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APRESENTAção
Piracicaba, a 150 quilômetros da capital paulista-

O resultado está aqui e na coleção virtual que os

na, tem mais de 400 mil habitantes entre a zona

professores criaram no portal do Museu da Pessoa.

rural e a zona urbana. No horizonte, aparece com
destaque o rio eternizado na voz de Tião Carreiro
e Pardinho. Quem não se lembra dos versos “O
Rio de Piracicaba vai jogar água pra fora, quando
chegar a água dos olhos de alguém que chora”?
Além do rio às margens do qual a cidade foi fundada, no século XVIII, registramos nesta publicação a história de moradores que participaram, em
2021, do projeto Memória Local na Escola. São 29
entrevistas feitas com tanto afeto quanto trabalho. No ano em que as dinâmicas de aula ainda
estavam prejudicadas pelo contexto da pandemia
de covid-19, 18 escolas, 29 professores e cerca de
720 alunos se mobilizaram para movimentar suas

Esse projeto foi viabilizado pela Lei Federal de
Incentivo à Cultura – PRONAC 20.4741, Lei Estadual
de Incentivo à Cultura de São Paulo – ProAC 29.670,
com patrocínio da Klabin, o apoio da Secretaria
Municipal de Educação de Piracicaba, em parceria
com o Avisa lá, e realização do Museu da Pessoa.
Por fim, fica registrado o agradecimento a todos
os participantes do projeto, aos alunos, professores, técnicos, depoentes e aos parceiros que viabilizaram esta jornada. Boa leitura!
Instituto Museu da Pessoa
Instituto Avisa lá

comunidades em tempos de isolamento.
Nessa jornada, professores participaram de quatro encontros de formação a distância com as formadoras do Museu da Pessoa e do Instituto Avisa
lá. Aprenderam a realizar atividades de escuta de
histórias dos alunos e depois de moradores do entorno da escola. Aprenderam e ensinaram os alunos a escolher uma pessoa para ser entrevistada,
a preparar o roteiro, a entrevistar, a produzir um
texto e a desenhar as histórias que ouviram.
Apesar dos encontros serem realizados a distância, a equipe se empenhou e se encantou com a
participação dos alunos e com as histórias que
ouviu de pessoas da comunidade, como Cristiana,
a diretora que tem medo de barata; Diógenes,
que queria ser astronauta, mas virou grafiteiro;
Zé Ico, um agricultor bem-humorado; e Sebastião
Ferreira, de 104 anos, memória viva de Piracicaba.
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Jornadas de um vendedor de milho
Quando criança, Joel Almeida Silva ajudava seu pai na roça,
colhia algodão e fabricava seus brinquedos. O fato que mais
o marcou nessa época foi a morte de seu querido pai, que
deixou muita tristeza para toda a família.   
Ele frequentou a escola até o 5º ano, no interior da Bahia,
mas não deu continuidade aos estudos, porque precisou
trabalhar desde muito cedo para ajudar no sustento da casa.
Aos 28 anos, quando chegou a Piracicaba, conheceu sua
esposa Giane. Eles namoraram e logo se casaram. Tiveram
quatro filhos, dois deles (Alisson e Alessandra, gêmeos dessa união) estudam aqui na nossa escola.
Quando Joel se mudou para nosso bairro, o lugar em que
hoje é a escola era um brejo cheio de mato por onde passava
um córrego. Ele diz que a construção do colégio facilitou a
vida de muitos alunos, pois puderam estudar perto de casa.
Joel é conhecido por vender milho na rua. Gosta muito da
profissão que exerce e faz seu trabalho com carinho.
Seu maior sonho é ver os filhos formados.
Joel Almeida Silva tem 52 anos, nasceu em Serra Preta (BA) em 1969.
Mudou-se para Piracicaba aos 28 anos em busca de trabalho e melhores
condições de vida.
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A voz de Piracicaba
Memória viva
Sebastião tem 104 anos e é o morador mais antigo do bairro rural
de Anhumas, localizado a 49 km do centro da cidade de Piracicaba.
Ainda na infância, seu pai abandonou a família e sua mãe morreu,
por isso ele foi criado com sua avó e seu tio.
Para estudar, ele andava 3 km a pé até a casa da professora, no
bairro Jiboia. As aulas eram em um rancho com poucas condições
e sem merenda. Fez apenas o primeiro ano primário.
Aos 21 anos, casou-se com dona Anna Maria Pacheco, estava bem
de vida. Investiu no cultivo de café, mas uma praga acabou com
toda a plantação. Ficou miserável, com uma dívida que não podia
pagar e teve que dormir nas ruas. Depois, pegou dinheiro emprestado, investiu na plantação de algodão. Em dois anos, seus
negócios melhoraram e ele conseguiu pagar todas as suas dívidas.
Hoje, ele está satisfeito, pois tem sua casa e sua aposentadoria.
Sebastião Antônio Ferreira nasceu em 17 de setembro de 1917. Teve 8 filhos,
24 netos, 39 bisnetos e 6 trinetos. Gosta muito de ir à igreja.
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Aos 2 anos, Antonio teve uma febre alta que preocupou a
família. Graças ao olhar atento de um amigo farmacêutico, o diagnóstico foi dado: era a febre da paralisia infantil.
Passou por um longo tratamento, mas perdeu o movimento nas pernas.
Para que Toninho e seus irmãos não ficassem em casa sozinhos, seus pais os levavam para a roça. Entre tarefas como
restiar alho e tratar dos porcos da fazenda, criavam brinquedos, como o caminhãozinho feito de pedaços de pau.
Suas limitações físicas não o impossibilitaram de realizar
seu sonho, o de ser sapateiro. Mais tarde, viu desabrochar
outro grande talento, o de locutor, anunciando as chegadas e saídas dos ônibus na rodoviária de Piracicaba.
Toninho se tornou membro do Grupo Fraternidade Cristã
dos Deficientes, onde lutou para proporcionar acessibilidade a lugares públicos.
Antonio Maria Mariano Verdicchio, carinhosamente conhecido como
Toninho, nasceu em 7 de agosto de 1942 em Saltinho (SP). É o terceiro
de dez irmãos e hoje presta serviços voluntários à comunidade.
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Testemunha das mudanças
Pata-choca, pega-pega, bola e corrida eram as brincadeiras favoritas do senhor José, que frequentou a Escola Carlos Sodero, no bairro Pau Queimado.
Quando voltava da escola, ajudava o pai na roça, onde o trabalho era pesado.

