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MEMÓRIAS DE ITAPEVA, SÃO MIGUEL E VOTORANTIM

O Programa Memória Local na Escola tem como objetivo valorizar a história de vida de
pessoas que compõem uma comunidade. Histórias de vida são únicas, assim como as memórias
de um lugar.
Em parceria com o Grupo Votorantim, e com o apoio do Instituto Votorantim e dos Comitês
Locais Votorantim de Itapeva (SP), do bairro de São Miguel (capital de São Paulo – SP) e da
cidade de Votorantim (SP), desde 2005, a partir do projeto piloto em São Miguel, o Memória
Local na Escola teve como objetivo registrar as histórias dessas comunidades em parceria com
escolas públicas e organizações sociais.
Durante dois anos de trabalho, foram realizados encontros mensais com alunos de escolas
de ensino fundamental, de 1ª a 4ª série, e dos núcleos sócio-educativos, de 7 a 18 anos, que
entrevistaram e registraram as histórias de 111 moradores com textos coletivos, desenhos
e fotos inseridos no Portal Museu da Pessoa.
A partir da metodologia da memória oral, o Instituto Avisa Lá e o Museu da Pessoa
formaram 61 coordenadores pedagógicos e 125 professores de 66 escolas municipais (rurais e
urbanas) e de 11 núcleos sócio-educativos para trabalharem com seus 3.630 alunos e, juntos,
socializarem o que aprenderam sobre a comunidade da qual fazem parte. Sobretudo a
participação dos dez técnicos das secretarias envolvidas contribuiu de forma fundamental para
a política educacional de suas cidades e para o estreitamento das relações com seus educadores.
O alinhavo do presente e do passado desta publicação, a partir dos depoimentos coletados,
além de emprestar ao leitor as lembranças de pessoas que consolidaram a memória coletiva de
sua comunidade, instiga identificações a diferentes gerações.
Parcerias como esta com o Grupo Votorantim e as Secretarias de Educação e de Assistência
Social possibilitam ações que contribuem para a educação, a cultura e o fortalecimento da
cidadania dos moradores das comunidades onde atuam.
Agradecemos aos profissionais de educação envolvidos e aos depoentes por dividirem,
com os alunos, suas trajetórias de vida em momentos de troca tão significativos.
E convidamos o leitor a viajar por essas histórias especiais!
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Que História aprendemos na escola? Normalmente, estudamos fatos e
acontecimentos oficiais, um tanto distanciados do tempo em que vivemos.
Aprendemos essa matéria, mas, muitas vezes, deixamos de vinculá-la à
nossa história pessoal ou à história recente do lugar a que pertencemos.
No entanto, a História dos fatos oficiais é sempre feita de pequenas
histórias, seus personagens e suas biografias.
Recentemente,
questão de poucas décadas atrás, outro
Rec
jeito de pensar e olhar a História entrou em cena entre os
est
estudiosos
do assunto. Depoimentos de pessoas comuns
pa
passaram
a ser de interesse de historiadores, psicólogos
soc
sociais
e outros profissionais que se debruçam sobre
soc
a sociedade
e seus comportamentos.
Segundo
Seg
uma importante pesquisadora da área de Psicologia
Social,
Soc
Ecléa Bosi, a história oral permite que sejam ouvidas
as vozes
v
daqueles que normalmente estão excluídos dos
documentos
do
oficiais da História, como é o caso dos operários
de Votorantim, dos negros da comunidade Jaó, em Itapeva,
ou daqueles que buscaram vida nova, comprando
à prestação
seus terrenos no bairro de São Miguel.
p
A História
Oral procura dar conta de todas essas vozes, ao
Hist
mesmo tempo
em que permite um olhar para as vidas pessoais
te
que se escondem
atrás de importantes episódios.
esc
Socialmente,
também observamos uma revalorização da
Socia
tradição
tradiçã oral, do contar histórias, da crônica do cotidiano
enquanto
enquan forma de pensar o mundo que nos rodeia. O que isso
pode signifi
sig
car neste início de milênio? O modo de organização
de nossa sociedade
soci
(estamos falando do mundo ocidental, sociedade

pós-industrial e urbana) propicia formas mais
individualizadas de viver. As famílias estão
menores, o tempo parece correr mais rápido,
nossos bens duram menos, tudo é mais descartável,
até mesmo as relações e os afetos.
Em contrapartida, falar de si mesmo,
da história pessoal, do lugar em que
se viveu e se construiu uma família
resgata o sentimento, muitas
vezes perdido, de pertencimento
e de identidade. Ouvir novamente
nossa própria história pode reforçar
os laços que temos com o nosso
passado, com as pessoas com as quais
nos relacionamos, com o lugar em que
vivemos. Laços que podemos sentir
mais frouxos na medida em que nos
tornamos parte de algo maior. E, se a
memória é fator crucial e propiciador
de um sentimento de identidade,
a linguagem é por excelência o seu
instrumento socializador. É por meio
dela que nos lembramos e podemos relatar
ao outro nossa história, que podemos
dividi-la e, ao mesmo tempo, eternizá-la.
A linguagem permite que a memória
exerça seu importante papel de construção
de nossa identidade.
O Projeto Memória Local, realizado nas
cidades de Votorantim e Itapeva, localizadas
no interior do Estado de São Paulo, e no bairro
de São Miguel, na zona leste da capital paulista,
buscou resgatar a história de cada um desses
locais a partir de entrevistas realizadas por

alunos de escolas rurais e urbanas e de núcleos
sócio-educativos.
Há uma experiência que une as diferentes
gerações, possibilitando trocas afetivas em
torno daquilo que as identifica: o lugar de
pertencimento, que nesses casos são as cidades de
Votorantim, Itapeva e o bairro de São Miguel.
Embora cada local tenha sua própria história,
personagens ou fatos de referência, a análise
dos depoimentos coletados e escritos pelos
alunos também guarda algumas semelhanças.
A rememoração da infância, a criação e a
formação de bairros, a vida em torno das
fábricas ou das comunidades religiosas são
assuntos que, de alguma maneira, estão
presentes nos depoimentos das duas cidades
e do bairro paulista.
E há também a presença de fatos
vividos coletivamente em cada um
desses locais rememorados. No caso de
Votorantim, por exemplo, podemos citar
a emancipação da cidade, em 1963, e
a enchente de 1982. Fatos distintos que
marcaram a cidade e estão entre
as lembranças colhidas no Projeto
Memória Local.
Muito de nossa história pessoal
é marcada pelos acontecimentos
de um lugar, de uma época. Fatos
vividos coletivamente misturam-se
com aquilo que deles nos lembramos, constituindo
a nossa visão sobre o acontecido. Quem nos
contou determinado fato? O que sentimos? Onde
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estávamos e o que associamos ao ocorrido?
O que ouvimos das conversas de outras pessoas,
dos adultos ou da mídia? O que escolhemos
recortar para guardar em nossa memória e
futuramente contar aos outros? A história oral
atenta para a interpretação singular de um
acontecimento que vai estar sujeita àquele que
narra as memórias. Isso ajuda a formar uma visão
do todo, que não é definitiva ou completamente
pronta. Ao contrário:
há versões que sempre
esperam novas
falas, olhares e
interpretações.
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As histórias
da infância
Rememorar
as histórias
da infância dos
entrevistados nas
cidades e nos bairros que surgiam é
reforçar o sentimento de identidade e
de pertencimento a um lugar para esses
depoentes e também para as crianças
entrevistadoras. O espaço urbano tem a
sua história entrelaçada à vida de muitos dos
entrevistados pelo Projeto Memória Local.
Nos relatos de infância, também aparecem as
lembranças das brincadeiras dos tempos passados.
O sentimento de nostalgia é bastante presente,
pois muitos depoimentos nos fazem entrar em

contato com lugares em que era possível brincar
solto nas ruas, sem as preocupações que nos
assolam hoje em dia, como a violência urbana.
No entanto, também temos uma sensação
confortável ao perceber que muitas brincadeiras
de infância permanecem as mesmas ao longo
do tempo. Característica que pode e deve ser
apontada para as crianças como um importante
aspecto cultural da sua comunidade.
Ao ouvir outros relatos de infância e
das brincadeiras de um tempo passado,
as crianças poderão estabelecer muitas
relações. Ao
perceberem
as diferenças,
confrontam
presente
e passado,
comparando
épocas
distintas e suas
características.
Ao notarem as
semelhanças, podem
identificar-se com a cultura
em que vivem, reforçando a
idéia de que as brincadeiras fazem
parte de um legado cultural, da
sabedoria popular que é passada
por meio das gerações.

A cidade e as fábricas
Assim como as trajetórias pessoais, as cidades
e seus bairros enfrentam mudanças e traçam
caminhos ao longo dos tempos. As memórias dos
moradores de Votorantim, Itapeva e São Miguel
compõem a história de cada lugar, apontando
para as mudanças de hábitos trazidas pelas
modificações no espaço: bairros que crescem,
fábricas que fecham e produzem alterações em
seu entorno, ou o crescimento da população,
trazendo junto novas formas de convivência,
muitas vezes substituindo a camaradagem antiga
entre vizinhos de um mesmo bairro ou vila.

Em que medida as histórias e os destinos
dos moradores de uma cidade ou de um bairro
definem-se a partir das características oferecidas
por suas fábricas e pela vida ao redor? No caso
das cidades e do bairro escolhidos, sabemos que
as fábricas da Votorantim definiram muito da vida
e do destino de seus trabalhadores, aproximando
famílias e formando casais, influenciando escolhas
profissionais, colaborando com oportunidades
ou até mesmo impedindo caminhos distintos das
profissões relacionadas à realidade das fábricas.
Isso muitas vezes impunha condições difíceis de
serem superadas.
Há famílias que se constituíram ao redor da
fábrica, trabalhando, morando e criando os
filhos em seus bairros. Para alguns, há uma
certa frustração ao sentirem-se muito
dependentes da vida em torno das
fábricas. Ao passo que, para outros
a vida atrelada à fábrica é vista de
maneira positiva – nesses casos, os
entrevistados esboçam sentimentos
de gratidão diante de tudo o que
a fábrica proporcionou.
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Festejos e tradições culturais
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somente pelo tempo que não volta mais, mas
também pelas perdas que todos nós precisamos
enfrentar ao longo da vida. Por outro lado, o
próprio falar faz com que os entrevistados revivam
um pouco do que estava perdido, eternizando
memórias e afetos para aqueles que ouviram e,
depois, escreverão sobre essas vidas.

A cultura nos identifica com o lugar em que
vivemos. O mesmo acontece com o aspecto
histórico e as tradicões de uma cidade ou região:
os costumes, as comemorações e as festividades
que são passados de geração para geração; há
uma busca de enraizar-se mais ainda naquele local,
por meio da participação em um “ritual” praticado
há vários anos. Assim acontece com os eventos
religiosos e as festas típicas de um lugar, como a
festa junina ou a festa do Divino.

E o Projeto Memória Local continua em 2007

Os depoimentos que trazem esses aspectos,
falando de festejos tradicionais e outros
hábitos, guardam certa nostalgia, muitas vezes
acompanhada de uma idealização, marcada não

As cidades de Itapeva, Votorantim e o bairro
de São Miguel deram continuidade ao Projeto
Memória Local na Escola, prosseguindo nas
entrevistas realizadas com os moradores desses

de Itapeva, além de outras igrejas, hospitais e
escolas; a empresa Café Carneiro acrescentando
informações que nos ajudam a definir os
contornos da cidade.
Em Votorantim, ressurgem alguns assuntos de
2006. A fábrica de cimentos Votoran e a história
do bairro Rio Acima estão entre os assuntos que
são retomados nesta segunda etapa do trabalho,
que também traz depoimentos sobre o bairro de
Itapeva, a Vila da Light e o Hospital Santo Antonio.
Em São Miguel e seus arredores, a Vila Progresso,
o bairro Itapeva, a Igreja São Francisco, em Ermelino
Matarazzo, e a festa do Dia 1º de Maio foram
alguns dos assuntos levantados nas entrevistas,
possibilitando que novas facetas dessa parte da
cidade de São Paulo sejam mostradas e fortalecendo
o sentimento de identidade de sua comunidade.
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As primeiras histórias de 2007

três lugares. Essa segunda etapa do trabalho tem
o foco multiplicador, com as equipes participantes
cada vez mais autônomas na escolha de seus
depoentes. São saberes adquiridos com a formação
e recursos que estarão sempre disponíveis, como
por exemplo, o acesso ao portal, onde novos textos,
fotos e imagens poderão ser inseridos.
Em Itapeva, os depoimentos colhidos neste
segundo ano de trabalho dizem respeito à história
de alguns de seus bairros, como a antiga Vila
Gomes, atual Vila Aparecida; o bairro Caputera e
a Revolução Constitucionalista de 1932; a Catedral

Muitas histórias farão parte desta segunda
fase do Projeto Memória Local. No momento da
elaboração desta publicação, alguns depoimentos já
nos contam um pouco mais de cada um dos lugares.

