele era um senhor muito bacana, ali na Lapa, na 12... e a Cincinato, bem lá 

embaixo da estação, então ali tinha um bar, Ali Brig, famoso...eu não lembro da 

pessoa, mas lembro dos nomes, então o senhor Siqueira estava batendo papo 

naquela esquina com uns amigos, veio um carro e atropelou o Seu Siqueira, ele 

perdeu uma perna, ele morava ali embaixo e andava de muleta. 

Pesquisadora: Nossa que tristeza.... 

Edina: Aí ele já faleceu faz tempo, a esposa dele era a Tecla Grecco, até ela tinha 

meu nome, uma pessoa muito bacana também, eles tiveram 3 filhos, já morreu uma, 

uma mora no Jaguaré e o outro que é o dono desse sobrado, de vez em quando ele 

bate aqui pra saber de conta de água e luz, ele também tem bastante idade, tem 

mais de 80. Mas aqui era um bairro assim que todo mundo se dava bem, sabe? Eu 

adoro a dona dessas as duas casas, a gente ficou amiga deste que eu vim morar 

aqui, aqui era uma janela só, uma veneziana, e a minha filha essa daqui, ficava na 

janelinha olhando, tinha naquele tempo um seriado, não sei o que era...tinha uma 

menina chamada Alice de franjinha, a dona vizinha disse... a sua filha parece a Alice 

da televisão. 

(Dona Edina lê outra anotação) 

Edina: Ah! outra lembrança... E eu quando era pequena tinha o apelido de Shirley 

Temple, porque eu tinha cachinhos... 

Pesquisadora: Mas me conta um pouquinho, a senhora teve 3 filhos, e a senhora 

trabalhava e cuidava dos filhos? 

Edina: Não, aí eu parei. quando eu fiquei noiva para casar, meu marido falou, vai 

ficar em casa, não vai trabalhar, aí o dono da empresa que eu trabalhava, era na rua 

Roma, era uma oficina de costura, mas de coisas maravilhosas, olha, isso daqui é 

da Suíça (mostra uma pequena toalha sobre a mesa de vidro) ele importava coisas 

da França e da Suiça, vinha naqueles pacotinhos de correio, colipostô, vinha na 

minha casa, não sei, acho que já era algum trambique, já, né (risos)? O meu vestido 

de noiva era de lesser suiço, até outro dia eu falei pra minha nora, eu preciso pegar 

isso e fazer um vestido pra cada menina, porque tem muito pano lá. 

Pesquisadora: A senhora tem ele ainda? 

Edina: Tenho! Na cintura desse tamanho, eu pesava 38 quilos quando casei. 

Então quando o senhor Herbet, era um alemão judeu muito bravo, toda hora eu 

chorava por causa dele, eu morava na Rua Roma, 188\. e fábrica era no 1904, então 
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meu avô pedia pra ele “Ai. eu tenho uma netinha tão boa de conta, se um dia 

precisar de alguém...” (meu avô querendo me arrumar emprego). Um dia ele falou 

“vem aqui”, pegou um daqueles livros enormes, nossa...eu trabalhei lá 9 anos e 

meio, olha, o que tinha de livro com meus escritos... Ele me deu uma caneta Parker 

51, pra mim fazer as anotações...eu não tenho letra muito feia, hoje em dia está um 

cacareco, mas eu tinha a letra bonitinha. 

Pesquisadora: Onde será que estão esses arquivos? 

Edina: Acho que acabou, né? 

Pesquisadora: Como era o nome da fábrica dele? 

Edina: Herbert Herss Cia Limitada 

O telefone era 50247 

Pesquisadora: Que ótima memória! 

Edina: E ele era judeu, então nesse dia ele me chamou, e disse “vem cá”. Eu fui, 

sentei na mesa dele, com respeito, e ele me deu um daqueles livros para somar, eu 

sempre fui muito boa para fazer conta... (risos) eu acho que eu somei direito, eu 

somei à mão, eu tenho uma facilidade pra conta ainda. E ele disse: “pode começar 

amanhã” 

Eu acho que eu fiz tudo certo. E trabalhei... comecei lá como auxiliar de escritório, aí 

me formei contadora, e falei pra ele fazer estoque, sabe? Ele recebia essas 

mercadorias, coisas muito bonitas, que eu comprava dele. França, China, tenho 

duas toalhas, tão lindas, parece pintura, até já dei pra minhas filhas, mas não levam 

embora... E eu sempre comprava quando chegavam os pacotes, eu comprava 

alguma coisa, mas ele era muito gritalhão, sabe? eu morava do lado, a minha casa 

era 188 e ele 194, ele gritava... Bom, aí eu fiquei trabalhando no estoque, pegar 

aquelas caixas, separar os pedidos, tinha freguês no Brasil todo, Amazonas, Pará, 

Porto Alegre, ele distribuía, ele trazia da Europa até aqui; Ele tinha representantes, 

sabe? Eles brigavam em alemão! e eu trabalhei tantos anos que eu entendia muita 

coisa que eles falavam... Ele falava, olha, ela está entendendo tudo, não fala perto 

dela, eu achava engraçado.... Aí quando meu marido resolveu casar, nós quisemos 

casar, ele falou, pode sair, não quero que você trabalhar mais... 

Aí eu fui falar com ele, ele queria me dar aumento, não queria que eu fosse embora, 

porque depois do estoque, eu me formei em contabilidade... Aí eu falei, então, não 

vou mais ficar porque é muito pesado, separar pedido, lantejoula, acho que você 
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nunca ouviu falar... Numa peça de tecido, enrolada, mas eram lantejoulas, então o 

pessoal muito do Rio de Janeiro, das escolas de samba, pediam duas ou três fileiras 

de lantejoulas, eu tinha uma tesoura, muito afiada, porque a lantejoula é costurada 

no tule, então você ia desvirando a peça e cortando. Olha, era um trabalho....eu 

enjoei de trabalhar lá. E falei, agora eu sou contadora, não quero mais trabalhar de 

estoquista, aí ele me passou para os escritório, eram 3 moças, uma saiu, outra saiu, 

e eu fiquei sozinha lá. Fazia faturamento, folha de pagamento, tudo, sabe? E ele não 

queria que eu saísse, mas eu saí...ai ficou um sobrinho dele tocando aquilo, acho 

que você achar, pelo nome Herbet Herss. O gerente tinha estado em um campo de 

concentração, ele disse que ficavam horas naquele frio, quase perdiam o braço, ele 

contava umas histórias bem tristes, sabe? Mas vivia assim, né? Eu reclamava muito 

dele porque ele brigava muito, mas aprendi tanta coisa ele, nossa...ele foi um bom 

professor. Ganhava razoavelmente bem, e a minha casa era assim e a próxima... e 

às vezes ele chegava, e ele sabia que meu quarto era na frente...e batia...toc toc, 

são 8 horas... Ele sabe que eu nunca chegava na hora, eu entrava 8h05, 8h06, 

8h04...hehehe. E um dia que eu ia tomar café, que ele tinha brigado muito, eu não 

voltava de tarde. ele falava : sabia que a senhora não ia voltar, ele sabia que ele 

fazia. 

Pesquisadora: E ele não tinha coragem de demitir a senhora. Então a senhora 

ganhava bem, como era hoje em dia comparando? 

Edina: Puxa vida, você sabe que eu acho que eu ganhava mais que meu marido, 

sabe? Não sei dizer... 

Pesquisadora: A senhora ficou brava quando ele falou para senhora não trabalhar 

mais? 

Edina: Não, estava cansada de aguentar os gritos, eu gostei (risos). É que o 

dinheiro mudou tanto, o real, cruzeiro, não lembro, mas lembro que uma fase, 

mesmo com o Júlio trabalhando bastante, eu ganhava mais que ele. Mas também 

dava conta da firma inteira nas costas... O faturamento era com aqueles carbonos 

que você molhava com a prensa assim.... sabe?  

Pesquisadora: E o que a senhora lembra dos trabalhadores nas fábricas daqui? 

Edina: Não, acho que era tão tranquilo, normal, todo mundo trabalhava, ganhava o 

seu dinheiro. 

Pesquisadora: Como é a Vila Romana hoje? 
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Edina: Tudo pior, eu acho, principalmente para o pessoal que está desempregado, 

que bate pedindo coisa, corre pra dentro, eu quase não fico lá fora. Acho que nessa 

parte está pior, por causa do desemprego, antigamente, todo mundo trabalhava, 

ganhava menos ou mais, mas tinha uma vida decente. Agora eu acho mais 

complicado.  

Pesquisadora: E onde a senhora gosta de passear aqui no bairro? 

Edina: Eu qualquer lugar, eu sempre tive rodinha no pé. 

Eu gosto de ir no Lellis trattoria, em Perdizes tem o Macedo, o Macedo eu gosto 

muito.  

Pesquisadora: E como é essa faculdade que a senhora está fazendo agora? 

Edina: É um curso de faculdade da terceira idade. Então a gente tem 12 matérias, 

mais ou menos, e tem o coordenador, o Marcelo Tomé, que mora no Embú. Ele é 

muito bacana, na nossa classe tem entre 7 a 8 pessoas. Algumas são mais quietas, 

outras são mais de perguntar, tem um perguntar, tem um professor de biologia, o 

Paulo Hiosh, ele é ótimo, muito bom mesmo/ 

Pesquisadora: E o que a senhora está aprendendo? 

Edina: Esse aí, ele fala muito sobre plantas. Muita coisa ele dá de plantas, pra que 

serve, como planta, como é cultivado. Aí tem uma professora de psicologia, 

Nair...ela tem o cabelo todo branco, bem curtinho, calça comprida, tem 80 anos, 

Carol. Dá uma aula que você não cansa, não cansa a aula dela há pouco também, 

também teve sobre isso, como foi a infância, se você foi muito paparicada, como foi 

a vida com sua mãe, seu pai. Aí eu achei que era hora de perguntar alguma coisa 

pra ela, eu falei: “Nair, eu não fui criada pela minha mãe, e aí, o que você me fala. 

ah...já passou, faz tanto tempo”, mas ela ficou meio assim. Aí eu falei, “eu já pensei 

em fazer uma análise sobre isso”. Ela disse, “ah, não é ruim não”. Porque sabe, 

Carol, eu não pego isso, minha filha acha que não, que isso daí me incomoda, 

porque felizmente, eu pude estudar piano, muita coisa que meus irmão não puderam 

então foi muito bom pra mim ter ficado na Lapa com meu avô, mas por outro lado, 

eu me pergunto, por que ela ficou com os dois e não ficou comigo, né? então é 

alguma coisa que não estava muito bem. Então, né? Já passou. Ela morreu com 103 

anos, conheceu bem a dona Jandira, faz 5 anos que ela faleceu, eu tinha 83 e ainda 

tinha mãe, eu nunca vi alguém de 83 ter mãe. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA ELZA PAVÃO FABOCI	

Nome: Elza Pavão Faboci 
Data da entrevista: 4 de setembro de 2019 

Local: Residência da entrevistada, Rua Sepetiba- Vila Romana 

 

Pesquisadora: Me fala um pouquinho da senhora. Quantos irmãos a senhora teve? 

Elza: Eu tive cinco. Cinco irmãos... só que agora nós tamo em três. 

Pesquisadora: Eles moram por aqui? 

Elza: Dois mora em Pirituba. Minha irmã com meu irmão. E eu fiquei aqui, eu 

morava. Aí casei, desci a rua. E aqui eu tô há 63 anos. 

Pesquisadora: Quantos anos a senhora tem agora? 

Elza: 84 (risos) 

Pesquisadora: 84, uau, mas a senhora está muito bem para 84! 

Elza: Ai, graças a Deus, viu?! Eu falo que eu vivi. O que eu não posso é sair 

sozinha, porque me dá canseira, né?! Porque eu sou cardíaca.  

Pesquisadora: Ah, a senhora é cardíaca 

Elza: (risos) sim, eu sou cardíaca 

Pesquisadora: Mas a senhora, tá tão bem em todos os aspectos. Só o 

coraçãozinho que precisa de ajuda... 

Elza: Fazer o que, né?! 

Pesquisadora: Como é o sobrenome da senhora? 

Elza: Elza Pavão Faboci 

Pesquisadora: A senhora tem 84, então a senhora nasceu em 35. 

Elza: Ele nasceu em 57 [referência ao filho que a acompanhava] 

Pesquisadora: Então, a senhora fica sozinha aqui... 

Elza: É por isso que ele tá aqui, né?! Porque a assistente social falou que eu não 

podia ficar sozinha. Então, coitado, ele se aposentou. Veio ele e ela também, minha 

nora. É que o menino agora vai casar em outubro, então ela foi pra lá, né?! E ele 

também quer ir, dar uma mão. Ah, mas eles foram tudo no freezer, mistura. Foi 

minha prima que mora aí em cima, minha sobrinha. 

Pesquisadora: Tem bastante gente... Me conta um pouco, de onde vieram seus 

pais? A senhora nasceu na rua daqui de cima? Como é que chama? 
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Elza: Rua São José da Serra. O meu pai cá minha mãe são filhos de italiano. 

Nascemo em Campinas. Agora meu nono do lado do meu pai, da minha mãe, 

vieram da Itália, mas eu não sei o lugar, porque aquele tempo eles nem falavam. Só 

minha nona, mãe do meu pai, que nasceu em Serra Negra. A minha outra nona tá 

viva. Veio com 11 anos da Itália. 

Pesquisadora: E que eles contavam para a senhora da Itália? 

Elza: Aah, era pouco, porque os nono da gente não é que nem os avô de agora. 

Que adora os netos e pega, né?! Eram fechado, bravo. Então, você não tinha 

coragem de chegar e dar um beijo no teu nono, na tua nona. Em vez d'agora, os 

netos adoram a gente, porque eu sei que o filho dele, da minha filha, é diferente a 

criação. A minha mãe trabalhou na louça. Não sei se ocê já escutou falar da louça. 

Aqui na Coriolano Cacatão, era fábrica de louça. 

Pesquisadora: Como que chamava, a senhora lembra? 

Elza: Falava louça, era do Matarazzo. E a minha mãe, ela que contava, ela pegava 

o azulejo que saia do forno. Diz que tinha uma madeirinha, batia pá ver se tava 

choco. Se tava trincado. Era assim que elas falava. Os dedos da minha mãe era 

tudo queimado.  

Pesquisadora: Isso a senhora lembra da infância? 

Elza: Que ela chegava c'aqueles dedo tudo encardidinho. 

Pesquisadora: Que mais que ela falava dessa louça? Da fábrica, da louça? 

Elza: Não, ela falava isso que... saia do forno o azulejo. E elas tinham que bater pra 

ver se tava choco, se trincava. E a gente era criança também, né?! Não prestava 

muita atenção, né? 

Pesquisadora: Mas sua mãe trabalhava nessa fábrica, então? 

Elza: Minha mãe trabalhou. Ela ficou em casa quando engravidou da minha irmã. 

Pesquisadora: Então a sua mãe trabalhou na fábrica grávida da senhora? 

Elza: É. Aquele tempo era assim, né?! Casava. E já ia tendo filho, né? E as nona 

que cuidava, né?! (risos) 

Pesquisadora: Que a senhora lembra mais da sua infância? Como era o bairro? 

Elza: Aqui, nossa rua ali, era só buraco. Era terra... e num tinha muita casa. Depois 

é que foi fazendo, né?! Então, cê vê, os vizinho aqui todo mundo se conhecia. Cê 

vê, eu conheço a Ondina de quando ela nasceu, porque eu morava ali e era tudo 

aberto, né?! Tudo aberto, não era esse negócio de muro, era cerca. Todo mundo 



144	

 

criava galinha. Chegava de noite iam ver nos poleiros se as galinha tava lá. Se 

faltava uma, antes de as mãe procurar as galinha, que era dona, mandava a gente 

(risos). Aqui embaixo era tudo cocheira. Tinha cavalo, vaca... O bairro sempre foi um 

bairro bom, aqui né?! 

Pesquisadora: E onde a senhora estudou? 

Elza: Eu estudei na Barreto, onde é a Anhanguera agora. 

Pesquisadora: E como era, era legal? 

Elza: O prédio sempre foi bonito, viu!? Mas a professora, menina... 

Pesquisadora: Não era boa? 

Elza: Sabe o que acontecia? A minha mãe não sabia ler e escrever. Então, não 

tinha como ela me ensinar. Eu chegava em casa, eu chorava porque eu num sabia 

fazê a lição, ela mandava meu irmão fazer. Daí eu levava a lição pronta, chegava na 

classe eu num sabia. O que ela fazia, ela tinha uma varinha e páh na cabeça. E eu 

chorava. Eu tinha uma vergonha menina. Mas divagar eu aprendi, viu?! (risos) 

Pesquisadora: E a senhora estudou no Pereira Barreto a vida inteira? 

Elza: É, eu fiz o primário lá, né?! Cê saia do primário, cê já tinha um empreguinho. 

Aí eu fui trabalhar no Melhoramentos. Já depois de um ano eu fiz 14 ano, o meu pai 

trabalhava lá. Trabalhava a família inteira no Melhoramentos, até ele. 

Pesquisadora: Com quantos anos a senhora começou a trabalhar lá? 

Elza: Com 14 ano. 

Pesquisadora: E com quantos anos a senhora casou? 

Elza: Com 20. 

Pesquisadora: E quantos anos a senhora trabalhou no Melhoramentos... 

Elza: 6 anos trabalhei. O meu pai trabalho 32 anos. Ele era ajudante do armazém, 

ele trabalhava no caminhão, fazendo entrega. 

Pesquisadora: E a senhora, que que a senhora fazia lá? 

Elza: Fazia... era setum [?] a seção. Fazia de tudo, fazia capa de caderno, livro... 

Tinha uns cubo. Aí cubo nós levava pra casa pra fazer. 

Pesquisadora: Que é cubo? 

Elza: É uma madeira quadradinha, e vem a fita cas letra e cê tinha que colar e num 

podia repetir. E tinha... se trabalhava de sábado e aí te dava duas caixa pra fazer. E 

tinha que pega, senão o chefe ficava bravo, né?! 

Pesquisadora: Que mais que a senhora fazia, era o cubo, que que era setum? 
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Elza: A seção era setum... 

Pesquisadora: Mas era para fazer o que? 

Elza: Então, era para fazer diversas coisa lá, aquela seção... costurava livro. As vez 

a gente tinha, assim, que ser ajudante da costureira pra cortar as linhas do livro 

conforme ela punha pá ir assim a gente ia cortando. Trabalhei 6 anos lá. 

Pesquisadora: E onde a senhora parou de trabalhar depois? 

Elza: Ah, depois eu casei, num fui mais, né?! As moças faziam isso, trabalhava... 

É, cada um tinha a sua responsabilidade. Como eu num escutava, porque eu não 

sabia que eu tinha isso. E o chefe falava comigo e eu num escutava, ai as menina 

ria, que se matava. Tudo a mesma idade. E eu chorava, chegava em casa eu 

chorava. Minha mãe: “mas puque que cê tá chorando”, e eu: “a mãe, isso...”. Daí eu 

fui no médico. Doutô da firma. Ele examinou esse, mas tava perdido. O nervo mudo. 

Daí eu casei ele me levou, fui com meu marido num na Rua 12. Falou a mema 

coisa. Então, agora eu tenho o aparelho, mas só que... quando a bateria começa a 

ficar fraca ele faz comigo: “mãe, vai trocar a bateria” (risos). 

Pesquisadora: Tem que carregar a bateria? 