Infância em família
Em sua infância, Cláudia teve o privilégio de conviver com os
avós maternos e paternos. Seus avós maternos moravam em
um sítio, no bairro do Limoeiro, onde ela passava as férias.
O avô Paico sempre levava doces para ela. Seu avô paterno,
Francisco, gostava de contar lendas. Certa vez, disse aos netos
que encontrou um cavalo cheio de nós no rabo, coisa de Saci e
de avô para assustar a criançada.
Aos 8 anos, foi morar na Avenida Francisco de Souza. Em frente, passava o trilho e o trem de carga ainda circulava. Depois
que a linha foi desativada, foram instaladas manilhas para canalizar a água, ótimas para esconde-esconde. Na rua, brincava
de bola, de carrinho de rolimã, de taco e de patins.

Aos 27 anos e após três de namoro, casou-se com Marilene. Foi o momento
mais feliz da sua vida. Continuam juntos e dessa união nasceram dois filhos,
dois netos e um bisneto.
Ele mora há 45 anos no bairro Jaraguá e viu grandes mudanças. Antigamente,
tudo era mato e no terreno onde hoje é a escola havia uma horta e uma nascente. “Naquele tempo, era gostoso porque não tinha ladrão nem lixo pelas
ruas”, lembra ele.
José gosta de cantar e uma de suas características marcantes é o chapéu.
Adora viver e brincou que, se tivesse remédio contra a velhice, ele iria buscar.
José Kerches de Menezes nasceu em 14 de janeiro de 1946, em Piracicaba (SP). Viveu na
zona rural, no bairro Nova Suíça, onde morou até 1976, quando se mudou para o bairro
Jaraguá, na zona urbana, em que trabalha como pedreiro.