EM SÃO MIGUEL, UMA CRUZ DENTRO
DE UM TRONCO
A Igreja São Francisco, em Ermelino
Matarazzo, nas imediações de São Miguel,
possui um tronco em seu interior. Um tronco
considerado sagrado por muitos fiéis da igreja.
Antonio Luiz Marchioni, mais conhecido como
padre Ticão, é quem conta esse caso:
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Ele nos contou a história do tronco que estava dentro
da igreja; disse que, muitos anos atrás, um raio caiu
sobre uma árvore e que dentro dela havia uma cruz.
Essa árvore pegou fogo com o raio, mas com o
tronco nada aconteceu, pois a cruz o protegeu.
O tronco existe até hoje e muitas pessoas o têm como
instrumento sagrado para suas orações.

EM ITAPEVA, DE UM CAMPO A VILA GOMES, DE
VILA GOMES A VILA APARECIDA
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Dona Sofia Maria de Oliveira é moradora
antiga de Itapeva e viu surgir o bairro atualmente
chamado Vila Aparecida. Ela lembra de cada
mudança, das casas e do comércio construído e do
rio Aranha limpo, costumeiramente utilizado pelas
donas de casa para lavar a roupa:

Lembra-se perfeitamente: quando chegou ao bairro,
não tinha nenhuma casa e morador; era um grande
lote de mato vazio. Sua casa, onde ela mora até
hoje, foi a primeira a ser construída. (...) Dona Soﬁa
presenciou o surgimento do Bairro Vila Gomes,
que passou a se chamar Vila Aparecida, devido à

construção da primeira igreja católica local, Igreja
Nossa Senhora de Aparecida.
O bairro está próximo ao centro comercial da cidade
de Itapeva, portanto, nos relatos de Dona Soﬁa, bairro
e cidade vão crescendo e se modiﬁcando juntos:
farmácia, padaria e supermercado, não tinha nada
disso no bairro, “precisávamos ir ao centro”,
relata Dona Soﬁa.
Dona Soﬁa acabou conhecendo os primeiros
moradores do bairro, que foram construindo suas
casas próximo a sua; então o bairro Vila Aparecida
surge ao lado do córrego do Rio Aranha, onde muitas
vezes lavava suas roupas, louças. A água era
bem limpinha, bem diferente de agora, relembra a
moradora.
Logo após as construções das primeiras moradias,
surgem as vendinhas (barzinhos e mercearias que
vendiam de tudo). Começaram a asfaltar as ruas,
construíram o Centro Comunitário onde funcionava
a primeira escolinha do bairro (que servia para
alimentar e tomar conta da criançada carente da
comunidade). Dona Soﬁa conta emocionada que,
por muito tempo, foi uma assistente da escola,

No portal do Museu da Pessoa,
mais informações e histórias dos depoentes

preparava a merenda e ajudava no que podia, tudo isso
sem remuneração. Orgulha-se muito desse trabalho,
que tirava muitas crianças da rua. Depois a escola
acabou fechando; hoje é só o Centro Comunitário da
Vila Aparecida.
Depois a construção do Ginásio de Esportes, a
construção da nossa escola foi motivo de grande
alegria para o bairro, uma nova e grande escola, para as
crianças e adolescentes do bairro.

EM VOTORANTIM, A COMIDA VIAJAVA DE BONDINHO
Jorge Amaro da Luz trabalhava na fábrica de
cimentos Votoran, na cidade de Votorantim. Entre as
lembranças de seu tempo, o antigo bondinho levava
funcionários e até almoço para a fábrica. Tudo isso
enquanto esperavam o trem...

(...) o Sr. Jorge pôde nos contar sobre a Votoran, no tempo
em que os funcionários, e até mesmo as refeições deles,
eram transportados até a Votoran através do bondinho,
pois ainda não havia linha de trem!

A presente publicação tem a intenção de
compartilhar com os leitores o trabalho realizado
durante o Projeto Memória Local na Escola
Votorantim, nos anos de 2006 e 2007. No portal
do Museu da Pessoa, há mais informações sobre
as cidades de Itapeva e Votorantim e o bairro
de São Miguel, a partir de fotos, histórias dos
depoentes e desenhos realizados pelas crianças.
Caso o leitor queira conhecer mais sobre o
trabalho ou sobre cada local e seus depoentes,
basta acessar nosso endereço eletrônico:

www.museudapessoa.net
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A CIDADE E SUAS HISTÓRIAS
Itapeva guarda histórias interessantes. Entre seus bairros, há uma
comunidade remanescente de um quilombo. Entre seus pontos turísticos,
uma represa situada em antiga fazenda, onde ainda podemos ver resquícios
do período da escravidão no Brasil, tais como um muro erguido pelos
escravos e o “bacalhau”, antiga banheira onde eles eram colocados após
serem surrados. Trata-se da comunidade de Jaó e do Pilão D’Água.
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O QUILOMBO
Contam seus moradores que a comunidade teve início a partir da doação de
um pedaço de terra, denominado Sítio da Ponte Alta, que teria sido deixado como
herança por um fazendeiro da região, Honorato Carneiro de Camargo, a um casal de
ex-escravos, Joaquim Carneiro de Camargo e Josepha Paula Lima. O casal teve seis
filhos e deu início à comunidade de Jaó. Seus membros até hoje possuem o título de
propriedade da terra em nome dos seus fundadores e ex-escravos.
Como parte importante da história de Itapeva, os alunos da Escola Municipal Juarez
Costa entrevistaram o líder da comunidade de Jaó, Hilário Martins.

O Senhor Hilário nos contou que os nomes dos seus pais eram Laurinda e Pedro; ele
tinha 12 irmãos, nove mulheres e três homens, e eles gostavam de brincar de rolar
pelo campo. Começou a trabalhar aos 13 anos, dirigindo trator. Estudou em São
Paulo, mas não terminou a segunda série.
A primeira escola do bairro foi construída perto da linha do trem, e a primeira
professora chamava-se Sariﬁ.
O nome do bairro “Jaó” é o de um passarinho igual ao perdiz. Ele é o líder da
comunidade (remanescente do quilombo) e seu grande sonho é que todas as famílias
da comunidade do Jaó se cadastrem no Incra e tenham o título de sua terra.

PILÃO DÁGUA
A antiga fazenda Pilão D’Água, hoje um
recanto turístico de Itapeva, com sua represa e
lembranças do tempo da escravidão, faz parte da
vida de muitos moradores da cidade. Wlademir
Wilson de Mattos é um deles. O historiador,
nascido em 1960, em Itapeva contou muitas coisas
sobre esse lugar tão especial para sua vida pessoal
e profissional. Desde a sua adolescência, Wlademir
gostava de nadar na represa. Mais tarde, ele se
interessou cada vez mais pelas histórias do lugar.

Ele disse que tem sete irmãos e nos contou que
passou sua infância na Rua Olívia Marques, na
cidade de Itapeva. Suas brincadeiras preferidas eram
pipa, pião, bolinha de gude e ler. Na sua adolescência,
gostava de ler e ir ao Pilão D’Água escondido de seu
pais para nadar. Quando adulto aumentou ainda
mais sua leitura. Sua proﬁssão é a de historiador, o
que faz com que ele leia e pesquise
muito. O entrevistado nos

contou muitas histórias sobre os antigos donos da
fazenda e sobre como viviam os escravos na Fazenda
Pilão D’Água. Conhecemos a senzala, o “bacalhau”,
uma espécie de banheira, que era enchida com água
e sal e onde os feitores jogavam os escravos, depois
de surrá-los bastante , para curar as machucaduras
e não deixá-las inﬂamar. Vimos também um poço
de lama de onde os escravos tiravam o barro para
construir a casa “grande”; a Catedral de Sant’Ana,
padroeira de nossa cidade também foi construída
com o barro daquele local. Durante a entrevista,
o Senhor Wlademir nos contou como foi criada a
represa do Pilão D’Água, sendo ela responsável por
cerca de 70% do abastecimento de água do município.
Ficamos sabendo também que, antigamente, as
famílias iam nos ﬁns de semana fazer piquenique e
passar um dia de lazer nesse local.
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E A CIDADE CRESCE E SE TRANSFORMA...
Como a história de outras cidades,
Itapeva foi crescendo e sua população
foi aumentando e promovendo
mudanças a partir da formação de novos
bairros, comunidades, igrejas ou escolas.
Ouvindo o depoimento de alguns de seus
moradores, sabemos um pouco mais sobre a sua
história, sobre as condições iniciais e a formação de
alguns bairros; sobre as mudanças e as conquistas
de certos locais da comunidade, na maioria das
vezes alcançadas a partir de muito esforço das
pessoas que já moravam nesses lugares.
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Bairro de São Camilo, Jardim Maringá,
comunidade de Jaó, assentamento Pirituba, Pilão
D’Água... os relatos dos entrevistados revelam a
formação de um pedaço da cidade, a partir dos
olhares e das experiências de vida de cada um. Assim,
a cidade se humaniza: ganha identidade e vida.

A escola onde estudava ﬁcava onde está hoje a Associação
de Moradores do Bairro Jardim Maringá. A sala de aula
era pequena e escura, tinha poucas carteiras, não havia
ventilação; eram duas séries em um pequeno cômodo.
A igreja também já funcionou como escola e lá ﬁcavam a 3ª e
a 4ª séries. A primeira Escola Francisco Prado foi construída
bem depois da igreja. A praça que há ao lado da igreja foi
feita por um abaixo-assinado pelos
moradores do Jardim Maringá.

PRIMEIRA IGREJA, ESCOLA E PRAÇA
A formação do Jardim Maringá
Um bairro rural, sem ruas asfaltadas, igrejas ou
escolas. Esse foi o começo do Jardim Maringá, local
onde Terezinha Gomes Takesako passou a infância.
Lembrando do passado, ela conta:
18
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Antigamente, o bairro era pouco desenvolvido:
não havia ruas, somente caminhos; eram poucas
casas, mas bem arborizado. Era muito gostoso viver
naquela época!
Em meados dos anos 60, o crescimento do
bairro e a luta dos próprios moradores por
melhorias foram os responsáveis por suas
mudanças e pelo desenvolvimento, como a
fundação da Igreja São Roque:

(...) A primeira Igreja São Roque foi fundada em 15
de agosto de 1965. Ela recebeu esse nome porque 15
de agosto é o Dia de São Roque, portanto o nome do
padroeiro. Ela foi construída em 1957. E a segunda
construção foi em 1982.
No entanto, a escola ainda era improvisada,
primeiro na Associação de Moradores do Bairro,
depois na própria igreja, conforme o relato
de Terezinha:

O CONJUNTO COLORIDO
Assim como
Terezinha, José
Rodrigues e Sueli
de Almeida
Rodrigues,
pai e filha,
também
falam de um
início. O bairro
que ambos
viram surgir foi São
Camilo, com seu conjunto
habitacional e sua igreja.
José Rodrigues, cuja infância
fora passada na própria
Itapeva, lembra do local
antes mesmo de qualquer
plano de se construir ali um
bairro. Entre a década de
30 e 40, ele fala como era
a região:

M

Conhecia o lugar onde o conjunto foi construído
desde pequeno, quando colhia frutas no pasto
da família Pixote, criadores de gado. Mais tarde,
soube ele, arrendaram as terras para um japonês
que plantava feijão. A prefeitura adquiriu as terras
e, junto com o CDHU, construíram o conjunto
habitacional.

Outras construções e benefícios foram adquiridos
com a participação dos moradores. Eles se
organizaram, formando a associação de moradores, e
conquistaram: Emei, escolas de 1ª a 4ª série e de 5ª a
8ª série, asfalto, médicos, dentistas, linha de ônibus.
Na opinião do Senhor José, só estão faltando um
posto policial e uma escola de 2º grau.

E sobre a construção, a ocupação do conjunto
habitacional e outras conquistas dos moradores,
ele conta:

Para Sueli, as cores das casas, a construção da
igreja e as homenagens ao padroeiro São Camilo
foram os acontecimentos que mais lhe chamaram
a atenção:

Por motivos políticos, as casas só foram entregues
dois meses depois de ﬁcarem prontas, no dia 12 de
fevereiro de 1993.
No dia da entrega, fazia muito calor, a ﬁla era grande,
todas as famílias estavam com sede e não tinham
onde beber água. As casas eram sorteadas, as
famílias assinavam o contrato e iam procurar suas
casas. As portas e janelas eram pintadas de azul,
vermelho, verde e amarelo.
As famílias tinham 15 dias para ocupar as casas,
mas começou a chover, caminhões, carros e ônibus
não entravam na vila.
Junto com as casas, o CDHU entregou dois prédios
públicos, o centro comunitário e o posto de saúde,
ambos sem funcionamento por falta de proﬁssionais.