Elza: Não, tem que comprar e aí cê troca. Compra a cartela, vem cinco. daí eu troco. 

Pesquisadora: Aquelas pilhinhas redondinhas? Entendi, entendi... 

Elza: Vai fazer o que? Eu nasci memo, tive os meu filho, criei êis nessa casa aqui. 

Compramo a casa que era de herdeiros, né?! Nós vendemos lá em... Conhece essa 

rua aí? 

Pesquisadora: Acho que não, eu vou passar lá agora. 

Elza: Lá começa na Catão e acaba aqui.  

Pesquisadora: Ela é curtinha então. Como é, é a...? 

Elza: É a São José da Serra.  

Pesquisadora: Eu não conheço não, vou dar uma volta nela agora. A casa que a 

senhora morava... 

Elza: Nós vendemo, eu comprei aqui, dei uma parte pros meu cunhado. E minha 

irmã comprou a dela em Pirituba. E agora lá onde era a casa da minha mãe, do meu 

pai fizeram dois sobrado. Tá bonito lá, viu?! 

Pesquisadora: Aí a senhora comprou aqui com seu marido? Seu marido trabalhava 

por aqui, também? 

Elza: Ele trabalhou 22 ano no Armo. 
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Pesquisadora: Que que é isso? 

Elza: Agora é de algodão. Ele era... como é que fala? Ele era o caixa lá. Depois ele 

saiu e entrou na Gegrafic (uma gráfica). Daí ele se aposentou, ficou doente.. Já faz 5 

ano. 

Pesquisadora: Não faz tempo não, deve ser difícil para a senhora... 

Elza: Faz falta, viu?! Meu Deus do céu. Faz falta assim... porque antes, logo que ele 

morreu, eu saía pra comprar as coisa, me virava sozinha. Eles vinha já tinha tudo 

aqui, né?! E chegavam de viagem, já tava... agora não dá mais porque eu fico 

cansada e tem hora que eu perco o equilíbrio. Dou umas dançada (risos) 

Pesquisadora: A senhora tem que se cuidar agora. Magina leva um tombo. 

Elza: É isso que tenho medo viu?! Então eu não saio, né?! Nem na feira eu num 

vou. De vez em quando eu peço pra Ondina comprar coisa leve.  

Pesquisadora: Feira de domingo que a senhora gosta de ir? 

Elza: Não, aqui na rua, só que é pra lá da padaria, cê conhece a padaria? 

Pesquisadora: Conheço. 

Elza: Então, pra lá da padaria de terça-feira tem feira. É pequenininha. 

Pesquisadora: E faz tempo que essa feira tem aí 

Elza: Ela é pequena, mas é boa viu. Agora ele que vai, quando minha nora tá aqui é 

ela. 

Pesquisadora: Mas me conta um pouco mais de como era a Vila Romana. 

Elza: Ah... num tinha nada né?! Tinha uma casa aqui, outra ali, num era qui nem 

agora, Tá cheia de prédio. Os vizinho, todo mundo se dava bem, agora tem vizinho 

que cê nem conhece. Que cê vê os dono da casa falecendo. Mas era bom aqui, viu. 

É ainda, é que eu falo vai na minha janela aí da frente cê vê a vila inteira. Quando o 

tempo tava assim que cê tinha que estender roupa a gente ia ali e olhava para lá. Cê 

via o pico, hoje não vai chover, mas agora cê vai sair aí pra vê o que?! Prédio? As 

rua era tudo terra. Cê vê quando eu trabalha, subia a rua cheia de barro, chegava lá 

punha o sapatinho num saquinho, porque não tinha sacolinha de plástico, pra trocar 

o sapato porque era cheio de barro. 

Pesquisadora: Que que a senhora comia na hora do almoço? A senhora levava 

marmita? 

Elza: Não, não. A gente vinha comer em casa era uma hora só. A minha mãe já 

deixa os prato pronto porque trabalhava eu, meus irmão. Então, minha mãe já 
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deixava os prato pronto cê comi correndo, escovava os dentes e voltava. Saia às 

5:30. 

Pesquisadora: Com outro sapato? 

Elza: É, porque se chovia como cê ia ficar com o pé molhado o dia inteiro? 

Pesquisadora: As pessoas gostavam de trabalhar lá? 

Elza: Gostavam, porque era bom, né. A única firma grande era aquela. Os pais 

começaram, precisava de alguém os filhos já tava na idade de trabalhar ia trabalhar 

lá. Num tô falando que até o meu foi? 

Pesquisadora: Que que a senhora fazia quando a senhora era moça pra passear, 

de lazer? 

Elza: Olha, a minha mãe nunca levou nóis pra passear em lugar nenhum. Minha 

mãe só ficava em casa, tinha uma pracinha na Rua Branca. Sabe a igreja? Então, 

de sábado ficava os menino do lado e a gente ficava passeando, eu tinha minha 

amiga que trabalhava junto, ia nos piquenique com meus irmão. 

Pesquisadora: Mas quem organizava o piquenique? 

Elza: Sei lá, chegava a falar vai ter o piquenique, quer comprar o convite? E a gente 

compra, e tinha que levar lanchinho essas coisa. E eu já tava mocinha, já 

trabalhava, e meus irmão ia e convidava o meu marido porque ele também sempre 

morou aqui. E eu tirava linha. A gente era mocinha bonitinha, tirava linha né?! Sabe 

o que meu marido fazia? Ele ficava na minha frente, ele não falava nada, mas sabe 

quando fica bloqueando? 

Pesquisadora: ...enquanto a senhora ia caminha... 

Elza: Quando eu chegava em casa, minha mãe falava pros meu irmão “cês tomaram 

conta dela”? Ele falava “eu tomei dona Antônia”. Mas eu ficava brava com ele “mãe, 

ele num me deixa nem ir paquera”, porque naquele tempo falava paquerar, né?! 

Minha mãe falava, tá certo gente toma conta dela sim. 

Pesquisadora: Como a senhora chama o bairro... 

Elza: Ah! a gente fala Água Branca, né? A Igreja da Água Branca porque é Água 

Branca lá, né? Aqui é Vila Romana. Tem uns que na correspondência vem Vila 

Romana, em outros vem Vila Angô. Mas Anglô é pra lá, num é aqui 

Pesquisadora: Onde termina a Vila Romana e começa, me fala assim das ruas. 

Elza: Eu acho, que pegando da pompeia pra cá até ali a húngara, dali já jucá. 

Pesquisadora: Ali na pracinha.. 
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Elza: Já é Água Branca 

Pesquisadora: Onde começa que a senhora falou mesmo? 

Elza: Começa na Clélia, ai eu não sei o nome. Começa ali onde tem o SESC e 

termina lá no Santo Amaro, na Lapa. 

Pesquisadora: E Água Cruz é o que? 

Elza: Água Cruz é lá embaixo, né?! 

Pesquisadora: Mas qual bairro? 

Elza: Lá é Vila Romana, viu. Lá faz parte, porque a Catão começa lá embaixo, lá é 

parte da Vila Romana 

Pesquisadora: A dona Ondina falava que passava um rio também... 

Elza: É o Rio Tiburtino 

Pesquisadora: ... e aí tinha umas pontes, a senhora lembra disso? 

Elza: Tinha, na Rua Clélia tinha ponte. Na Tito eu não lembro, mas na Tito também, 

porque passa por baixo né?! Enchia d'água essas casa aí em baixo, quando chovia 

entrava tudo água porque tinha o rio e é uma baixadinha aí. 

Pesquisadora: Me fala mais das suas coleguinhas da fábrica Melhoramentos... 

Elza: Sabe o que acontece, esqueci o nome de toda elas. Só lembro o de duas, não, 

de três. A Célia, a Natalina e a Vilma. 

Pesquisadora: E elas são suas amigas até hoje? 

Elza: Não não... porque as duas já foram embora. Quase toda elas, viu? 

Pesquisadora: Como era trabalhar lá? 

Elza: Era gostoso. tinha lugar que ocê ficava sentada, que nem pra cortar linha dos 

livro. A Vilma costurava, sempre sentava, mas no resto cê ficava em pé né. Tinha 

uma máquina mais comprida que a mesa, lá tinha a dona Maria, embaixo tinha um 

bacia de cola e tinham uma esteira. Então ela punha a capa do livro naquela esteira, 

passava na cola, a gente com a mão batia assim, passava na mesa pra cá, pras 

menino colar o livro, por a capa no livro. 

Pesquisadora: Que livro que a senhora já fez? 

Elza: Ah, eu nem lembro mais, porque lá era de tudo, até envelope, tinha uma seção 

de envelope, fazia os envelope. Por que era enorme o Melhoramentos, né?! 

Acabaram com tudo. Pra cá tinha o campo, fizeram apartamento. Onde meu pai 

trabalhava que era o armazém, tem apartamento, do lado de lá apartamento 

também, só ficou o escritório. Que lá não pode mexer. 
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Pesquisadora: A senhora fica triste com isso? 

Elza: É bom porque ficou bonito o apartamento, mas cê passava de lá e falava a 

família inteira trabalhô aí. Me acabou tudo... Meu tio trabalhava na loja, tinha loja 

deles, o meu trabalhava lá, viu meu tio entregava os livro. Não é que nem agora que 

a turma vai de carro não. Tinha os pedido, e meu tio coitado, embaixo de chuva 

entregar os livro. 

Pesquisadora: A senhora tem algum livro da Melhoramentos de recordação? 

Elza: Tem nada, viu?! Meu marido acabou com tudo 

Pesquisadora: Por que? 

Elza: Por que?! Os cupim!! Aqui tá tudo cheio, minha porta, tudo cheio de cupim. 

Cabo tudo viu. E cê vai guardando, ele escolhe, comeram tudo.  

Pesquisadora: E a senhora tem alguma outra relíquia que a senhora guarda? 

Elza: Olha, as vezes fica com saudade da casa lá em cima viu, era tudo pobre, 

casinha feita de barro que nem falavam. mas era tudo sossegadinho. Não é que 

nem agora viu?! Cê lembra do pai, da mãe, dos irmão que foram embora, ainda mais 

agora que a gente fica sozinho, não é fácil não. e meu marido sempre foi um marido 

bom, então... fazer o que?! Tem que aguentar o que veio. 

Pesquisadora: Ser forte, né?! a senhora é muito forte. 

Elza: Tem que aguentar viu. Devagar vai tudo no lugar. É o que eu falei para minha 

irmã, que meu cunhado não tá bom também. Devagar vai tudo no lugar, o caso é 

que tá tudo com idade. Tem eles que são novo, num é tão novo também, porque ele 

tem 62 anos. O filho dele fez 31, a menina vai fazer 30.  

Pesquisadora: Família grande, né?! 

Elza: Minha filha tem 3. Duas moças e o menino que fez 17 ano segunda-feira. 

Agora a do meio vai casar dia 21. 

Pesquisadora: A senhora teve quantos filhos mesmo? 

Elza: Tive três e um faleceu, né?! Nasceu e morreu 

Pesquisadora: Então a senhora já tem bastante netinhos? 

Elza: Ah, por enquanto eu tenho 5, mas eu quero ver bisneto né?! Será que eu 

aguento? Acho que aguento! 

Pesquisadora: Onde que vocês faziam os piqueniques? 
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Elza: Eu sei que a gente ia... ai, como chama onde tem a represa. Outro dia eu tava 

lembrando daquele lugar, viu? Aqui... falava Nacional, mas agora... sabe a rua do 

quartel? 

Pesquisadora: Aqui na Lapa? 

Elza: É, no Anastacio. Então, na Rua do Quartel lá no fim que depois já tem a 

marginal, era ali que tinha um lugar que fazia muito piquenique, tinha bailinho. Era 

legal pra caramba porque era tudo a mesma idade. Não é que nem agora. Levava 

sacolinha, levava as coisa e se ajuntava. Que nem eu que trabalhava ia falando, 

então elas me deixava porque sempre tinha um que tomava conta. Que as mães 

conheciam, né?! Então, e não tinha condução, cê ia tudo a pé. Nós ia sabem aonde? 

Na Rua do Tupi a pé ver a... como é que chamava o programa?! Esqueci, era 

Romero Silva que fazia o programa do papai, não era do papai noel, como é que 

chamava?! Saia todo mundo daí. A turma que trabalhava se encontrava, então a 

gente ia a pé lá em cima e voltava a pé. 

Pesquisadora: Quanto que era seu salário na Melhoramentos, a senhora ganhava 

bem? 

Elza: Magina! Eu nem lembro quanto, era pouco porque era cruzeiro e chegava e 

dava tudo pra minha mãe. Meus irmãos, meu pai, tudo mundo chegava com o 

envelopinho falava papeleta não era orelite, vinha dentro entregava pra minha mãe. 

Cê queria ir no cinema? Esse sábado você vai, no outro não. Tinha na Jaraguá aqui. 

Pesquisadora: A senhora lembra de algum filme que marcou a senhora? 

Elza: Não porque aquele tempo minina, e agora eu já esqueci tudo. Outro dia falei 

sobre a Doris Day, cê num lembra, é uma loirinha. Como eu gostava viu, porque ela 

cantava, dançava, a gente ficava vendo aquilo lá. Porque eu gosto de filme 

romântico, ele já gosta de outro. Eu falei que o tiro vai sair da televisão e pegar a 

gente. Não, eu gosto de tudo calminho. E tinha aquela que parece que era pimenta o 

filme, uma loirinha pimenta, um negócio assim. Mas era lindo, viu?! Os filmes dela 

quando tinha “Mãe, cê deixa ir”/ “Não cê já foi sábado”. Daí eu agradava meu pai, 

“Pai deixa eu ir, me dá dinheiro”, meu pai enfiava a mão no bolso e dava (risos). 

Minha mãe ficava brava. A única coisa que cê fazia era Clube do Papai Noel com 

Neto Silva. Nossa, quanto que nós andava daqui até o Sumaré a pé. Agora vão em 

barzinho, isso e aquilo. No nosso tempo magina se as mãe deixava cê fazer isso. 
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Pesquisadora: E a senhora tem contato com quem trabalhou na Melhoramentos 

naquela época ainda? 

Elza: Não, porque todo mundo se dispersou viu. A única é uma que morava aqui, ela 

trabalhava no escritório. Ela mora em Pirituba. Então a gente sempre se falava por 

telefone. E ela foi criada aqui também, cê vê o fundo da casa dela aqui. Mas na rua 

ali que sobe. A única de lá é ela. Agora da minha reunião é tudo nova, porque 

morreram todas e foram outras entrano. 

Pesquisadora: Da sua reunião não tem ninguém da antiga? 

Elza: Não, tem a Neusinha que mora aqui. Mas agora ela está ruinzinha da 

cabecinha e o neto dela faz um mês que morreu. Ele que me dava carona, porque 

ele ia todo mês lá. Ele que cantava o bingo. E quinta nós fomos de Uber. Ele 

chamou, né?! Para voltar, o filho da dona lá chamou também. Mas eu falei eu não 

vou guentar pagar duas vezes, né?! Só eu?! Tá certo que eu ia com eles, mas eles 

iam em dois. 

Pesquisadora: A dona Ondina não vai? 

Elza: Não. Ela conhece a Neide, ela viajava com a Neide. Que ela faz viagem né. 

Em outubro era pra eu ir, já tinha começado pagar, mas daí o filho dele marcou 

casamento. A gente ia dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 voltava. O menino vai casar dia 12. 

Não dá. 

Pesquisadora: E a senhora gosta do bairro hoje em dia? 

Elza: Ah, eu gosto, viu?! Quer dizer, tem mais movimento que naquele tempo. Que 

naquele tempo era carroça, né?! O lixeiro era carroça. O Adilson ficava lá no 

cantinho do muro “Mãe, ele já vem vindo”. Até a Vigor, minina, era um homem que 

tinha uns cavalo, tinha um guarda-chuva grande, tinha a geladeira. Ele chegava ai e 

batia o sininho ali na esquina. A gente descia de lá, vinha com a leiteira aberta para 

pegar o leite. 

Pesquisadora: Era a Vigor mesmo que trazia o leite? 

Elza: Era. Tinha manteiga, queijo. Tinha o bananeiro, era um casal de português 

que vinha com a bananinha. Eles parava em frente ao portão da minha mãe, que a 

minha mãe todo dia comprava banana. Daí eles descia, era assim a nossa vida. 

Pesquisadora: E como que era como a senhora ia para a Paulista? 

Elza: E a gente ia? Não ia. Era mais pra, né?! Praça Ramos, pra Paulista quase 

não. E os homem tudo punha terno, ia tudo arrumadinho. 
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Pesquisadora: Era muito longe pro centro? 

Elza: Ah, sim! Tinha que ir pra Rua Clélia pra pegar condução. E pra voltar era na 

Praça Ramos. deixava na Rua Clélia e você subia, né?! 

Pesquisadora: Mas era muito longe para o centro da cidade? 

Elza: Ah, sim. Agora que é tudo mais fácil. 

Pesquisadora: Qual era a diferença de morar aqui e de morar lá na Mooca, por 

exemplo?  

Elza: Num sei, porque a Mooca é longe pra caramba 

Pesquisadora: E quem morava aqui tinha um jeito diferente de quem morava lá? 

Elza: Acho que não, né?! Porque tinha parente no Brás. Só que parente da minha 

mãe, só que era mais chique porque morava no Brás. Falava que era mais chique 

que aqui. 

Pesquisadora: Como é que as pessoas viam o bairro aqui? 

Elza: Qui nem, elas tinham que pegar ônibus porque não tinha carro. Então morava 

no Brás achava que o bairro era melhor que a Lapa, mas eu não acho não. Eu acho 

que a Lapa põe muito bairro por aí no bolso, viu? E também não tinha tanto 

comércio como tem agora. Cê vê, pizzaria na Rua Catão agora tem uma atrás da 

outra e tinha uma em frente à minha casa. E daí quando eles eram solteiros, que 

namoravam, eu fazia a massa em casa. Todo sábado que eles vinha, vinha as 

namorada. Quando casaram “tem pizza hoje”? / “tem”, vinha e comia. por isso que 

eu comprei um fogão grande. Que quando eu casei era quatro bocas só, o fogão era 

pequeno. Daí começaram a namorar, daí casaram. Vinha comer no sábado, 

domingo de manhã mandava as criança “vô, tem macarrãozinho hoje” / “é lógico que 

tem”. Daí meu marido ia na feira duas vezes. Ele arrumava uma caixa e punha 

verdura, fruta. Por isso que eu falo, aquele tempo era bom. No fim se foram tudo. 

Um foi pra Curitiba, a outra foi pra Ribeirão Preto. Agora a menina dela vai casar, 

não sei como vou fazer. 

Pesquisadora: Tem bastante neto casando agora né?! 

Elza: Nada. De neto só casou a Bela, filha dele, ela tá em Campinas. Porque ela 

nasceu aqui, aí ele foi trabalhar em Curitiba, lá ela arrumou o marido dela, casou e 

ele trabalha no quartel de Campinas, é advogado e militar, ela também se formou, 

trabalha lá no fórum. Ela se formou farmacêutica só que ela nunca exerceu a 

profissão dela. 
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Pesquisadora: Fez concurso? 

Elza: Fez concurso, entrou, trabalha no fórum. Eu já fui na casa dela. Campinas é 

bom porque meu pai nasceu em Campinas, minha mãe. Vieram da Itália, os pais e 

como já tinham os irmãos para cá também, então foram. Aquele tempo era assim, 

onde um ia o outro ia atrás. Formava família. Cê vê, aqui do lado era a irmã da 

minha sogra. Só que os filhos também venderam, saíram. Todo mundo perto. 

