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Resumo 

Este artigo refere-se ao projeto de pesquisa Práticas do Jornalismo Hiperlocal na 
Vila Mariana: um levantamento de pautas a partir da história oral e apresenta os 
resultados de uma investigação qualitativa com base em narrativas de moradores 
do bairro. Foi utilizado como método a história oral, com o intuito de resgatar 
fatos, memórias e registros de mudanças que aconteceram na região e cuja 
essência ou relevância despertam pautas de valor social e de interesse público para 
a comunidade. O trabalho, que enfatiza o valor da Vila Mariana para a zona centro-
sul paulistana e para a cidade de São Paulo, foi desenvolvido durante um ano. 
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Introdução 

O presente artigo, que se refere ao Projeto de Iniciação Científica (PIC) 

intitulado Práticas do Jornalismo Hiperlocal na Vila Mariana: um levantamento de 

pautas a partir da história oral, tem como principal objeto de estudo o jornalismo 

hiperlocal e, por meio de uma pesquisa qualitativa, levanta e elenca pautas 

jornalísticas de interesse público para a população da região da Vila Mariana. A 

pesquisa foi desenvolvida por meio de estudos documentais, levantamento de 

dados e, especialmente, da história oral. Todo trabalho foi realizado no período de 

um ano, entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2016. 

Na primeira fase, foi realizada uma pesquisa documental em que foram 

desenvolvidos estudos com fins conceituais sobre jornalismo, interesse público e 
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jornalismo hiperlocal, seguida por uma segunda fase, em que foi feito um 

levantamento de dados sobre a comunidade, seus habitantes e sua história. Nesta 

etapa, foram ouvidos alguns dos moradores ligados a esses temas, utilizando, como 

recurso para as entrevistas, a história oral. Essas histórias serviram de base para se 

propor pautas para alimentar a produção de jornalismo hiperlocal na região. 

A pesquisa aqui relatada teve como objetivo geral valorizar e resgatar a 

história do bairro a partir da memória dos moradores da região, aprofundando o 

conceito de hiperlocalidade no que diz respeito à Vila Mariana. Além disso, 

considerou-se como objetivos específicos (a) criar pautas jornalísticas de interesse 

público que possam subsidiar os veículos locais e hiperlocais e (b) colaborar com a 

produção de pautas para o Portal de Jornalismo da ESPM: Editoria Vila Mariana e 

demais publicações locais e hiperlocais que cobrem a região.  

 

História oral, histórias humanas e pautas 

 

Neste trabalho, optou-se por usar como base metodológica a história oral 

porque esse procedimento propõe proximidade com os entrevistados. Segundo José 

Carlos Sebe B. Meihy e Fabíola Holanda, a história oral valoriza a memória das 

pessoas e da comunidade:  

 

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 de 
condução das gravações com definição de locais, tempo de duração e 
demais fatores ambientais; transcrição e estabelecimento 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: 
15) 

  

Em outras palavras, a partir de uma gravação de áudio feita com o 

entrevistado e da transcrição em palavras escritas, gera-se uma documentação 

oral. Essas entrevistas são mais uma forma de tentar compreender o passado e o 

presente da comunidade a partir de um ponto de vista diferenciado: o olhar do 

cidadão que vive no bairro, testemunha da sua história, dos seus problemas, bem 

como das grandes vantagens de se viver na Vila. 
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Para uma boa apreensão das informações e dos relatos dos entrevistados, 

Mônica Martinez ressalta que o jornalista deve ter: 

 

Escuta atenta, sem demasiada interferência do entrevistador. O próprio 
recurso da gravação “(...) resulta numa alta fidelidade à fala do 
personagem, permitindo utilizar diálogos e expressões pessoais que deixam 
a narrativa saborosa, ajudando a compor a persona do indivíduo ou grupo 
social”. (MARTINEZ apud MARTINEZ, 2014: 80) 

  

Para a autora, é importante que, durante a entrevista, o entrevistador 

esteja atento a tudo que seu entrevistado está falando. Além disso, prestar 

atenção em como ele conta suas histórias e memórias; dessa forma é possível 

captar a essência desses acontecimentos.  

Um ponto alto do trabalho de campo foram, realmente, as entrevistas. De 

acordo com Meihy e Holanda (2007), algumas recomendações são fundamentais 

nesse processo, como a definição de espaço e tempo de entrevista; os cuidados 

com a intervenção e estímulos do entrevistador durante a conversa; especificar o 

tipo de relacionamento entre o entrevistado e entrevistador e mostrar a 

importância da fonte para o projeto. 

 De fato, esses fatores foram atentamente observados durante o processo 

de pré-entrevista e entrevista. Afinal, é importante seguir a vontade do 

entrevistado em relação ao espaço no qual se dará a entrevista. Ele deve escolher 

um lugar no qual se sente aberto e confiante para falar. Outro fator que pode ser 

estabelecido é transformar o cenário de entrevista em um local de conversa; isso 

cria condições tanto para o entrevistado como do entrevistador falarem sobre 

determinados assuntos. 