No início, todas as casas tinham portas coloridas
e cada morador teve 15 dias para ocupá-las. Como
vieram pessoas de diversas partes da cidade e de
diversas religiões, improvisaram as reuniões para
rezar em suas casas mesmo, depois no Centro
Comunitário, que os crentes também usavam, não
havendo intrigas entre eles. Só depois de muita luta
e contando com a ajuda de pessoas inﬂuentes da
cidade, conseguiram o terreno onde hoje é a igreja.
Como o conjunto já tinha o nome de São Camilo,
resolveram deixar o mesmo nome para a igreja.
A primeira imagem conseguiram comprar graças a
uma festa que ﬁzeram, mas era uma imagem pequena
e, no mesmo período, o prefeito da cidade mandou
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comprar uma maior. A primeira missa no terreno
foi ao ar livre; ﬁzeram uma capelinha apenas para
abrigar o santo e as pessoas se sentaram em bancos
trazidos do Centro Comunitário. Para a construção
da igreja, houve mutirão; os moradores católicos
deram um saco de cimento para ajudar, e as mulheres
cozinhavam. A primeira missa no terreno quem
celebrou foi o padre Cido.

O FEIJÃO E O SONHO
Lutar pelas melhorias do bairro ou buscar
um lugar onde se possa viver e plantar. Quem
nos conta a história de outro local de Itapeva é
Idalício Mendes de Lima, um baiano que batalhou
pelo assentamento Pirituba. Desde a chegada em
Itapeva, ele conta como foi o seu esforço:

Nessa cidade, o Senhor Idalício conheceu o Seu Dico,
uma pessoa que estava organizando as famílias
para invadir a terra na Fazenda Pirituba. Eles se
organizaram em mutirão e vieram até aqui. Sofreram
muito, mas conseguiram ocupar a terra e montar
o seu acampamento.(...) Moraram muito tempo em
barraca de lona; sofreram muito, porque não tinha
água nem luz elétrica. Mas trabalhavam em grupo e
conseguiram plantar arroz e feijão.
Com ajuda do Governador Franco Montoro, eles
conseguiram dar início ao seu sonho, que era
conquistar um pedacinho de terra para plantar.
Hoje, o sonho se realizou. As pessoas têm terra
para plantar, têm casa boa, têm vacas e alguns têm
carro. No assentamento, hoje tem barracão, tratores,
escolas, bar, mercado, restaurante, sorveteria,
campo de futebol, quadra, posto de saúde, oﬁcina e,
principalmente, luz elétrica.
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VIDA DE CRIANÇA
A infância e o passado de Itapeva
Alguns dos entrevistados contaram sobre a
sua infância em Itapeva. Para os mais velhos, as
lembranças de seu passado estão relacionadas
a uma vida rural, uma infância passada na roça,
numa Itapeva que ainda se formava, entre
campos e árvores frutíferas, mas também exposta
às dificuldades de uma vida mais isolada: sem
escola, médicos ou vizinhos por perto. Outros
depoimentos também trouxeram a necessidade

D
E

do trabalho desde a infância, uma vida árdua
no campo, com pouco tempo de sobra para as
brincadeiras de criança.
Dona Ovídia da Silveira Mello nasceu em
Itapeva, no dia 12 de agosto de 1934. Ao contar
sobre a sua infância, dona Ovídia relembrou as
brincadeiras no quintal de casa com a amiga,
filha do homem que mais tarde daria o nome
à escola de sua região, a Escola Municipal José
Lopes Fernandes.
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Em sua infância, brincava de Tarzan com o irmão,
brincava com a filha de José Lopes no quintal de
sua casa, onde faziam os seus próprios brinquedos.
A primeira escola era na Igreja da Piedade.
Mais tarde, a prefeitura doou um terreno, com
mato e eucalipto, onde foi construída uma nova
escola, inaugurada em 1976. O nome da escola
foi escolhido devido a José Lopes ser um homem
trabalhador e honesto.

José Alves Guimarães também falou de sua
infância em Itapeva, onde brincava de carrinho de
sabugo de milho, de esconde-esconde. Aos quatro
anos, ia para a roça com o seu pai para retirar
sementes de girassol. Tinha seis irmãos, com quem
nadava no riacho perto de sua casa.

Outro entrevistado que lembrou da infância
simples passada em Itapeva foi Francisco Zaiba
Filho, hoje com 80 anos. Suas recordações dessa
fase da vida incluem brincadeiras de carrinho,
bolinha de gude, bola de futebol e peteca, que
eram seus brinquedos preferidos. Da época de
escola, lembra de uma diferença em relação aos
tempos atuais: existia palmatória e, se as crianças
fizessem alguma coisa errada, sofriam um castigo.

CASA DE BARRO
Alguns anos mais velho do que Francisco Zaiba,
José Paulino, aos 87 anos, revela uma infância
difícil devido à pobreza e também à condição
imposta por uma época: numa área ainda rural, as
pessoas viviam mais afastadas umas das outras e a
comunicação era bem mais difícil. Assim ele conta:

Na sua infância, não tinha os recursos que nos dias
de hoje lhe trazem conforto; seu acesso aos recursos
da cidade ﬁcava muito mais complicado, porque
vivia isolado de tudo e de todos. Lembra que, quando
criança, morava em uma casa de barro; sempre que
chovia, molhava dentro. Estudou num bairro distante

(...) caminhava cerca de uma hora para chegar...
Suas roupas eram feitas de saco de açúcar. Das
brincadeiras de infância, o que mais gostava de fazer
era caçar passarinho com bodoque.
M

CABEÇA-DE-NEGO
José Rodrigues, 75, também lembra de uma
infância cuja descrição nos remete a um ambiente
rural. Entre as brincadeiras de caçar passarinhos
e coelhos, José Rodrigues recorda que os antigos
moradores utilizavam o cavalo como meio de
transporte.

Passou sua infância em Itapeva, que na época era
bem tranqüila, não tinha quase carros, os moradores
andavam a pé ou a cavalo. Morava com a mãe no
bairro de Cima, no sítio. Brincava com os amigos de
bolinha de gude, pipa, carrinho de rolimã, estilingue
para caçar passarinhos e coelhos no mato (...); seus
brinquedos eram feitos por ele e seus amigos.
Aos 12 anos, costumava pegar, junto com os amigos,
cabeça-de-nego, uma fruta nativa da região onde hoje
está construído o Conjunto Habitacional São Camilo.
O dono das terras atirava nos meninos
que estavam nas árvores.
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Um pouco mais novos, os entrevistados
Terezinha Gomes Takesako, 49, e Antonio Marmo
Fogaça, 47, também revelam uma infância calma,
passada nas ruas, entre brincadeiras tradicionais.
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Assim escreveram os alunos sobre Terezinha e
os anos de sua infância:

Sua infância foi muito feliz! Costumava brincar
com suas amiguinhas de roda-roda, corre-lenço e
cantava assim:
“Corre-lenço, corre-lenço, que corra já
Corre cutia, de noite e de dia
Debaixo da cama da sua tia
Posso correr?
Pode!
Quantas voltas?”
Contemporâneo a Terezinha, Antonio
Marmo Fogaça lembra de seu passado na roça:

Sobre sua infância, relatou-nos que tinha muitas
obrigações na roça e pouco lazer, mas mesmo assim
era feliz e sua brincadeira preferida era “polícia e
ladrão”. Como não havia escola no bairro em que
morava, vinha para a escola a cavalo.

Antonio de Lima, 58 anos, é um
personagem importante e conhecido
de todos que participam das festas
da comunidade São Roque. Ele veio
da Bahia, passando por Minas Gerais,
onde conheceu o amor de sua vida,
Maria Tereza, com quem se casou, já
na catedral de Itapeva, formando sua
família e com ela vivendo no bairro do
Jardim Maringá.
Sobre as festas da comunidade São
Roque, Antonio de Lima contou:

Em todas as festas da comunidade
São Roque, ele monta uma barraca de
argolas para arrecadar dinheiro e ajudar
na reforma da igreja, já que a primeira
construção não comportava tantas pessoas.
Uma dessas festas acontece no mês de agosto, por
duas semanas, que é a do padroeiro São Roque.
São celebrados missas e batizados, que ocorrem à
noite. Logo após as missas, acontece a quermesse,
com várias barracas: de doces, salgados, bebidas,
brinquedos, pesca, pipoca, bingo e argolas.

SÃO ROQUE, BOM JESUS E DIVINO

Celestino Ferreira de Lima, 80 anos, tece
suas memórias em torno de sua infância e da
formação e construção de outra igreja, a
de Bom Jesus.

As igrejas em torno das quais muitas cidades
se formaram e as festas da comunidade são um
importante referencial para a população. Além
disso, apresentam oportunidades de encontrar
pessoas, fazer amigos e cultivar a vida em
sociedade. Duas importantes igrejas de Itapeva,
São Roque e Bom Jesus atestam essas idéias.

Desde criança, freqüentou as celebrações da
igreja (...). Ele sempre viveu aqui no bairro
(...). Quando jovem, fazia seus passeios
a cavalo. O lugar a que ele mais gostava
de ir era a cidade de Guapiara, com seus
amigos e irmãos. Todos freqüentavam a
Igreja e, nessa época, ela era de madeira.

O padre Pássaro incentivou a comunidade a ajudar
na construção da igreja. Foram feitas festas para
arrecadar dinheiro para construí-la. Mesmo assim,
algumas pessoas da comunidade não acreditavam
que a obra seria realizada. Foram três dias de
reuniões com seus camaradas para que todos
pudessem ajudar na construção. A igreja demorou
três anos para ﬁcar pronta. A primeira celebração foi
uma festa para a comunidade e até hoje continuam
as celebrações.
Nascida em uma cidade vizinha, Eliana Maria
Rodrigues do Santos, de 47 anos,
mudou-se aos dez anos de idade
para Itapeva, acompanhando
a formação da Igreja do
Divino, na Vila São Miguel.

Tia Eliana veio para
Itapeva quando tinha dez
anos, para estudar na
Escola Acácio Piedade.

Ela contou que tinha muita
vergonha de ﬁcar na sala de
aula e ﬁcava na sala do diretor
José Antonio.
Quando veio morar no Miguelzinho,
ainda não tinha a Igreja do Divino,
mas as pessoas faziam reuniões
nas casas. Depois alugaram uma
casa de madeira para reunir as
pessoas e o padre. Mais tarde, os
participantes ajudaram a construir
a igreja do Divino. Eles ﬁzeram
festas aqui na Vila São Miguel,
para ajudar a construir a igreja e
chamar mais gente. Quando a água do rio ainda era
limpa, eles lavavam peru, frangos e porcos. E faziam
bolinho na casa da Dona Merentina. As bandeiras
visitam as casas para abençoar as pessoas e para
convidar mais gente para ir à igreja. As igrejas de
outras comunidades trazem a bandeira do Divino e
uma música com as suas próprias letras. As pessoas
se encontram na Praça Anchieta e vêm cantando até
chegar na Igreja do Divino.
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QUE LUGAR É ESSE, TÃO LONGE DO CENTRO?
Um tanto corajosos e desbravadores, os primeiros moradores de São Miguel
e arredores. Comparando com o que conhecemos hoje da zona leste, nem
dá para imaginar como eram seus bairros por volta dos anos 50. Um lugar
desconhecido e afastado do centro de São Paulo, mas que oferecia muitas
oportunidades a quem chegava: terrenos mais baratos, empregos em indústrias
que também estavam nascendo. Promessa de futuro e de criar raízes em um
lugar novo. Mas, para isso, muitos dos que vieram tentar uma vida diferente
precisaram trabalhar duro para obter conquistas. Trabalhar duro e caminhar
bastante, entre lama e ruas de terra, mas também desfrutando de grandes
áreas verdes nos seus campos e praças. Era tudo tão longe, precário e afastado
do que o povo de São Paulo conhecia, que ficava até difícil de explicar onde é
que se havia escolhido morar. Dificuldade sentida e hoje lembrada por Dona
Luiza Teixeira Câmara, moradora antiga do Parque Cruzeiro:

(...) ela escolheu o Parque Cruzeiro para morar devido às condições de vida
e ao preço dos terrenos, pois o bairro não oferecia nenhum outro atrativo:
“O lugar era feio. Longe. Tanto que, quando eu ia visitar os meus parentes
em Santana, zona norte de São Paulo, dizia que morava um pouquinho
para lá da Penha. Muito tempo depois, quando vieram me visitar, o parque
já estava bonito. Eles não acreditavam que aqui era São Miguel!”,
contou-nos Dona Luiza.
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Tudo tão diferente da cidade de São Paulo e
da vida que já se estava acostumado a levar, que
o susto da chegada era às vezes muito grande e
até acompanhado de um arrependimento. Como
aconteceu com a Senhora Guiomar Vieira, que
nos conta de sua mudança no ano de 1971, aos 32
anos, para o Jardim Romano. A estranheza inicial
e a vontade de ir embora imediatamente foram
seguidas pela adaptação a uma vida bem mais
tranqüila do que a levada na cidade grande, com a
possibilidade de criar os filhos em liberdade.