Quando precisava era só dar um berrinho. Agora tem dias que cê nem vê os vizinho. 

Bom, eu nem saio fora, né?! Se tiver que varrer a escada, que nem hoje eu nem 

varri porque com esse frio?! Não... Senão cê para aí na oficina eu converso um 

pouquinho com os menino da oficina, a Ondina passa para ficar conversando. Essa 

aqui também não desce mais escada, dona Adelaide. 

Pesquisadora: E como foi esse coletivo das vizinhas que a senhora fez com a 

Janice? 

Elza: Ah, as vizinhas sempre foram boas, viu?! Eu nunca encrenquei com ninguém, 

nem quando eles eram pequeno. Iam brincar não queria saber de história. Mas 

também nunca se meteram em encrenca nenhuma, viu?! Pode perguntar pra Ondina 

dele, da minha filha, que a minha filha era amiga da Angela né?! Os amigos dele, da 

PUC, chegava sexta feira de noite ele falava pra mim que a turma vinha estudar 

aqui. Ai minina, aquela cozinha lá do fundo que tem uma mesa, ficava cheia deles, 

pois faz comida, né?! Alaide ficava brava. É que aqui tinha espaço, eles ficavam 

voltado, estudando. Daí tinha o almoço, depois fazia café, bolinho, o que cê acha. 

Eu sempre falava que ainda ia dar uma voltinha de avião, e ele disse que ia comprar 

a passagem e era pra mim ir. E meu marido falava que não ia coisa nenhuma, que 

eu ia de avião, ele ia de ônibus. Daí um amigo dele, pediu os documentos pra ele, 

comprou a passagem e falou “olha Adilson, já comprei. Avisa seu pai e sua mãe que 

tal dia eu passo pra pegar ele e ela e ir pro aeroporto pra ir para Curitiba”. E fez isso, 

daí meu marido teve que ir. E eu perguntei porque ele tinha ido gastar tanto dinheiro, 

fica chato, né?! “Não dona Elza, senhora esqueceu que senhora fez por nós, tudo 

que a senhora fez? A paciência? Só a senhora que faz as coisas”. As amigas dela 

tudo vinham dormir aqui que só ela tinha carro. Então tinha uma que morava em 

Osasco, uma que morava lá em cima na Catatão como aqui é grande, perguntava se 

elas podiam dormir aqui. “Ah, você falava do seu irmão, e você”? Também nunca fiz 

desfeita para ninguém, viu? Levantava, café tava pronto, almoçava. 
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Pesquisadora: Foi a senhora e seu marido que construíram aqui? 

Elza: Não, não, foi o pai dele. Foi fazendo aos poucos, né?! Eles faziam assim: eles 

faziam um quarto, a cozinha, depois foi aumentando. Quando meu marido faleceu, 

eles conversaram “vende, mãe. Vai pro apartamento”, eu falei “eu? Sair desse 

espaço, ir pra caixinha de fósforo? Quando cês morrerem cês fazem o que cês 

querem”. Mas acho que isso aqui, num sei não viu. Que ele gosta daqui, os filhos 

dele. A menina que fala pra mim “vó, não sai daqui não. Aqui cê tem espaço, vó”, 

porque ela mora em apartamento. Mas é que antes, quando eu era nova eu tinha 

força pra esfregar quintal, fazer tudo. Eu falo pra Ondina que agora que é meu eu 

não tenho força. Oh, eu lavo mangueira. Cê vai ficar esfregando pra dar canseira? 

Não dá. Negócio tem que fazer o que dá. Cê pode ir na minha casa, a pia tá limpa, o 

banheiro tá limpo, a minha cama tá limpa, a dele também, então. Mas quando a 

Rosana vem pra cá ela faz as coisas pra mim. Também não abuso, viu?! Faz se 

quer, porque eu não mando também, né?! E assim é a vida da gente viu? Até que cê 

é nova, cê aproveita viu?! porque depois, minha filha... Cê vai onde o vento te leva. 

mas aqui o bairro é bom viu. Saí dali, vim aqui. Só meus irmão. Mas minha irmã 

nasceu ali também. Ela mora no Jardim Regina, mas a filha dela mora perto e o filho 

também. O meu irmão mora na Chácara Inglesa. Você conhece o Clube Nassau? 

Meu irmão mora numa ruazinha que sobre assim. Mas meu irmão sempre falava que 

queria ir morar na Lapa. Um dia minha cunhada falou pra mim assim “magina se eu 

vou morar na Lapa? Criei meu filho aqui, tá tudo aqui, agora eu vou embora”? A 

minha irmã também, se ela pudesse vender lá ela vinha pra cá, viu? Mas num dá 

né?! O que ela vende lá não compra aqui. É que nem, se eu vender aqui vou pra 

onde? Casa térrea cê não pega mais. Pega, mas tá que nem essa, já bem judiada, 

né? Porque a da Ondina não é velha que nem essa, é nova a dela. Porque eu 

lembro que eu tava aqui quando eles comprou e construiu. Ela morava ali do lado de 

baixo, criada aí também, viu?! 

Pesquisadora: Olha dona Elza muito obrigada por conversar comigo 

Elza: Ah, tomara que cê aproveita alguma coisa! 

Pesquisadora: Vou aproveitar com certeza. muito obrigada compartilhar as histórias 

que a senhora me contou, vai me ajudar muito no meu trabalho 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA IVONE APARECIDA RICI DOS SANTOS	

Nome: Ivone Aparecida Rici Dos Santos 

Data da entrevista: 09/09/2019 

Local: Casa da entrevistada/ Freguesia do Ó 

 
Pesquisadora: Eu sou a Caroline, hoje é o dia 09/09/2019. A gente tá aqui no bairro 

da Freguesia do Ó, muito tranquila a rua da senhora... Essa é uma entrevista com a 

Dona Ivone. É para o meu mestrado em Estudos Culturais Sobre a Memória 

Operária da Vila Romana. Eu queria que a senhora falasse seu nome completo. 

Ivone: Ivone Aparecida Rici Dos Santos 

Pesquisadora: E em que ano a senhora nasceu? 

Ivone: 1933, dia 02 de março. Estou com 83 anos. 

Pesquisadora: Então, a senhora me conta onde que a senhora nasceu. 

Ivone: Eu nasci em Itu. Depois de Itu fiquei mocinha. Não, minina ainda fui morar 

em Votorantim com a minha irmã que casou. Porque ela que era mais velha, ajudou 

minha mãe a me criar. Minha mãe teve 12 filhos. Então, ela era a mais velha, judô 

minha mãe criar. Aí ela casou, eu custumei fui morar com ela. Lembro até que 

dormir nos pés da cama, porque em Votorantim era uma chácara, que, eu falo meu 

segundo pai, meu cunhado mais velho, que foi ótimo, me levou... a morar com eles. 

O dia do casamento, da lua de mel, eu dormi nos pés, (risos) em Votorantim. 

Pesquisadora: E os pais da senhora, eram daqui mesmo? 

Ivone: Não, meu pai era italiano e minha mãe filha de espanhola, minha vó que veio 

da Espanha.  

Pesquisadora: O seu pai era italiano mesmo?  

Ivone: Sim, veio da Itália. 

Pesquisadora: Como que a senhora veio pra São Paulo, com qual idade? 

Ivone: Pra São Paulo? Eu tive em vários lugar, mas pra São Paulo eu vim com 12 

ano. 

Pesquisadora: Qual bairro a senhora veio morar no início? Quando a senhora veio 

pra São Paulo? 

Ivone: Ah, na Pompéia, na Pompéia, João Jabotam. Fui morar cá minha irmã 

Pesquisadora: Com a mesma irmã, ou com outra irmã? 
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Ivone: A mesma, mais velha que me criou. Que a minha mãe teve 12 filho, ela ficou 

lá em Itu e eu vim. 

Pesquisadora: E a senhora morou na Pompéia muitos anos? 

Ivone: Morei, morei sim. MUUUitos anos...Agora não sei quantos 

Pesquisadora: Tudo bem. Mas a senhora morou lá, casou, teve filho? 

Ivone: Casei ali, teve duas filhas ali. 

Pesquisadora: Me conta um pouquinho, como que era a Vila Romana naquela 

época? 

Ivone: Da Vila Romana? Num tinha muita casa, sabe?! Tinha a estrada Aurélia que 

passava por ali, que vai na Vila Ipojuca, NUM tinha muito prédio não, e não tinha 

muita cAAAsa aquele tempo. 

Pesquisadora: Pra senhora, A senhora falou que morava na Pompéia, mas daí 

onde que termina a Pompéia e termina a Vila Romana. 

Ivone: Ela termina na Rua Aurélia, a Pompéia. Depois já pertence um pedaço, na 

Vila Ipojuca, depois Romana, depois já é Lapa. 

Pesquisadora: E a Vila Anglo, onde que é? 

Ivone: A Vila Anglo é na Pompéia. Peraí... Não, a Vila Anglo pertence... a Pompéia 

um pedaço, é… 

Pesquisadora: Naquela época ainda chamava tudo Vila Romana ali? Como vocês 

chamavam aquele pedacinho ali da Vila Romana? 

Ivone: Naquela época? A gente falava..Ah! vamo pra Vila Ipojuca! A Rua Aurélia ia 

direto pra Vila Ipojuca 

Pesquisadora: Chamava Água Branca também... 

Ivone: Tem, Água Branca/ Lapa/ Vila Romana/ Que é na Aurélia, e a Rua Tito/ que 

atravessava o Largo Tito, ali a gente ia de pé na Ipujuca na Vila Romana... é 

caminho da roça pra mim, porque eu ia e uma outra filha que morava ali, a gente ia. 

Pesquisadora: E como era assim? As calçadas eram mais largas? 

Ivone: Não, mesma coisa! Porque tem uma filha que mora na Pompéia e ela vem 

aqui e depois essa vai levar ela (a filha que assiste a entrevista) então ela faz todas 

essas caminhadas que eu fazia, que agora eu estranho, que agora é tudo prédio! 

Era tudo casa baixa, Cotoxó era tudo baixo. E da onde eu morava ia a pÉ na 

Lapa...e só cortava caminho assim a gente ia… 

Pesquisadora: E não tinha muito carro, né? 
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Ivone: Não! 

Pesquisadora: E as ruas, como que a senhora lembra, era asfaltada? 

Ivone: Era, era. Outras paralelepípedo. 

Pesquisadora: Então a senhora chegou com 12 anos lá na Pompéia e aí a senhora 

começou a trabalhar? 

Ivone: Trabalhar na fábrica de linha Pavão, que eles pegavam criança que era 

serviço fácil. Não era máquina, era mão,então pegava sim. Ali trabalhei, depois que 

eu fui pro Matarazzo. 

Pesquisadora: Desde criança então a senhora trabalhava? 

Ivone: Desde criança. Que ANTES quando não tinha ideia, trabalhava, carregava 

marmita. Sabe, dos que trabalhava no curtume, no lago Pompéia? Era um curtume 

que agora que cortaram a travessa, né? E ali era um curtume. E tinha muita gente 

que trabalhava e queria comidinha fresca, então EU que levava as marmitas, aquele 

monte de marmita que eu levava... 

Pesquisadora: Como que a senhora carregava? 

Ivone: Ah.. duas sacolas/ Empilhava uma assim, outra… tinha 12 ano. 

Pesquisadora: Quem que fazia a marmita? 

Ivone: Eu passava nas pessoas, nos pais, nas mães, nas mulheres e ia levando... 

Pesquisadora: Aí eles davam um dinheirinho para a senhora? 

Ivone: É… 

Filha da Ivone: Ela tava comentando comigo essa semana e eu nem lembrava 

dessas passagem que ela me falava, tinha me falado. Ou seja, ela era marmiteira, 

12 anos, ela falou que até que o rapaz do bonde... 

Ivone: Rapaz do ônibus. 

Pesquisadora: Já era ônibus? 

Ivone: Na Pompéia era ônibus, bonde era quando eu fui no Brás, que transferiram 

eu do Matarazzo pro Brás. Porque eu era muito enxerida e eu via as coisa errada e 

comecei comentar com o chefe da manhã do Matarazzo, que era excelente, que o 

da tarde não tinha muita amizade. Ele ficava com uma encarregada e nós ficava de 

hora extra sem trabalhar, porque ela ficava lá na casinha, o escritório dele, do chefe 

da tarde. Daí contei eles me mandaram pro Brás, pra fábrica do macarrão. Mas era 

muito longe, eu ia até o largo Pompéia pra tomar o bonde. Porque a gente era 
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pobre, num tinha dinheiro pra pagar duas conduções e também não tinha ônibus dali 

pra lá, saia tudo do largo Pompéia. 

Pesquisadora: Daí ficou difícil pra senhora ir pro Brás… 

Ivone: Foi, foi. Aí fiz acordo. Fiquei, cinco ano na Petybon! E eu via muita coisa 

errada e eu não acEItava aquilo. Eu, um dia eu peguei a chefe/que o biscoito 

Maizena só pegar quebrava, e ela falou que eu estava quebrando o biscoito, eu falei 

“não tô, eles erraram na química de fazer a Maizena”. DAí pôs eu suspensa, que era 

uma dum lado, uma do outro pegando da lona o biscoito e enlatando. Daí a outra 

minha colega falou “se a Ivone vai, eu também vou”. Pegou aquele pacotinho de 

maizena “eu quebro, vai nós duas suspensa. Se ela for/ eu também vou. Tá difícil 

pra pegar, eles erraram na química da Maizena”. Daí PEGUEI a chefe na esquina, 

peguei ela, dei uma surra nela. E a turma do bar tudo saiu pra ver as perna, porque 

naquele tempo não usava calça, era saia curta. E eu peguei e dei nela. “Cê vai 

apanhar mais se você fazer fofoca. Cê fica com o chefe, ó, e nós fica sem trabalhar, 

precisando de serviço”. (risos) 

Pesquisadora: Como que era o nome dela? 

Ivone: Ai... Idalina. E o chefe também a gente gostava. Era o chefe diretor, né?! A 

gente respeitava e ele também respeitava a gente sabe?! Nós fazia hora extra era 

um outro, Alberto. 

Pesquisadora: E a fábrica ali de biscoito ela ficou onde era a fábrica da louça? 

Ivone: A louça era dele também. Que era tudo. Era um quarteirão inteirinho do 

Matarazzo. A louça era na Rua Aurélia? Era? Aurélia? (pergunta para a filha) 

Filha da Ivone: Mãe, eu não sei. 

Ivone: Peraí a que sobe, que passa no hospital.  

Pesquisadora: Aquela é a Marco Aurélio, né?! 

Ivone: É, ele tinha na Marco Aurelio, pegava o quarteirão todo. PetyBon e a Louça. 

Fábrica de louça. 

Filha da Ivone: É por isso que ela lembra muito Vila Ipojuca, porque o ônibus vem 

da lapa, até hoje que é o Clínicas, de um lado é Vila Ipojuca, do outro a gente descia 

ali e ia até a Rua João Jabotam, que ela como referência a Pompéia, mas na 

verdade é Vila Anglo. E esse ônibus de um lado é Vila Ipojuca, do outro lado é a Vila 

Romana. 
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Pesquisadora: Mas então a senhora lembra de bastante coisa, eu queria saber um 

pouco de quando a senhora levava a marmita no curtume. 

Ivone: Eu ia passando nas casas dos trabalhadores. As mulher deles, já tava com 

as marmita. E carregava uma sacola aqui e outra aqui, com seis aqui e seis aqui. 

Pesquisadora: E ia a pé? 

Ivone: Não, pegava o ônibus na igreja da Pompéia. E às vezes, já tinha meus treze 

anos tinha que pagar passagem, daí eles viram o TANTO de marmita e falou “cê não 

vai pagar mais, senta ai na frente que cê desce pela frente”. Que era uma menina, 

né?! Deixava eu passar sem pagar passagem. 

Pesquisadora: E o ônibus ia pela Guaicurus? 

Ivone: Ele ia pela, peraí... Ele ia pela Miranda Azevedo.  

Pesquisadora: Daí a senhora só deixava marmita lá no curtume, ou em outros 

lugares? 

Ivone: No curtume, na fábrica de material de carro, que era na rua... como é que 

chamava? Eu esqueci, que ficava aquele colégio da Zuleica? 

Pesquisadora: E onde que eles comiam marmita? 

Ivone: Lá dentro da firma. Entregava no portão. Cada um pegava com seu nome 

anotado e comia... 

Pesquisadora: Senhora fez isso muito tempo? 

Ivone: Com esse serviço? Até completar 14 anos. Daí eu entrei no Matarazzo. No 

biscoito PetyBon 

Pesquisadora: Quantos anos a senhora tinha? 

Ivone: 14. 

Pesquisadora: Foi mais ou menos a senhora nasceu... deixa eu fazer uma continha 

aqui. Sendo perto dos anos 60, 64, acho que sim. 

Filha da Ivone: Talvez menos, sabe por que?! Eu nasci em 64. Então... 1945, 

aproximadamente. 

Ivone: Por aí, porque depois eu fui pro biscoito Aymoré. Trabalhei 5 ano ali no 

PetyBon. Depois fui pro biscoito Aymoré na Barra Funda, ali onde é o metrô. 

Pesquisadora: Devia ter bastante fábrica ali no bairro naquela época… 

Filha da Ivone: Ahhh...Tinha/ 

Ivone: Tiiinha fábrica de linha Pavão que eu trabalhei também quando eu era 

menor. 
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Filha da Ivone: A fábrica de linha, a PetyBon. Então, eu imagino que as calçadas 

devia ser cheio de gente transitando...não tinha carro quase 

Ivone: Não tinha. E ônibus ali também num tinha... Sabe?! Era tudo longe agora, 

depois que melhor o que os ônibus... 

Filha da Ivone: Ela vinha a pé da Vila Anglo, atravessava pela Bárbara Heliodora. 

Eu lembro disso também porque às vezes eu ia lá na fábrica quando ela trabalhou 

na fábrica de lápis, na Fritz Johansen. Daí já tinha passado 

Ivone: Já, mas eu ia. E às vezes ou a gente subia a Vespasiano ou continuava e 

atravessava a Bárbara Heliodora, daí atravessava a Rua Camilo, daí tem uma 

vielinha bem em frente. E já saia na fábrica de lápis. Ela (a filha) trabalhou lá. Ela 

trabalhou antes. trabalhou também na Goiana, mas foi pouco tempo…foi pouquinho 

tempo. 

Pesquisadora: Mas me conta, como que era na fábrica de bolacha. Cês tinham 

uma hora certa pra entrar? 

Ivone: Tinha, tinha. Não podia chegar atrasado/ nem cinco minuto. Se chegasse 

cinco minuto voltava pra casa. Mas eu como morava perto na Pompéia, eu ia a pé, 

não tinha atraso. 

Pesquisadora: E a senhora tinha muitos amigos, vizinhos que trabalhavam lá? 

Ivone: Não, não. Não tinha vizinho. É que logo quando abriu essa fábrica de 

PetyBon, eu trabalhei uns 15 dia na Goiana e fui lá trabalhar. Trabalhei lá 5 anos. 

Pesquisadora: Então era bom trabalhar na fábrica da PetyBon? 

Ivone: Olha.. a chefe, tinha uma chefe que era chata. Mas o chefe da manhã era ex-

ce-lent-e, Eduardo. O da tarde, não. O da tarde era aquelas pessoa marruda. 

Eduardo já não, conversava com gente, sabe?! Excelente! 

