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A VIDA DA KAREN 

NO TEMPO E NO 

ESPAÇO 



essa cena 

me 

chamou 

atenção 

pois me 

lembrou 

dos meus 

avos que 

morreram 

MEU 

AVÔ 

E EU 



My interviewee is my grandmother.Her name is Maria Fumi 

Yamashiro .She is 80 years old. She is a hairdresses, but she 

doesn´t work now.One of his favorite free time activity is to sew 

and cook.Something curios about her is that she is very extroverted 

and like visit your friends 

 

Karen:Em que ano e local a senhora nasceu?  

Maria:nasci no ano de 1940, em Mato Grosso do Sul.  

 

Karen:A época de sua infância era diferente da de hoje? O que 

mudou para melhor? E para pior?  

Maria: Sim. Melhorou a vida na cidade, e piorou a violencia. 

 

Karen: O que permanece igual até os dias atuais?  

Maria: Nada, está tudo diferente.  

 

 

 

 

 

ENTREVISTA COM UM IDOSO  



Karen: A senhora guarda algum 

objeto/foto/roupa/etc, de valor  

emocional do seu passado? 

Maria: sim bastante foto.  

 

Karen: Por que este 

objeto/foto/roupa/etc,é importante 

para a senhora? 

Maria: Para lembrar do passado.  

 

Karen:qual acontecimento do país 

a senhora mais se lembra? Porque?  

Maria: Após a guerra.Pois ouve 

uma perseguição a pessoas 

Japonesas.  

ENTREVISTA COM UM IDOSO  



O bairro 

Ipiranga é um 

dos bairros 

mais 

visitados de 

São Paulo.  

É conhecido 

pelo museu 

da 

independênci

a. Temos 

também o 

aquário de 

São Paulo, 

onde 

encontramos 

coalas, 

cangurus, 

ursos polares, 

focas, 

morcegos, 

suricatos, 

entre outros 

animais .  

LOCALIZAÇÃ

O DO BAIRRO 



O termo Ipiranga não possui nenhum estudo definitivo que diga sobre 

qual seria a sua tradução precisa, dado que haviam muitas l ínguas 

diferentes usadas pelos nativos de Piratininga, no decorrer de toda a 

história. Contudo, um dos significados mais reconhecidos é o de “água 

vermelha” ou ainda “água barrenta”.  

Esse sentido foi dado pelos primeiros residentes brancos do Planalto, 

que, o que é mais provável,  foi  obtido diretamente dos índios Guaianazes 

nativos da região, há quase 500 anos. Alguns dos primeiros registros que 

se tem dessa localidade do Ipiranga datam do ano de 1510, período esse 

no qual João Ramalho habitava por ali ,  em conjunto com os indígenas, na 

área do Planalto Piranitinga, situada entre a margem direita do chamado 

Ribeirão Guapituva até aquela que se caracterizava como a aldeia do 

cacique de nome Tibiriçá.  

Depois de diversas doações de terras que ocorreram por ali ,  a área 

chamada de Ipiranga passou a ter uma maior ocupação de brancos, o 

que culminou em uma gigantesca debandada de índios Guaianazes para 

outros lugares, que não conseguiram se adaptam aos costumes desses 

novos habitantes. 

HISTORIA DO BAIRRO E 

PONTOS TURISTICOS 



Até o fim do século XVI, a região de Piratininga já possuía uma 
comunidade de cerca de 1500 pessoas, que se espalhavam por 
praticamente toda a extensão da colina ribeirinha do 
Tamanduateí. A localização privilegiada, próxima do mar, 
acabou servindo de estímulo para a concentração e igualmente 
a expansão de fazendas e sítios, resultando, por conseguinte, 
no desenvolvimento do comércio da região, que, aliás, é um dos 
maiores atributos dessa localidade até os dias atuais.  

O principal acontecimento histórico que aconteceu no bairro do 
Ipiranga foi a Independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 
1822, por D.Pedro I, às margens do ribeirão Ipiranga. Muitas 
décadas depois desse fato e justamente por conta dele, 
inaugurou-se o Museu do Ipiranga, em 1895 e o Monumento do 
Ipiranga, em 1922. 

 

HISTORIA DO BAIRRO E  

PONTOS TURISTICOS 



PONTOS TURÍSTICOS 



PONTOS TURÍSTICOS 



We conducted a survey about our neighborhood Ipiranga.We wanted 

to know people’s  opinios about the cleaning, infrastructure, and 

recreation in our neighborhood. We interviewed 34 people. The 

questions were: Cleaning, Structure, Playground, Public 

transportation, Security.  

The results were: predictable. But I saw so many graffiti  building in 

my neigborhood. I think is very bad. 

My conclusion is: The people’s  opinions were means that the life is 

so happy and safe in my neighborhood. 
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