Pautas, no âmbito jornalístico, podem ser consideradas roteiros para que o 

jornalista organize as informações preliminares, dados e angulação de sua matéria, 

após escolher um tema de interesse público. É o que afirma também Thaïs de 

Mendonça Jorge: 

 

A pauta, como roteiro de uma reportagem ou de toda a edição, surgiu do 
processo de transformação dos jornais em empresa. Nas gráficas, pauta é o 
conjunto de linhas horizontais e paralelas produzidas no papel pela 
pautadora; fala-se em caderno pautado. Nas redações, a pauta é um 
instrumento de organização interna, que veio colocar ordem no caos que 
eram os jornais do século XIX. No Brasil, a partir da existência da pauta 
pôde-se esquematizar o fechamento, planejar a rotina dos jornalistas e 
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estabelecer padrões de produção de conteúdos e funcionamento das 
empresas. (JORGE, 2008:39) 

 

Portanto, as pautas indicadas por este projeto fecham os objetivos deste 

trabalho e abrem possibilidades para o jornalismo hiperlocal. Como essas pautas 

foram elaboradas a partir da memória dos entrevistados, elas tematizam assuntos 

que fazem realmente parte da vida de moradores antigos da região.  

Sobre esse aspecto, é importante ressaltar a importância da memória na 

reconstrução de um passado e que explica e se encaixa no presente. Segundo Ecléa 

Bosi, “os velhos são a fonte de onde jorra a essência da cultura”. A autora explica: 

 

O passado conserva-se, além de conservar-se, atua no presente, mas não 
de forma homogênea. De um lado, o corpo guarda esquemas de 
comportamento de que se vale muitas vezes automaticamente na sua ação 
sobre as coisas: trata-se da memória-hábito, memória dos mecanismos 
motores. De outro lado, ocorrem lembranças independentes de quaisquer 
hábitos: lembranças isoladas, singulares, que constituiriam autênticas 
ressurreições do passado. (BOSI, 1979: 48) 

  

 Sem as memórias, independente do tipo, a reconstrução do passado para 

entender o presente se torna difícil e superficial. Nas entrevistas, os entrevistados 

lembraram com facilidade sua vida na Vila Mariana. Brincadeiras, rotinas, 

programas. Falaram e compartilharam, com muita felicidade, determinados 

detalhes e acontecimentos no bairro.  

A polifonia no jornalismo é algo essencial. Esse reconhecimento é descoberto 

na tentativa de uma reconstrução do passado e das memórias. E tudo isso rende 

boas pautas.  

 

O jornalismo hiperlocal e interesse público 

 

O jornalismo, além de notícias com enfoque nacional e internacional, dá 

espaço para assuntos que também tenham relevância sobre determinada região ou 

bairro de uma cidade. A imprensa hiperlocal é uma forma de fazer jornalismo mais 

próximo da comunidade. Sendo assim, os temas pautados são mais específicos e 

focados em uma determinada população.  

Thaís Carbonell, ex-aluna de jornalismo da ESPM-SP, realizou um Projeto de 

Iniciação Científica sobre o jornalismo hiperlocal. No relatório final do trabalho, 
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ela comenta a respeito dessa nova forma de fazer jornalismo:  

 
Jornalismo hiperlocal é um fenômeno recente, ainda com escassa 
literatura e, também, pouca produção prática, mas desponta como uma 
nova opção de ação jornalística que mantém um relacionamento próximo à 
comunidade e utiliza a web para seu desenvolvimento. É uma nova forma 
de fazer jornalismo, mas com o antigo conceito de estar a serviço da 
sociedade. (CARBONELL, 2012: 38) 

 

A vantagem do hiperlocal é a proximidade entre os leitores e a notícia. As 

informações são reproduzidas sobre um assunto que irá afetar mais um 

determinado público. Histórias sobre uma pessoa ou um lugar de determinado 

bairro chamam a atenção e são de maior interesse de um delimitado grupo de 

pessoas. 

A imprensa precisa de um vínculo com a necessidade e interesse das pessoas 

em sua vida em comunidade. Como afirma José Coelho Sobrinho:  

 

O papel ideal do jornalista é apurar para publicar; é atentar para a 
veracidade e para a importância do fato para a sociedade. É verificar se o 
acontecimento que ele elege jornalístico tem componentes balizados pelo 
interesse público e conexão com os direitos do cidadão. (MORAES JÚNIOR, 
2013: 12) 

 

Um dos motivos de determinado fato se tornar notícia é ele ser de interesse 

público. Os jornalistas escrevem pensando em qual será seu tipo de leitor e como 

atrair sua atenção para o que está sendo contado. O interesse público é o que 

move um profissional do jornalismo a realçar certos acontecimentos. 

 Para escrever algo de interesse público, é necessário que o jornalista 

entenda o que isso realmente significa. Manuel Carlos Chaparro argumenta que há 

uma diferença entre interesse público e interesse do público. 