Pesquisadora: E como que era o trabalho, que que a senhora fazia lá? 

Ivone: Eu?! Eu enrolava biscoito.  

Pesquisadora: Como que era? 

Ivone: Vinha numa lona, e a gente tinha as mesinhas e a gente trabalhava de pé. 

Pegava da lona que vinha no forno (quentinho?), é... e punha na lata. 

Pesquisadora: Mas ele vinha quente? 

Ivone: Não, não. Já era longe a lona. 

Pesquisadora: E era produção o dia inteiro? 
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Ivone: Ficava! Quando abria a fábrica que ligavam a lona que vinha, a gente tinha 

uma outra lona, no Matarazzo, que passava chocolate, que era biscoito de 

chocolate.  

Aí a gente ia, ligava a máquina, para cobrir nosso pãozinho, que a gente trazia de 

casa, veio um rato (risos). Nunca mais nós fomos ligar. Antes de começar a firma a... 

gente ia mais cedo só pra passar o pãozinho no chocolate, veio um rato primeiro. 

Nós falava assim "nós tamo errada, o rato tá certo". Nos que tamo errada em fazer 

antes disso, quem trabalha que devia ligar…(risos) 

Filha da Ivone: Embalar um biscoito manualmente, hoje é impensável isso, né? 

Imagina quantas funcionárias? E era só mulher, né mãe?! Só podia ser mulher para 

fazer esse trabalho de colocar na lata... 

Ivone: É. Eu já tinha tanto... eu já tinha a medida certa pra pegar na lona, sabe? 

Pesquisadora: Que que fazia com os biscoitos que quebravam? 

Ivone: Eles vendiam! Então, ninguém tinha necessidade (de roubar nada)... daí 

puseram uma mulher, sabe quando a gente passa na catraca? E eu tava com o 

pacotinho assim, aí porque cê vai no escritório que cê tá carregando, NÃO TINHA 

NECESSIDADE DE REVISTAR e eu falei “nós num temo NECESSIDADE de fazer 

isso, porque eles vendem quebrado, né”?!. A mulher me levou pro escritório pra 

revistar. Num tinha necessidade de roubar, porque vendia biscoito quebrado. Daí a 

moça falou, a chefe que ficava na catraca, “ela tá levando pacote”, não podia sair 

NADA com nada na mão. Daí lá no escritório ela falou “cê vai mostrar", falei "num 

vô”.  

“Ahh vai, se não cê vai ser mandada embora”, falei “tá bom”...e era paninho de 

couto... sabe? “Olha aqui o que que é”. Acha que no meio da catraca ia abrir pra ela 

ver?! Com a fila de homem pra marcar cartão. Daí tiraram a mulher, nunca mais 

puseram ela ali. Porque não tinha necessidade da gente roubar se eles vendiam 

baratinho biscoito quebrado.  

Pesquisadora: Então eles eram bem rígidos lá? 

Ivone: Ah, eram. Tinha um que era. Tinha um que era ótimo, o da manhã. E tinha 

um, seu Alberto que era da tarde, tava namorando a encarregada. Namorando não, 

ELA que ia no escritório bater papo com ele. E nóis ficava tudo parado, daí eu contei 

pro chefe da manhã. Falei assim “Oh, EDUARDO, nós não tamo dando produção 

porque ela fica namorando seu Alberto, que era o outro chefe da tarde”, daí a gente 
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fazia hora extra de noite. Daí ele falou “Ah é? Eu vou lá, eu vou lá fiscalizar”. Ele foi, 

e pegou! Os dois namorando e nóis tudo braço cruzado. Daí, eu não sei quê que 

foi... que ela implicou comigo, que eu tava quebrando biscoito, num tava... Que tava 

errado lá. Daí dei uma surra nela...na Rua Aurélia, na esquina assim. 

Pesquisadora: A senhora falou que tinha um bar… 

Ivone: Tinha, saiu bastante gente pra ver a surra. Sainha curta, naquele tempo não 

usava calça. Eu e a outra, que suspendeu também. Nós duas, uma segurou e eu ó... 

(estalo de dedo). Daí que transferiram eu pro Brás. Aí pedi a conta. Fiz acordo. O 

Aimoré tava pegando gente a laço, Biscoito Aimoré da Barra funda. Uma firma 

ótima. Aí fui pra lá, só fiquei um dia em casa, no outro dia já fui. Depois... uma 

chefe... trabalhar com as meninas de enlatar, sabe?! Puseram no lugar dela pra ela 

ficar de férias, daí eu falei pra encarregada “cê dá mais tempo pra gente trabalhar, 

pra gente ficar no banheiro, nós dá mais produção que a Joana”. Ela falou “amanhã 

eu vejo da produção, que vejo o que posso fazer”, falei “turma, vamos dar mais 

produção DEPRESSA!, que amanhã nós invés de ficar 15 minutos, nós vai ficar 20". 

DEMO MAIS produção. Chamaram eu no escritório pra ser chefe, mas era dois 

cruzeiro aquele tempo. Falei “ah não, não compensa. Eu converso muito, eu não vou 

ficar sem conversar, porque preciso calar e chamar atenção, eu converso muito”. 

Pesquisadora: Não queriam deixar nem a senhora conversar? E a senhora tinha 

muitas amigas naquela época? 

Ivone: Tinha. tinha tinha… 

Pesquisadora:  A senhora tem contato com elas até hoje? 

Ivone: Olha, só tenho com uma que mora no Rio. Que eu converso, dia 07 que o 

aniversário dela, que foi. As outras não sei se tão viva ainda, né. 

Pesquisadora: Era só mulher, ou era mulher e homem que trabalhava? 

Ivone: Lá? No forno, quem fazia era homem, só homem que fazia... que cuidava do 

biscoito lá. A gente nem via eles, eles ficavam lá no começo pra mandar os biscoitos 

que eles fabricavam. 

Pesquisadora: Aí ficava separado, homem faz isso, mulher faz isso? 

Ivone: É... mas era muito bom. Gostava do PetyBon 

Pesquisadora: Então os homens ficavam no forno? 

Ivone: Só ficava no forno fazendo biscoito.  

Pesquisadora: A senhora nem conhecia? 
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Ivone: Não, era, como se diz, uma seção separada. A gente via assim, a hora do 

almoço que sentava tudo pra almoçar no salão. Gente sentava tudo junto daí 

conversava 

Pesquisadora: Tinha um salão então pra almoçar? 

Ivone: Tinha, SÓOO pra almoçar. 

Pesquisadora: E depois cês saiam da fábrica, como que era? Todo mundo ia pra 

casa direto? 

Ivone: Não, a gente ia direto pra casa. 

Pesquisadora: Mas as pessoas não ficavam nesse bar? 

Ivone: Não, a gente ia direto. As mulher, os homem não sei se parava em algum 

bar. Mas a gente mulher ia direto. 

Pesquisadora: Quando que a senhora casou? 

Ivone: 1960. 62 eu tive a outra filha. 64 eu tive essa 

Pesquisadora: E onde a senhora ia, quando a senhora era moça, onde que a 

senhora conheceu seu marido? 

Ivone: Eu conheci ele na praia. Eu fui na praia com uma conhecida, parente quase, 

e ele, nós tomamo trem (em Santos tinha aquele trenzinho pra subir), deu o lugar 

dele pra mim sentar. Depois ele pegou, conversou comigo e tudo...né? Daí marcam 

um encontro onde tinha o MAPPIN, em frente ao Teatro Municipal. Daí se 

encontramo ali, começamo o namoro. mas também tinha namorado com 

outros…(risos) 

Pesquisadora: A senhora sempre ia pro centro da cidade? Era longe de onde a 

senhora morava? 

Ivone: Lá? Ah, sim com ônibus, depois puseram o ônibus.  

Pesquisadora: A senhora ficava no bairro? 

Ivone: Ficava, tinha parque ali perto da igreja da Pompéia. A gente ia no parque, 

esquina da Cotoxó com a Heitor Penteado.  

Pesquisadora: Tinha um parque lá? 

Ivone: Tiiiiiinha 

Pesquisadora: Hoje não tem mais? 

Ivone: Não, não, depois, no lugar do parque, fizeram um cinema. E depois quando 

eu trabalhava... na escola e a reunião era ali. Depois cabô... agora eu vou com a 
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minha filha levar a outra... Aaai!! não tem mais nada, sabe?! Não tem cinema...Bem 

na Avenida Pompéia onde tem aquele mercado? como é que chama? 

Filha da Ivone: Qual mercado? Ah, mas ali já alto da pompeia...onde é o Pão de 

Açúcar... 

Ivone: É o que eu tô falando, agora é o Pão de Açúcar, mas antes era garagem do 

CMTC. 

Filha da Ivone: Tinha um parque lá, depois virou cinema, onde é o Pão de Açúcar... 

Ivone: É, lá onde ela tá falando agora é o Pão de Açúcar, ali perto da Alfonso 

Bovero. Só eu falei, você não fez pergunta nenhuma? 

Pesquisadora: Não, já estou fazendo, estamos conversando, eu prefiro que a 

senhora vai falando o que vai lembrando... Mas então senhora já trabalhou em 

vários lugares... 

Ivone: Trabalhei na PetyBon, no biscoito Aymoré (que eu gosTAva), na Barra 

Funda. A gente descia ali na Santa Cecília perto daquela igreja e ia a pé até onde é 

o metro agora. Ali era o biscoito Aymoré, uma firma ótima! Chefe ótimo! Trabalhei ali 

e dali, depois eu casei… 

Pesquisadora: Depois que a senhora casou não trabalhou mais? 

Ivone: Não... depois meu marido foi preso. Na época da ditadura política e ele era 

político. Se metia com o Lula. 

Filha da Ivone: (interrompendo) Ele era sindicalista. Não, mãe, o Lula veio depois..., 

mas meu pai sempre foi sindicalista... E daí ele ficou preso de 70 a 73. 

Pesquisadora: Em que fábrica ele trabalhava? 

Filha da Ivone: Não era tão bem fábrica era uma mecânica. Depois pegou amizade 

com o Lula e o Lula encaixou ele como presidente do sindicato. 

Pesquisadora: Qual sindicato? dos Metalúrgicos? 

Filha da Ivone: Não, não. Ele sempre foi mais ligado ao Sindicato dos Motoristas de 

ônibus de São Paulo. Depois que o Lula começou em São Bernardo, mas isso a 

gente já, nós éramos grandes… 

Ivone: Durante o casamento, ele começou a se envolver com o sindicato, com 

política. Daí ele foi preso porque ele participou de alguns protestos… 

Pesquisadora: Ele ficou preso no Tiradentes? 

Ivone: Tiradentes. 3 anos. Muito difícil. Foi muito difícil. Eu fiquei 15... 

Pesquisadora: A senhora também foi presa? 
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Ivone: É, porque a política como era mulher dele fui 15 dias 

Filha da Ivone: E eu me machuquei. Eu tinha de 6 pra 7 anos. Eu me machuquei, 

minha mãe foi visitar meu pai, conversou com ele e daí ele falou leva em tal pessoa. 

Que era uma médica, que era companheira, porque naquele tempo se tratavam 

como "companheiro". Só que estavam monitorando a onde a minha mãe morava e 

daí souberam que ela foi lá. Daí acharam que ela tinha envolvimento com isso, 

então eles vieram em casa, antes disso a minha madrinha queimou todos os livros 

que nós tínhamos (meu pai tinha muitos livros), queimamos, enterramos. Que a 

gente sabia que um dia ia acontecer. Nós não, que eu não tinha essa consciência, 

mas minha madrinha, os parentes….Aí queimaram os livros e vieram de fato buscar 

minha mãe depois que ela me levou pra essa consulta. Daí ela ficou 15 dias... Com 

ela fizeram tortura psicológica, porque tínhamos eu e minha irmã pequena. 

Ivone: Daí, deixa eu te contar, teve uma médica da minha empresa no mesmo lugar 

que eu tava. Ela falou “olha, eu vou me matar. Porque eu sou muito política... Engole 

esse algodão e começa a tossir. Depois cê toma esse copo de leite ele sai”. 

Comecei a tossir, tossir, tossir... Daí as companheiras que tava presa, chamou não 

sei quem lá e falou “não quero essa mulher aqui. Ela tá tuberculosa e vai pegar em 

tudo nós aqui”. Daí soltaram eu, tomei o leite o algodão saiu. A médica falava “eu 

vou morrer. eu vou me jogar que eu tenho muita coisa e eles vão por eu na tortura e 

eu não quero ser torturada, então vou me jogar”. 

Pesquisadora: A senhora lembra o nome dela? 

Ivone: Ana, era nome político. Nome verdadeiro/ninguém sabia lá. Era nome 

político. 

Pesquisadora: Depois a senhora sabe se ela se suicidou mesmo? 

Ivone: Nunca mais apareceu, ela falou “vou pras Clínicas (que ela tinha quebrado a 

perna, e ia fazer tratamento) eu não vou voltar mais”, falou pra nós tudo. E você 

engole esse algodão, toma um copo de leite que sai. Eu não vou voltar, eu sei muita 

coisa. Aquele tempo era ditadura da pesada mesmo… 

Pesquisadora: A senhora lembra como que era o presídio? 

Ivone: Primeiro a gente fomos perto da Estação da Luz, depois que transferiram 

para avenida Tiradentes, no salão só pra preso político. 

Pesquisadora: Só tinha mulher? 
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Ivone: Não, tinha homem também. Separado assim... Tinha na porta só uma 

janelinha assim pra gente olhar quem passava. E ...a gente curiosa ia olhar quem 

passava. Quando eu falei deixa eu olhar também, passa o meu sobrinho e minha 

sobrinha. Mas o que que eles tiveram que ir lá em Itu pra buscar eles. Mas é porque 

o meu sobrinho trabalhava com meu marido, levava de carro onde eles queriam, 

sabe? Mas ficaram pouco tempo, 15 dias...Não foi fácil... a ditadura… 

Pesquisadora: Quando o marido da senhora ficou preso foi muito difícil? 

Ivone: Foi, foi...elas eram tudo pequena! Mas o meu cunhado ajudava, ele que me 

ajudava. Que o que eu ganhava era pouco, não dava.  

Pesquisadora: A senhora ficou preocupada com ele, né? 

Ivone: É foi difícil... 

Filha da Ivone: Foi difícil. É o que eu falo, ele não era bandido. É que hoje parece 

tem tantos comentários hoje em dia, ou as pessoas ou esquecem da história. OU 

fazem Ah! comigo não aconteceu nada, meu pai não era bandido. 

Ivone: Tempo da ditaDURA! mesmo...Quando eles levaram eu, pegava eu no 

serviço, que eu fui trabalhar no lápis. Depois que meu marido foi preso, eu fui 

trabalhar na fábrica de lápis da rua Tito. Daí foram buscar…Eu tinha ficado presa 15 

dias. Quando eu saí falei “pronto, perdi o emprego agora”. Cheguei chamava 

Carlinho meu emprego... “ta lá te esperando”. Pensei que não iam querer mais eu 

porque eu fui presa, “cê foi presa por uma causa JUSTA!. Cê não é ladrona, não é 

malandra, seu marido também.” E ele foi pro Rio depois... transferiram ele pro Rio. 

Daí era julgamento. Perguntei se eu podia ir e o chefe falou “DEVE! Cê não vai 

perder o dia não”. Era bom lá também. ela fala umas coisas de lá. Apesar de que eu 

acho que o serviço era bem pesado, ela descarregava as prensas, né? 

Pesquisadora: Me conta como que era. Como chamava a fábrica de lápis? 

Ivone: Fritz Johnson. Era na Rua Coriolano 

Pesquisadora: Qual a altura, mais ou menos? 

Ivone: Antes da Aurélia? 

Filha da Ivone: Mãe, não tem nada a ver com a Aurélia era mais pra cá. Da praça… 

Quase perto da Rua Clélia. Como eu era pequena e às vezes eu ia pra lá ou eu 

subia a Vespasiano até onde tem o larguinho e virava a direita, ou então...no 

próximo quarteirão depois do posto de gasolina, ou então pela Rua Bárbara 

Heliodora, atravessa a Rua Camilo, daí tem uma vielinha e disso eu lembro…. A 
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Rua onde era exatamente eu não me recordo..., mas a gente era sempre muito bem 

recebida. E no Natal... a gente não tinha Natal, era muito difícil a situação, meu pai 

nessas condições e eles faziam todos os anos uma festa de Natal pros familiares 

inclusive e davam muitos presentes! 

Ivone: Mas aí, filha, é a fábrica de lápis... 

Filha da Ivone: É a fábrica de lápis, exatamente. E eu lembro disso que eles davam 

presente, eles montaram uma mesa de almoço de Natal maravilhosa. 

Ivone: É o chefe era excelente… 

Pesquisadora: Parece que é alemão esse nome né, Fritz? 

Filha da Ivone: É alemão...Mas cê sabe que eu já procurei na internet, porque 

depois eles venderam pra Gillette, depois tem uma madeireira no Paraná, que tem 

esse nome ainda. Mas eu não consegui resgatar o endereço na Vila Romana. Mas 

tinha essa fábrica de lápis. Mas deve em algum lugar, não é possível. Depois eu vi 

isso na internet também porque aqui é mais pro lado da Pompéia tinha a Faber 

Castell, as duas eram mais ou menos na zona oeste. Mas eu lembro da Fritz 

Jonhson porque ela trabalhou lá mesmo... 

Pesquisadora: E como que era o serviço lá? 

Ivone: Quando eu entrei, é foi....ah. a de lápis...Não era lona que vinha, já tinha 

prática, e encaixava na lata. Tinha um elevador, uma balança que rodava… 

Pesquisadora: Era um serviço pesado também na bolacha… 

Ivone: Era e não era, depois que tinha uma chefe lá...que eu bati nela, transmitiram 

eu pro Brás, na fábrica do Matarazzo. 

Pesquisadora: Aí depois a senhora foi trabalhar na fábrica de lápis. E como era na 

fábrica de lápis... 

Ivone: Primeiro colocaram eu na prensa, prensar o lápis... Precisava prensar forte e 

levar pro forno para secar, né? ali eu trabalhava. 

Pesquisadora: A senhora falou que o Paulinho era o gerente lá. 

Ivone: Não era Paulinho... como chamava lá?  

Filha da Ivone: Carlinhos? 

Ivone: Não. Era.. aí eu esqueci o nome dele no momento. Mas ele era tão bom… 

Pesquisadora: Ele deixou a senhora voltar pro trabalho, né?  

Ivone: Deixou! Quando foi o julgamento do meu marido, lá no Rio, eu falei, pronto! 

Agora vou ser mandada embora, vou ser! Daí fui na firma, eu falei: Carlinho! era o 
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gerente...Carlinho! eu tenho de ir pro Rio, né? no julgamento...ele falou: DEVE! 

quando você voltar, seu emprego estará aqui. Ele não é bandido, é por uma causa 

justa! Naquele tempo, a ditadura era... 

Pesquisadora: A senhora se interessava por política também? 

Ivone: Eu não! Eles faziam reunião eu ó (estalo de dedos). Quando eu fui presa 15 

dias “e o que que a senhora fazia”?, eu falei "eu pegava as minhas filhas e ia pra 

igreja. Não assistia reunião nenhuma”. Daí eles falaram pra mim “põe no choque, 

põe 400 volts no dedão do pé que ela conta tudo”. Eu tava tremendo, ele falou “tá 

tremendo de medo”?, falei “não, frio”. Eu que ia falar que era medo? daí era pior... 

não, eu tô é com FRIO! Fizeram perguntas, e mandaram prender 15 dias “que ela 

vai recordar alguma coisa” (risos). Cada vez que chamava... eu tinha uma coisa pra 

contar, NÃO sobre política, nem sobre ele...Aí soltaram eu, ele ficou 3 anos… 

Pesquisadora: E tinha muita gente que era envolvida com política que trabalhava lá 

na fábrica?  