Em 1971, já casada, morava no bairro do Ipiranga.
Seus ﬁlhos estudavam na Escola Gentil de Moura.
Morava em dois quartos, cozinha e um banheiro.
Sentia que seus ﬁlhos estavam presos ali, era como
numa cadeia; ela fazia as coisas dentro de casa e, de
tarde, quando não agüentava o barulho e o marido já
havia chegado do trabalho, corria para o meio da rua
para as crianças brincarem.
Conta Dona Guiomar que ela e o marido juntaram
dinheiro para comprar um terreno junto com um
primo. Com emoção, disse que, quando chegou aqui,
teve vontade de voltar no mesmo caminhão que fez a
mudança. As casinhas ﬁcavam uma longe da outra,
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não tinha muro nem nada, parecia pasto! Mas aqui
as crianças brincavam. As pessoas eram unidas e
tudo era tranqüilo, não existia medo como agora. As
crianças não brigavam, não tinha discussão.
A escola do Jardim Romano era uma casinha
pequenininha, não tinha a 4ª série. Então, matriculou
seus ﬁlhos no Jardim das Oliveiras; era uma
caminhada muito difícil. Com o passar do tempo, foi
chegando muita gente. O marido quis mudar, mas ela
não quis. Conta que falou ao marido que aqui tinha
amigos, amizade com todo mundo. Aqui os seus ﬁlhos
tiveram infância com liberdade.

Quando Dona Antonia se casou, veio com o marido
para São Paulo. A família de seu marido morava no
bairro Cangaíba, e ela também foi com o marido e
dois ﬁlhos para lá (...).
Então o marido conseguiu comprar um terreno num
loteamento que se formou aqui no Jardim Helena. Ela
não sabia nada sobre o lugar antes de vir para cá
e, quando chegou, só encontrou mato e cinco casas.
Não havia comércio e tinha só uma “vendinha”. Tudo
estava em São Miguel ou na Penha; para pegar um
ônibus, tinha que andar muito. Aqui ela teve mais
dois ﬁlhos, sendo que seu primeiro já tem 45 anos.

Comprar um terreno, um chão para a família,
onde os filhos pudessem crescer também foi o que
atraiu a Senhora Antonia Maria de Farias para a
zona leste. Com o bairro distante de São Paulo,
nascia também uma oportunidade de melhorar de
vida, comprar a casa própria e deixar alguma coisa
para os filhos.

É CIDADE OU CAMPO?
Apesar de fazerem parte da cidade de São
Paulo, o bairro de São Miguel e seus arredores
eram mais parecidos com uma área rural. O Senhor
João Rodrigues da Silva, morador de São Miguel
desde 1940, atesta essa característica do bairro em
seu depoimento. Ao lermos o que ele contou às
crianças, podemos construir o cenário desse bairro,
que ainda estava nascendo:

cidade. Além disso, ruas de terra e grandes áreas
de mata dificultavam bastante a comunicação e o
convívio entre os poucos vizinhos de bairro.
Iracema Caldini Fleury chegou ao bairro de
São Miguel em 1937. Ela lembra com nitidez a
precariedade inicial do bairro, que sequer possuía
energia elétrica:

Segundo Seu João, São Miguel ﬁcava no meio de
plantações de limão e batata-doce, que eram muito
comuns na Vila Jacuí. O transporte era feito de trem
e carroças. Um homem trazia pão de manhã para
todo mundo e, à noite, voltava com batata-doce. Não
tinha asfalto, era só barro e mato! Quando chovia, era
muito comum ter enchente.

SEM ÔNIBUS, SEM ASFALTO
Era assim o início de São Miguel e seus
arredores. A dificuldade de transporte para o
afastado bairro localizado na zona leste da cidade
de São Paulo era sentida por muitos dos seus
primeiros moradores e entrevistados do Projeto
Memória Local. Poucas linhas de trem e, depois,
ônibus serviam e ligavam a região ao centro da

Recorda-se que, aos 16 anos de idade, veio para o
bairro de São Miguel Paulista, a ﬁm de ajudar seu
irmão em um comércio que acabara de inaugurar,
cujo nome era “Armazém Nitroquímica”. Entre
muitas lembranças, contou-nos que, naquela época,
São Miguel era um bairro desestruturado e sem
condições. A escola funcionava em um espaço cedido
pelos antigos moradores, local onde funciona hoje o
Centro de Referência ao Idoso.
O meio de transporte resumia-se a um trem, que
levava o nome de “Maria-Fumaça” e seguia de São
Miguel até Mogi das Cruzes, e, ainda, a duas linhas
de ônibus com destino de São Miguel à Penha, ou seja,
duas jardineiras que, quando quebravam, causavam
bastante transtorno.
A saúde pública era muito precária, só existia um
posto de saúde, com um médico chamado Dr. Paulo
Monte Alegre.
Na praça, havia a capela e, quando ocorriam as
quermesses, os moradores montavam diversas
barracas ao seu redor.
Na década de 50, o bairro ainda era bastante
isolado:

Contou-nos o Senhor Ilson Silva de Aquino que, na
década de 50, o transporte para o centro da cidade
era pouco. Havia um ônibus que vinha do bairro
dos Pimentas, passava de 4 em 4 horas. Vinha pela
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Avenida São Miguel e ia até a Penha. De lá para o
centro, tomava-se um bonde. Havia também um
ônibus mais rápido que, por correr muito, chamavam
de “ônibus assassino”. Vinha de Mogi das Cruzes e ia
até o centro de São Paulo, mas a passagem era mais
cara. “Este era para as pessoas de mais dinheiro.”
E a Senhora Neuza Avelino da Silva Melo,
maranhense nascida em 1942, que veio tentar a
vida em São Paulo, endossa as dificuldades
apontadas tanto por Dona Iracema
quanto pelo Senhor Ilson. Dona Neuza
viveu e trabalhou pelas comunidades de
Vila Santa Inês e Vila Robertina, nos
arredores de São Miguel.

Morou em vários bairros até chegar
a Vila Santa Inês. Chegando nessa
comunidade, deparou-se com um
lugar carente e humilde, que não
tinha muitos recursos. Naquele
tempo, a energia elétrica era precária;
um poste era utilizado para cinco
ruas. As ruas não tinham asfalto
nem calçadas. Quando chovia,
não dava para andar. Quem
saía para trabalhar dobrava as
pernas das calças até o joelho,
para não sujar de lama. As
pessoas que passavam nesse
caminho tinham de lavar os
pés em uma poça d’água no
asfalto, próximo da Igreja São
Francisco de Assis. Também
não existia o Hospital de Ermelino
Matarazzo, apenas postos de saúde.

As diﬁculdades eram tantas que, para cozinhar, tinha
que puxar água de poço. E os problemas pareciam não
acabar nunca. Quanto ao transporte, existia apenas
uma linha de ônibus coletivo, que saía de Ermelino
Matarazzo com destino à Estação da Luz, sendo
precário e com superlotação.
Apesar de ter vindo para a zona leste
alguns anos mais tarde do que os
vizinhos entrevistados, o Senhor
Izidoro Básquez Ramirez, filho de
imigrantes espanhóis, nascido
em 1915, também encontrou
um bairro ainda em seu início
no ano de 1960 e com um jeito
mais de área rural do que
propriamente de cidade.
Assim ele contou:

Em 1960, depois de muito
trabalho e economia,
conseguiu comprar uma casa
no Parque Cruzeiro, onde
mora até hoje. Sobre o Parque
Cruzeiro, falou-nos que conheceu
esse local antes do loteamento
quando havia apenas sítios
e chácaras, sendo difícil o
acesso para outros bairros
ou para Guarulhos, a cidade
mais próxima. Os caminhos
eram bastante estreitos, já
que não havia estradas nem
automóveis. As pessoas se
locomoviam a cavalo, através de
carroça puxada por burro ou a pé.

Alguns anos depois, a dificuldade de transporte
na região ainda era sentida pelos moradores
da zona leste. A Senhora Marlene da Silva era
uma das que sofriam com os poucos ônibus que
serviam a Vila Itaim e o Jardim Romano, já no ano
de 1976, quando essa baiana chegou a São Paulo,
aos 21 anos de idade.

Quando chegou em São Paulo, em 1976, viviam
aqui poucas famílias. Eram poucos os ônibus. Com
o passar do tempo, mais pessoas começaram a
chegar e mais ônibus foram colocados para servir
aos moradores. Antigamente, para pegar ônibus, os
moradores tinham que fazer uma boa caminhada
até a estrada São Paulo–Rio, hoje chamada
Marechal Tito, que só tinha ônibus para o Parque D.
Pedro e a Estação da Luz. Depois, colocaram uma
linha de ônibus da empresa chamada CMTC. Hoje
a vila Itaim e o Jardim Romano contam com duas
linhas de ônibus.
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UMA CONQUISTA DE CADA VEZ

A ponte improvisada

Creches, escolas, hospitais, centros
comunitários, residenciais, saneamento, energia
elétrica, transportes. Quem chega a um bairro
que está se formando muitas vezes precisa
arregaçar as mangas e lutar pelas melhorias
necessárias. Em São Miguel e arredores foi assim.
Muitos dos entrevistados precisaram se esforçar
bastante para urbanizar o local em que haviam
escolhido morar ou, então, aquele lugar que o
destino de alguma maneira lhes havia reservado.

Foi exatamente a importância da luta pelas
melhorias de um lugar que nos mostrou o
depoimento de Sonia Maria da Fonseca, uma
mineira de 1958, que veio tentar a vida em São
Paulo. Hoje em dia, Sonia é diretora de um núcleo
sócio-educativo.

Com o passar do tempo, veio morar em São Paulo,
na Vila Nossa Senhora Aparecida. Nessa época,
não havia saneamento básico, por isso as pessoas
ﬁcavam doentes; para atravessar o córrego, tinham
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que passar por uma ponte improvisada. Tempos
depois, um grupo de pessoas se organizou para
conseguir que a vila fosse urbanizada, e a primeira
conquista foi o asfaltamento das ruas; para isso,
alguns barracos tiveram de ser derrubados, e alguns
moradores protestaram, mas, com essas conquistas,
a comunidade melhorou bastante.
Na sua juventude, ela estudava à
noite e, durante o dia, trabalhava
numa fábrica de ﬂeches de
máquina fotográﬁca na Estação
da Luz; como chegava muito
tarde, às vezes tinha que
ﬁcar esperando na Igreja São
Francisco, pois os justiceiros
faziam toque de recolher na
comunidade e aconteciam
muitos tiroteios.

Ela também participou do grupo de jovens da
igreja católica, onde promovia festas, quermesses,
excursões e gincanas; disse que adorava quando
acampavam: era muito legal um grupo de jovens
reunidos. No ﬁm da entrevista, ﬁcou emocionada.
Falou que se orgulhava pelas conquistas e que ainda
queria fazer mais pela comunidade.
A luta e a creche
A nossa já conhecida Neuza Avelino da Silva
Melo, que muito já fez pelas comunidades de
Vila Santa Inês e Vila Robertina, também ajudou
a formar a primeira creche da região. A luta
por melhorias no lugar era motivo constante de
conflitos entre os moradores e o governo. O clima
era tenso e muito pouco propício à presença de
crianças. Assim, os moradores resolveram criar
uma creche, onde os pequenos poderiam ficar
mais protegidos e em ambiente mais adequado.
Era uma luta levando à outra, sempre de olho nas
melhorias para os bairros.

O seu objetivo era urbanizar a Vila Santa Inês e a Vila
Robertina. Mas, com o passar do tempo, começaram
os conﬂitos entre o governo e os moradores. O
governo não aceitava acordos, pois tratava-se de
área municipal. Em meio aos conﬂitos, notava-se que
não era seguro a presença de crianças. Foi então que
decidiram criar uma creche.
No início, a creche não tinha recursos de nenhum
órgão público. Era mantida com a ajuda da população
local: voluntários que ﬁcavam com as crianças
durante o dia e também doações de alimentos.
A procura por uma vaga aumentava a cada dia, e

para a construção da Vila Cohab Texima quanto
para o surgimento da Escola Municipal Professora
Wanda Ovídio Gonçalves:

A Vila Cohab Texima surgiu a partir do mutirão.
Dona Leuzina viu, então, a oportunidade de ter a
sua casa. “Eu vim pra cá trabalhar no mutirão aos
sábados, domingos e feriados e é através disso que
estou aqui.” Muitas famílias tinham crianças em
idade escolar e precisavam atravessar a avenida para
chegar à escola mais próxima. Então, se reuniram
e pediram uma escola para a vila. Foi construída
uma de “latinha” (Emef Cohab Texima, que depois
recebeu o nome de Professora Wanda Ovídio
Gonçalves). Agora a escola foi construída de tijolos.
“Apesar de termos um prédio maior, ele ainda não
atende às necessidades da comunidade, pois muitas
crianças, que adorariam estudar aqui, têm de ir para
outra escola. A comunidade vê a escola como uma
conquista que oferece, além de cultura, o lazer.”

