
A Vida da Beatriz no 
Tempo e no Espaço



Linguagem Multimodal – imagem e texto

Gostei de várias partes do livro, 

mas a parte que mais me 

emocionou foi quando Joaquim 

recebe a carta dizendo que a 

família ia morar com ele.

Ele fica tão emocionado e feliz 

que fecha os olhos e acaba 

falecendo.

Isso me fez lembrar um pouco da 

felicidade que minha vó de Minas 

fica quando chegamos e a tristeza 

que fica quando vamos embora. 

Varias vezes choramos e ficamos 

com saudade de estar juntos de 

novo.



Introduction

My interviewee is my grandmother. Her name is Edna 

Levenhagen. She is 69 years old. She had a small store 

in the past. She doesn’t work now. One of her favorite 

free time activity is walking in the water fountains 

park. She doesn’t have hobbies but she love dogs and 

she take care of her tree dogs. She also like pictures 

and has a lot of portraits. Something curious about her 

is that she is very popular on the city and she talks 

with everyone.



Entrevistada: Edna Marcia Levenhagen 

a. Em que ano e local o(a) senhor(a) nasceu? 1951

b. Onde passou sua infância? Passei minha infância em Caxambu, Minas Gerais.

c. A época de sua infância era diferente da de hoje? O que mudou para melhor? E para pior? Na minha infância 

brincávamos muito na rua, não tinha asfalto, as mães ficavam olhando os filhos e conversando na calçada,  

a gente brincava de bolinha de gude, passa anel, pular corda, nas férias íamos para fazenda.

Mudou muito, por que hoje as crianças ficam muito com celular na mão e nos jogos de video game, criança 

tem que praticar esporte e aproveitar a infância.

d. O que permanece igual até os dias atuais? 

Acho que é a familia ela permece para sempre, alicerce de tudo. Isso tem que fazer parte e não pode acabar 

nunca.

e. O senhor(a) guarda algum objeto/foto/roupa/etc., de valor emocional, do seu passado? 

Guardo muitas fotos e algumas louças da minha querida mãe. Fiquei com algumas coisas dela.

f. Por que este objeto/foto/roupa/etc. é importante para o senhor? 

Porque foi da minha mãe e me traz muita saudade.

g. Qual acontecimento do país o senhor (ou a senhora) mais se lembra? Por quê? *Se o entrevistado não guardar 

algo material, peça para ele falar sobre alguma lembrança

Guardo na memória o voto feminino, a liberdade e conquista feminina.



Picture with Interviewee



História do Bairro

Vila Gumercindo

Vl. Gumercindo, a Vila Gugu como os moradores (inclusive eu) costumam chamar.

Por que esse nome? Existem duas versões que o justificam;

A primeira é que o imperador dom Pedro II deu a um soldado chamado Gumercindo as terras 

da região como prêmio por sua participação na Guerra do Paraguai (1864-1870). O soldado 

pertencia ao Regimento dos Voluntários da Pátria, e esse regimento saiu de São Paulo com 

cerca de 800 homens e apenas 85 retornaram.

A segunda versão diz que na área existia uma fazenda com um capataz chamado 

Gumercindo, que entregava leite para as famílias dos arredores.

Onde esta localizada?

A Vila Gumercindo está dentro dos limites das ruas Santa Cruz, Dom Bernardo Nogueira, 

Santo Irineu e avenida do Cursino.

O primeiro terreno vendido do bairro tinha dez alqueires e custou dez contos de réis. A 

negociação foi registrada em 23 de fevereiro de 1895.



Nome das Ruas

Entre 1929 e 1930 foram dados nomes a diversas ruas. A maioria homenageia membros da 

Igreja Católica, principalmente os primeiros bispos brasileiros: dom Pero Sardinha, dom Pero 

Leitão, dom Silvério Pimenta, dom Bernardo Nogueira, dom Manuel da Ressurreição, dom Lucio 

de Souza, dom Pedro Silva, dom Antonio Barreiro, entre outros.