 

O interesse público, no entendimento que a ciência política lhe atribui 
(...), define bens imateriais indivisíveis, que pertencem a todos, ou seja, a 
uma totalidade dos unidos por valores-verdades em que acreditam. Valores 
concretos, como a Pátria, a Família, a Igreja, ou valores abstratos, como a 
Justiça, a Liberdade, a Igualdade, a Dignidade, a Honra, o direito à Vida e 
à Felicidade. Valores motivadores e justificadores das ações humanas, 
inclusive as ações de narrar e analisar as coisas da Atualidade, que 
pertencem ao jornalismo. (CHAPARRO, 2012: 08) 

  

Em outras palavras, o interesse público é construído a partir de valores 

concretos de uma comunidade. Uma das grandes dificuldades do jornalista, porém, 
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é reconhecer quais são os valores da sociedade para a qual ele escreve e, a partir 

delas, narrar acontecimentos de forma clara e que interesse seu público alvo.  

É possível compreender que, de forma prática, o interesse público não é algo 

isolado daquilo que afeta cada cidadão e uma comunidade em geral. Todo 

jornalista deve ter a preocupação de escrever sobre assuntos que tenham 

relevância para seu público.  

Na imprensa hiperlocal, esse objetivo é o mesmo e ainda mais específico. 

Cada bairro tem a sua história, seus tipos humanos, costumes e interesses. Uma 

comunidade de determinada região de São Paulo é apenas uma pequena parte da 

população, mas é um grupo mais específico. Um jornalista que escreve para um 

veículo hiperlocal deve se aprofundar ainda mais e entender os valores e princípios 

daquele bairro. 

O fato de haver uma maior preocupação do jornalista sobre apenas uma 

região, conhecer as pessoas para quem está escrevendo, desencadeia outra ideia 

do hiperlocal. Há uma valorização do jornalismo como uma forma de aproximar os 

cidadãos com o próprio local em que vivem.  

O jornalismo hiperlocal propicia um maior espaço para a humanização. A 

proximidade da matéria com o leitor é atingida pelo reconhecimento do leitor com 

a personagem e com o acontecimento que está sendo retratado. Para Criselli 

Montipó, as narrativas humanizadas são: 

 

Aquelas que priorizam um jornalismo produzido com vidas e privilegie a 
busca de múltiplas vozes e olhares. Ou seja, quando o jornalista coloca-se 
a serviço, atendendo ao seu compromisso social, vai buscar os fatos e os 
relata como histórias ricas em informações – que podem ser impressões, 
detalhes, sensações, emoções – com o intuito de subsidiar seu público para 
a compreensão, para que tenha uma posição sobre o assunto. O relato 
jornalístico humanizado é também aquele que não busca disseminar 
preconceitos, mas compartilhar sentidos, valores universais. (MONTIPÓ, 
2011: 04) 

 

 Todos os acontecimentos relatados por jornalistas envolvem pessoas. No 

hardnews, porém, o fato de elas serem seres humanos, assim como os leitores ou 

pelo jornalista que está escrevendo a matéria, ela vira um personagem superficial 

e distante do seu público. É importante valorizar a vida, humanizar o personagem 

que está sendo retratado. O jornalista deve apurar seus fatos e assegurar que a 

polifonia esteja presente no seu texto e que ele abordou personagens e dados 
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suficientes para aprofundar um tema. O jornalismo hiperlocal dá um espaço maior 

para essa valorização do personagem.  

Hoje em dia, a imprensa local passa a ganhar relevância no cenário 

jornalístico. Mesmo que ainda não haja muitas pesquisas e fontes sobre o assunto, 

alguns autores reconhecem a importância desse tipo prática. Segundo Vitor Amaral: 

 

Só aparentemente o enfoque mediático é global. Mas, teoricamente, por 
via da self-mass-communication essa contradição esbate-se. Sabemos mais 
hoje de realidades locais e regionais do mundo que há uma década. Deve-
se aos media, sim. Mas deve-se também aos cidadãos mais atuantes. O que 
antes era visto como massa indeterminada de recetores passivos – o 
público – tem hoje um papel proativo de reflexão partilhada e emissão de 
discursos concorrenciais. (AMARAL, 2012:5) 
 

 Uma das características do jornalismo hiperlocal é que o leitor participa 

e colabora mais intensamente na facção das notícias.  

Com o desenvolvimento das mídias digitais e das redes sociais, há uma 

aproximação do mundo por meio das notícias. No Brasil, por exemplo, as pessoas 

sabem dos principais acontecimentos no Oriente Médio e vice-versa. Segundo 

Cândida Emília Borges Lemos e Reinaldo Maximiano Pereira:  

 

Em um momento quando há uma tendência de homogeneização das 
identidades globais, de mundialização das culturas e da intensificação dos 
fluxos informacionais, surge o contraponto, a valorização do local, como se 
o cidadão, frente a tanta diversidade cultural e de valores, buscasse uma 
ancoragem na qual possa se referenciar e se identificar. (LEMOS; PEREIRA, 
2011:3) 

 

Falta, no mundo de hoje, esse sentimento de união e há um excesso de 

massificação da informação. O jornalismo hiperlocal tem a capacidade de, já que 

trabalha com notícias mais próximas ao leitor, humanizar os acontecimentos e 

histórias que estão sendo contadas. 