Banho de mina

os recursos passaram a ser insuﬁcientes. “Mais
uma vez, teríamos que lutar.” Não só mais pela
urbanização, mas também para conseguir recursos
da prefeitura para a creche. Em 1995 foi assinado o
primeiro convênio com a Secretaria da Assistência
Social da Regional de Ermelino Matarazzo.
A escola de lata
Moradora do Itaim Paulista, Leuzina Maria da
Conceição Silva foi uma das que lutaram tanto

Mesmo tendo chegado já em meados da
década de 80, a Senhora Iracy Augusta da Silva
encontrou um Itaim Paulista com poucos recursos,
que precisaram ser conquistados. Assim ela contou:

Em 1986, veio morar no Itaim Paulista para ter sua
casa própria. Antes morava em Itaquera. Quando veio
morar aqui, só existiam mato e chácaras, era um local
de muita violência. “As crianças não podiam brincar
na rua.” Tudo era muito longe, a escola, a padaria, o
supermercado, a farmácia, o hospital. Transporte não
existia no local, e os moradores, para usá-lo, tinham
que ir até o centro do Itaim.
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O local da escola era uma chácara e, bem próximo,
havia uma mina d’água, que usavam para tomar
banho, lavar roupa e louça. Essa mina acabou sendo
enterrada por muito lixo que foi jogado no local. “A
água da mina era bem geladinha, uma delícia (...). A
escola, a água encanada não existiam, e conseguimos
com muita luta. Hoje vocês são ricos e não sabem.”

UM PROGRESSO PUXA OUTRO
A chegada de novas famílias e a construção de
novas casas, ruas e bairros são importantes fatores
na modificação de um bairro. Crianças pedem
escola; trabalhadores precisam de lazer; famílias

necessitam de creches e hospitais; bairros precisam
de saneamento básico e ruas asfaltadas. As
necessidades das pessoas também fazem a história
de um lugar. É o que podemos perceber a partir do
depoimento de alguns entrevistados.
Quando chegou ao Jardim Helena, a Senhora
Antônia Maria de Farias adquiriu um terreno. Ela
comentou que:

No terreno em frente a sua casa, onde hoje é a escola,
havia uma roça de milho do pai do Senhor José
Alves. Essa roça foi destruída para a construção
de um barracão para servir de escola. Junto com
essa construção, veio a luz, aumentou o número de
moradores e o bairro começou a crescer.

NAS ÁGUAS DO RIO TIETÊ
O rio Tietê é personagem importante para os
moradores da zona leste da cidade de São Paulo.
Para os mais antigos, como os que viveram o
início da formação do bairro de São Miguel, o
rio era um espaço de lazer, com águas limpinhas
onde se podia nadar ou pescar. Para as crianças
e jovens de hoje, é até difícil de acreditar, mas
podemos tentar imaginar um outro Tietê a partir
de alguns depoimentos.
A Senhora Guiomar Vieira, que tanto se
assustou ao chegar ao ermo e afastado Jardim
Romano, pôde também desfrutar dessa vida
praticamente rural, aproveitando, inclusive, o rio
Tietê como local de lazer.

Contou-nos sorrindo sobre o tempo em que fazia
piquenique no rio Tietê. Disse que o rio era limpinho,
a areia branquinha; depois começaram a tirar
a areia em volta, e com ela as olarias faziam os

tijolos para as pessoas que estavam comprando os
terrenos. Com o tempo, chegaram mais pessoas, que
não respeitavam o rio, jogavam lixo dentro dele. Até
hoje passa a coleta de lixo, mas tem gente que joga o
lixo no rio.
O Senhor Ilson Silva de Aquino também é
uma das pessoas que usufruíram bastante do
passado do rio. Ele chegou ainda menino ao
bairro de São Miguel, acompanhado pela mãe e
seus irmãos pequenos.

O Senhor Ilson Silva de Aquino, nascido no dia 2 de
setembro de 1950, em Álvares Machado, na cidade
de Presidente Prudente, interior de São Paulo, veio
para São Miguel com sua mãe, viúva aos 22 anos, e
seus três irmãos pequenos. Ele, o terceiro ﬁlho, com
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cinco anos de idade. Na infância, a mãe atribuía
algumas tarefas aos ﬁlhos, mas no pouco tempo
que tinha livre, adorava nadar numa lagoa do
Parque Cruzeiro, onde hoje está construída a Escola
Epitácio Pessoa, e no rio Tietê. Ia escondido para
não apanhar: “Eu nadava como um peixe, por
duas ou três horas... Vocês não vão acreditar,
mas eu bebi água do Tietê. Era limpinha,
limpinha! Adorava quando via uma árvore de
ingá na beira do rio. Saboreava muitos
frutos, depois caía n’água
e ia embora.”

VIDA DE CRIANÇA
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Além de nadar no rio Tietê,
Ilson viveu em um Parque
Cruzeiro muito diferente do
atual.

Antes da fundação da primeira
escola, em 1957, o Parque
Cruzeiro tinha algumas casas
bastante modestas, muita
água e vegetação. Andava-se
por caminhos tortuosos e
esburacados. O lugar onde
hoje está a bela Escola
Epitácio Pessoa era um
pântano e um imenso
buraco. Ali se nadava e
pescava. A parte alta do
parque – hoje Praça Guanambi
– era uma mata alagada.

Um cenário que certamente propiciava
uma infância tranqüila. De fato, quem passou
a infância em São Miguel e seus arredores
lembra de uma vida calma, de brincadeiras de
rua e de muito mato por perto. Rogério Araújo
Guimarães foi uma das crianças que nasceram
e viveram a infância na zona leste, durante
os primeiros anos da década de 60 e, mais
especificamente, no Jardim Helena.

(...) Antigamente, as crianças
brincavam na rua. Geralmente
suas brincadeiras eram
coletivas, como amarelinha,
roda, mãe-da-lata, bola e
esconde-esconde, que era
a sua favorita.
Em dias de chuva, ele gostava
de ficar olhando “o valetão” que
passava no meio do terreno
onde hoje é a Praça Craveiro
do Campo. Disse também que,
antigamente, existiam vários
lugares agradáveis com muito
verde: “A gente fazia piquenique
com a família, nadava nas
lagoas e jogava bola
no campinho.” Esse
campinho ficava num
barranco onde depois
foi construída a
nossa escola.
O Professor Rogério
falou que os
moradores do

Jardim Helena eram festeiros,
mas as festas que mais
marcaram o coração dele foram
as juninas, quando as ruas
eram enfeitadas com túneis de
bambu e as pessoas faziam um cortejo para a noiva,
que seguia de carroça na frente enquanto os outros
iam atrás. Tinha também a Sede Social que ficava no
prédio onde hoje é a Padaria Oliveira do Bairro. Lá
tinha show de calouros e as pessoas dançavam.
O Senhor Abdon Baptista Filho também viveu
desde pequeno em São Miguel. Sua família
instalou-se no bairro atrás de novas oportunidades
de vida e emprego: O pai do Senhor Abdon escolheu

morar em São Miguel por necessidade. Era nordestino
do Rio Grande do Norte e veio
trabalhar na Companhia Nitro
Química Brasileira, onde
conheceu a mãe do
Senhor Abdon.
Assim, desde
pequenininho ele
vivenciou a história de
São Miguel. Em sua
infância, foi muito
feliz, estudou na
Escola Carlos
Gomes e seu
passatempo
preferido era
jogar peladas
de futebol
nos terrenos
baldios.

M

FANTASMAS
As histórias
assustadoras de
assombração
e fantasmas,
costumeiramente
presentes nas lendas
de um lugar, costumam
fazer parte da vida de muitas crianças.
Quem é que já não sentiu uma pontinha de
medo e prazer ouvindo essas histórias? No
Jardim Santa Helena, corre uma lenda a respeito
da antiga proprietária das terras, cujo nome
batizou o bairro. Quem nos contou sobre essa
famosa história local foi o professor Rogério
Araújo Guimarães:

Conta-se, por moradores antigos, que a proprietária
dessas terras costuma cavalgar pelas ruas do Jardim
Santa Helena, em noites de lua cheia. Há quem diga
que o nome dela era Helena e adorava esse lugar.
Para os que crêem, ela pode ser vista montada em seu
cavalo branco, com seus longos cabelos a serpentear
pelo vento.
Em Ermelino Matarazzo também corre uma
história de arrepiar em torno da segunda escola
do bairro. Quem a contou foi Ionilton Gomes de
Aragão, morador do bairro:
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A primeira escola do bairro foi Condessa Filomena Matarazzo e a segunda escola
foi Ermelino Matarazzo, “mais conhecida como segundinho”. O Senhor Aragão
comentou que algumas pessoas falavam que a escola foi construída em cima
de um cemitério; outras diziam que era uma mansão e que seus donos ainda
rondam por lá para cuidar da escola, pois as portas batiam, as luzes
se apagavam; ocorriam temporais horríveis de derrubar as casas,
mas com a escola nada acontecia. Até hoje ninguém sabe o que
realmente ocorreu nessa escola.
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Emprego era o que não faltava para quem escolhia São Miguel e
seus bairros vizinhos para morar. Aliás, era exatamente essa a
principal atração dos bairros, que ofereciam trabalho em suas
indústrias, como a Cia. Nitro Química Brasileira, a Indústria
de Tecidos Luftala Maluf e a Pérsico. E, junto com o emprego,
toda a vida que se constituía em torno das fábricas: as
vilas operárias, o convívio entre as famílias dos
trabalhadores, as ruas e os bairros que se
formavam para acolher essas pessoas.
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E é justamente isso que nos conta
a Senhora Luiza Teixeira Câmara
sobre o Parque Cruzeiro:

Na década de 50, o Parque Cruzeiro
era pouco habitado. Existiam algumas
moradias e a vendinha do senhor
Salvador, com pouca mercadoria. Do
lado de fora, havia umas tábuas no chão,
onde ﬁcavam os sacos de arroz e feijão,
as caixas de batatas e cebolas, tudo
vendido a granel. Os fregueses tinham uma
caderneta, onde o senhor Salvador marcava
as compras, e pagavam ao ﬁnal do mês:
“Era como o cartão de crédito”, conta Dona
Luiza. “No caixa só entrava dinheiro. Sair,
nada! Quando o proprietário da venda errava
na conta, ele devolvia em produtos.” Pelo bairro
também passavam carrocinhas vendendo pão,
sardinha, leite.
O Parque Cruzeiro começou a se desenvolver com a
instalação da Indústria de Tecidos Lutfala Maluf
e da Pérsico – em São Miguel já estava instalada
a Nitro Química. A região cresceu muito, chegaram
muitas famílias, foram abertas ruas, ainda de terra,
e mais tarde vieram o asfalto e o saneamento básico.
Era grande o número de empregos na região. Vieram
pessoas de todas as partes do país, principalmente
nordestinos, para trabalhar na Nitro Química e
nas indústrias do bairro. Moravam próximo ao
emprego. Com isso, a periferia começou a crescer e a
se expandir; as pessoas não tinham diﬁculdade em
arrumar trabalho.
As mudanças no bairro São Miguel e, principalmente,
no Parque Cruzeiro, foram estupendas. Antes, os
bairros ﬁcavam muito distantes uns dos outros,
passava-se por muito mato, córregos. Hoje estão
muito próximos e não se sabe onde termina um bairro

e começa outro.
Atualmente, a
vida no bairro
é melhor. Tem
mais transporte e
comércio. Em 1968,
época da fundação
do novo prédio da
escola, já existiam no
bairro outros armazéns,
algumas lojinhas, padaria e
uma feira muito boa.
Outro depoimento que
atesta o crescimento do
bairro a partir das fábricas
é o de Rogério Araújo
Guimarães, que viu o Jardim
Santa Helena se desenvolver
com a chegada dos
trabalhadores da Cia. Nitro
Química Brasileira:

(...) A maioria das pessoas
que vieram para o Jardim
Helena trabalhava na Cia. Nitro
Química Brasileira.
Quando os moradores ﬁcavam
doentes, iam ao ambulatório,
que ﬁcava pertinho da fábrica,
ou para o pronto-socorro de São
Miguel Paulista. Tinha também
o Hospital da Nitro Química,
que depois passou a se chamar
Hospital Santa Terezinha e que
hoje já não existe mais.
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A FÁBRICA E A VIDA NO BAIRRO
Se a fábrica promoveu o surgimento e o
desenvolvimento do bairro de São Miguel e
arredores, sua presença também trouxe aspectos
negativos e insatisfações para alguns moradores.
A denúncia das desigualdades entre os
funcionários e locais de moradia, a
poluição e os problemas de saúde
decorrentes do trabalho na Nitro
Química estão entre as insatisfações
apontadas. Algo como mágoa e
gratidão ao mesmo tempo. Mágoa
pelos problemas de saúde provenientes
do trabalho industrial e gratidão
pelo crescimento.
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Francisco Vidal viveu de perto
a vida da Nitro Química, tendo
passado por diferentes cargos ao
longo de sua carreira na fábrica.
Sua experiência tão diversa rendeulhe um conhecimento e uma crítica
sobre as contradições vivenciadas
pelos moradores das vilas destinadas
aos funcionários da Nitro Química,
sem deixar, no entanto, de perceber o
quanto a empresa ajudou famílias com a
possibilidade de trabalho:

As vilas, naquele tempo, eram divididas
por classes sociais. Na Vila Nitro Operária,
residiam os operários pertencentes à
classe economicamente baixa, e os
chefes e engenheiros moravam na Vila
Nitro Química e na Vila Americana.