A casa de sua infância já não existe mais, teve que ser demolida
para a construção de outra. É lá que seus pais vivem até hoje.
Cláudia Aparecida Barbieri nasceu em Piracicaba (SP), na Santa Casa de
Misericórdia, em 7 de dezembro. É a mais velha de três filhos. Formou-se
professora e hoje atua como diretora.
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Uma televisão disputada

É preciso saber viver

Na infância, Domingos gostava de bolinhas de gude e de
futebol. Ele costumava brincar no Colégio Dom Bosco,
que ficava aberto ao público. Também costumava ir à
missa, em que ganhava um selo para assistir a filmes na
tarde de domingo. Ele nos contou que em sua casa não
havia televisão. Somente uma família em sua rua tinha
o aparelho, e a mãe obrigava as crianças a brincarem
com o filho para que pudessem assistir aos programas.

Quando Anderson era criança, gostava de brincar na rua, porque não tinha tantos carros, e se
divertia com pega-pega, esconde-esconde, mãe
da rua, futebol e bicicleta. Na infância dele, gostava de assistir aos desenhos na televisão, como
Caverna do Dragão e Scooby-Doo. Também gostava de carrinhos e, hoje em dia, seu brinquedo
preferido é o violão, mas ele usa o teclado para
tocar músicas cristãs na igreja. Anderson gravou
músicas no YouTube e um CD. “É preciso saber
viver” é o nome de sua música favorita. O sonho
dele é fazer a vida de outras pessoas feliz.

Quando adulto, Domingos foi trabalhar em São Paulo e
morou em uma pensão, onde conheceu Maria. Eles se
casaram na igreja Bom Jesus, em Piracicaba, e formaram uma família com três filhos.
Em 2020, despediu-se de nossa escola depois de anos
de dedicação para cuidar exclusivamente de sua querida esposa, que já estava doente, e assim foi até seu
falecimento.

Anderson Antonio Mengatto tem 46 anos e morou
muitos anos no bairro da Pauliceia, em Piracicaba (SP). Ele
é casado, tem dois filhos e uma cachorra chamada Lili que
é dócil e medrosa.

Domingos Rando nasceu em 1º de outubro de 1950 em Piracicaba
(SP) e trabalhou como zelador por muitos anos na Escola Professor
Mário Boscolor.
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Juventude ao som do vinil
A bolsa de tecido feita à mão pela mãe acompanhava Antônio Santos da Silva à escola rural da fazenda,
onde estudou até a antiga 4ª série. A sala era dividida
em três turmas, para quem a professora lecionava ao
mesmo tempo. Quando terminou o primário, foi trabalhar na roça no corte de cana-de-açúcar, com amigos
da mesma idade. Trabalhavam de segunda a sábado
e, no decorrer da semana, combinavam as festas do
sábado à noite, quando ouviam música em disco de
vinil na sonata do amigo Claudio.
Antônio mudou-se para o bairro Pauliceia aos 11 anos
e, aos 18, para o Jardim São Paulo, onde adora morar.
Casou-se aos 20 anos, teve quatro filhos. Viveu num
barraco de madeira no fundo do terreno até que, trabalhando duro como carpinteiro, conseguiu construir
sua atual casa de tijolos.
Antônio Santos da Silva nasceu na Fazenda São Luís, município
de Santa Barbara d’Oeste (SP), em 1º de novembro de 1952. É o
caçula de onze irmãos.
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Barro, brinquedos e histórias
Dona Tita, como é conhecida Ursulina, morava com seus pais
e seus oito irmãos numa casa feita de barro, cheia de buraquinhos nas paredes. Lá não tinha energia elétrica e ela tomava
banho no rio ou de bacia. Adorava brincar de pular corda e de
peteca e amava ouvir as histórias do pai. Seus brinquedos eram
feitos de abóbora e espiga de milho, até que a mãe lhe comprou
uma boneca de papelão. Sua felicidade foi tanta que, ao dar banho na boneca, ela se despedaçou.
Ia para a escola, também construída com barro, a pé. A professora, dona Helena, dava aula para todas as séries do antigo
primário na mesma sala.
Sua infância foi simples, mas ela realizou todos os seus sonhos
e hoje é muito feliz em sua casa própria.
Ursulina de Oliveira Vargas de Moraes nasceu em 29 de maio de 1949, em
Ibitiruna (SP), onde vive até hoje. Teve quatro filhos e é casada há 49 anos.
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Mudanças de rota
Dedicação ao basquete e à escola
A primeira cesta de Paula, uma das melhores jogadoras de basquete do Brasil, foi uma tampa de vaso sanitário que encontrou em um terreno baldio e levou para casa. Lá arremessava
até anoitecer. Amante dos esportes, jogava de tudo, mas tinha
um combinado com os pais: dedicar-se também aos estudos.
Aos 11 anos, começou no basquete e, aos 12, já participava
de vários campeonatos. Aos 14, Paula estava na seleção brasileira, participando de olimpíadas e mundiais. Enquanto ela
crescia e se tornava conhecida, seus pais decidiram criar raízes em Piracicaba.
Paula considera que o basquete lhe trouxe muitas coisas boas,
como as amizades e os valores. Já não joga mais, mas é vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquete e coordenadora da equipe brasileira de basquete feminino.
Maria Paula Gonçalves da Silva, conhecida como Magic Paula, nasceu
em Osvaldo Cruz (SP), em 1962, e, há algum tempo, decidiu morar em
Piracicaba (SP).
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O sonho de infância de Gregório Sanches era ser jogador de
futebol. Na juventude, a possibilidade de cursar educação
física surgiu quando ele ajudou a organizar campeonatos
esportivos. A certeza veio quando estava trabalhando como
soldador em uma metalúrgica, um ambiente fechado. Ali
ele percebeu que gostaria de fazer algo diferente, em espaços mais abertos, e investiu na carreira de educação física.
Quando sua mulher viu um concurso da prefeitura de
Piracicaba para professor, ele decidiu tentar fazer a prova,
pois eram 40 horas semanais, o salário era razoável e trabalharia com crianças. Ele passou no concurso e há nove
anos é professor de educação física.
Gregório pensa em abrir uma academia de luta ou uma
agropecuária, já que adora animais. Apesar dessa vontade,
relatou que gosta de ser professor, pois as crianças são
muito amorosas.
Gregório Sanches tem 34 anos, é casado e mora no bairro Tanquinho
em Piracicaba (SP).
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Uma vida simples e feliz