Cada vez mais o público se sente e, de fato, está mais próximo e atuante no 

jornalismo. A facilidade que as pessoas têm de participar da imprensa, 

proporcionados pelos novos recursos digitais, fornece uma nova função ao público: 

exercer sua cidadania. Moraes e Adghirni comentam: 

 

O direito de participar, um dos elementos centrais da cidadania, ganha 
novos espaços à medida que a internet se incorpora avidamente ao nosso 
cotidiano. Os seus usos sociais imprimem novos contornos à noção de 
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cidadania, de público e de consumidores, interligando essas três noções. 
(MORAES; ADGHIRNI, 2011: 07) 

 

A colaboração dos leitores nos veículos de comunicação, logo, influencia na 

sua cidadania. A internet facilita a participação das pessoas e, com essa 

colaboração, os leitores estão cada vez exercendo seu papel e sendo vistos pelo 

resto da sociedade. Uma área fértil para isso é o jornalismo hiperlocal que, 

segundo Catarina Rodrigues: 

 

Está circunscrito a uma área delimitada, os conteúdos destas plataformas 
centram-se, normalmente, nas vivências daquele local, até porque, na sua 
grande maioria, vão ser consumidos por indivíduos daquela comunidade. 
(RODRIGUES, 2012: 194) 

 

Os recursos digitais e as mídias sociais influenciam, enfim, o fazer 

jornalístico hiperlocal. Ainda mais aprofundado, o interesse público de uma 

determinada comunidade precisa ser muito bem estabelecido para a notícia ter 

relevância para essas pessoas. 

Na Vila Mariana, bairro da zona sul de São Paulo, há alguns veículos 

hiperlocais em diferentes suportes: impresso, internet e até mesmo televisão. 

Entre eles, está o Pedaço da Vila, jornal que está presente em muitos 

estabelecimentos do bairro e também possui um site no qual os leitores podem 

mandar histórias e entrar em contato. Além desse, o Guia do Pedaço, O Vila 

Mariana, a Folha da Vila, o Villa Marianna e a TV Assim são veículos que cobrem o 

que acontece na região.  

Esses são apenas alguns veículos do bairro e a quantidade de jornais da 

região mostra como os cidadãos da Vila tem uma boa proximidade com o local. De 

alguma forma, essas notícias escritas na imprensa local influenciam as pessoas do 

bairro.  

 

A Vila Mariana e o jornalismo comunitário 

 

A Vila Mariana é um bairro da Zona Sul de São Paulo, muito conhecido por 

ser um dos mais boêmios da cidade. Mas, por trás disso, existe uma história. Muitas 

coisas já aconteceram na região, pessoas de importância pública passaram pelo 

bairro e a Vila tem uma relevância história para a cidade de São Paulo. 
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O nome do bairro tem uma explicação, segundo Pedro Domingos Masarolo 

(1971). Em 1885, Carlos Eduardo de Paula Petit se mudou para a região e casou 

com a professora Dona Maria. Depois de um tempo, Carlos conseguiu um lugar para 

abrir uma escola pública na qual sua esposa começou a dar aulas para crianças do 

bairro. Masarolo conta: 

Tratou êle (Carlos Petit) em seguida de dar uma denominação ao bairro, 
que ainda não tinha nome, o qual fosse efetivamente conhecido, e 
querendo também prestar homenagem à sua mãe e a sua esposa, juntou o 
nome das duas, Maria e Ana, formando um só, recebendo assim a Vila a 
designação de “Vila Mariana”, com dois "i" e dois "n", como se usava então, 
e até agora o bairro conserva esse nome, porém simplificado na nova 
ortografia. (MASAROLO, 1971: 39) 

  

Hoje em dia, o bairro é muito querido por seus moradores e por todos que 

frequentam a região. Em setembro de 2014, a revista Veja São Paulo listou 25 

razões para amar o bairro. Pizzarias, bares, churrascarias, lanchonetes, 

restaurantes, em geral, são atrativos que marcam o local. Mas além da sua área 

gastronômica, a cultura e o lazer caracterizam a região. 

