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Resumo 

Desde o início das civilizações, grupos de pessoas foram sendo formados onde os integrantes 

desenvolviam suas moradias, construíam suas vidas e cuidavam das suas famílias. Nas 

cidades modernas, este quadro não muda o êxodo decorrente da urbanização – com mais 

intensidade a partir da metade do século XX – impactou Franco da Rocha de tal maneira que 

bairros fossem criados e se desenvolvessem ao ponto de quadruplicar de tamanho em poucos 

anos. Com um crescimento tão abundante assim, Franco da Rocha até hoje é uma das escolhas 

de muitas famílias.   
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Abstract 

From the beginning of civilizations, groups of people were formed where members developed 

their homes, built their lives and took care of their families. In modern cities, this picture does 

not change, the exodus resulting from urbanization - more intensely from the middle of the 

twentieth century - impacted Franco da Rocha in such a way that neighborhoods were created 

and developed to the point of quadrupling in size in a few years. With such abundant growth, 

Franco da Rocha to this day is one of the choices of many families. 
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Introdução 

 

 Serão abordados nesta pesquisa, em forma de artigo, fatos ocorridos no bairro da Vila 

Bazu, mudanças físicas e sociais com a cooperação de uma moradora, que foi entrevistada e 

também foram pesquisadas outras fontes históricas como pesquisa de imagens. Essa pesquisa 

foi parte integrante do Projeto Franco da Rocha: História e Imagens – 2019 orientado pela 

professora de História e Sociologia Mara Cristina Gonçalves da Silva da Etec Dr. Emílio 

Hernandez Aguilar em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e o projeto Franco 

Memória.  

 

Justificativa 

 

 Esses conjuntos, os bairros, reunidos formam a nossa grande cidade de Franco da 

Rocha, sejam eles grandes ou pequenos, os antigos ou mais recentes, merecem a nossa 

atenção pela grande importância que tem, não só para os que usufruem do meio, mas para a 

cidade como um todo. Restaurar as memórias que foram se perdendo – por não terem sido 

tratadas com o esmero devido ou por simplesmente terem se pedido – é de grande valor. Não 

se pode conhecer o seu futuro sem ter noção do seu passado. 

 Os bairros escolhidos para serem trabalhados foram Parque Paulista e Vila Bazu, com 

os seguintes critérios para escolha: são bairros em que residem os membros do projeto e 

aqueles que não foram trabalhados em anos anteriores. 

 “O viajante de muitos tempos e lugares reconhece em seu caminho os vestígios da 

proximidade com a cidade. Sobre montanhas, rios e pedras da natureza primeira se implanta 

uma segunda natureza, manufaturada, feita de milhares pelas geométricas.” (ROLNIK, 1988, 

p. 07). 

 

Objetivos da pesquisa 

 

 Partindo do pressuposto de que todos têm o direito de conhecer o seu passado, sem 

nada a ser negado para a construção do seu futuro, o foco desta pesquisa é manifestar as 

memórias que ainda não foram emersas. 

 As memórias pessoais e coletivas vão ao encontro da construção histórica daqueles 

que vivem em constante contato com o meio. Levadas como marco em suas vidas, estas 



memórias serão, com base em entrevistas por áudio e transcrições, cedidas legalmente com a 

autorização dos entrevistados, registradas neste artigo.  

“(...) O próprio espaço urbano se encarrega de contar parte de sua história. A 

arquitetura, esta natureza fabricada, na perenidade de seus materiais tem esse dom de durar, 

permanecer, legar ao tempo os vestígios de sua existência. Por isso, além de continente das 

experiências humanas, a cidade é também um registro, uma escrita, materialização de sua 

própria história.” (ROLNIK, 1988, p. 09).     

   

Metodologia 

 

1. Conhecimento e definição sobre os conjuntos formados pelas pessoas nas cidades. 

2. Entender o motivo pelo qual se foi realizado esta pesquisa. 

3. Participação em árduo trabalho ao encontro de não novos moradores locais. 

4. Conversar os resultados por interpretações da entrevista cedida. 

 

Desenvolvimento 

 

 No dia 10 de outubro de 2019, os alunos da Escola Técnica Dr. Emílio Hernandez 

Aguilar – Hiago Holanda Matos e Udson do Carmo Santos – realizaram uma entrevista com a 

moradora Aglenia de Jesus Conceição, oriunda de Aracaju, Sergipe, e residente anterior 

também a cidade de Brasília, mudou – se para o distrito de Jaraguá, São Paulo, e logo para 

Franco da Rocha onde reside até os dias de hoje na Vila Bazu. Vejamos alguns trechos dessa 

entrevista: 

 

– A gente está entrevistando a dona…? 

– Aglenia 

 

– Qual é o nome completo da senhora? 

– Aglenia de Jesus Conceição 

 

– Dona Aglenia, a senhora mora neste bairro a quanto tempo? 

– 35 anos. 

 

 – Por que a senhora veio morar aqui na cidade? E no bairro? 



 – Por… (pensando) pela necessidade, porque na época eu pagava aluguel, e aí a 

gente foi juntando um pouco de dinheiro; para dizer a verdade o único lugar que deu 

pra comprar foi aqui em Franco da Rocha, e, eu cheguei aqui… achei que era 

horrível, porque não tinha ninguém, não tinha nada! Mas eu me dei bem, porque eu 

fiz minha “casinha” parei de pagar aluguel e adoro esta cidade de Franco da Rocha, 

quem quiser falar que ela tem enchente, que tem isso, que tem aquilo pode falar, mas 

eu adoro (risos). 

 

 – Aqui já era vila Bazu? 

