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I. RESUMO DO TRABALHO 

 

Quantas dúvidas são levantadas sobre a história de um lugar? Ou sobre o povo que 

habitou este lugar durante as décadas passadas? Este trabalho intenta pesquisar a 

trajetória de alguns pontos tradicionais do Bairro de Santana e descrevê-la de um jeito 

inspirado no que fez o Jornalista e escritor João do Rio (pseudônimo de Paulo Barreto) 

com as ruas do Rio de Janeiro no início do século XX. A pizzaria Polar, por exemplo, 

famosa na região e lá endereçada há mais de 50 anos, traz alguns personagens 

pitorescos como padres, professores, malandros e boêmios de outrora. Trata-se de um 

perfil de época que leva em conta alguns fatos que transformaram o lugar. O metrô 

Santana, que hoje fica ladeado à Cruzeiro do Sul, uma das principais avenidas da Zona 

Norte, não foi o primeiro veículo ferroviário a chegar a Santana. No séc. XIX, o lugar era 

escasso de habitantes e com a chegada de imigrantes, aos poucos foi se tornando 

popular e se recheando gradativamente. Outra característica original são senhorinhas, 

que no passado possuíam uma postura moralista, empertigada, e hoje são as mais 

assíduas de tantos bingos espalhados pela região. O que atrai em Santana é sua 

coloração cultural, sua diferença. Como em um só lugar cabem tantos paulistas, 

nordestinos, muambeiros, mascates, vendedores de churrasquinho, advogados, 

senhorinhas tão frágeis e, ao mesmo tempo, devoradoras de bingo, universitários, 

boêmios, simples passantes, prostitutas, travestis, bêbados, bares de samba, bares da 

terceira idade, e, em alguns lugares, ainda se conserva o tradicionalismo, que em 

outros tempos servia de único vestuário desse bairro? Algumas dessas perguntas serão 

respondidas ora através da observação, outrora através de algumas entrevistas feitas 

com moradores que acompanharam uma parte dessa linha do tempo multicolorida. 

 

 

 

 

 

 



II. INTRODUÇÃO  

 

Quando se trata de um entrevistado, de uma pessoa fís ica, o trabalho torna-se mais 

dinâmico e confortável a quem está coletando a informação. No caso, faz-se uma 

pesquisa não tão aprofundada quanto às de outros nomes do jornalismo como Gay 

Talese ao esmiuçar e traçar o perfil de Frank Sinatra e Truman capote ao escrever “A 

Sangue Frio”; nossa ambição será se ocupar de um bairro.  

Neste caso específico pretendo seguir alguns passos do jornalista norte-americano, 

Gay Talese, sobre a coleta de dados de um dos maiores nomes do entretenimento e da 

música jazzística, muito em voga em 1965, Frank Sinatra. A ousadia é dizer sobre como 

não entrevistar o bairro Santana, já que se trata de um lugar e não de uma pessoa.  

Dessa forma, precisa-se personificar as vielas, as ruas, as avenidas, do terminal, os 

bares, do meretrício, as pizzarias e os nomes que deixaram algum registro através dos 

moradores, os comerciantes e a diferença cultural tão caudalosa nesses poucos 

quarteirões.  

As informações exigem um olhar serendipitoso, is to é, uma acuidade com a apuração, 

com a sensação e com a interação, extraídos de cada fator investigativo para uma boa 

descoberta. 

Até agora, o bairro ainda permanece obscuro e tácito no que diz respeito a estudos 

antropológicos, sociais e biografáveis, porém, leva-se em conta, com esse trabalho, não 

uma história datável, nem uma pretensão, neste primeiro momento, de registros 

profundamente antropológicos, sociais ou biografáveis, mas sim, particularidades mais 

individuais sobre as práticas lá esmiuçadas, ou sobre o contento de um humilde dono 

de pizzaria, por exemplo, reviver uma trajetória. De uma igreja poder apresentar a 

transformações de época e acontecimentos locais.  

Desde já, deixo frisado que, por se tratarem de histórias singelas, num primeiro 

momento, pode levar ao entendimento equivocado de que são menores do que outras 

historicizadas, mas, de nenhuma forma os registro e as sensações desses 

entrevistados podem ser diminuídos, pois as descrições e o alinhamento contextual 

serão feitos mais por eles do que por mim. 