Segundo o Programa Patrimônio e Referências Culturais na Subprefeitura da 

Prefeitura do Município de São Paulo, o distrito da Vila Mariana foi formado em 

1820. O principal fator de crescimento do bairro foi, em 1887, a fundação do 

Matadouro Municipal, atual Cinemateca Brasileira, que atraiu população e comércio 

para a região. Sobre a construção do Matadouro Municipal na Vila, Masarolo 

registra: 

Com a mudança do Matadouro Municipal para a Vila Mariana, vieram 
também numerosos italianos do Sul da Península que faziam o comércio de 
miúdos de boi por meio de carrocinhas apropriadas, leves, puxadas por um 
só animal e que anteriormente residiam no bairro do Bexiga, nas 
imediações do antigo Matadouro. Faziam eles esse comércio em quase 
todos os bairros da capital daquele tempo. (...) Agora a matadouro, com 
mais capacidade de matança, com maior produção de miúdos, animou os 
"tripeiros" aqui estabelecidos a chamarem mais patrícios da longínqua terra 
para também virem aqui dedicarem-se no mesmo ramo de comércio que, 
diga-se de passagem, era bem lucrativo. Assim, nos anos que se seguiram 
muito aumentou o número desses italianos residentes no então bairro do 
Matadouro. (MASAROLO, 1971:49) 

 

  

Mas não foi apenas o Matadouro que ajudou no desenvolvimento da região. 

Entre 1886 e 1888, foram instaladas, respectivamente, as oficinas da Companhia e 
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uma fábrica de fósforo, que funcionou durante 32 anos, no bairro. Sobre a fábrica 

de fósforo, Marsolo diz:  

 

Era a única indústria existência além da Fábrica de Cerveja lá no Largo 
Guanabara. Ocupava ela na Rua Domingos de Morais, entre as Ruas França 
Pinto e atual Joaquim Távora. Em profundidade tinha mais ou menos 150 
metros. Nela trabalhavam umas 50 pessoas, entre homens, mulheres e 
crianças.  (Idem: 48) 

 

Essas instalações, que eram importantes para a cidade, foram o motivo 

principal da construção da via-férrea e o funcionamento de um bonde na região, 

que conectava São Paulo e Santo Amaro. Essas construções atraíram, a partir de 

1900, imigrantes portugueses, italianos e alemães, que se dedicavam ao cultivo de 

flores e hortaliças. 

  O bairro oferece muitos serviços para essas pessoas. As estações de metrô 

Ana Rosa, Vila Mariana e Paraíso são fatores que tornam a Vila um bairro muito 

acessível e prático para seus moradores, turistas e pessoas que trabalham na 

região.  

  Por ser um bairro agitado, mas, antigo e com raízes históricas, seus 

moradores têm uma proximidade mais profunda com a Vila que com qualquer outra 

região. Ao pautar a Vila, o jornalismo termina por ganhar prestígio junto à 

população. 

    

Vila Mariana em pauta: da história oral ao jornalismo hiperlocal 

 

O jornalismo traz ao público histórias e relatos de interesse público. O 

noticiário do dia a dia, as pautas dos telejornais e radiojornais são prova disso. 

Entretanto, o público pode ser também fonte de relatos para a imprensa, 

sobretudo, para o jornalismo local e hiperlocal. A seguir, apresentamos fragmentos 

de entrevistas com cidadãos comuns, moradores da Vila Mariana, que contaram 

suas histórias de vida e resgataram memórias que têm do bairro. Além disso, eles 

fizeram uma comparação entre o passado e o presente da região. 

No relatório que originou este artigo, para cada fonte, houve uma 

apresentação do personagem com uma breve descrição de seu papel no bairro; 

foram transcritos uma pré-entrevista com dados mais focados na história da 

pessoa, como data e local de nascimento, família e como chegou à região. Em 
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seguida, no relatório, foram transcritas as entrevistas, que tematizam assuntos 

relacionados ao bairro.  

Também no relatório, depois de cada entrevista, foi apresentado um 

levantamento de possíveis pautas, realçando os temas sugeridos e abordados na 

fala de cada um dos cidadãos. Esse processo constitui a intenção mais formal do 

PIC, empenhado em elencar pautas jornalísticas de interesse público para a 

população da região da Vila Mariana. 

Os entrevistados, todos com mais de 75 anos e antigos moradores da Vila, 

são os protagonistas dessas histórias. Propor pautas a partir de suas histórias é, 

afinal, confirmar o que diz Bosi (1979: 48): “o passado conserva-se, além de 

conservar-se, atua no presente”. 

Sílvio Rizzo é um personagem relativamente conhecido na Vila Mariana. Foi 

por conta dessa certa popularidade que conseguimos chegar até ele. O sapateiro 

foi citado no grupo do Facebook Vila Mariana Amo Você. Nas conversas, ele falou 

da sua relação com a família e contou muito dos últimos 60 anos da vida do bairro: 

 