Recorda-se que, para adquirirem suas casas, algumas
pessoas trabalharam duro; outras já tiveram mais
sorte: como em toda empresa, existiam “panelas”, ou
seja, “o mais queridinho” ganha a sua casa. Enﬁm,
São Miguel era cheio de ofertas de trabalho e de
pessoas que migravam de vários lugares
querendo trabalhar.
Iracema Caldini Fleury viu São
Miguel crescer junto com a Nitro
Química. Apesar de ter acompanhado
o desenvolvimento do então
desestruturado bairro, ela não
guarda recordações positivas da
presença da indústria:

Quando Dona Iracema chegou a São
Miguel, a indústria Nitro Química dava
os seus primeiros passos. Era ainda de
pequeno porte. Para ela, não restaram boas
recordações da Indústria Nitro Química, apenas
lembranças ruins. Ela revela o fato de que a indústria
era uma grande poluidora, e as pessoas que sofriam
de asma foram as principais vítimas.
Mas a indústria tinha lados positivos. Além do
oferecimento de emprego e de uma nova vida,
no local onde cada trabalhador poderia criar
suas raízes, a vida em torno das fábricas, seus
eventos sociais e as amizades que se formavam
sustentavam, de maneira significativa, a vida de
alguns. Novamente, é Francisco Vidal quem se
lembra dos bailes promovidos pela fábrica:

A Nitro Química promovia vários bailes e, a cada
estação do ano, havia um baile diferente: Baile da
Primavera, do Outono... Revela também que “seu
ídolo musical era Roberto Carlos. Ao som das

músicas lentas e românticas, os casais aproveitavam
para dançar bem juntinho, trocando olhares
carinhosos”.
Havia ainda o clube da Nitro Química, local
onde Francisco participava de regatas.
E a mesma Nitro Química também promoveu
outros eventos, que marcaram a memória daqueles
que os viveram, como é o caso do Senhor
Abdon Baptista Filho.

Um fato importante que lhe marcou foi um
campeonato de futebol ocorrido na Nitro Química, em
1957, entre o Santos Futebol Clube (Pelé fazia parte

do time) e o time da Nitro Química; o placar foi 10 a 3
para o Santos Futebol Clube.
Para o Senhor. Abdon, que vivenciou muitos
acontecimentos, como a construção da matriz de
São Miguel na década de 50, São Miguel progrediu,
pois as ruas não eram asfaltadas, antes havia muito
mato. Isso na época em que São Miguel ainda tinha
o nome de Baquirivu, que depois foi mudado por
plebiscito.
O Senhor Abdon acha que a expansão de São Miguel
se deu devido à Nitro Química, que começou a ser
construída na década de 30.
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A EMANCIPAÇÃO

Na década de 60, muitos moradores de Votorantim lutaram pela separação do
então distrito da cidade de Sorocaba. Votorantim havia crescido bastante, e seus
moradores começaram a achar que Sorocaba já não administrava muito bem uma
localidade tão grande, que precisava de mais dinheiro, mais administração e, para
isso, necessitava tornar-se independente. O movimento também foi crescendo e
tomando forma. Cresceu tanto que, em 1963, no dia 1º de dezembro, realizou-se
o plebiscito pela emancipação, que saiu vitoriosa. Nascia ali uma nova cidade.
Esse foi o fato histórico mais importante vivido até hoje pelos moradores
de Votorantim. E alguns dos protagonistas do movimento de emancipação
foram entrevistados pelos alunos que participaram do Projeto Memória Local.
O senhor Antonio Wilson de Campos foi um deles. Ele nasceu em 8 de julho
de 1939, na cidade de Votorantim, e traz passagens de sua própria história,
mesclando-as aos fatos de sua cidade. Ao lermos o seu depoimento, podemos
perceber como ele foi crescendo junto com Votorantim, passamos pela sua
infância nas ruas de terra, os namoros da juventude na praça, o casamento e os
terrenos comprados à prestação.

Ele nasceu em Votorantim. No bairro onde morava, as ruas eram de terra,
havia pouca iluminação e as casas eram geminadas. Contou também que,
quando era criança, suas brincadeiras preferidas eram: esconde-esconde, duro
ou mole, peteca, amarelinha. Antigamente, as crianças brincavam até tarde
da noite, porque não havia muita violência como hoje, e se houvesse algum
seqüestro ou roubo, Votorantim inteira ﬁcava sabendo.
Falou também que, aos 11 anos, começou a trabalhar como engraxate e, aos
14, foi para as Indústrias Votorantim, com carteira assinada. Anos depois,
comprou um armazém. Naquela época, os mantimentos eram vendidos soltos,

não havia produtos enlatados,
nem refrigeração.
O Senhor Antonio Wilson
conheceu sua esposa na rua
onde moravam; eram vizinhos
com uma diferença de seis
casas. Contou-nos também
que os casais iam namorar
numa praça em frente a uma
igreja. Sua esposa se chama
Marilena, e seus ﬁlhos, Júnior,
Simone e Adriana.
Ele comprou quatro lotes, que
podiam ser pagos em dez anos, e
as prestações eram descontadas
de seu salário.
O entrevistado nos contou que a
população estava descontente,
porque Votorantim era distrito
de Sorocaba e todos os impostos
arrecadados ﬁcavam para
essa cidade. Por esses e outros
motivos, houve o plebiscito para
que Votorantim se tornasse
independente.
(...) Poucas eram as pessoas que gostariam que a
situação continuasse daquela forma. Dessa maneira,
a maior parte votou pelo “sim”, e então Votorantim
conseguiu sua independência.
Na festa pela emancipação, houve queima de fogos de
artifício e banda. Foi o Senhor Antonio Wilson quem
fez os desenhos sobre a emancipação e até escreveu
um livro sobre a cidade.
Depois que Votorantim se tornou um município, a

cidade progrediu e muitos empregos surgiram; até as
pessoas de Sorocaba vinham de bonde para
trabalhar aqui.
A Senhora Alzira de
Camargo Oliveira também
estava entre os moradores
de Votorantim que lutaram
pela emancipação do distrito.
Ao iniciar o depoimento falando
sobre o seu nascimento, a Senhora
Alzira já introduz o assunto:

Ela nasceu no dia 14 de outubro de
1949, em Votorantim, no bairro do Itapeva,
onde ﬁca a nossa escola, mas foi registrada em
Sorocaba, pois Votorantim ainda não era uma
cidade e, dessa forma, não tinha cartório.
A vontade de ver a cidade crescer e
se desenvolver parece ter estado sempre
presente para a Senhora Alzira: na luta
pela emancipação, ela se lembra
que trabalhou muito, fazendo
até lanches para o pessoal, e que
também participou de passeatas,
comícios e sempre esteve muito
disposta a colaborar com todos pela luta. Com
a emancipação, muita coisa mudou. A cidade
cresceu bastante e teve muitas melhorias, afinal,
se tornou independente.
A sensação do trabalho realizado e de ter
cumprido uma missão une vida pessoal e a
própria relação com a cidade e seu crescimento:

Hoje a Senhora Alzira se considera uma pessoa feliz,
tem sua família e sente orgulho por ter sido uma
das pessoas que muito lutaram pela emancipação
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de Votorantim. Ela falou que sente saudades das
pessoas daquela época, dos amigos que conquistou,
mas nada se compara à felicidade de ver sua cidade
cada vez maior e mais bonita como hoje.
A luta pela emancipação do então distrito
de Sorocaba também fez parte da vida de outra
moradora de Votorantim: a Senhora Teresa Moraes
Barroso, ou simplesmente Teresinha. Na época do
movimento, Teresinha trabalhava na fábrica de
tecidos e contou aos alunos como o movimento foi
incentivado pelos proprietários e gerentes.

Quando ainda trabalhava na fábrica de tecidos, pôde
participar do movimento de
emancipação de Votorantim,
que era distrito de
44
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Sorocaba. O movimento teve início com o incentivo
dos proprietários e gerentes das fábricas (de tecidos
e cimento) e dos pequenos comerciantes aqui
estabelecidos. Os moradores e os funcionários da
fábrica de tecidos usavam camisetas estampadas
com o “sim” e o “não” em relação à emancipação de
Votorantim. A emancipação se tornou real quando
a população, através de um plebiscito, votou,
demonstrando assim a sua vontade. Votorantim já
não era mais um distrito de Sorocaba. Votorantim
era um município, e a alegria dos votorantinenses
foi grande.

O CASACO DO AMIGO
Muito antes de Votorantim se
emancipar e alguns anos depois
do nascimento do Senhor Antonio
Wilson, nascia na mesma futura
cidade, no dia 16 de junho de 1945,
o menino Edimir Messias de Moraes.
Talvez pelo fato de Votorantim estar
presente em sua história desde antes
de seu nascimento, já que seus pais
se conheceram na famosa Fábrica de
Cimento Votoran, Edimir contou, aos
alunos da Escola Municipal Professor
Abimael Carlos de Campos, nutrir
uma intensa paixão pela cidade.

Suas memórias trazem lembranças de muitos
anos atrás, ainda menino no bairro da Barra
Funda, um bairro de pessoas operárias, que se
formou acompanhando a trajetória do crescimento
industrial. Assim contou Edimir:

Morava em uma casa de três cômodos: cozinha e dois
quartos, onde o banheiro era externo e dividido por
duas casas. Essa casa era de tijolo com barro e não
possuía sala.
A rua era de terra, esburacada, e quase ninguém
saía para brincar. A iluminação pública era apagada
às 22 horas e, quando chovia, não tinha como sair,
pois a rua ﬁcava totalmente barrenta. Do que ele
mais brincava nessa época era de bolinha de gude,
aproveitando a terra que já havia na rua, tornando a
brincadeira mais gostosa.
Entre as lembranças de sua infância, uma delas o
marcou muito: um fato que ele não consegue esquecer,
vivido em sua infância, foi ter ganho um paletó de
seu amigo. Ele estava com muito frio e só usava uma
blusa de manga quando seu amigo lhe ofereceu um
casaco. Hoje esse seu amigo é um padre.
Do plebiscito, que emancipou o município de
Votorantim da cidade de Sorocaba, ele participou
ativamente, usando sempre a camiseta do ”sim”.
Junto a ele, nessa campanha, estava seu amigo de
infância, o padre que lhe deu o paletó.

A ENCHENTE DE 1982
Em 1982, os moradores da cidade de
Votorantim espantaram-se diante de uma grande
enchente do rio Sorocaba. Todos que viveram o

episódio têm uma história para contar, e a maioria
se lembra da morte de uma merendeira que,
preocupada em salvar o lanche das crianças, acabou
sendo soterrada por um muro que despencou com a
força das águas do rio. Foi um acontecimento muito
triste para a cidade.
O senhor Jaime Augusto Rangel Filho tinha 42
anos à época da enchente e lembrou-se do estrago
feito pela enchente: (...) a água tomou a metade da

fábrica de tecido, alagou principalmente o Bairro de
Barra Funda, Chave e a Avenida Trinta e Um de Março.
(...) Muitas famílias ﬁcaram desabrigadas e foram para
a Escola Daniel Verano. Morreram muitas pessoas,
entre elas uma merendeira; a cachoeira da Chave ﬁcou
supercheia e forte.
Silos Meira, nascido em Votorantim, no dia 17
de março de 1966, nos traz sua visão perplexa e
assustada de um menino de 16 anos, que busca ajuda
para proteger sua mãe e seu irmão das
águas do rio Sorocaba:
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Quando aconteceu a enchente, ele disse que
andava pela praça com guarda-chuva. Estava
chovendo muito, e o rio estava transbordando.
A mãe de Silos estava numa calçada, com o pé
preso no bueiro, e seu irmão estava chorando.
Ele disse que pediu ajuda a um homem que estava
passando, e ele nos contou que o homem não
ajudou. Ele passou com seu irmão na ponte e disse
que a água já estava a 1 metro de altura. Quando
desceu seu irmão num lugar seco e alto, a água do
rio já passava cerca de 2 metros ou mais, Silos disse
que chovia muito.