Ivone: Não! lá no biscoito PetyBon não... Nem existia... comunismo não. Que eu fui 

presa, mesmo na fábrica de lápis. Sabiam, talvez sabiam... Mas o gerente era muito 

legal…Quando ele foi julgado no Rio, ele falou DEVE! quando você voltar seu 

emprego vai estar aqui... 

Pesquisadora: E depois porque que a senhora saiu de lá, a senhora lembra? 

Ivone: Porque... esqueci. Quebrou, foi. Mudou a Gillette, daí mandaram embora... A 

Gillette comprou. Aí eu fui trabalhar no biscoitos Aymoré. 

Filha da Ivone: Não Mama! foi no Clóvis Bevilacqua os biscoitos Aymoré foi logo 

depois que saiu da PetyBon. E depois a senhora pro Clovis Bevilacqua.  

Ivone:  É uma escola na Rua Daniel Cardoso, que fica na Vila Anglo. Eu acho que é 

uma parte administrativa do estado. 

Pesquisadora: E a rua tem o mesmo nome? 

Ivone:  Não. é na Rua Daniel Cardoso. Eu fazia caça palavras. Minha memória é 

boa, o resto tá quebrado, mas a memória tá boa... 

Pesquisadora: Como que era andar na rua naquela época...a senhora se sentia... 

Ivone:  Me sentia tranquila. Quando comecei que eu não tinha 14 anos eu carregava 

marmita… comida quentinha. 

Pesquisadora: Essa época era boa? 

Ivone:  Era…. era tranquila, cê saia era tranquilo, não tinha, né?! 
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Pesquisadora: Eu tenho a impressão de que era uma coisa meio rural até… 

Filha da Ivone: Sim, sim. Só de ter aquele córrego ali, hoje eu acho que era meio 

rural.... hoje, né? Mas tinha esse ar mesmo. Era gostoso por ali na região...Tanto 

que eu gostava muito de sair, passar pela pracinha na Bárbara Heliodora, porque 

tinha muitos brinquedos no parquinho, e anda por ali, que a gente se sentia 

bem...Não tinha ninguém, só tinha criança brincando...não tinha um pai, um 

segurança... A gente ia e voltava quase todos os dias. 

Pesquisadora: A senhora lembra bastante dessa época? 

Filha da Ivone: Leeeembro... Mas eu lembro coisa até quando eu tinha 5 ano! Que 

eu morava num sítio em Itu e minha irmã ia lavar roupa no rio do vizinho pra não tirar 

água de poço. E ela levava a gente que era criança, eu e meus dois irmão. Já levava 

a gente.... Eu lembro que ela já dava banho neles no rio, em mim não, eu tomava 

em casa, “por que eu não posso tomar banho no rio”? Porque eu era menina. Eles 

são meninos, tomam banho de cuequinha... 

Ivone: A irmã que cuidava era mais velha, morreu com 97 anos...  

Pesquisadora: Que maravilha… 

Ivone: Minha mãe morreu com 90, o meu pai morreu cedo eu tinha 7 ano. Ele teve 

maleita, já ouviu falar dessa doença? Tinha que entrar no brejo pra pegar arroz, no 

brejo e ele morreu cedo com essa doença. Mas eu lembro ainda minha irmã 

sentada, em Sorocaba, isso...minha irmã assim eu aqui e meu pai no meio, passou 

uma estrela de rabo falei “pai, aquela estrela de rabo”, “Ivone, vai ter guerra em 45, é 

um aviso”, pois não teve a guerra mundial em 45.  

Pesquisadora: Como que ele sabia? 

Ivone: Não sei. Ele era muito carinho, nossa... ele era carinho. Meu parto foi ele que 

fez, minha mãe que fez, minha mãe contou... foi debaixo do pé de café no sítio de 

Itu. Quando eu nasci meu pai que me fez o parto. E ele não tinha tesoura, cortou 

com o canivete. Que minha mãe naquele tempo não sabia quando ia ter filho, 

morava no sítio. Marca a gente, né? 

Pesquisadora: E a senhora tem alguma recordação aqui na casa da senhora da 

época que a senhora trabalhava lá na fábrica? 

Ivone: Do PetyBon...tenho, que eu bato numa menina... ainda tenho a carteira de 

trabalho que tá em Minas. Contando onde você trabalhou, quantos anos e tudo. E a 

do NPS que pagava. 
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Pesquisadora: E que que a senhora me fala quando a senhora vai na Vila Romana, 

na Vila Anglo hoje em dia? 

Ivone: Eu acho tudo diferente. Eu vou quando minha filha outra vem pra cá, essa aí 

leva e eu vou junto. Ela vai mostrando... mas é tudo prédio... Mas dá pra mim 

recordar. Porque ela parou justamente na João Jábotan, que tinha uma padaria. 

(filha mostra uma louça de acrílico da fábrica) 

Pesquisadora: Que que cê lembra daquela época, do movimento sindical em 

relação ao bairro? 

Filha da Ivone: Olha a única coisa que eu lembro depois que eu cresci um 

pouquinho mais, foi a falta de um coletivo. Não tinha quase ônibus pra gente ir pro 

centro. E tem, por exemplo, para sim sair ali da João Jábotan, tinha um ponto que o 

ônibus que ia até o centro, mas ele passava a cada 1h30, ou duas horas. Mas eu 

não lembro assim, de movimento de carro. Agora eu fico imaginando que era bem 

simples o negócio.  

Ivone: Nós fomos levar minha filha lá na Pompéia, na Rua Coxotó, como achei 

estranho, tudo prédio, era casa. 

Filha da Ivone: É uma coisa que eu acho assim, a Vila Romana até hoje continua 

arborizada. A Pompéia não, cê só vê aquelas árvores velhas. Vila Anglo nunca teve 

árvores. Na minha visão era residencial, então cê tinha o polo industrial e só... E 

desenvolveu de uma maneira assim, um residencial bom, né? não como uma área 

mais pobre, mas classe média alta... 

Filha da Ivone: Ali a Vespasiano continua a mesma coisa, praticamente...mais ou 

menos a mesma coisa até esse ponto mais pra baixo, também. Depois, Rua Tito, 

Rua Camilo, você vê muitos restaurantes inclusive, muitos barzinhos. 

Pesquisadora: Cê conhecia alguém que trabalhava na Melhoramentos? 

Ivone: Não. Passava ali era caminho da roça, como se diz. Que a gente saia do 

Matarazzo, do biscoito Petybon, e ia cortando, mas ele mudou, Melhoramentos não 

é mais ali. Acho que é em Caieiras.. Era grande.  

Filha da Ivone: Há 6 anos atrás eu tive um chefe que a filha dele era editora e 

trabalhava com marketing e a Melhoramentos ainda tinha ali um escritório.  
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APÊNDICE E – ENTREVISTA ONDINA TONELA BRAGA	

Nome: Ondina Tonela Braga 
Data da entrevista: 04/09/2019 
Local: Casa da entrevistada/Rua Sepetiba, Vila Romana 
 
Pesquisadora: Olha, então eu liguei agora o gravador. Hoje é dia 4 de setembro de 

2019 tô conversando com a dona Ondina na Rua Sepetiba, 81. Queria que a 

senhora falasse seu nome, sua idade... 

Ondina: Ondina Tonela Braga. Estou com quase 77, por uns dias já teria 77 

Pesquisadora: Quando é aniversário da senhora? 

Ondina: Dia 12 agora. E nasci aqui nesta rua. No número, 80. 

Pesquisadora: Na casa da frente? 

Ondina: Na casa da frente. Gosto muito do bairro, não quereria sair daqui. Se for 

preciso sairei, mas de livre e espontânea vontade não. Tive uma infância feliz, 

porque brinquei na rua descalça e era livre as brincadeiras e as atitudes nossas 

também. Não tinha perigo com assalto, com gente de mau caráter e foi uma infância 

feliz por aqui. Atualmente há alguns assaltos, alguns roubos. Mas pra mim até hoje 

nunca me aconteceu nada então estou bem. 

Pesquisadora: E seus pais moravam já aqui no bairro quando a senhora nasceu. 

Eles te falaram quando eles se mudaram pra cá, em que ano que foi? 

Ondina: Os meus pais casaram em 37. A minha mãe morava na Rua Tito e meu pai 

na Rua Aurélia, casaram e ficam por aqui mesmo. 

Pesquisadora: Eles eram imigrantes? 

Ondina: A minha mãe era imigrante Italiana. O meu pai veio de campinas, mas 

também de origem Italiana. 

Pesquisadora: Eles se casaram aqui no bairro? 

Ondina: É, na igreja da Lapa. Em maio de 37 

Pesquisadora: Em que ano que a senhora nasceu mesmo? 

Ondina: 42 

Pesquisadora: A senhora morou a vida inteira aqui nessa rua? 

Ondina: Sim, eu nasci no 80, casei vim pro 81. O meu marido dizia que era o 

grande salto da minha vida. Ele era muito alegre, brincalhão e via as coisas, a vida 

pro lado lúdico, graças a Deus vivi muito bem. 
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Pesquisadora: E durante a infância, a senhora estudou aqui no bairro mesmo? 

Ondina: Então, agora eu estou revivendo tudo, hein? Eu estudei naquela época era 

o primário eu fiz no Grupo Escolar Anhanguera. 

Pesquisadora: Como chamava antes? 

Ondina: Era esse nome. Depois existia o curso de admissão ao ginásio, era um 

ano, então eu fiz no Pereira Barreto, na Antonio Raposo. Hoje em dia inverteram os 

nomes.  

Pesquisadora: Como que era o Pereira Barreto? 

Ondina: Era da forma tradicional. As carteiras individuais de madeira, nós tínhamos 

uniforme, um grande respeito pelos professor, pelas professoras. Tinha formatura da 

quinta série, era muito chique o curso de admissão ao ginásio. No primário também 

quando eu terminei o quarto ano primário teve formatura no Sindi Nacional 

Pesquisadora: Onde fica? 

Ondina: O prédio é na Rua Clélia, em frente ao Itaú. Teve o Olimpia né?! Uma casa 

de show, e hoje parece que é o Bola de Neve, alguma religião aí que eu não 

acompanho, não sei te dizer mais nada.  

Pesquisadora: A senhora tem algum amigo de infância daquela época que tem 

alguma recordação? 

Ondina: Algumas vizinhas aí, que uma já ta doente. Outras já mudaram. De módulo 

continuo com amizade com uma, a Isabel, muito legal. Morava aqui na rua 

Coriolano, aí depois ela mudou lá pra Praça René Barreto. Com ela ainda mantenho 

contato. Mas cada uma seguiu seu caminho, então não tem muitas pra contar. 

Pesquisadora: Que idade a senhora casou? 

Ondina: Eu casei com 31 

Pesquisadora: A senhora começou trabalhar antes ou depois? 

Ondina:  Antes, depois que eu casei não fui mais trabalhar fora. Era o que eu 

queria, ficar em casa. Gosto muito de ficar em casa. 

Pesquisadora: Com quantos anos a senhora começou trabalhar? 

Ondina:  Não lembro direito, acho que com 17 

Pesquisadora: Foi aqui no bairro mesmo? 

Ondina:  Ai meu deus do céu, agora começa as lembranças. Eu fiz um curso de 

datilografia na escola progresso São Paulo, na rua Espartacus, da dona Nenê 

(brava, exigente). Depois eu fiz curso de taquigrafia lá. Eu acho que fui bem, porque 
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a dona da escola me convidou para lecionar. Eu fiz lá também o curso de 

secretariado. Nossa senhora, tinha esquecido disso. E foi assim, indo de um lugar 

pro outro. 

Pesquisadora: Como que era o bairro no passado? 

Ondina: Tranquilo. Ruas de terra. Todo mundo se conhecia, havia um grande 

respeito entre a vizinhança. Eu não me lembro de ter tido brigas com vizinho. E a 

Rua Sepetiba, nesse primeiro trecho, era chamada de Travessa Camilo, depois foi 

mudado para Rua Campo Triste. O pessoal não gostou, incorporaram e ficou 

Sepetiba. 

Pesquisadora: Tinha um rio que passava? 

Ondina: O Córrego Tiburtino, ele tá canalizado. Mas existe o córrego, ele tá 

subterrâneo. Era na Rua Francisco Alves, hoje Francisco Alves, era um córrego 

inteiro que atravessava a Rua Clélia, a Fausto. Havia pequenas pontes pro pessoal 

atravessar. Esse trecho da Rua Francisco Alves, entre a Tito e a Coriolano, era uma 

chácara e o pessoal tudo ia comprar verdura lá, colhida na hora. Muito bom, era. 

Pesquisadora: E a senhora sempre morou aqui na rua. Antes a senhora morava 

com sua família... 

Ondina: Casei vim pra cá.  

Pesquisadora: Quantos filhos a senhora teve? 

Ondina: Biológico não tive nenhum. Mas meu marido tinha 3. Ele era viúvo, nos 

casamos e ele me deu de presente. A caçula está aqui. É minha jóia, meu presente 

que deus deu pra mim. O kit completo. 

Pesquisadora: Ninguém tinha me falado dessas pontes antes. 

Ondina: A parte da Rua Clélia, a Fausto, Rua Roma tinha tubos bem grandes e 

asfaltado em cima e pro pessoal utilizar, quem morava na Francisco Alves, tinha a 

pontinha de madeira. Pra cá, na rua Francisco Alves tinha um terreno vago, mas eu 

não da Prefeitura, que o pessoal transitava, passava por aí. E era uma ponte 

madeira, mas sem segurança nenhuma e a gente atravessava. O pessoal tinha fé, 

não sei se só confiança em si, ou só em Deus que a gente podia atravessar e ia 

embora. Depois tiveram que canalizar, mas a água transbordava, não dava conta. E 

de vez em quando alaga tudo ainda. Não sei se porque já foi muito lixo, muito 

entulho, mas de vez em quando alaga ainda, por aqui. 
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Pesquisadora: Quais eram as opções de lazer quando a senhora era moça? Um 

pouco antes de casar aqui no bairro. 

Ondina: Aqui no bairro teve o Cine Jaraguá, era na Rua Fábia com Catão. Tinha o 

Cine Nacional na Rua Clélia, o Cine tropical na rua Roma, o Jacimar na Nossa 

Senhora da Lapa, pertencia à escola Campos Sales. Tinha o Cine Recreio na rua 

Doze de outubro bem lá na baixada. O pessoal não tinha assim... Olha, o que existia 

para os jovens era o chamado full teen. Todos os jovens se reuniram na Praça 

Cornélia, ou na rua doze de outubro. Os rapazes ficavam parados e as moças 

passeavam 

Pesquisadora: Já tinha esse nome na época? 

Ondina: Sim. Usava esse nome já, eu me lembro. Diversão de final de semana era 

isso. De meio de semana não tinha diversão, o pessoal trabalhava e ficava muito 

com a família. Havia um grande respeito pela família. Essa parte era muito bonito, se 

visitavam bastante e não tinha telefone, isso a minha infância, na adolescência 

também. E como não existia internet, nada disso, o pessoal conversava mais, se 

visitava mais. Não existia varredor na rua, eram as próprias donas de casa que 

recolhiam seu lixo na rua. Existia o seu Roberto que trazia frutas e legumes de 

caminhão e vendia. Ele contava histórias, ele era muito divertido e todo mundo 

comprava dele. Agora existia também, como tem hoje. Essa feira que existe hoje na 

Rua Aurélia, entre Coriolano e Tito, ela foi na Rua Monteiro de Melo. Pegava a rua 

inteirinha. Tinha de tudo nessa feira, depois, com o advento do supermercado, dos 

shoppings, tudo mudou. Mas era tudo tranquilo mesmo. 

Pesquisadora: A senhora ia pra cidade com frequência. 

Ondina: Ah, o que nós íamos fazer no centro da cidade?! Pagar conta de luz, 

porque não tinha bancos nos bairros. E nós íamos de bonde que passava na rua 

guaicurus, era um retão só que ele pegava. Ou, tinha duas linhas de ônibus a 35 e a 

36 e lotava. Eram filas imensas. Pra cidade a gente ia pagar conta de luz 

Pesquisadora: Era longe? Qual era a impressão que a senhora tinha da distância? 

Ondina: Era uma saída e tanto, pegava a tarde inteira pra pagar uma conta 

Pesquisadora: A senhora tinha amigos em outros bairros? 

Ondina: Não. Com a vizinhança 

Pesquisadora: Não conhecia quase ninguém nos outros bairros? 
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Ondina: Não, só se tinha algum parente. Mas mesmo os meus parente era tudo por 

aqui. Ia se a pé tranquilamente, eles também vinham em casa a pé. 

Pesquisadora: As pessoas chamam esse bairro aqui de nomes diferentes. Como 

que a senhora explicaria, onde que é a Vila Romana, a Lapa, água branca pra 

senhora? 

Ondina: Lapa mesmo pra mim é lá no centro da Lapa, rua Doze, Clemente Alves, 

pedaço da Roma. 

Pesquisadora: Como que chamava antes, no passado? 

Ondina: Era Lapa 

Pesquisadora: Tudo Lapa? 

Ondina: Tudo Lapa. Foi subdividido não sei porque aqui Vila Romana. Agora, existia 

uma parte da rua Sepetiba Companhia City, era uma Companhia City. Então falava 

que lá era companhia City. Mas pronunciava mesmo companhia City, porque era 

tudo, como é que eu vou falar?! Era mato mesmo, tudo desabitado mesmo. Hoje em 

dia, um terreno vazio é muito difícil. Mas tinha muitos. Não tinha passagem da 

Aurélia para Heitor Penteado, era um morrão que tinha lá.  

Pesquisadora: E como que chamava lá agora, que agora é Vila Ângulo... 

Ondina: Não sei como é que chamava, não lembro de ter ouvido. E às vezes 

mesmo aqui chega como Vila Anglo brasileiro, como bairro Siciliano, como Vila 

Romana, ou só Lapa. 

Pesquisadora: Porque Vila Ipojuca também é junto. 

Ondina: A rua de baixo já pertence a Vila Ipojuca. Então nossa rua fica praticamente 

na divisa. 

Pesquisadora: Onde que é a Vila Romana pra senhora? 

Ondina: Pra mim é na Rua Aurélia, um trecho da Fausto. Fausto pra mim tem um 

trecho que é Lapa, tem outro que é Vila Romana. Justamente pelos nomes de 

origem romana, o Caio e o Graco eram dois irmãos. A Cornélio eu não lembro que 

que ela foi na história, ou era mãe do Caio Graco. Eu acho que Cornélia era mãe do 

Caio e do Gracco, Cê ouviu falar isso? 

Luh: Parece que sim, viu 

Ondina: Gracco também não sei porque. Tem algum ilustre na história romana de 

Gracco? 

Luh: Agora também fiquei curiosa. Mas não sei não se não é mãe.  
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Ondina: Me contaram uma história assim: que perguntaram pra Cornelia, pra ela 

falar sobre as joias dela e ela pôs a mão na cabeça dos filhos dela e falou “olha as 

minhas jóias aqui”, e mostrou que era os filhos. Mas me parece que é essa história 

sim. 

Pesquisadora: A gente tava falando de opções de lazer e a senhora falou vários 

cinemas. A senhora gostava, ia? 