A primeira casa foi construída no lote 20 da gleba “O”, com frente para a rua dom Antonio 

Alvarenga, antiga rua 10. A metragem da casa era de 14 metros de frente por 41 de fundo e o 

comprador foi Carlos Toth.

Povoamento

Na década de 30 o bairro começou a ser povoado por alemães. Depois vieram portugueses, 

italianos e japoneses.

Mudanças

Na década de 50 o bairro ainda não era asfaltado, não tinha água e esgotos, nem iluminação

pública e centros de saúde e escolas. Isso só foi conquistado após um grupo de moradores

fundarem a associação de nome Sociedade Amigos da Vila Gumercindo, essa entidade passou a 

funcionar como uma prefeitura, recebendo as reclamações dos moradores e encaminhando-as 

para os órgãos competentes.

A Vila Gumercindo não possui um ponto turístico mas, estamos muito proximo ao Museu do 

Ipiranga, onde as pessoas costumam ir com a familia aos finais de semana.

Sociedade Amigos da Vila Gumercindo - 1952

Armazém – Rua D. Sebastião do Rego, 380

Residência primeira metade do Século XX

Rua José Antônio Maver



Localização do Bairro Mapa da Vila Gumercindo

Imagem Satélite da região da Vila Gumercindo



Ponto Turístico

Templo na Av. do Cursino, 753

A Vila Gumercindo é um bairro muito residencial e comercial 

sem pontos turísticos. Mas aqui perto de casa na Av. Cursino, 

tem um templo que poderia ser considerado um ponto turístico 

por ser diferente pela arquitetura contrastando com os prédios 

do bairro. Lá, as pessoas se vestem com trajes típicos, falam 

japonês e fazem rituais da religião Budista.

É a matriz da Missão Sul-Americana Nambei Honganji da escola 

budista da Terra Pura (Jodo Shinshu) da Ordem Budista Shinshu

Otani.



Notícias do Bairro

“Os canos azuis se misturam ao emaranhado de fios que levam 

energia elétrica, internet e televisão por assinatura de diferentes 

operadoras as casas. Esse cenário, já visto em outros bairros, agora 

intriga alguns moradores da Vila Gumercindo.

Quem não mora nas ruas atingidas ficou se perguntando o que 

seriam aqueles tubos que mais se parecem “mangueiras”, daquelas 

usadas na limpeza doméstica.

Alguns moradores apontaram que a Sabesp está promovendo obras 

no bairro.

Procurada, a concessionária de abastecimento confirmou. A Sabesp 

diz que está realizando obras para troca de redes de água no bairro 

da Vila Gumercindo, na região entre as ruas Dom Bernardo 

Nogueira, Av. Ricardo Jafet e Rua Pedrália.

As tubulações levarão água para a casa enquanto a rede de 

abastecimento local é trocada.

Segundo a empresa, os moradores foram avisados com 

antecedência, por meio de folheto informativo.

Embora o bairro seja vizinho ao Córrego do Ipiranga, que passa por 

processo de despoluição pela Sabesp, a concessionária afirma que 

as obras não têm relação com a recuperação do Córrego Ipiranga.”



Neighborhood Survey

We conducted a survey about our neighborhood at Ipiranga region including Vila Gumercindo, 

Jardim da Saúde and Saúde. 

We wanted to know people’s opinions about the cleaning, infrastructure, and recreation in 

our neighborhood. 

We interviewed 36 people. 

The questions were about rating the Cleaning, Security, Public Transportation, Recreation 

Area and Infrastructure. 

The results on next slide were surprising. For cleaning the answers were fantastic with rates 

3 and 4. Security, Transportation and Recreation with good rates. 

My conclusion is people like to live in this region, but they don´t know the reality or they 

don´t go out home.



Gráfico com os dados tabulados a partir da pesquisa sobre o bairro.



Fluxograma do percurso do lixo
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Fluxograma do percurso do lixo
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