No dia seguinte à enchente, eles foram limpar a casa
cheia de barro, o que demorou mais ou menos dois
dias. Disse também que morreram seis pessoas.
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A VIDA NAS FÁBRICAS
Para uma cidade que cresceu em torno
das fábricas e seus bairros, formada em boa
parte pelos seus trabalhadores, a vida nas
vilas operárias e nas imediações das indústrias
constitui certamente um aspecto importante para
o cotidiano, as relações sociais e a história de
Votorantim.
E é exatamente isso o que mostram os
depoimentos dos trabalhadores das fábricas
de cimento e de tecidos, pessoas que foram
construindo as suas vidas junto com a cidade. O
Senhor Moacir Alarcon, nascido em 4 de abril de
1939, começou a trabalhar cedo. Aos 15 anos já
estava empregado na fábrica de chitas. Naquela
época era comum isso acontecer.

Começou a trabalhar na fábrica de chitas com quase
15 anos. E comentou que seu pai achava muito
importante terminar os estudos para ter uma
boa formação. Sua função na fábrica era de
pontograﬁsta: gravava os desenhos. Ele
disse que usava produto químico; esse
produto era muito forte e, por causa
disso, teve um problema forte em
sua audição; teve perda total nos
dois ouvidos.

Ele falou que gostava muito do serviço que fazia, mas
o salário era pouco e não dava para sustentar a sua
família. E a fábrica era como uma escola, tinha muitos
empregados, mais de 6 mil; se quisesse melhorar, ele
tinha que sair dali. Mesmo assim, ele trabalhou lá por 13
anos. Quando foi conversar com o gerente da fábrica de
chitas, contou que o Senhor Mathias
Gianola, que era uma pessoa honesta
e humilde, que gostava muito das
pessoas e tratava todos com muita

atenção, disse que, se ele quisesse sair, tudo bem, as
portas estariam abertas e, quando quisesse voltar,
também estariam abertas. E ele resolveu sair. Foi para
a Cianê, em Sorocaba, e lá ele ganharia três vezes
mais do que na Votorantim. Trabalhou lá durante 20
anos, até se aposentar.
Assim como o colega Moacir, a Senhora Rosmari
Knittel de Pontes, nascida em 3 de outubro de
1941, também iniciou cedo o seu trabalho na
fábrica de chitas, seguindo uma tradição familiar,
pois quase todos os seus parentes trabalharam no
mesmo local.

Quando Dona Rosmari foi trabalhar na fábrica S.A.
Votorantim, com 14 anos, as coisas eram diferentes.
Diﬁcultou muito para ela ir trabalhar e se preocupar
com os estudos, porque naquela época era muito
difícil estudar.
Quase todos da família trabalharam lá, “é uma
tradição” de família, disse ela com muito orgulho.
Trabalhava na parte de estamparia, com suas
amigas, mas com 18 anos foi despedida e voltou com
outra função, de costureira.
A fábrica de chitas construía casas para os
imigrantes que viriam trabalhar lá; tinham até uma
pensão, que agora é a nossa escola, e também um
armazém. Tudo era muito perto, então todos iam a pé
e levavam suas marmitas na sacolinha. Disse ela que
os patrões eram muito bons, porque eles ajudavam as
pessoas da fábrica com benefícios.
Como nos contou Dona Rosmari, a vida em
torno das fábricas era algo bem comum nos
tempos passados. As próprias fábricas construíam
casas, vilas operárias ou bairros para
os trabalhadores e suas famílias.
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Nesses casos, a fábrica passa a ser tão
onipresente em suas vidas, que é difícil separar
vida pessoal e profissional. É o caso do Senhor
José Esmeraldo Pereira, encarregado de
máquina de papel e empregado por
40 anos na fábrica Votocel. Por todo
esse tempo, o Senhor José Esmeraldo,
ou Seu Zezito, trabalhou e viveu
entre os bairros de Vila Amorim
e Votocel, mudando-se apenas
quando finalmente se aposentou.
No entanto, sem se desvincular
completamente: de tempos em
tempos, ainda volta às suas origens.
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Seu Zezito nos contou que morava na
Bahia e veio para Votorantim a convite
de um irmão que já trabalhava aqui,
deixando na Bahia seus familiares e
a noiva. Quando chegou, já começou a
trabalhar na fábrica Votocel. Vila Amorim,
nessa época, era uma grande chácara com
duas casas.

Seu Zezito morou dois anos no quarto de solteiro da
fábrica e só depois voltou para a Bahia para buscar
sua noiva, Dona Alaíde. Casou-se lá na Bahia e a
trouxe para Votorantim. Dona Alaíde, quando chegou,
demorou a se acostumar, sentia muito frio. Os dois
passaram a trabalhar na fábrica,
ela como enfermeira.
A vida era muito boa: eles moravam na casa da
fábrica e, nessa época, Seu Zezito ajudou a construir
o ginásio de esportes e a escola onde hoje estudamos.
Eles tiveram três ﬁlhos, que foram criados na vila
da fábrica.
A Vila Votocel, nessa época, era limpa, cheia de
crianças, muito boa para se morar e criar os ﬁlhos.
Vila Amorim estava crescendo bem rápido, já tinha
várias casas, bares e um mercadinho.
Seu Zezito trabalhou 40 anos na fábrica, vivendo
na vila. Aposentou-se e mudou para outro lugar.
Sente muita saudade quando vem visitar os amigos
que ainda moram aqui. Vê que a Vila Votocel está
hoje abandonada; a fábrica na qual trabalhava não
funciona mais e a Vila Amorim cresceu muito, hoje
tem de tudo, padaria, mercado, lojas, igrejas, muitas
casas, muito movimento de carros e ônibus e, o
principal: muitas pessoas.

OS SAPATOS
Jardim Novo Mundo é um dos bairros da cidade
de Votorantim. Como todas as outras localidades,
sofreu muitas mudanças ao longo dos anos.
No início, havia tanta lama no bairro, que seus
moradores, quando saíam a pé, costumavam levar

um par de sapatos extra, pois sabiam que aquele
que estavam vestindo ficaria imundo. Quem
contou sobre a vida no Jardim Novo Mundo às
crianças foi o Senhor Narciso Casemiro, nascido em
23 de setembro de 1942.

O Senhor Narciso disse que, quando chegou aqui
no bairro, ele era muito feio, tinha poucas casas de
tijolos, a maioria era barraco de madeira e o mato
cobria as casas, de tão alto que era. Tinha poucas
árvores, mas muita lama, e as pessoas sempre
levavam uma troca de sapatos quando iam fazer
compras ou trabalhar... Falou também que costumava
levar seus ﬁlhos quando pequenos para brincar no
campinho de futebol que tinha perto de sua casa e
que capinou muito mato aqui no bairro. No lugar
onde hoje é a nossa escola, disse que havia muitos
barracos e era cheio de água em volta, e que seus
netos estudaram aqui.

BONECA DE ESPIGA
A infância e a vida em Vila Garcia
Quando Vila Garcia ainda possuía muitas
chácaras, frutas, lago e árvores, a menina
Geanete Cassillo brincava com seus irmãos pelas
redondezas. Mais conhecida como Jane, a atual
professora aposentada de história recorda a sua
infância no bairro:

Dona Jane contou que veio morar no bairro porque
seu pai herdou uma chácara que era do seu avô.
Naquele tempo, havia muitas chácaras no bairro, que
aos poucos foram sendo loteadas e dando início ao
bairro. Ela disse que o primeiro chacareiro a lotear

sua propriedade foi o Dr. Garcia, por isso o bairro
recebeu o nome de Vila Garcia.
Em todas as chácaras havia muitas frutas,
principalmente manga e mexerica. Jane e seus
irmãos adoravam subir nas árvores. Ela nos
disse que sua infância foi muito feliz, apesar das
dificuldades. Além de brincar entre as árvores da
chácara, jogavam bolinha de gude, bola de meia,
peteca, pulavam corda e amarelinha, e eles mesmos
fabricavam seus brinquedos. “Minha boneca era
feita de espiga de milho; eu adorava, pois sempre
podia ter uma boneca nova.”
Ela contou que, próximo à chácara de seu pai, havia
um lago muito bonito à beira da atual Avenida
Jaziel de Azeredo Ribeiro. Era um de seus lugares
preferidos, onde, com seus irmãos e amigos, passeava
e fazia piquenique sempre que podia. Ela lamentou o
desaparecimento do lago.
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Sobre o bairro, Jane ainda contou:
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(...) O bairro era tranqüilo e todos se conheciam.
À noite, os moradores costumavam se reunir na casa
de alguém para conversar e contar casos assustadores.
No mesmo bairro que estava sendo loteado,
instalou-se um jovem casal, que começava a vida
em Vila Garcia. A moça Débora e seu marido,
Francisco. Ela passara a infância no bairro da
Chave. De família muito pobre, a menina era
acostumada a fazer seus próprios brinquedos com
chuchu, palitos de churrasco, pimentão, sabugo
e cabelo de milho. Além disso, brincava de pular
corda, amarelinha, queimada, esconde-esconde.

Já crescidinha, teve de ir para a escola, mas não
gostou muito da idéia. Ela gostava de ir à cachoeira
da Chave com suas amigas. Lá a menina aprendeu a
nadar e passava horas muito agradáveis brincando
com suas amigas.
Débora estudou na Barra Funda até a 8ª série;,ela
aprendia as lições e também ajudava na cozinha
da escola.
Como toda jovem de sua idade, Débora tinha um
sonho: queria ser professora. Mas era um sonho
difícil de ser realizado. Em Votorantim, não havia
curso, só na cidade de Sorocaba. Era muito longe e,
para ir de bondinho, tinha de pagar a passagem, a
qual era cara.
Mais adiante, a história de Débora continua
na Vila Garcia, para onde se mudou logo após o
casamento com Francisco:

Casaram-se e vieram morar na Vila Garcia,
onde construíram sua casa, num dos primeiros
loteamentos do bairro.
Como Débora era mulher muito trabalhadeira,

começou a trabalhar na escola de Vila Garcia, como
servente e como merendeira. Mas, como o serviço era
muito, ela chamava três ou quatro alunos para ajudar
a limpar o pátio. As meninas ajudavam na cozinha.
No ﬁnal, todos ganhavam bananas.
Com os moradores do bairro, Débora arrecadava
ingredientes e fazia sopas suculentas. Com o dono do
mercado, Senhor Antonio, ela conseguia ingredientes
para fazer a merenda e o bolo no Dia das Crianças.

O CHAPÉU MEXICANO
A festa junina é um evento tradicional
de Votorantim, conhecido de todos os seus
moradores. Alguns entrevistados falaram sobre
o seu envolvimento com a festa, sobre a sua
participação desde crianças, os brinquedos
preferidos, as lembranças da infância e as
mudanças ao longo do tempo. Alberto Antonio
Cassar foi um deles.

Desde pequeno, era muito festeiro. Ia à festa junina
com sua irmã e aproveitava que seu tio era dono de
um bar na festa, onde ele podia comer e brincar de
graça, e também conhecer alguns artistas famosos da
época, como Nelson Gonçalves, Cascatinha e Inhana.

Do que mais gostava na festa era o brinquedo hoje
conhecido como chapéu mexicano. E do cortejo
do casamento na roça, que saía do bairro da
Barra Funda e ia até o clube atlético de hoje. Os
noivos vinham de charretes puxadas por bois, e os
convidados seguiam aos pares vestidos de caipiras.
O mesmo chapéu mexicano da festa junina de
Votorantim também agradou, anos mais tarde,
outro menino, freqüentador e admirador
dessa festa. Era o garoto Claúdio Sanchez,
nascido em 27 de setembro de 1960, em
Votorantim. Desde pequeno, sem ter
tamanho ou idade para entrar no
chapéu, acabava vencendo pela
insistência junto ao homem que
tomava conta do brinquedo.

“Bom, desde pequeno sempre gostei de ir às festas.
A primeira vez em que fui à festa junina, foi com
a minha escola. Estava na 1ª série e gostei muito.
Depois, eu ia com meus colegas e família. Quando
comecei a freqüentar a festa, ela era mais simples,
mas já acontecia nesse mesmo local, que é hoje
a Praça de Eventos. Eu ia a pé, pois morava no
bairro do Rio Acima”.
Eu adoro o chapéu mexicano, como é conhecido
hoje, só que eu não tinha idade para entrar,
nem tamanho para enganar o moço, então
pedia tanto e não saía de lá até que ele
deixava. Gostava muito da barca, das
comidas típicas. Pipoca era uma
delícia, o milho verde... a maçã do
amor é a minha preferida.
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Lembrando com certa nostalgia das festas
juninas do passado de Votorantim e concordando
com o que contou Cláudio Sanchez, Maria Clarice
dos Santos Costa aponta as diferenças em relação
às festas de hoje:

(...) A festa junina não era na Praça de Eventos e
parecia muito mais caipira do que é atualmente.
As pessoas vinham vestidas a caráter, todos
pareciam caipiras, até as barracas eram de sapé
como as casas do interior.