Eu conheço pouco da vila, mas conheço da mudança. Eu trabalhei muito, 
não tive tempo para ficar andando pelo bairro. Mas conheci muitos lugares 
e depois de velho não tenho tempo nem capacidade para fazer muita 
coisa. Vim pra cá em 1949, pouco tempo, né? Então as coisas mudam, tudo 
passa, estamos passando ainda, porque ainda não morri. Os clientes falam 
que faço milagre, mas eu não morri ainda. (...) A urbanização mudou 
bastante, houve uma serie de mudanças. A rua aqui ainda era 
paralelepípedo, mas calçaram as ruas. Eu sou do tempo que jogava bola 
aqui no Olímpicos, atrás do Colégio Bandeirantes. A Avenida 23 de Maio 
não existia, era um vale que tinha vários campos de futebol. Tinham três 
times que eu conheci; o Independência, o Atlético Paraiso e outro que era 
famoso, mas tem coisas que a gente vai esquecendo. Eu vi, também, a 
inauguração do Ibirapuera, em 54. 
No centro do Largo Guanabara, que era em frente ao metro Paraíso, tinha 
a Igreja Santa Generosa, hoje essa paisagem não existe mais. A igreja 
mudou de lugar, foi recuada para a Avenida Bernardino de Campos, 360, e 
agora o que fizeram ali? Só uma saída do metro. Antes não existia o metro, 
ele é relativamente novo, 30 anos. Então, ali que era o largo mudou muito.  
Um lugar que sempre, quando meus filhos eram jovens, crianças, iam 
brincar era no Largo Ana Rosa, que também não existe mais. Antes não era 
isso que é hoje. Atualmente, tem o calçadão, uma série de mesinhas, 
acabou virando coisas de bar, antigamente, a gente podia brincar lá, era 
gramado e isso mudou muito. (...) 
Antes do metrô, existiam os bondes. Onde eram casas baixas, hoje tudo 
virou prédio. Aqui na rua só restou essa casa (se referindo à sua 
sapataria), o restaurante da frente e a farmácia de manipulação. Na 
região, existiam muitos árabes, sírios, turcos, aqui era uma zona deles, e 
hoje eles sumiram daqui. Então a coisa foi mudando, evoluindo de uma 
maneira e que a gente não sabe mais se está melhor ou pior agora. Para 
mim, é a mesma coisa, só mudou esteticamente, isso mudou muito. Muitos 
prédios. Onde é esse prédio em frente (apontando para o edifício), eram 
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lojinhas e acabou. Não são construídos mais prédios que deem a chance de 
colocar alguma coisa embaixo. Não tem mais loja. Se alguém quer uma 
loja tem que ir ao shopping; tem poucas lojas de rua. E no shopping os 
preços são abusivos, você não tem como competir ou montar um negócio lá 
dentro. Uma sapataria, por exemplo, não é possível, porque o aluguel 
“come” tudo. Isso é ruim, pois acaba com o pequeno comercio, ele vai 
deixando de existir. E assim vai mudando, tudo muda.  
Tinham bastantes casarões, casas para morar mesmo, com jardim, 
cercado. Onde fica a farmácia, eles cercam a casa, mas no lugar do jardim 
virou estacionamento. Na Rua José Antônio Coelho, a única casa bonitinha 
virou uma pensão. (BIANCHI, 2016: 29, 30, 31) 

 

Temas como a segurança e verticalização do bairro são recorrentes na sua 

fala e inspiraram pautas cuja preocupação foi descobrir como o aumento da 

criminalidade afeta a vida dos cidadãos da Vila Mariana e como o alto índice de 

verticalização altera a paisagem da região. 

Dalva e Rondival Carrara formam um casal que vive e aprecia o bairro. 

Rondival Carrara começou a morar na região depois que conheceu sua atual esposa, 

Dalva. Casados há 59 anos, vivem no mesmo apartamento na Vila Mariana há 43 

anos. No bairro, eles moram perto de toda sua família e têm uma vida sossegada. 

Na entrevista, ele relata programas que antes eram possíveis de realizar na 

região e que hoje não existem mais. Dalva resgata o tema de parteiras na Vila. 

Esses assuntos motivaram pautas cuja angulação indicou entender como a mudança 

na parte cultural do bairro e buscar histórias de parteiras que viveram da região.  

 Segundo ela: 

 

Eu sou da Vila Mariana. Nasci e morei aqui, na Rua Paula Nei, perto do Lar 
Brasileiro. Quando eu tinha uns oito anos, fui morar na Rua Conselheiro 
Rodrigues Alves, depois fui para a Vila Clementino, na Rua Coronel Lisboa, 
e quando casei fui para o Planalto Paulista. Depois fomos para a Vila 
Prudente, porque ficava perto do trabalho dele. Mas aí voltamos para a 
Rua Paula Nei, mesmo que ele continuasse no trabalho dele. A Vila Mariana 
é um bairro bom, né? Essa é a região que mais gostei de morar. Aqui é 
perto de tudo; em um instante estamos na Avenida Paulista, Moema.  
Nasci com parteira, na minha casa, que morava na Rua Vergueiro, chamava 
parteira Rosa3. Foi em uma terça-feira de carnaval. Aí aconteceu que ela 