Ondina: Pra nós era novidade, né? E a gente ia à tarde na matinê. 

Pesquisadora: Que tipo de filme que passava? 

Ondina: Eu me lembro mesmo dos filmes românticos, dos americanos, tinha na 

memória bonitos filmes. Mas tinham uns épicos também. 

Pesquisadora: A senhora ia com seus amigos, namoradinho? 

Ondina: Foi tão difícil. Eu era tão arredia pra namorado, não fui namoradeira não. Ia 

com colegas, com vizinhos. Sabe o que que tinha também? Muitos terrenos vagos e 

vinha companhia circense. Eu lembro que meu pai levava a gente no circo. Era bom, 

a gente se divertia com isso. Era o que tinha, bola, corda, boneca, a gente se 

divertia com isso. Livros tinha muito pouco em livros infantis então era muito raro. Eu 

li muito pouco livro infantil, a gente não tinha acesso, era tudo muito contado para 

ver onde punha o dinheiro. Mesmo para ir ao cinema não era assim. 

Luh: É... Caio Graco era filho da Cornélia e o pai era Sipião. 

Ondina: Obrigada, ótimo! 

Pesquisadora: A senhora frequenta a Praça Cornélia? 

Ondina: Foi muito pouco, eu não era muito.. 

Luh: A Cornélia, desculpa, no caso era filha de Sipião Africano, era Cornelia 

Africana 

Ondina: Então não era o pai do Caio 

Luh: O pai do Caio Graco era Tibério 

Ondina: Então tudo era em família, que bonito.  

Pesquisadora: Na Praça Cornélia só rolava essa paquera? 

Ondina: Não fui muito disso não. 

Pesquisadora: Todo mundo ia? 

Ondina: A juventude nossa. E se já tinha passado na Praça Cornélia e não tinha 

agradado muito, eles iam tudo pra Rua Doze. Lá tinha outro fourteen. Os jovens se 

divertiam assim. Outro detalhe importante, eram das 7 `às 9 horas da noite. Às 9 as 
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moças, principalmente, deveriam estar em casa. Isso era norma de todas as 

famílias, não ficavam até tarde, ou de um lugar iam pra outro.  

Pesquisadora: Quantas pessoas em média moravam em cada casa? 

Ondina: Naquele tempo muitas famílias eram grandes, enormes. Tinham em média 

4/5 filhos. Tinham famílias que tinham 6/7, mas depois foi diminuindo. Era dois, no 

máximo 3. A situação financeira começou a ficar difícil e a turma diminuiu a prole. 

Pesquisadora: Mas isso era o padrão das casas daqui do bairro ou tinha mais 

gente? 

Ondina: É, salvo quando vinha algum rapaz que vinha do interior e morava em 

alguma república, mas era muito difícil. 

Pesquisadora: Como a senhora falaria pra mim como era a classe social. porque lá 

na City Lapa eram terrenos maiores. E aqui? 

Ondina: Pobre mesmo. Era a própria família que construiu a casa e aumentava um 

cômodo e outro aos poucos. 

Pesquisadora: Trabalhador, né? 

Ondina: É e faziam isso em final de semana. Só no domingo, porque no sábado 

todo mundo trabalhava nas construções como empregado e tudo. 

Pesquisadora: Quem morava aqui na Lapa, na Vila Romana era diferente de quem 

morava na Perdizes? Qual que era a diferença assim?  

Ondina: Quando eu era bem jovem era tudo igual. Todo pobre, trabalhadores que 

lutavam. Tinham algumas ruas que então era reservada uma casa um pouco mais 

elaborada alguém que tinha uma posse um pouco melhor, mas era na avenida. A 

Barão de Jundiaí é uma avenida e a Brigadeiro Luís Antônio, então eram casas um 

pouco maiores, eram mais bem terminadas ou construídas já com orientação de 

engenheiro. Mas quem morava lá era quem tinha mais posses. Médicos, dentistas. 

Tanto é que hoje foi todo transformado em comércio. Mas as casa em ruas pouco 

mais atrás eram tudo gente mais pobre mesmo. Era uma classe que batalhava e 

conseguia. Hoje me parece que o pessoal batalha tanto e não consegue. Mudou o 

sistema. 

Pesquisadora: Como foi a experiência da senhora na fábrica? 

Ondina: Tinha fábrica de meia. Há bons tempos atrás tinha o Matarazzo, fábrica de 

bolacha, fábrica de louça. O Matarazzo fabricava tudo. O Itália não mal chegou e 

desbravava tudo. Ele fabricou até agulha, sabão, açúcar. Ele desbravou no duro. Ele 
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progrediu mesmo. Tinha a Melhoramentos, que também com dois quarteirões fez 

livro, fez revista. A Veja era impressa aí, dicionários. Nossa, fez muita coisa. 

Pesquisadora: A senhora trabalhou na Melhoramentos? 

Ondina: 3 meses. Mas trabalhei na cozinha. Mas diferente da produção na fábrica, 

né? 

Pesquisadora: Qual o período que foi esse, qual ano mais ou menos? 

Ondina: Então, eu não lembro direito. Quando eu me aposentei a carteira 

profissional ficou retida. 

Pesquisadora: Mas a senhora esta moça, antes de casar? 

Ondina: Sim, depois que eu casei não trabalhei mais fora. A fábrica de louça era 

aqui na Rua Catão e foi muito triste quando demoliram, quando desativaram. Onde é 

hoje a Chocolândia e aqueles dois edifícios, não sei o nome, é Paradise? Lá era a 

fábrica de bolacha, era um aroma que se espalhava por todo lugar que nossa. 

Comprei muita bolacha lá. 

Luh: PetyBon, né?! 

Ondina: É, a PetyBon.  

Pesquisadora: Como que eles vendiam a bolacha? 

Ondina: Tanto a granel tanto empacotada. Pacotinhos de 300/500g, mas a gente 

tinha a possibilidade de comprar a granel. Às vezes vinha quente a bolacha. O que 

mais que tinha aí?  

Pesquisadora: A senhora conhecia alguém que trabalha, funcionários? 

Ondina: Não, não. 

Pesquisadora: Mas a senhora via bastante eles na rua, tinha bastante gente 

circulando nos horários de entrada e saída? 

Ondina: É, tanto é que quando eu era bem pequena a diversão era ficar no portão a 

hora que o pessoal saia das fábricas. Era diversão pra nós. 

Pesquisadora: Por que que a senhora gostava? 

Ondina: Porque eles cumprimentavam, conversavam, brincavam com a gente. Foi 

aí que eu ganhei uma lembrancinha de uma que eu gostaria de te mostrar e não me 

encontrei, mas não me lembro de ter jogado fora. 

Pesquisadora: Qual era o nome dessa pessoa que te deu? 

Ondina: Não sei. Não lembro, eu era criança. Eu senti de não encontrar mais, mas 

não lembro de ter descartado. 
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Pesquisadora: Mas como que era, descreve pra mim? 

Ondina: Era um pedacinho de pano bordado. Acho que o tecido era juta, bordado 

tudo em quadradinhos coloridos, ficou na minha memória isso. Foi um símbolo da 

infância. De infância o que eu tinha era as bonecas. Brinquei muito de boneca. Pular 

corda. Mas não tinha muito brinquedo. 

Pesquisadora: Mas essa recordação que a senhora tem dessa moça ficou 

marcada... 

Ondina: Gentileza, pra mim representa a gentileza. Deu atenção pra uma criança eu 

acho que a pessoa é gentil 

Pesquisadora: Falando um pouco mais dos operários, a senhora conhece mais 

alguma pessoa? A senhora ia pro portão e... 

Ondina: Esperava o pessoal passar. Parece que era cadenciado a saída deles acho 

que uma leva vinha na frente. Existia também a fábrica de malha Lã Merino, o 

pessoal de lá também passava aqui. Acho que não tenho muito mais pra contar não. 

Pesquisadora: Quando a senhora trabalhou no Melhoramentos como que era o dia 

a dia, o alimento era feito para os colaboradores? 

Ondina: Trabalhei na cozinha que era indústria. Era feito para os funcionários. 

Pesquisadora: E o que vocês faziam de refeição, era comida? 

Ondina: Comida simples do dia a dia. 

Pesquisadora: Era bastante gente que trabalhava na cozinha? 

Ondina: Bastante, bastante. Empregou muita gente a Melhoramentos, muita gente. 

Era uma produção muito grande. 

Pesquisadora: As pessoas gostavam de trabalhar lá? 

Ondina: Era perto de casa e um parente, um vizinho puxava outro. Não tinha esse 

desemprego como tem hoje. Não sei se também não tinha muita gente e a fábrica 

comportava. A Melhoramentos comportou muitos funcionários. 

Pesquisadora: As pessoas eram felizes trabalhando lá? 

Ondina: Ah sim. Parece que o pessoal era feliz com pouca coisa. Hoje parece que 

nada deixa as pessoas feliz. Um quer ter mais que o outro, é uma competição 

desvairada. A gente pode ser feliz com pouca coisa. O necessário e acabou. Mas eu 

concordo que precisa ter os aventureiros, os ambiciosos. Há necessidade de tonos, 

mas pra ser feliz não precisa muita coisa não. É a simplicidade, a honestidade a 

dedicação ao próximo. 
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Pesquisadora: Qual esquina era a fábrica de louça da Rua Catão? 

Ondina: É onde a biblioteca da Lapa. Aqui entre a Coriolano e a Fábia. 

Pesquisadora: Lá onde é a biblioteca tinha uma fábrica? 

Ondina: É. Uma fábrica de louça. Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. O como 

era imponente. Tinha sigla. Mas pegava o quarteirão todo, uma parte era a fábrica 

de louça e a outra parte a PetyBon que fazia muito macarrão, depois que fizeram 

bolacha. 

Pesquisadora: A senhora chegava a ver a louça que eles produziam lá? Tinha 

acesso ou não? 

Ondina: Não, não. Depois que começaram fabricar bolacha, então tinha loja. Mas 

dentro da fábrica não, não se via. Eu pelo menos nunca vi. 

Pesquisadora: A senhora mencionou quando tiraram a fábrica, quando acabaram 

com a fábrica lá... 

Ondina: Eu lembro quando aconteceu. Mas não houve protesto nenhum. 

Pesquisadora: Mas como que a senhora se sentiu? 

Ondina: Pra mim não alterou nada pra falar a verdade. Eu senti da Melhoramentos. 

Principalmente agora onde estão construindo esse outro prédio, não sei se são um 

ou dois. 

Luh: São duas torres. 

Ondina: Tudo muda né? Primeiro era edifício, agora virou torre, pra mim torre é de 

igreja. Ah meu deus do céu, como fica diferente as mudanças. 

Pesquisadora: Que que a senhora sentiu? 

Ondina: Devia continuar a empresa. Pra mim devia continuar. Ou se é pra desfazer, 

faça uma praça. Uma torre para que? As ruas não aumentaram, eu já quase não 

posso mais atravessar a rua Camilo, preciso olhar. Aqui em frente de casa complica 

pra atravessar. Podia fazer uma bonita praça e o pessoal ir lá sentar, conversar. 

Podia ter uma floricultura, um bonito café, uma grande banca de jornal e revista. 

daria pra tudo isso e o povo sentar lá e conversar. Quer uma coisa mais bonita que 

uma banda tocando? É música! Mas, não tem mais. Eu tenho que ligar o 

computador e procurar uma banda tocando. 

Pesquisadora: Tinha alguma banda que a senhora lembra do passado? 

Ondina: A banda da Lapa. É Banda Operária da Lapa. Existe ainda, mas tá tão 

minguada coitadinha, não vejo aparecer em lugar nenhum, mas me parece que está 
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ativa ainda. Como era bonita aquela banda. Nós tivemos um vizinho que já faleceu 

que tocava na banda. 

Pesquisadora: Onde eles se apresentavam? 

Ondina: Nas ruas, nas praças. Quando tinha procissão da igreja da Lapa a banda 

comparecia. Era muito bonito. Eu gosto de banda. 

Pesquisadora: Por que eles se chamam banda operária? 

Ondina: Porque eles eram operários, mas eu não sei de onde. 

Pesquisadora: Que imagem a senhora tem dos operários? 

Ondina: De trabalhadores felizes. Foi quando eles ocultaram a ficar felizes, no 

governo do Getúlio Vargas, que ele instituiu salário-mínimo, férias que ninguém 

tinha. Então, eles ficaram felizes trabalhando, porque até então trabalhavam e 

ganhavam o dia de trabalho, não tinha benece nenhuma.  

Pesquisadora: O que a senhora acha do bairro hoje? 

Ondina: Hoje, pra mim tá um pouco difícil. Eu encontro muito poucas pessoas que 

eu tenho amizade, porque muitas já se foram. Mas ficam mais dentro de casa, tem 

medo de ficar na porta. E eu pra varrer a frente da casa tenho um pouco de receio, 

fico atenta. Já teve assalto aqui em frente. Daqui de casa já levaram três cabos. 

Precisa tomar cuidado. Você pode olhar qualquer hora do dia não tem vizinho 

nenhum. Para atravessar uma rua tá muito difícil, os carros estão muito velozes. Eu 

também já tô mais devagar. Tá difícil. 

Pesquisadora: E dos prédios? 

Ondina: É muita gente empoleirada, desculpa a expressão. E cada um tem seu 

veículo, as ruas estão abarrotadas de carro e ficou mais difícil. O que é de maior 

vantagem são os hipermercados. Cê vai tem de tudo, isso aí é bom. Mas eu ainda 

gosto de ir no empório aqui perto conversar com os donos. Tinha o açougue aqui na 

Rua Catão fechou. Eu senti muito, porque desde jovem eu comprava lá. Tem carne 

no supermercado o pessoal não vai mais no açougue. Então tenho dó. 

Pesquisadora: E suas amigas de hoje em dia? O coletivo das vizinhas? 

Ondina: Essas vizinhas que nós participamos desse coletivo, são vizinhas antigas, 

desde sempre. Então tem amizade, foi um encontro muito gostoso e com a Janice 

que é a dona da Casa Amarela, foi muito bom porque ela deu acolhimento para nós, 

nos deixou à vontade para fazer um trabalho que saiu de dentro, ela não impõe 
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nada. Foi criatividade nossa, ela orientou, mas nós fizemos com o que veio do 

íntimo. E as vizinhas, tenho amizade com todas. Foi bom. São 6. 

Pesquisadora: Como que foi? O que a senhora mais gostou de ter feito? 

Ondina: O encontro. O encontro com as vizinhas, porque normalmente a gente não 

fica no portão para conversar. Muito pouco que a gente vai uma na casa da outra. 

Conversa quando encontra. Lá foram horas que estávamos prontas, então foi uma 

abertura muito boa. Aprendi mais alguma coisa, sem dúvida. Mas é uma arte que 

não tenho habilidade. Então eu pude manusear algum, foi bom. 

Pesquisadora: Mas os vestidinhos pendurados 

Ondina: Foi a Nayla que fez, ela é modelista. Nossa, foi muito bonito o que ela fez, 

né?! A ideia foi da Janice, mas a execução foi da Ianayra. E ficou muito bom, ficou 

diferente aquilo. Tiramos as médias umas das outras, das frentes das casa. Foi 

legal. Coisa que eu nunca havia imaginada. Tirar as medidas de uma vizinha. Se 

fosse para eu costurar tirava a medida toda, mas só assim foi muito legal. 

Pesquisadora: A casa simboliza bastante, né? 

Ondina: Sim, nossa. É o abrigo da gente. Não existe porto seguro pra mim, mas a 

casa me dá segurança. Além de proteger do frio, do calor, da intérprete toda é o 

aconchego familiar. Isso que é o mais importante, que a gente pode estar em um 

lugar muito mais fino, mas o importante é o aconchego. 

Pesquisadora: Só mora vocês duas aqui? 

Luh:  Agora sim. 

Ondina: Dois casaram, o meu marido se foi. Eu tenho a minha preciosidade comigo, 

então tá tudo bem. Ela sabe disso 

Pesquisadora: A senhora ficou viúva recentemente? 

Ondina: Não, já há 10 anos. Mas eu tive que juntar dinheiro porque tive que fazer 

inventário. Aí depois a Luh teve um probleminha, teve um câncer. 

Luh: E você teve um infarto. Eu em um hospital e ela em outra. Mas graças a Deus 

já passou. 

Ondina: A origem da Gleba, no cruzamento da Catão com a Camilo havia uma 

porteira é da família que chegou aqui, vieram da Itália. Eram os bisavós da Janice da 

Casa Amarela. Eles construíram algumas casas aqui no estilo da casa amarela que 

eram para os funcionários do sítio, que aqui era um sítio... E eu conheci todos, só o 

bisavô que não. Mas o avô, a bisavó eu conheci, todos os parentes. Por isso que 
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quando saio ainda na rua eu encontro alguns que eu tenho amizade e converso 

bastante. Tinha desse tipo dessa Casa Amarela, aqui onde nós estamos era uma 

casa desse tipo, na mesma posição e foi demolida porque foi tudo loteado aqui. 

Logo virando a Rua Sepetiba, rua Álvaro Martins, por aqui tinha cocheira porque era 

tudo com burro e cavalo, tinha um criador de vaca e ele vendia leite aqui pra 

população. Mas foi muito bom, eu te agradeço a atenção, viu?! Eu precisava falar 

isso... 

Pesquisadora: Como que chamava o vendedor de leite? 

Ondina: Era o senhor Manuel, era um português, e a mulher dele era a dona 

Conceição. Ele tinha duas filhas. Conheço até hoje, ainda tenho amizade com o neto 

do seu Manoel leiteiro. O neto mora aqui. 

Pesquisadora: Ele mora aqui na rua? 

Ondina: Na Álvaro Martins. Ele também teria muita idade pra contar. Deve ter uns 

60 anos. Mas tinha muitas cocheiras por aqui. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

APÊNDICE F – ENTREVISTA UYVÃO ANTONIO PEGAIA	
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Nome: Uyvão Antonio Pegaia 

Data: 29/08/2019 

Local: Biblioteca Mário Schenberg (Rua Catão, 611 - Vila Romana) 
 

Pesquisadora: Fala seu nome completo e sua data de nascimento por favor. 

Uyvão: Eu me chamo Uyvão Antonio Pegaia. Nasci no dia 02 de outubro de 1934, 

isso significa dizer que atualmente possuo 84 anos de idade. 

Pesquisadora: Me conta um pouco como que veio a origem do senhor, o senhor já 

me contou que seus avós eram imigrantes. 

Uyvão: Certo. Meus avós paternos e maternos foram imigrantes italianos que na 

época do ciclo do café aportaram no Brasil. Tiveram vários filhos, um deles teve meu 

pai, outro minha mãe e através deles surgiu. 

Pesquisadora: O senhor sabe de qual região da itália que eles vieram? 

Uyvão: Infelizmente eu não sei 

Pesquisadora: Chegaram no Porto de Santos e sempre moraram em São Paulo? 

Uyvão: A maneira pela qual eles chegaram aqui eu desconheço, a moradia deles se 

deu exclusivamente na cidade de São Paulo.  

Pesquisadora: O senhor nasceu em São Paulo? em qual bairro? 

Uyvão: Eu nasci no Paraíso, bairro que tem essa denominação original, nas 

imediações da vila romana. Meus pais de imediato vieram para a Lapa aqui em São 

Paulo e foi na Lapa que eu vivi praticamente os 84 anos da minha vida 

Pesquisadora: Então logo após o nascimento o senhor veio aqui pro bairro? 