 



III. JUSTIFICATIVA 

 

Um lugar como Santana é digno de atenção. O trabalho pretende registrar a história de 

personagens apagados; sejam transeuntes, trabalhadores informais, desempregados, 

viciados, meretrizes ou a de um jornaleiro, jornalista, artis ta, inventor. Enfim, “a vida que 

ninguém vê”, como sugeriu Eliane Brum. Preservar estes fenômenos e essas histórias é 

a justificativa deste projeto. E a melhor forma de colocá-lo em prática é pelo viés do 

jornalismo literário, pois este é um modo de traçar e sugerir interpretações das histórias 

não contadas pela imprensa - e por toda uma lógica editorial - que privilegia a história 

dos “vencedores”, por meio de textos subservientes ao lead. Os perdedores, ou 

esquecidos (atendendo uma nomenclatura meramente capitalis ta), quando figuram nos 

jornais e revistas cumprem apenas o papel antagônico de vítimas, que, de algum modo, 

também vem enaltecer a história de alguém que venceu. Trazer esses personagens 

esquecidos do bairro de Santana para o foco da pesquisa equivale a dar-lhes, por meio 

do jornalismo narrativo, um papel que possivelmente nunca cumpriram; o de 

protagonistas. 

O jornalismo narrativo, literário - ou subjetivo - cumpriria, nesse caso, o papel de 

resistência a uma lógica capitalista que opera junto à imprensa “oficial” (norteada 

apenas pelo lead) na legitimação de histórias de vencedores. De todas as formas de 

olhar o mundo, a subjetiva é a que inaugura na calma a subsequência da tragédia. Ou 

seja, é a que se preocupa com o que está arraigado e não com o que está pronto; 

demonstrando, através da verdade e da liberdade poética, a importância dos mal vistos 

pela nossa sociedade católica, rica de esmero, mérito, títulos vendidos e patentes 

compradas. 

 

 

 

 

 

 



IV. METODOLOGIA 

 

A consulta a moradores e a comerciantes já antigos de bairro é imprescindível para o 

desenvolvimento do estudo. O trabalho se trata de um perfil biográfico, de alguns 

pontos de Santana que partem das proximidades do terminal. O texto desta pesquisa 

será distribuído em cinco capítulos, precedidos de uma introdução que abarca os 

lugares citados abaixo. O método de descrição será, em certa medida, inspirado pelos 

modos de contar e fazer crônicas de João do Rio. 

 

Introdução: trata-se de um registro de observação que tende a mostrar dados e a 

compreender as peculiaridades ali expostas. 

 

Capítulo 1: Este capítulo será dedicado à pizzaria Polar, endereçada no bairro há mais 

de 50 anos. Entrevistas com donos do lugar trarão outros nomes importantes da região, 

que fizeram parte de sua construção regional. Ou seja, será traçada uma linha do 

tempo de personagens, relevantes, assíduos do lugar nesses 50 anos. 

 

Capítulo 2: Nesta parte do trabalho será capitulada a trajetória do bairro sob a ótica da 

igreja Salete, uma das mais antigas da região. Será esmiuçada a influência religiosa de 

Santana, outrora habitada por italianos. 

 

Capítulo 3: Trata-se da região de meretrícios instaurados entre a rua Voluntários da 

Pátria e a rua Dr. Zuquin. Pretende-se registrar, neste capítulo, o êxodo e a relação em 

comum entre essas mulheres. É interessante registrar, também, a dicotomia entre a 

religião há 20 anos pulsante em Santana e o novo cenário de prostíbulos que agora ali 

figura.  

 

Capítulo 4: Aqui será traçado um breve perfil sobre a época de ouro da música 

brasileira, o quanto o bairro foi explorado artis ticamente em sua história desde o samba 

até o rock nacional. Quantos artis tas o bairro abraçou? 

 



V. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Biblioteca, internet e entrevistas.  

 

VI. RESULTADOS ESPERADOS 

 

O que se espera deste trabalho é o inicio do perfil de um bairro, posto que uma 

pesquisa não precisa encerrar o assunto, mas sim fomentá-lo, para que surjam outras 

dúvidas. Três ou quatro personagens narrados já servirão de contribuição para o que 

um dia poderá ser o perfil de um bairro. 

 

 

VII. BIBLIOGRAFIA 

 

DO RIO, João. A Alma Encantadora das Ruas. São Paulo: Martin Claret, 2007  

  

BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa : Brasil – 1900 – 2000. Rio de 

Janeiro : Mauad x, 2007. 

BRAGA, Rubem. Com a FEB na Itália. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Zélio Valverde, 1945.  

 

COSTA, Cristiane. Pena de aluguel. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

 

MARTINS, Ana Luiza & LUCA, Tânia Regina de. (Org). História da Imprensa no Brasil. 

São Paulo: Contexto, 2013. 

 

PENA, Felipe. Jornalismo literário. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

______. O Reporter do Século. São Paulo : Geração Editorial, 2006. 

 
 
 

 