                                         
3 Foi em 1887 que a parteira Josefina Padovani Nosé chegou ao bairro, junto com seu marido, Luiz 
Nosé, e seu filho, Pedro Nosé. “Radicados em nosso bairro, D. Josefina logo inicia a sua nobre 
profissão, atendendo os moradores de Vila Mariana, lugares próximos e também a Vila de Santo 
Amaro. Antes aqui só havia mulheres práticas nesse mister que, naturalmente, muitas vezes punham 
em risco a vida das pacientes e das crianças que iam nascer. Atendendo em qualquer dia e a 
qualquer hora da noite, com qualquer tempo, naquela época de condução difícil e em viagens 
perigosas, nunca deixou de socorrer quem precisasse de seus serviços e de sua capacidade 
profissional, mesmo aqueles que nada podiam pagar. Muita gente de hoje não sabe que esta mulher 
prestativa e competente foi a primeira parteira do nosso bairro, ao qual serviu até o ano de sua 
morte - 1911”. (MASAROLO, 1971: 57) 
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estava pensando na festa de carnaval e não segurou meu umbigo direito; 
ela amarrou frouxo. Minha avó que estava em casa, junto com a minha 
mãe, passou no bercinho e falou: Nossa como essa menina tá pálida! 
Naquele tempo usava cueiro, então o bebê ficava todo amarrado. Quando 
minha avó me tirou do bercinho viu que eu estava toda cheia de sangue. Aí 
meu pai teve que correr atrás de médico, pra consertar. Mas imagine, fui 
nascer logo em uma terça-feira de carnaval. Somos três irmãs, só a mais 
nova que nasceu no hospital, porque antes era tudo com parteira.  
(Idem:38) 

 

Rondival também tem seu testemunho sobre a Vila: 

 

Há muito tempo, a gente frequentava bastante os cinemas que tinham aqui 
na Vila. Tinha o San Remo, era entre a Rua Joaquim Távora e o Banco 
Bradesco; o Cine Fênix ficava onde hoje é a Caixa Econômica aqui na Rua 
Joaquim Távora; o Sabará ficava no lugar do Pastorinho, na Rua Domingos 
de Morais; e o Cine Cruzeiro era onde é o Pão de Açúcar, na Rua Rodrigues 
Alves. Você não conheceu nenhum deles, né? Mas era bem gostoso, esse 
negócio de bairro é muito bom. Mas agora acabou tudo isso. Têm só alguns 
cinemas por aí, mas não me atraem, por vários motivos. Não que o cinema 
não seja bom e nada disso, mas não tenho mais vista pra ficar vendo tanta 
coisa. Era um bairro gostoso, tranquilo, tinham quatro cinemas aqui na 
redondeza. E hoje a gente não vê mais isso, mas, como eu disse, continua 
um bom bairro. (Idem: 41) 

 

Gustavo Ipolito está no bairro desde que nasceu, em 1939. Viveu sua 

infância em uma casa e compartilhou com seus vizinhos, que eram seus amigos, 

muitas histórias que hoje constituem boas memórias. Vive com a esposa, Leonor, 

em um apartamento da Rua Humberto Primeiro, e se sente feliz e privilegiado em 

morar em um bairro como a Vila Mariana. 

Brincadeiras de criança e lugares que antes eram chácaras e agora são 

prédios, bem como a modernização da região são temas recorrentes em sua fala e 

que orientam pautas que permitem fazer uma comparação entre brincadeiras das 

crianças hoje e no passado.  

Além disso, suas histórias serviram de base para pautar como as antigas 

chácaras cultivavam plantações e descobrir pessoas que hoje ainda plantam frutas 

ou hortaliças: 

 

Domingo, tinha uma senhora que fazia pastéis deliciosos, então a gente 
ficava louco para comer o pastel. Tinha uma, que a geladeira dela era com 
pedra de gelo, então toda manhã passava o caminhão com gelo para deixar 
a pedra de gelo pra ela. Aí, às vezes, a gente ia lá, dava uma cutucada, 
cada um arrancava um pedacinho de gelo para ficar chupando. Ou, quando 
a gente via o caminhão, a gente quebrava um pedaço de gelo de lá. Ah, 
era coisa de criança assim, mas era tudo muito gostoso. A gente se divertia 
com muito pouco, mas todo mundo era feliz. 
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Um tinha pé de mexerica na casa e quando dava mexerica, todo mundo 
comia. O outro tinha uma pitangueira, eu só aí que fui conhecer a pitanga. 
No Nordeste, que a pitanga era famosa, mas quando dava a pitanga lá, 
todo mundo ia comer, era um negócio... E não tem hoje, hoje é diferente. 
Hoje não tem quintal, não tem mais árvores. Antes eram árvores 
frutíferas, todo mundo tinha um pé de laranja. Quando eu mudei daqui, já 
adulto, fui morar no Jardim da Saúde. Minha casa era grande e no fundo da 
casa tinha um pé de bananeira. Quando entramos lá, que compramos a 
casa, tinham já dois cachos de banana. Então eram coisas que hoje não 
existem mais. Hoje não tem mais nada disso. 
Tinha gente que fazia sua horta em casa, sabe? Jardim era a horta, pé de 
couve todo mundo tinha. Hoje é difícil isso. A vida era muito externa, a 
gente ficava muito na rua, tomava muito sol. Isso também ajudava que 
ninguém ficava doente, era difícil ter um resfriado, uma gripe. Ninguém 
vivia agasalhado, então, às vezes, as mães falavam: não menino, vem aqui 
por uma camisa, tá frio, tá chovendo. E, pra nós, era tudo farra, era 
calção e pé no chão, isso era muito gostoso, muito gostoso mesmo. (Idem: 
52) 

 

Ebe Fausto, formada em medicina pela Escola Paulista de Medicina, veio 

para o bairro em 1949, logo após o seu casamento com Ernesto Fausto. Foi em uma 

casa na Rua Professor Francisco de Castro que ela e o marido criaram os seus seis 

filhos. Hoje, ela vive em um apartamento na Rua Gandavo junto com uma de suas 

filhas.  