Uyvão: Exatamente. Morei inicialmente na Rua Catão numa casa de fronte a hoje 

biblioteca da Lapa onde nós estamos nesse momento. Posteriormente morei 

próximo a ela na Rua Fábia, num ponto da Fábia bem próximo a biblioteca também. 

E bem mais tarde, quando casei, fui morar naquilo que se chama hoje Vila Romana.  

Pesquisadora: Como que chamava antes? 

Uyvão: Era o que eu ia responder. Como geógrafo, já tive oportunidade de fazer 

alguma observação sobre a Lapa. E uma das observações que eu fiz é que como 

município é a menor divisão oficial que existe o bairro não tem limite definido, quem 

define um bairro é o povo. Então eu simultaneamente já recebi através do correio 

correspondência em que rua Marco Aurélio 920 situa-se no bairro da Lapa, o mesmo 

endereço de rua e número Vila Romana e o terceiro nome, infelizmente eu não 
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estou lembrando, mas tenho certeza que recebi milhares de carta, eu me 

comprometo a responder daqui a pouco o terceiro.  

Pesquisadora: Me conta resumidamente dos trabalhos que o senhor teve aqui no 

bairro. Seu primeiro emprego foi aqui? 

Uyvão: Isso, o primeiro emprego que eu exerci eu tinha 17 anos de idade, eu 

morava, como já afirmei a pouco, aqui de frente a biblioteca que não existia naquela 

época e pegado a minha casa havia um estabelecimento fabril. Esse 

estabelecimento era constituído por uma indústria que produzia uma peça utilizada 

no fabrico de veículos. Entrei lá quando tinha 17 anos, isso por volta do ano de 

1951. Inicialmente eu exerci a profissão de tirar nota fiscal, que nome tem? Bom, eu 

prometo completar a resposta assim que me lembrar. O trabalho que eu realize era 

a extração de nota fiscal. Com o suceder dos anos eu passei a executar também 

outras atividades dentro do próprio escritório da indústria que era meu local de 

trabalho. Fiz também a produção de um documento que se tira de maior importância 

depois da nota fiscal, não me recordo agora a denominação também. Trabalhei 

durante um pequeno espaço de tempo como o caixa da firma. Depois de 

aproximadamente uns 10 anos me transferi de emprego, deixei o bairro da Lapa e 

fui trabalhar no centro da cidade em um estabelecimento bancário. 

Pesquisadora: Então o senhor sempre exerceu uma outra função que não fosse 

aquela manual, o senhor tava dentro do escritório. 

Uyvão: Rigorosamente esse foi o meu trabalho. Se for oportuno, simultaneamente 

eu estive na escola, atrapalha falar sobre ela  no seu roteiro? 

Pesquisadora: Não, fica à vontade. 

Uyvão: Bom, meus pais eu já fiz a afirmação que eles eram pessoas muito 

modestas, não tinham cultura nenhuma. Me colocaram numa escola particular 

quando eu possuía mais ou menos 7 anos de idade. Nessa escola particular eu fiz o 

primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, por ocasião da formatura constatou-se que a 

escola não era oficializada e realmente isso me deu um trabalho gigantesco, porque 

a custas penas eu pude recomeçar numa escola oficial no então Grupo Escolar 

Pereira Barreto existente aqui na Lapa até os dias de hoje, e fiz os terceiro e quarto 

anos e assim recebi oficialmente a denominação de um indivíduo alfabetizado. 

Pesquisadora: Então o senhor fez um outro curso e não era registrado, depois o 

senhor foi pro Pereira Barreto e aí sim recebeu um certificado que era alfabetizado? 
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Uyvão: Rigorosamente isso. eu continuei os estudos. 

Pesquisadora: Isso foi antes de 1950, antes do seu primeiro trabalho. 

Uyvão: Veja bem... posteriormente eu fui trabalhar num banco, ele chamava-se 

Banco da Lavoura de Minas Gerais SA. Na ocasião era o mais importante banco 

particular do brasil. À semelhança do que são nos dias de hoje o Itaú e o Bradesco, 

era um banco tremendamente importante. Tão importante ele era que eu tive a 

oportunidade de fazer, enquanto funcionário do banco, três cursos bancários. Então, 

eles possuíam uma filosofia altamente bacana. porque primeiro preparavam o 

funcionário e posteriormente o aplicavam na realização do trabalho propriamente 

dito. Houve um curso que se chamou, não lembro do nome exato, mas que 

generalizadamente falava das funções que os bancos têm. Falava dos cheques, dos 

cuidados que se deveria ter quando se afirma algo, principalmente por escrito, essas 

coisas. Depois eu fiz um curso que mexia com as duplicatas que os clientes 

mandavam para o banco a fim que ele enviasse para os clientes do nosso cliente, 

depois então nós recebíamos o dinheiro e faremos a informação a eles de que o 

problema estava resolvido. E em terceiro lugar, esse foi de certa forma o mais 

importante de quando eu fui bancário, é um curso de cadastro, era uma coisa 

tremendamente organizado. Já pensou... nós éramos, eu e outros mais, de uma 

importÂncia gigantesca, porque era através da nossa informação que o banco 

emprestava milhões, milhares, dezenas de dinheiro para os clientes que ele tinha. 

Posteriormente com o suceder dos tempos eu cheguei ao 10° ano de trabalho nesse 

banco e simultaneamente com isso eu entrei na faculdade. Faculdade eu fazia a 

noite e o banco eu trabalhava durante o período diurno. Então, como eu entrei na 

USP... deixa eu pensar um pouco. O banco, quando eu adquiri os 10 anos queria me 

transferir para o cargo de/ um cargo especializado não me recordo do nome, é um 

nome comum, mas eu não me recordo no momento dele. Então, eu também tive a 

oportunidade de nessa época prestar um concurso público. Eu prestei, na verdade, 

dois concursos, um era de escriturário, coisa que eu praticamente que eu conhecia e 

o outro era um concurso para oficial de justiça. Então aconteceram três coisas 

próximas: 10 anos de banco, o aparecimento da entrada na faculdade e a prestação 

do concurso. Então, eu tive que fazer uma opção e através dessa opção, é pelo fato 

de o banco me oferecer uma vantagem de que pela dispensa ele me pagaria uma 

cifra elevada, eu permiti que eles me transferissem. E na ocasião, como eu disse eu 
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prestei um concurso para escriturário do governo do estado e entrei na faculdade. 

Então, eu tava fazendo uma coisa durante o dia, tava fazendo outra coisa durante a 

noite e assim eu continuei. 

Pesquisadora: Trabalha durante o dia e cursos a noite? 

Uyvão: O curso que eu fiz principiou a e se estendeu até o fim. Eu estive na USP 

mais ou menos uns 7/8 anos. Eu fiz o que era normal, né?! Para entrar na USP eu 

fiz um curso preparatório e esse curso preparatório incluía praticamente o espaço de 

mais ou menos um ano? 

Pesquisadora: Onde era o campus, aqui no Butantã ou no Centro? 

Uyvão: É uma coisa totalmente original, eu tinha aula em 4/5 lugares estando no 

mesmo lugar. Eu tinha aula na Avenida Angélica, não me lembro qual que era a 

matéria que ocorria na Avenida Angélica. Tinha outro aula, em outro dia da semana 

que ocorria ali nos Campos Elísios. Tinha outra aula na Maria Antônia e tinha uma 

aula na Cidade Universitária. 

Pesquisadora: Onde o senhor passou a infância? 

Uyvão: Na Rua Catão 618. Bom, eu demorei um ano a mais para concluir o curso 

porque o número de aulas eram independentemente do ano que você estava, então 

eu devo ter feito uma matéria a menos. Não tinha onde estudar, não tinha facilidade 

nenhum. Decidi fazer com mais calma. Se o curso era de 4 anos eu fiz em 5 anos, 

mas nunca repeti. Depois me formei, a primeira graduação é bacharel em geografia. 

Depois, nessa ocasião quando você formava bacharel, você poderia permanecer ali 

e ficava geógrafo ou fazia mais um ano e se tornava licenciado, era professor. 

Então, eu terminei o bacharelado e fiz um ano e fiquei professor. Ao ficar professor, 

trabalhei como professor. Inicialmente trabalhei em 3 colégios. Um era o Campos 

Sales aqui na Lapa, outro era o Nossa Senhora da Paz, em Santana, era um colégio 

religioso de padres, e o terceiro ficava em pinheiros era o colégio de freiras Stella 

Maris. Quando sai deles fui trabalhar num outro que se chamava, eu não consigo 

lembrar o nome, dei aula lá uns 10 anos. Depois como eu continuei a estudar lá na 

faculdade e depois do bacharelado, licenciatura, fiz pós-graduação. Pós-graduação 

era uma coisa mais livre, mais liberta. Então pra mim foi excelente, fiz com prazer 

gigantesco, fiz da maneira mais bem feita possível, me empenhei de corpo e alma.  

Pesquisadora: Essa tese de 1965, que eu tenho aqui, né? 
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Uyvão: É, então você vê, preciso me localizar aonde eu estava falando. Bom, 

estava fazendo a tese, ela demorou uns 2/3 anos. A tese se constituiu disso, eu 

recebia a orientação do meu orientador em datas que eram marcadas, não eram 

frequências de aulas. Era apenas contato com o professor e depois contatos 

externos. Eu já tinha conhecido uma porção de coisas em função do banco, o 

cadastro me ajudou tremendamente. O banco me deu emprego, me deu orientação 

para fazer tese, banco pra mim é uma coisa miraculosa. 

Pesquisadora: Como era o dia a dia da Vila Romana naquela época? Em 195,1 por 

exemplo. A minha primeira pergunta, eu sei que o senhor é geógrafo e tem muito 

conhecimento sobre os limites do bairro, mas eu queria saber como era o 

entendimento daquela época. Como era o entendimento daquela época sobre as 

limitações do bairro. 

Uyvão: Vila Romana. Agora lembrei aquilo que ficou pela metade. Vou descrever as 

características do bairro que a gente morava. Havia, como eu disse para você, 

denominações diferentes de uma para outra pessoa, porque não era delimitada 

oficialmente. Então havia muito Lapa de Baixo. Lapa de baixo e Lapa de cima era 

nitidamente diferente, diferenciada. A estrada de ferro separava as duas. Sabia-se 

perfeitamente onde era. As dimensões partindo da parte baixa da Lapa em direção a 

parte mais alta ela chegava aproximadamente, na idade em que eu tinha, até mais 

ou menos a Rua Tito, essa Rua Tito que nós temos aqui, Rua Camilo. E o resto o 

que que era? Vazio. Vazio significa que era mato. 

Pesquisadora: Não tinha dono? 

Uyvão: Pera um pouquinho. Todo o movimento das pessoas era gente descendo as 

ruas. Descia todas as travessas que tinha, pegava o bonde e levava pra cidade. 

Excepcionalmente, coisa estranha, existia uma linha chamada Vila Anastácio, ela 

começava ali no centro da Lapa, perto da estação e se dirigia para City Lapa. Era 

uma área bem definida porque as construções da City eram feitas por uma empresa 

que eram só casas de alto padrão, era um bairro de pessoas ricas. São casas que 

algumas existem até os dias de hoje, não era uma casa pequena, eram casas de 

ocupar frentes gigantescas. A parte Lapa de baixo e City eram bem conhecidas. A 

parte mais alta, que era mais ou menos dá tiro pra cima, tinham caminhos. Havia um 

rio muito importante, onde agora se chama Vila Ipojuca. A Vila Ipojuca estava 

começando a surgir, ela corresponde ao que hoje chamamos de Largo Tito. O que 
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acontece, nessa parte havia um rio onde hoje é uma rua, eu não sei o nome. Mas é 

uma rua que hoje é rua, porque canalizaram ele por inteiro. Esse córrego 

transbordava quando chegava na parte mais baixa. Então, veja dava pra distinguir 

isso, a Rua Clélia a partir de uma determinada época começou a funcionar com as 

linhas de ônibus, então aquilo foi uma coisa que realmente motivou o 

desenvolvimento urbano. 

Pesquisadora: O sentido da Rua Clélia sempre foi esse, sentido da rua pro centro? 

Uyvão: Isso. Onde hoje é a Rua Barão de Jundiaí, o começo dela, tinha a estação 

dos ônibus e os ônibus pegam a Clélia e iam até a cidade. Então, a característica 

era mais ou menos essa. Havia muitos terrenos vários, mas mato mesmo. Às vezes 

o terreno, aqui mesmo perto de onde nós estamos, era um campo de futebol, na 

parte ocupada. Havia muitos espaços assim, totalmente vazios. Circulação, carroça. 

Pessoas vendendo verdura, vendendo ovos. E aquele ambiente típico dessas 

atividades. 

Pesquisadora: E quem eram as pessoas que moravam aqui? 

Uyvão: Pessoas que eu diria padrão médio. Pessoas assim, trabalhadores. Não 

eram os importantes, porque importante morava na City que era onde tinha as casas 

boas. 

Pesquisadora: E eram brasileiro? 

Uyvão: Não havia, digamos assim, a individualização de uma determinada 

nacionalidade, mas havia várias nacionalidades. 

Pesquisadora: E as pessoas falavam as línguas originárias? 

Uyvão: Sim, principalmente a língua italiana. não é porque eram meus antigos, eu 

sou descendente. Da Itália, não sei porque razão, deve ter uma razão em especial. 

Olha o nome das ruas que existe aqui, você deve se lembrar, são todos nomes de 

personagens históricos italianos. Rua Coriolano. Rua Tito. Rua Caio Graco. Rua 

Marco Aurélio. Então tinha essa característica. Havia muitas fábricas, como eu disse 

pra você, e essas fábricas empregavam o pessoal e no horário de almoço o pessoal 

saia da fábrica e iam almoçar. 

Pesquisadora: Onde eles almoçavam? 

Uyvão: Alguns almoçavam em casa. Saia no horário de almoço, isso era 

importantíssimo. Eu fazia isso, outros faziam isso. 

Pesquisadora: Quanto tempo durava o almoço? 
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Uyvão: Ah, bom aproximadamente uma hora. Mesmo porque, como não havia 

condução, as pessoas levavam marmita e tinha locais, às vezes na própria firma, em 

que eles tinham um departamento que servia a esse fim. Muitos almoçavam na rua, 

na calçada e era uma coisa normal. Alguns deitavam, ficavam conversando. 

Locomoção, bicicleta que é a coisa mais comum por ser mais barata, eram raras as 

bicicletas. 

Pesquisadora: As ruas eram mais cheias de cheia? 

Uyvão: Não eram tão cheia de gente porque as casas eram intercaladas com 

espaços vazios. Então não morava muita gente. Mesmo os supermercados não 

tinha muitos. Então, o que acontece, as carroças levavam leite e tinham carroças 

que eram especializadas apenas em leite, outras em verduras.  

Pesquisadora: Quem eram seus amigos nessa época e o que vocês faziam para se 

divertir? 

Uyvão: Olha, vou dizer pra você algumas das coisas que eu fazia. Nem o meu 

presente do céu sabe dessas coisas. As casas não só ficavam muitas vezes 

intercaladas o quintal das casas era gigantesco, isso é importantíssimo. Eu cultivei 

tomate, essas coisas que são fáceis. Plantei pé de laranja, isso, aquilo, criava 

galinha, pato. Muitas casas tinham cachorros porque quintal era maior do que este 

aqui. Afora isso era um exímio produtor de balão, esse balão que você põe a mecha 

nele e faz de papel de seda e solta, fiz milhões de balões apoiado por dois tios que 

eu tinha. E a noite, por exemplo, na época de festa junina o céu ficava forrado de 

balões e corria gente quando caia o balão em um determinado local pra pegar. E se 

cair em cima da casa, sobe em cima da casa, o dono da casa se queixa. Nos 

espaços vazios alguns tinham campo de futebol, eu assisti muitos e joguei em 

alguns campos de futebol, mesmo porque o campo precisava de um gol de madeira 

até mato não tinha. Tinha cinema, mas isso numa ocasião um pouco mais pra frente, 

aqui na Lapa existiam cinemas. Um onde está o Banco Itaú na Rua Roma, Cine 

Tropical. Outro Cine Carlos Gomes ali na Rua Doze de Outubro. Outro Nacional, 

bom havia cinemas. Eu não frequentava muito, mas eles existiam. Eu me envolvia 

mais com esporte, mas eu ia também. Passavam filmes comuns, digamos assim, 

havia muito mais cuidado em termos de relacionamento social do que nos dias de 

hoje. 
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Parte 02 

Data: 02/09/2019 

Local: Biblioteca Mário Schenberg (Rua Catão, 611 - Vila Romana) 
 

Pesquisadora: Hoje é dia 2 de setembro, essa é a segunda parte da nossa 

entrevista. Qual o objetivo deste livro? É uma árvore genealógica? Suas memórias 

pessoais? 

Uyvão: É tudo, os de pequena extensão você pode ler. Aqui a número um é uma 

família, depois é outra. Leia uns 2/3 trechinhos. Rafael Cardone era meu avô 

materno. Casou-se com Josefina Gibonã, minha avó. Acredito ter nascido na Itália, 

chegando para cá na qualidade de imigrante. O casal teve quatro filhos, dois 

homens, duas mulheres. Faleceu antes do meu nascimento, uma única vez observei 

uma foto sua em traje social e não me recordo de detalhe específico de sua 

fisionomia. Lembro-me apenas do semblante de uma pessoa séria. Agora é isso 

aqui totalmente ampliado. Vai virando pela extensão do texto, você pode imaginar, o 

quanto das pessoas eu estou fazendo referência. 

Pesquisadora: Mas que que motivou o senhor em 1999 fazer/escrever esse 

registro? 

Uyvão: Não sei, não sei mesmo.  

Pesquisadora: Essas pessoas aqui são todas da sua família? 

Uyvão: É, meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meus irmãos.  

Pesquisadora: Tô procurando aqui até chegar na parte do seu Dagoberto. 

Uyvão: Não, eu tenho algumas coisas ainda para falar para você, inclusive essa. 

Mas vou te dar uma notícia melhor do que aquela que eu ia te dar do Dagoberto. 

Dagoberto é meu cunhado que mora em duas quadras daqui, mas ele mora aqui a 

partir da época em que ele casou, então deve fazer uns 40 anos e ele seria bom, 

porque ele é um cara super falante. Agora, a minha cunhada que é esposa dele 

essa é que vai falar com você porque ela morou sempre aqui, uma quadra e meia 

desse lugar. E ela é professora de piano, então ela não trabalhou em indústria, mas 

do ponto de vista do contato, ela trabalhou mais de 50 anos dando aula particular de 

piano. Ele é meu irmão e ele morava comigo aqui. Ele sofreu um acidente e ele está 

andando pouco, talvez você tenha que ir na casa dele. Mas como é que chama 

aquele bairro? 
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Cuidadora de Uyvão: Shopping Tiête, ele mora em frente 

Uyvão: Ele mora lá agora, mas o espaço tempo de grande da vida dele ele passou 

aqui comigo. E agora o que seria o melhor do mundo que eu conheço é meu filho. 

Mas ele tem uma dificuldade tremenda, vou tentar conseguir com ele uma hora. Ele 

é engenheiro, ele tem 51 anos só, é bom pra você? 

Pesquisadora: É, mas ele nasceu e morou a vida inteira aqui no bairro? 