A menina que sonhava em ir à escola

José Antônio Dell’Abio, conhecido como Seu Zé, passou a infância
e a adolescência no bairro rural Monte Branco, em Piracicaba.

Na infância, Elisete brincava muito e gostava de frequentar a igreja. Seus irmãos eram mais velhos e já iam à escola, mas ela ainda
era muito nova e todos os dias chorava, pois sonhava em estudar.

Quando criança ajudava sempre os pais nas tarefas de casa.
Estudou até o quarto ano na Escola Estadual João Conceição, que
ficava na cidade. Todos os dias ele e seus irmãos pegavam a jardineira para ir e voltar de lá. A diretora, mesmo sendo exigente
com horários, permitia que chegassem atrasados, porque a casa
deles ficava longe: o trajeto demorava duas hora e meia. Depois
de tanto esforço, um fato muito emocionante na vida de Seu Zé
foi ter recebido seu diploma de quarto ano, o primeiro de muitos
sonhos que realizou.
Sonhava também com o dia em que faria 18 anos para tirar sua
carteira de habilitação; queria muito ser motorista. Trabalhou na
profissão até se aposentar e com muita disposição iniciou uma
nova carreira, a de zelador. Seu Zé é um homem muito gentil. Está
sempre disposto a ajudar e a deixar a escola arrumada e bonita.
José Antônio Dell’Abio nasceu em Piracicaba (SP), em 1º de julho de 1948. É
zelador há 18 anos na Escola Municipal Professor Mário Chorilli. Casado com
Maria Tereza há 40 anos, pai de três filhos e avô de dois netos.
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Mais tarde, ela se tornou uma aluna exemplar. Certo dia, houve
uma festa no colégio em que ela estudava com a participação do
Exército. A professora escolheu Elisete para ler um discurso e o
general presente ficou tão impressionado que deu à menina um
livro autografado.
Aos 11 anos, se mudou com a família para a cidade de Alumínio.
Lá, Elisete cresceu e continuou frequentando a igreja, onde conheceu o seu marido. Depois de casada se mudou para Piracicaba
e iniciou seu trabalho como professora.
Hoje está na E. M. Prof. Mário Chorilli. Há algum tempo, teve
câncer de mama, um momento muito triste e difícil para ela.
Ausentou-se por dois anos da escola para realizar o tratamento,
mas está curada e retornou às aulas. Isso mostra como Elisete é
uma mulher guerreira.
Carminha Cecatto é moradora de Lages, adora ir à praia com a família, e
deixa a mensagem de que, apesar das possíveis brigas, nunca se deve deixar
de amar as pessoas queridas.
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A diretora que tem medo de barata