– Era, era. […] 

 

 – Sempre foi? 

 – Sempre foi, a única coisa que eu sei que mudou, foi o nome da Conde D’eu, agora 

é o outro nome, mas eu não sei. 

 

 – Aqui na região, meios públicos, escola, parque… 

– Não! Foi tudo ótimo, eu gostei. O primeiro ano a gente teve a divisão das escolas, 

a escola de madeira, logo quando construíram a Bovo (escola). 

[…] 

 

 – Dionysio Bovo (Escola Municipal de Educação Básica)? 

 – É. Meus filhos… o Alexsandro não, mas a minha outra filha, a Nana, estudou aqui 

e depois veio pra Bovo; terminou aqui no Isaura. 

 

 – Essa escola de madeira que a senhora tinha falado, é referente à que? 

– Ali era uma sede, todo mundo chama como se fosse uma sede. Ali já foi abrigo de 

menores, depois foi abrigo de idosos, e antes era salão de baile. Em 85 ainda lembro 

porque aconteceu um fato lá. Em 85 era salão de baile, mas ali servia de tudo, ali 

servia para velar pessoas, para fazer carnaval, para fazer tudo que existia aqui no 

bairro, faziam torneios de jogos, essas coisas, tudo era ali. […] 

 

– A senhora disse que em 1985 teve um fato que marcou... 

– Eles faziam carnaval, para as crianças, tinha os horários né, a noite era pros adultos. 

Mataram uma pessoa, um rapaz, lá dentro. Eu lembro que minha filha estava com o pé 

quebrado, estava sentada na mesa, mas eu vi aquela imagem daquele rapaz lá, ainda 

mais que o cara atirou nele, tirou o relógio [dele]. […] 

 

– E como era quando você chegou aqui?  

– Não tinha nada, só aquele mercadinho do Vermelho mesmo. O açougue era lá dentro 

mesmo, depois que foi passando o tempo né, os anos, aí começou chegar açougue, 



chegou farmácia, aí depois de muitos anos chegou uma farmácia muito famosa aqui na 

Vila Bazu, que era a o Sr. Henrique que comandava esta farmácia. Ele era tudo pra 

gente. 

 

– Ele era o ―médico‖ da vila?  

– É, eu uma vez [tive] uma alergia, não dava para ir ao médico, eu fui lá e… tudo ele 

resolvia, ainda pra completar vendia fiado para nós. Na época a gente não tinha cartão, 

tinha talão de cheque, quem tinha talão de cheque passava no cheque pra ele, mas 

quem não tinha ia no fiado mesmo. […] 

 

– A segurança do bairro, ela te agrada?  

– Agrada. Não tenho nada! Olha a única coisa que aconteceu aqui, [foi que] roubaram 

a televisão [da mulher], que morava aqui, de aluguel, e roubaram a da minha filha, 

mas estava aberto também! Mas a gente sabe quem foi né? Mas nunca presenciei nada 

assim. 

 

 Podemos notar por meio das palavras de Aglenia como é a vida de muitos moradores 

do bairro. O crescimento populacional teve um impacto muito grande na vida dos residentes. 

O desenvolvimento econômico – crescimento dos estabelecimentos comerciais como 

açougue, farmácia, minimercados, clínicas veterinárias entre outros -, a infraestrutura – 

asfalto, eletricidade, escolas, creche e o posto de saúde, embora seja localizado em outro 

bairro, o prédio é próximo, academia e outros elementos necessários para o uso e a 

mobilidade até os locais de uso público. 

 

– Aqui na região, meios públicos, escola, parque… 

– Não! Foi tudo ótimo, eu gostei. O primeiro ano a gente teve a divisão das escolas, 

a escola de madeira, logo quando construíram a Bovo (escola). 

 

―– E como era quando você chegou aqui?‖ 

“– Não tinha nada, só aquele mercadinho do Vermelho mesmo. O açougue era lá 

dentro mesmo, depois que foram passando o tempo né, os anos, aí começou chegar 

açougue, chegou farmácia, aí depois de muitos anos chegou uma farmácia muito 

famosa aqui na Vila Bazu, que era a o Sr. Henrique que comandava esta farmácia. 

Ele era tudo pra gente.” Aglenia de Jesus Conceição. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aglenia de Jesus Conceição em sua casa, 

25 de outubro de 2019. 

Foto de Yago do Carmo Marques. 

 

 

 

Considerações finais 

 

 Devemos trazer à tona todas as memórias que são relevantes para as construções 

históricas de algo. No caso abordado, foi feita uma análise minuciosa com base em pesquisas. 

 Não podemos deixar o fator principal para a construção do bairro da Vila Bazu, muitas 

pessoas se mudaram para este bairro por causa das necessidades econômicas que acercaram as 

famílias nas décadas de 1950 até 1970. As mudanças que ocorreram neste conjunto de tempo 

demonstram os avanços produzidos pelos seus esforços e as satisfações que os moradores 

obtiveram. 

 O desenvolvimento econômico local através dos comércios como açougue, 

minimercados, farmácias, padarias e mercearias possibilitou uma grande evolução na 

qualidade de vida dos moradores, o desenvolvimento desse comércio supriu a necessidade de 

se locomover ao centro do município para a aquisição de simples produtos cotidianos é um 

avanço estrutural que pode ser observado neste bairro de forma intensa; assim como é 



analisado nos meios públicos como escolas, creche, transporte coletivo, CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e posto de saúde, 

a mobilidade e a qualidade de atendimento obtiveram saltos de desenvolvimento.               

 A pesquisa sobre imagens a partir da década de 1930, realizadas via internet, não 

foram localizadas, somente imagens atuais.   
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