Uyvão: Isso sim. Ele sempre morou aqui. Aliás, acho que perto da sua casa, em 

frente ao sacolão. Ele é um cara tremendamente, digamos assim, importante. Ele 

esteve 4 vezes lá na Europa, é engenheiro formado, é um cara super legal que pode 

ter dar muita informação. Mas esse aí eu preciso achar um tempo, mas devagar a 

gente vai acomodando. E quem vai arranjar para você, ela não sabe, mas ela gosta 

dessa criatura que você nem imagina. Você se lembra da dona Branca? 

Cuidadora de Uyvão: Sim. A dona Branca era maravilhosa 

Uyvão: É uma senhora que tem uns 90 anos.  

Pesquisadora: E onde ela mora, vocês ainda tem o contato? 

Cuidadora de Uyvão: Se a gente sair sobe a primeira a direita. 

Uyvão: Olha só, meio quarteirão aqui na frente e meio quarteirão ali atrás. Agora 

quem pode fazer isso é essa criatura que está com sono, cê predispõe de fazer esse 

favor pra ela? 

Cuidadora de Uyvão: Aí eu tenho que falar com a filha dela, né?! Pra ver se ela tem 

condições. 

(Ele retorna para o livro e começa a folhear procurando seu próprio nome) 

Uyvão: Aqui, na página 43, leia um pedacinho se quiser, se for oportuno. Deve ter 

um bloco. 

Pesquisadora: Grande parte aqui o senhor me contou. Ia perguntar a origem o seu 

nome com Y, agora eu entendo um pouco. 

Uyvão: Sim, aqui vai enriquecer muita coisa.  

Pesquisadora: Aqui tá falando um pouco da sua trajetória no bairro. Muito bom 

todas as memórias assim tão organizadas. 

Uyvão: Aí fala sobre a minha pessoa mas de uma maneira um pouco mais 

profundas então tem uma porção de coisas que acredito possa te ajudar de alguma 

maneira. 

Pesquisadora: O senhor sempre relê esse material? 
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Uyvão: Já faz mais de 10 anos, eu li tanta coisa que já não me lembrava. 

Pesquisadora: Eu queria voltar de onde a gente tinha parado na nossa conversa 

anterior. A última coisa era pra você me falar sobre seus amigos e as coisas que 

vocês faziam para se divertir. 

Uyvão: Devo ter dito para você sobre os balões e não existia esse bom senso que 

existe nos dias de hoje de haver propaganda mostrando que esses balões são 

coisas perigosíssimas e tal. Então a feitura deles era realizada numa proporção em 

quantidade e tamanho. Eu próprio cheguei a fazer balão que estourou no ar. Tinha 

dois tios que gostavam muito disso. essa época em que os balões eram muito 

intensos era no mês de junho. Além desses balão, o que era muito comum é a 

existência de fogueiras, então como as ruas não eram asfaltadas, então fazer uma 

fogueira na rua era uma coisa extremamente fácil e bacana. Muita gente, inclusive 

eu mesmo, a gente se divertia bastante, corria atrás de balão, subia no telhado, fazia 

coisas do arco da velha. Junto com aquelas bebidas típicas da época, essa é uma 

das coisas que a gente se divertia. 

Pesquisadora: Onde vocês soltaram os balões? 

Uyvão: Em qualquer lugar. Para soltar o balão havia a necessidade de que 

houvesse espaço o suficiente para que ele pudesse se locomover. Então quando se 

acende a tocha o balão se estica, ficava grande. Se você não tomava cuidado, 

principalmente com o vento, se você está em um lugar com coisas próximas, o vento 

não te diz para onde ele vai levar. O gosto seria que ele levasse para cima. 

Independentemente de não se respeitar, os inconvenientes que ele trazia, a 

quantidade de incêndios era grande, se hoje é raro, naquela época eu cheguei a 

contar 48 balões simultaneamente. 

Pesquisadora: Isso aqui na Rua Catão? 

Uyvão: Aqui, aqui em frente, a cinquenta metros de onde nós estamos. Havia muito 

intervalo entre casas, então aproveitava se o quintal para fazer muita coisa, dava 

para fazer campo de futebol, dava para soltar os balões. Eu cultivei muitas coisas 

aqui. Eu lembro de coisas que tinham semente, era o tomate. Eu tô com quase mal 

de Alzheimer segundo o médico, então tenho problema de esquecimento. Além de 

vegetais, que eu também não ia fazer um produto que requer certa técnica que eu 

não era profissionalmente ligado a isso, mas também a pecuária, porque era fácil 

criar galinhas. Tinha um tio que trabalhava no Matarazzo e digamos que a 
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semelhança de um engenheiro de construção de casa. Ele trabalhava mais no 

interior do que aqui, então ele mandava animais como galinha, patos que eram 

criados dentro de casa e consumidos naquela época. 

Pesquisadora: Como que era futebol, aqui no bairro? 

Uyvão: O futebol naquele tempo, feminino nem por hipótese, mas o masculino era 

uma atividade extremamente importante. Porque naquela época o futebol, não só 

em São Paulo, era importante, porque o futebol e o cinema eram as duas coisas que 

mais atraiam a população. Existiam como nos dias de hoje, existiam vários clubes, 

outra coisa importante é que as estações de rádio é transmitiam os jogos de futebol. 

Veja a melhora que houve com o televisor. No Pacaembu eu fui dezenas de vezes, 

eu tinha um tio que morava na Vila Ipojuca que era são paulino e ele gostava de 

mim e ele me convidava. Além desse futebol que era generalizado, existiam clubes 

de bairro. Esta área aqui onde está o hospital, a área inteira era campo de futebol. E 

havia um clube que era provavelmente o mais querido do bairro, porque existiam 

muitos, havia jogos de sábado, de domingo. Disputavam-se campeonatos e tinha até 

rivalidade entre eles. É, coisa bem diferente do que é hoje, eram as estações que 

divulgavam os jogos.  

Pesquisadora: Mas você jogava? 

Uyvão: Não, eu era péssimo jogador. Nas escolas havia aula de educação física e a 

grande maioria delas tinha essas quadras e eu cheguei a jogar bolas no cesto, então 

o esporte era praticado também em escolas de maior porte. 

Pesquisadora: E pra qual time o senhor torce? 

Uyvão: Até hoje sou são paulino e fiz com que meu presente do céu se tornasse 

uma são paulina roxa. 

Cuidadora de Uyvão: Ele que acha essas coisas. 

Pesquisadora: Qual o seu time? 

Cuidadora de Uyvão: Não tenho time. 

Uyvão: Ela só gosta dos jogadores do time. 

Cuidadora de Uyvão: Eu não acredito nessas coisas. 

Uyvão: Outra coisa que eu disse pra você é os cinemas. Os cinemas eram outra 

coisa importante de diversão. 

Pesquisadora: Mas os amigos iam no cinema porque o senhor falou que não 

gostavam muito. 
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Uyvão: Não, eu não tinha grande vocação pelo cinema, mas basta dizer que eram 

importantes porque cinemas na Lapa. Falei pra você alguma coisa de indústria, 

dessas coisas que falei pra você existem mais ou menos mapas, um mapa é de 

questões habitacionais, outro industrial, outro era religioso, então de todas as 

atividades que pudesse imaginar e foram baseados nesses mapas que fiz muitos 

dos comentários que estão aqui. Vou falar uma coisa que gosto de dizer, no último 

médico que eu fui, o neurologista, porque eu vou ao cardiologista, mas ultimamente 

eu tenho me esquecido muito e esquecendo eu faço coisas do arco da velha. Eu 

deixo coisas queimarem no fogo, deixar luz acessa, por isso que falo que essa 

criatura é meu presente do céu, porque tem momentos em que ela faz tudo. Até as 

coisas mais simples. Pra mim é muito importante relacionar as suas memórias 

pessoais com a geografia do bairro. Inclusive a gente usa gatilhos para isso, como 

caminhadas. E isso é um gatilho para que a memória floresce, aqui a gente já está 

em cima de um lugar muito especial pra você que morava na frente. Outra coisa que 

a gente usa também pra falar dessas coisas são fotografias. Ah, uma outra coisa 

que tenho uma tonelada de fotografias do bairro 

Pesquisadora: Mas são fotografias pessoais ou fotografias catalogadas para esses 

trabalhos que a gente tem falado? 

Uyvão: São fotografias que normalmente a gente usa. Fotografias que foram tiradas 

com objetivos geográficos. Eu lembro de umas que são bem flagrantes, onde está 

hoje o shopping da Lapa, havia ali uma indústria que ocupava exatamente a área. 

Então, está a foto da indústria, tá na rua, na esquina ali. São fotos da Lapa, tem a 

igreja, tem casa residencial, tem até o cemitério. Isso tem algum valor pra você? 

Pesquisadora: Tem, eu gostaria de ver sim, mas eu queria que a gente 

extrapolasse o conhecimento da geografia e falasse coisas que ativassem a sua 

memória em termos mais pessoais. Por exemplo, nas outras pessoas que eu 

entrevistei, elas tavam falando do carnaval aqui na Lapa, o carnaval da Lapa que 

você nem tchum, mas que para algumas pessoas era uma coisa grandiosa, inclusive 

a banda operária que fica em frente. então são coisas que pra outra importância. 

Uyvão: Eu lembro da banda. Inclusive até hoje sei onde ela está localizada ali perto 

dos ônibus. Mas realmente não estive ligado a ela. 

Pesquisadora: Olha, tudo bem. isso não tem uma coisa certa, mas não tem uma 

coisa errada. O que importa é o que marcou aquela época. Eu estou satisfeita com 
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os quintais grandes e as pequenas plantações, com os balões que o senhor lembra 

já a quantidade de balão que o senhor contou que foram 47 balões. 

Uyvão: Isso era realmente importante. Isso pode pôr porque é a expressão da 

verdade. Não sei agora que você me localizou melhor, porque estava estranhando a 

sua metodologia. Nunca tinha visto nada de semelhante a isso. Se você acha que 

vale a pena, você diga com franqueza, você tem interesse nisso? 

Pesquisadora: Em olhar esse material? Tenho sim. E aqui fala sobre seus amigos 

na época. Onde que eles moravam? 

Uyvão: Um deles morava na Rua Gago Coutinho, outro na Barão de Jundiaí.  

Pesquisadora: Onde elas ficam? 

Uyvão: Sabe, a Rua Clélia?! Sabe, claro! Não, a Tito (pausa para pensar). Bom, 

Rua Doze de Outubro, ponto de referência, umas 3 ou 4 quadras mais. Eu estudava 

no Campos Sales na Rua Doze de Outubro, não sei se você sabe, mudou a entrada. 

Primeiro ele estava na Clemente Alves. A escola tem mais de 100 anos? Acho que 

tem. 

Cuidadora de Uyvão: Não, vai fazer ainda. 1924. 

Uyvão: Começou ali na Clemente Alves, depois é que veio para Rua Doze. Quando 

ele veio pra Rua Doze, foi quando eu entrei lá. O que era o Campo Sales naquela 

época? Era um sobrado um pouco grande, mas que não tinha profundidade 

nenhuma, para fora daquela superfície de uma casa. Eram dois andares. Com o 

suceder do tempo, ele foi adentrando o interior e, assim, ele saiu da Rua Doze de 

Outubro e atingiu a Nossa Senhora da Lapa lá embaixo. 

Pesquisadora: Ele foi aumentando então? 

Uyvão: Progredindo para chegar ao ponto em nos dias de hoje são 7 andares, até 

onde está a faculdade. Então eu vivi lá, eu fiz o ginásio, colégio e dei aula 50 anos, 

então eu conheço todo esse percurso que ele fez no espaço pra sair de uma rua e 

terminar nos dias atuais. As modificações foram bastante, foram grandiosas. O que 

que eu posso te dizer do Campo Sales? Professores, eu sou professor de geografia. 

Quando eu me lembro quem tinha idade de quem começava a escolher a profissão, 

inclusive fiz uma porção de casa, de prédios, mas do ponto de vista da matemática 

eu não tinha vocação nenhuma pra ela e eu não era o aluno ruim. Não era o melhor 

da classe, mas era um dos melhores. Mais do que médio. Mas o que acontece, no 

decorrer das aulas eu fui aluno de um professor de geografia e esse professor de 
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geografia teve uma influência marcante na minha vida. Tive aula no ginásio, tive aula 

no segundo grau e como eu gostava das aulas dele achei que seria melhor, já que 

não tinha vocação pra matemática, fazer geografia. Agora um fato extremamente 

curioso, quando eu estava na quinta série, eu passei pra sexta, de todas as 

disciplinas que existiam que, não existem hoje (francês, latim, canto, música), a 

menor nota que eu tive foi na matéria geografia. E veja bem, é bem um outro fato, 

dei aula em meia dúzia de colégios e num dos colégios que eu dei, chamava Colégio 

Pequenópolis, eu dava aula lá no primeiro grau, dava aula também naquilo que viria 

ser o ginásio e me dei bem, gostava de lá. Eu estava ruim agora em termos de 

memória e precisei ir em um especialista, mas como estava esquecendo muito meu 

cardiologista disse que eu precisava ser consultado por um neurologista. Tudo bem, 

tá aqui o nome do cara e o endereço. Meu filho se interessou pelo fato, marcou uma 

consulta pra mim, dizendo que ele estava interessado que eu melhorasse (isso faz 

uns 20 dias, um mês). Sabe onde fica? Na Rua Spartacus, perto da Vespasiano. 

Então o que acontece, eu marquei a consulta e fui lá. Senta, espera, esperei 

bastante. Tinha pouca gente, mas ele era bastante demorado. De consulta particular 

ele me cobrou 550 reais, eu tenho plano de saúde, já pago mais de 1.200 reais. Eu 

chorei quando eu soube, porque meu filho pagou e não disse nada. Com o retorno 

dentro de 30 dias unicamente. Tudo bem até aí nada de extraordinário. Demora, 

demora, demora, espero. Abriram a porta, louvado seja Deus minha hora chegou. 

Abriu um cara de avental que faz assim: me dá um abraço. “Oi Vão, você aqui. Você 

está lembrado”?. Ele foi meu aluno, depois de mais de 40 anos ele lembrou. Achei 

uma coisa extraordinária. Um outro fato, o ápice da história é essa, ele foi meu aluno 

e agora ele é meu médico, pra ver como o mundo dá voltas que a gente nem 

consegue imaginar quais são. Outro fato semelhante a esse, a menos de um ano 

atrás eu estava no supermercado lá em cima e tô na fila, olho as pessoas, atrás de 

mim entrou um senhor. Chegou uma hora eu fiquei de frente pra ele e ele me disse: 

“Uyvão”. Quando trabalhei no escritório aqui, tomava conta de quem trabalhava no 

caixa, quem mexia com nota fiscal. Então, eu fiquei meio conhecido. Isso faz muitos 

anos, eu tinha por volta de 17 anos, pois você sabe que o cidadão me reconheceu? 

Se eu não participasse disso eu não ia acreditar. 

Pesquisadora: Então o senhor é uma personalidade conhecida aqui no bairro. 
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Uyvão: E olha, eu tenho a modéstia de dizer a você que muitas e muitas pessoas, 

eu não as conheço, mas muita gente me conhece. Como eu dei aula 49 anos e 

meio, rigorosamente, no Campos Sales, dei aula aqui na Água Branca, dei aula em 

3 faculdades, 6 colégios, milhares de alunos eu tive. Dava aula de manhã, de tarde, 

de noite. Quantas vezes eu entro na farmácia. 

Pesquisadora: E é reconhecido. 

Uyvão: Principalmente dos mais recentes.  

Pesquisadora: E se a gente for pensar, o que significa ser morador da Vila Romana 

naquela época, que que significava pro senhor comparado com outros bairros de 

São Paulo? 

Uyvão: Eu não conhecia outros bairros de São Paulo 

Pesquisadora: O senhor nunca saia daqui? 

Uyvão: Não, não é que nunca saia. Não tinha pra onde ir. o dinheiro era curto, pra 

começar. Eu disse pra você, é fácil de imaginar a situação. As poucas pessoas que 

existem na minha família, ela tem uma quantidade de filhos grande, mas são filhos 

que ficam aglomerados.  

Pesquisadora: Lembra da minha pergunta, que significava ser morador da Lapa e 

ser morador da Pompeia. 

Uyvão: Pra mim não significava nada. 

Pesquisadora: Não tinha diferença nenhuma? 

Uyvão: É, o que poderia haver de diferente era dentro da própria Lapa que é a 

City.  Sabe o que é a City? 

Pesquisadora: Mais ou menos, me explica. 

Uyvão: É uma empresa que adquiriu uns 10/15 quarteirões e que era só pra gente 

fila, só palacetes. Você vai na Rua Tomé de Souza, Duarte da Costa. No fim da Rua 

Tito, da Rua Coriolano, dali pra frente, você só vê aqueles casarões, com aquele 

jardim bem espaçoso, com as dimensões da casa enorme. A beleza, a qualidade 

artística das construções é uma outra Lapa. Ali sim... Mas eu morava num lugar 

onde era casa pobre, intervalo vazio, terreno vazio, rua que não tinha nem asfalto, 

muitas vezes a própria luz na rua não existia. Então veja como era difícil, a 

locomoção era carroça. 

Pesquisadora: Mas a época da carroça é nos anos 60 por exemplo? 
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Uyvão: Eu não sei, não lembro bem. Mas a própria condução só havia bonde na 

Rua Agua Cruz. Meu pai trabalhava e ele tinha que pegar bonde. De manhã ele 

acordava mais cedo pra descer a Catão e pra voltar tinha que subir. Depois veio a 

Rua Clélia, era dificuldade pra ir. Não estimulava, o ambiente não estimulava. 

Telefone era coisa de rico. Raríssimas eram as famílias que usavam telefone e mais 

raras ainda as que tinham carro, essas você contava nos dedos. Outra coisa, as 

motocicletas, no princípio, quase que nem existia, uma coisa rara. Bicicletas era 

mais comum, mas mesmo ela era usada de uma forma mais limitada.  

Pesquisadora: Você frequentava o parque da Água branca, ouvi falar que tinham 

bastante piquenique aqui ao redor do bairro. 

Uyvão: Não fazia nada disso. Não sei. Não sentia a menor necessidade disso. Por 

exemplo o parque da Água branca talvez já até existisse, mas eu nunca tinha ido. 

Acho que fui mais recentemente, talvez até com ela própria, mas não lembro disso. 

Na igreja, meu pais eram católicos por tradição, não frequentavam a  igreja. Morreu 

alguém a gente vai na missa, mas frequentar sistematicamente não fazia nada 

disso. Mas no futebol havia mais interesse.  

Pesquisadora: Como era os  nomes do time? Eu tô interessada em saber o nome 

do time do bairro 

Uyvão: Alviverde, era um time que jogava aqui perto de nós, na esquina aqui da 

cartão com a Tito. O Guaicurus jogava onde está hoje o hospital. 

Pesquisadora: E qual que você gostava mais? Quem era o melhor? 

Uyvão: Eu não tinha preferência, gostava por ser uma coisa em que eu via arte.  

Consegue lembrar o nome de algum jogador que te impressionava?  

Uyvão: Não, eu não tinha esse grau. 

Pesquisadora: Quem jogavam eram conhecidos seus, pessoas que você 

encontrava na rua? 

Uyvão: Cê podia encontrar.  

Pesquisadora: As rádios que movimentava? 

Uyvão: As rádios transmitiam jogos do Pacaembu, desses que a televisão passa. 

Mesmo porque você pagava e esses aqui se jogava no meio da rua... 

Pesquisadora: Bom, agora eu vou ter que me despedir… Muito obrigada, Uyvão, o 

senhor já colaborou muito com minha pesquisa. 