Ebe conta como se deu a modernização do bairro voltada para a Escola 

Paulista de Medicina e para o Hospital São Paulo. Além disso, comenta sobre 

principais diferenças entre morar em casa e apartamento. 

Esses temas inspiraram pautas em que propusemos conversar com ex-alunos 

da Escola Paulista e capturar o olhar dessas pessoas sobre as histórias do bairro. 

Além disso, a fala de Ebe inspirou pautas que discutissem as principais diferenças, 

para idosos, entre morar em casa e prédio.  

 

Quando eu morava na rua eu conhecia todos de lá. Tem gente que acha 
que apartamento é mais fácil de fazer amizade, mas é uma vida mais 
reclusa essa de apartamento. Quando morava na casa, meus filhos 
brincavam muito na rua. Era uma rua quietinha. Então, eles jogavam bola 
na rua. A gente conversava muito mais com a vizinhança do que aqui no 
prédio. Aqui, a gente entra, fecha a porta e não vê mais ninguém. Não sei 
se todos os prédios são assim, mas esse é. Eu converso com todos, às 
vezes, no elevador, mas é uma conversa rápida, um cumprimento só e 
nada mais. 
É muito diferente da vida de uma casa, né? Parece que é. Mas não sei se é 
por ser meu estilo ou o que mais acontece. Mas eu, lá na rua, eu me 
identificava, conversava com meus vizinhos com muito mais facilidade e 
até hoje são meus amigos. A vizinha do lado é filha de uma moradora que 
foi minha vizinha, aliás, neta. A avó e o avô moravam na casa, a mãe 
também e depois que casou ela herdou a casa dos avós e dos pais e mora lá 
ate hoje. E não quer sair.  
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Parece que agora tem uma companhia que tá querendo comprar a minha 
casa e mais várias. (Idem: 60) 

 

As pautas, elencadas com base nos relatos dos entrevistados, enfim, tratam 

de diversos aspectos. Como muitos relacionam a vida do bairro no passado e no 

presente, essa comparação é importante de ser ressaltada e virou tema de muitas 

pautas. 

 

Considerações Finais: histórias que caminham juntas 

Sílvio Rizzo, Rondival e Dalva Carrara, Gustavo Ipolito, Ebe Rossetti. Os 

personagens entrevistados possuem um passado em comum, mas cada um retrata 

suas experiências de maneira diferente. São lembranças e memórias que, juntas, 

ressalvam qual era a essência da Vila Mariana; o que as pessoas mais gostavam de 

fazer, quais eram os programas que hoje não podem mais ser feitos, qual é a maior 

saudade do bairro de cada um. 

 Seus relatos mostram lembranças e pensamentos. Alguns afirmaram que não 

eram os melhores para falar sobre o assunto, mas, sem perceber, suas histórias 

ajudam a moldar o que foi o passado da Vila. Eles são os protagonistas das suas 

próprias histórias e, por serem cidadãos que há muito tempo vivem na região, 

possuem propriedade para falar sobre o assunto. Além disso, são eles que trazem à 

tona assuntos que são de interesse público para os moradores da Vila, e isso 

alavanca o jornalismo, principalmente o jornalismo hiperlocal. 

 Ao falar sobre a arte de tecer o presente, Cremilda Medina (2003: 60) 

realça que “os afetos tecem redes surpreendentes de sobrevivência”. A vida é feita 

de afetos, de acontecimentos que a determinam e isso é nítido nos relatos dos 

entrevistados. Medina ainda afirma a existência da respiração social, que ela 

“reflete os anseios profundos e desenha identidade” (Idem). 

 Separadas, as histórias de Sílvio, Rondival e Dalva, Gustavo e Ebe são 

importantes e possuem relevância para a reconstrução do passado. Porém, juntas, 

suas histórias trazem um cenário diferente e único. Elas mostram como a sociedade 

é complexa, como cada um possui suas vontades e opiniões, embora juntas as 

pessoas tenham uma mesma “respiração social”. 
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É interessante que, em alguns relatos, os entrevistados comentam sobre os 

mesmos aspectos do cotidiano na Vila. Por exemplo, um tema recorrente são os 

limites da segurança e a falta de sossego que o crescimento urbano implicou para a 

região. Isso mostra como existem assuntos que estão em pauta na vida dos cidadãos 

e que devem ser tratados pelo jornalismo como uma relevante questão de interesse 

público.  
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