O TIO GODE E A BANDA
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Para mim, não deveria ter festa sem maçã do amor.
Eu gostava muito do tobogã, mas não tinha medo
de subir no brinquedo e sim da minha mãe, porque,
quando a gente descia do tobogã, ele rasgava a nossa
roupa e eu e meus irmãos morríamos de medo de
apanhar na hora que chegássemos em casa, mas a
gente gostava tanto que ia mesmo assim.
(...) Mudou muito a festa junina, a juventude está
muito avançada, não vai mais para fazer amigos e
para namoricos; eles vão para brigar. Antes, a gente
fazia muitos amigos e paquerava bastante, apesar de
que eu não era muito correspondido.
(...) Este ano, me senti muito honrado, porque fui
convidado para trabalhar na festa. Vendi chá de
amendoim e gostei muito de ter participado, quero
trabalhar de novo.

Além da festa junina, as bandas de música de
Votorantim também constituem uma importante
tradição na cidade. Não à toa, portanto, alguns
alunos resolveram entrevistar músicos componentes
da Banda de Votorantim, pois suas vidas
entrelaçam-se às histórias das fábricas da região.
Os entrevistados escolhidos para contar
mais uma faceta da história da cidade foram os
Senhores Witerman Loureiro de Melo e Ismael
Roque Filho, respectivamente tio e sobrinho, os
componentes mais antigos dessa banda.
O Senhor Witerman Loureiro de Melo, de 90
anos, mais conhecido por “Gode”, sempre teve uma
relação próxima com a música, mas foi na juventude,
quando começou a trabalhar para a fábrica de
tecidos, que a banda entrou em sua vida:

(...) A música sempre fez parte de sua vida, pois seu
pai era professor de música e diretor da escola em
que estudava. Foi com seu pai que aprendeu a tocar

vários instrumentos, e até mesmo chegou a ganhar
sacos de bala para aprender a tocar junto com ele.
Em sua infância, o Senhor Witerman gostava de
brincar de bolas de gude e pião. Na juventude,
trabalhou na fábrica de tecidos, onde havia uma
banda da qual foi integrante tocando trombone,
instrumento que aprendeu de ouvido. Nessa época,
a banda era bem importante na cidade e havia até
uma rivalidade entre as duas bandas: a Teimosa e a
Banda da Fábrica. Essa rivalidade gerou um episódio
engraçado: quando as duas bandas tocaram juntas,
por não terem ensaiado, ao tocar uma música, cada
uma tocou em um ritmo.
O Senhor Witerman tem 90 anos e pretende,
junto com o seu sobrinho, ambos os mais antigos
integrantes da Banda de Votorantim, continuar
tocando e passando alegria para as pessoas.
Já para Ismael Roque Filho, foi seu tio Gode a
grande inspiração para que ele começasse a tocar
na banda:

O Senhor Ismael, quando criança, gostava de jogar
bola e de soltar pipa. O interesse pela música surgiu
em uma visita a seu tio Gode. (...) Nessa visita, o
Senhor Ismael viu seu tio tocar pistão e pediu para
que ele o ensinasse. Depois de bastante treino,
entrou na Banda de Votorantim aos 13 anos.
Nessa época, dividia-se entre as brincadeiras
e os ensaios com a banda.
Durante a adolescência, como qualquer garoto,
gostava de namorar e de passear pela praça
da cidade. Começou a trabalhar na fábrica de
tecelagem, seu primeiro emprego, local onde
se aposentou. Sua rotina, então, era
trabalhar e ensaiar.

A banda faz diversas apresentações na cidade, mas,
em geral, são quatro apresentações por mês. Dentre
todas as apresentações, a que mais emocionou o
Senhor Ismael foi tocar em procissões religiosas.

BOCCA E ZEQUINHA
Assim como a banda e a festa junina,
os contadores de histórias são famosos em
Votorantim. Por isso mesmo foram escolhidos para
participar deste projeto enquanto personagens da
cidade e também por representarem um aspecto
importante de sua cultura e tradição.
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José Bocca e as histórias contadas em sua casa
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Um dos contadores entrevistados pelas crianças
foi José Bocca, que trouxe um aspecto importante
na escolha da sua profissão: a influência da família
e das histórias contadas em casa como fatores
cruciais para o seu gosto pelas histórias e pelo
ofício de contador de histórias.

Sempre ouviu histórias em casa, contadas por
seus familiares. Tem um tio que conta e escreve
histórias... Bocca começou a contar
proﬁssionalmente em 1998, quando
tinha 21 anos. Ele disse que gosta
de ler tudo o que encontra pela
frente, desde bula de remédios,
folhetos que entregam na
rua, jornais, revistas, livros...
Tudo dá inspiração para suas
histórias... Gosta muito de
contar causos.
Antonio Carlos Marques
Ferreira, o contador
Zequinha
O contador de histórias
Zequinha contou aos alunos
a origem de sua profissão,
como começou a
contar histórias
profissionalmente,
os acasos que o
fizeram inventar
personagens e as
aptidões presentes
desde a infância.

Ele contou que exerce a proﬁssão de contador de
histórias desde os 14 anos, mas já contava histórias
desde pequeno para enganar a sua mãe. Aprendeu a
trabalhar com os bonecos com alguns americanos
que viviam no Brasil, evangelizando pessoas.
Ao alugar um galpão para uma revista em que
trabalhava, ele encontrou vários bonecos e, entre eles,
estava o Zequinha, que ainda não tinha nome, mas
foi batizado inspirado em algumas balas
e figurinhas de que o Antonio Carlos
gostava muito em sua infância.
Antonio Carlos já criou e ainda
pretende criar novos personagens, mas
acredita que o Zequinha será sempre
o seu preferido.

NO PÁIS DO FUTEBOL: BOLAS,
CHUTEIRAS E HISTÓRIAS
No Brasil, futebol
é uma outra história.
Une as pessoas, constrói
amizades e forma a
identidade de pessoas e
lugares. Em Votorantim,
não foi diferente.
Um dos entrevistados
das crianças foi o exjogador de futebol Ayr
Pereira.

O Senhor Ayr era uma criança
meio sapeca: gostava de
apertar campainha e sair

correndo e de jogar futebol. Estudou na Escola
Anchieta. Depois da aula, ele ia para a cachoeira.
Seus amigos o chamavam para pegar goiabas na
chácara do vizinho; lá havia um cachorro, que
quase o mordeu.
Sobre o futebol, Ayr contou:

Começou a jogar no Manchester com 12 anos, em
1945. Jogou no Corinthians, no Santos, no São Paulo e
ele treinou com Pelé; era centroavante. O Senhor Ayr
disse que fez em média 400 gols e, num só jogo, fez
dez gols. Trouxe-nos a foto da época em que jogava. O
dia mais importante para ele foi o dia em que o time
em que ele jogava ganhou o troféu do III Centenário
de Sorocaba.
Em uma partida, fraturou a perna direita e precisou
ﬁcar sem jogar; num outro jogo, fraturou o
braço. Sempre jogava com a camisa número
9. Um dia, chutou a bola sem querer, foi
expulso e seu time perdeu porque tinha
menos jogadores.
Sobre a interrupção da carreira e o
trabalho na fábrica, Ayr falou aos alunos:

Sua carreira foi interrompida aos 21 anos, devido
a uma fratura na perna direita (...). Quando
parou de jogar, foi trabalhar na Fábrica
Metidiere, onde permaneceu durante 28
anos e se aposentou.
O outro depoente foi o também exjogador Wilson Roberto Cavachini, um
votorantinense neto de imigrantes italianos
e portugueses, filho de trabalhadores da
fábrica de tecidos Votorantim,
onde ele mesmo
trabalhou.

No entanto, além de trabalhar na fábrica, o Senhor
Wilson também seguiu carreira no futebol, contando
aos alunos sobre uma época em que os jogadores
viajavam de trem para jogar em outras cidades.

Como estava disposto a seguir carreira, foi convidado
a jogar em outra cidade. Foi aí que aconteceu a sua
primeira viagem de trem. Ele nos contou que foi uma
viagem emocionante, da qual nunca vai se esquecer.
(...) Jogou em muitas cidades, conquistou muitos
troféus e medalhas. (...) Fez muitos gols, mas o mais
marcante foi um gol de ombro que ele fez sem querer.
Foi mais ou menos assim: “Coutinho cruza a bola
para Fernando, a bola passa por cima dele, bate no
ombro de Wilson e...”
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EDUCADORES PARTICIPANTES DO
PROJETO – 2005 - 2007
ITAPEVA
2006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE ITAPEVA

2006 E 2007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE ITAPEVA

SÃO MIGUEL

Eliane Barreto

2005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
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Andressa da Silva Oliveira
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Jaci Moreira dos Santos

Célia Cristina Lima Lolico

Lisian Corrêa de Souza Silveira
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Celso Melo de Oliveira

Suely de Almeida Rodrigues

Maria Teresa Desidério Gallo

Christine Gomes Fonseca Benfica

Valquiria Rosa dos Santos

Simone de Almeida Menezes

Eliana Andresia de Almeida

2007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE ITAPEVA

Elizangela Lopes

André Ricardo Ferreira

2005 E 2006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE SÃO PAULO

Flávia Albuquerque Cardeal Moreira

Cátia Cristina Del´anhol Felippe

Francismaire Aparecida Painado

Denise Cristina Oliveira A. Barbosa

Janaína Moura Wagner Ferreira Oliveira

Edneia Affonso Alvarenga

Josiane Aparecida Oliveira Almeida

Elane Tonin

Lindameire Nunes Oliveira Fontes

Eliana Maria Rodrigues Santos

Lucely Ferreira Leite dos Santos

Elionai Ferraz de Oliveira

Lúcia de Fátima Melo Belézia

Gilda Antunes de Oliveira Gomes

Marceli Camargo da Silva

Josicelle Aparecida Carriel Pattete

Noeli Anete de Fátima Pereira

Ligia Mara Couto Queiroz

Raquel Lopes de Almeida Oliveira

Luciana de Almeida Ferraz

Raquel Rodrigues Ribeiro Santiago

Lucimara Rocha de Oliveira

Regina Fátima Sartori Couto

Márcia Aparecida Almeida Oliveira

2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE SÃO PAULO

Rosane Maria Leite Rodrigues

Maria Aparecida Carriel

Ana Maria Pierri

Terezinha de Jesus Machado Oliveira

Maria Lucia de Almeida Rosa Faria

Ana Paula Notaroberto Custódio Silva

Thais Ayeda Moreira Costa Lopes

Marly Rezende de Oliveira

Andréa Maria de Lima

Sandro Roberto da Cruz

Nancy de Oliveira Barros

Arleide dos Santos Ramos

Silvana Domingues de Araújo de Sousa

Regina Célia de Paula Lemos

Áurea Miguel Alves

Valderli Aparecida Santos Silva

Sônia Regina dos Santos Silva

Claudia Jesus Silva

Valdimara de Oliveira Garcia Bucchianico

Simone Antunes de Almeida Leite

Cláudia Gasques

Vanessa dos Santos Golov

Vanessa Rosa Tavares

Everaldo da Silva

Daniele Aparecida de Almeida Proença Santos
Denise Almeida de Jesus Ribas

Adriana Oliveira de Almeida
Iara Luzia Costacurta Dea
Maria Helena dos Santos Comin
Marta Regina Argolo
Meire Rodrigues de Souza Dias
Rosa Maria Pereira de Araújo
Valéria Saraiva Frnzin
Zenilda Pereira Alves

Gesseli Medeiros de Castro
Gisele Silveira
Jaciara de Souza Reis
João Batista Soares Carvalho
Jocilene Andrade da Silva

Tania Aparecida Soares Cavachini
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Maria Cláudia Fernandes

Daniela Tegami Vieira de Barros

Maria Galdilene Tomaz

Diva de Fátima Aleixo da Silva

Maria das Graças Maldonado

Elaine Aparecida do Carmo Rocha

2007 -– SECRETARIA MUNICIPAL DE
VOTORANTIM

Maria de Lourdes A. Silva

Eva Aparecida dos Santos Baeza

Carla Benedita Verbel Vaz

Patrícia Alves de Amorim

Kátia Regina Rubinato Pinto

Cláudia Galli Alberto Rodrigues

Paulo Pivato

Kelly Cristina Ramos dos Santos Picoli

Cláudia Cristina Gali Rodrigues

Rita de Cássia Martins

Jairo de Souza Filho

Eliza Silva dos Santos

Rosemeire Fagundes

Magda Ligia dos Santos

Elizabete Della Pache Feliciani

Sueli Vasquez

Márcia Cristina de Lima

Fabíola Costa Rocha

Suzi Fernandes de Oliveira

Maria Aparecida Figueiredo

Flávia Jessié Fontes de Freitas

Tiago Migri da Cunha
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Marilza de Souza Silva
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2006 E 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE SÃO PAULO
Fátima dos Reis Francisco da Costa
Luciana Gomes Cavalcante
Minéia Miranda Oliveira
2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE SÃO PAULO
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Maria Cristina Alves
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