“Caipiracicabana” de coração
Nascida em 12 de setembro de 1977, em São Paulo, Sthella
recebeu esse nome por conta de uma música de que sua mãe
gostava muito. Viveu em São Paulo até os 7 anos, quando se
mudou com a família para Paulínia. Teve uma infância com
muitas brincadeiras e contato com a natureza. Sonhava em
ser professora e brincava de “dar aulas” para suas bonecas.
Na adolescência, fez dança, teatro, coral e participava do grupo de jovens na igreja, onde tocava violão nas missas. Além
disso, era da equipe de vôlei de sua cidade. Naquela época,
queria ser aeromoça para conhecer o mundo todo, mas sua
mãe a incentivou a fazer o magistério.
Assim que se formou, começou a dar aulas para custear sua
faculdade de psicologia. Aos 22 anos, prestou concurso para lecionar em Piracicaba. Passou, tornou-se professora da rede municipal e mudou-se para a cidade em que trabalha há 22 anos.
Por isso, considera-se ‘caipiracicabana’ com muito orgulho.

Cristiane nasceu em Piracicaba, no bairro Cidade Alta, e passou a
infância brincando na rua de queimada, amarelinha, pega-pega,
boneca e pulando o muro de onde hoje é a Santa Casa para sentar-se num gramado embaixo de uma árvore, comer amendoim,
tomar Coca-Cola e, às vezes, pegar cigarras. Certa vez, uma barata voou em sua direção, ela ficou apavorada e, desde então, treme
só de ver uma delas.
Por volta dos 16 anos, começou a trabalhar no comércio da cidade, depois foi para um banco. Nessa época, começou a cursar
pedagogia, fato muito marcante, porque foi a primeira pessoa
de sua família a fazer uma faculdade. Tempos depois, começou
trabalhar na rede municipal de ensino. Em 2001, assumiu a coordenação e, em 2003, a direção da Mario Chorilli.
Como diretora, gostava de estar perto dos alunos. Queria que
eles a respeitassem e não tivessem medo dela. Depois de vários
anos na direção da nossa escola, se aposentou.
Cristiane Regina Moretti Crócomo nasceu em 31 de março de 1967. Foi
durante anos diretora da E. M. Prof. Mario Chorilli. Hoje é aposentada e vive em
uma chácara fazendo o que mais gosta: cuidar dos cachorros e das plantas.

Sthella Tagliaferri Bosso sonha em viajar e conhecer lugares e paisagens
diferentes, como desertos, ruínas antigas e a aurora boreal na Islândia.
Pretende morar em uma casa em meio à natureza quando se aposentar.
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A vocação senta à mesa
O pai de Teresinha, nossa entrevistada, trabalhava em uma fábrica
de macarrão, e sua mãe servia refeições em casa.
Quando jovem, sonhava em ser aeromoça e até estudou inglês
para isso, mas sua trajetória de vida mudou. Acontece que morava
bem em frente à escola e os professores almoçavam e jantavam
diariamente em sua casa. As conversas sobre a profissão encantaram a menina, que escolheu o magistério.
Começou a carreira cedo. Aos 16 anos, trabalhava na Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais e, à noite, alfabetizava adultos,
senhores de mãos calejadas da lavoura. Seus pais a apoiaram muito na profissão, principalmente o pai, Luiz, que só sabia escrever
o próprio nome e sentiu-se realizado com o diploma da filha.
Aos 34, tornou-se coordenadora pedagógica e, aos 37, foi aprovada para assumir a diretoria de uma escola. Também lecionou
na universidade. Aposentou-se em 2019, mas prossegue em sua
vocação. Hoje, voltou a dar aulas como alfabetizadora de crianças.
Teresinha Valentin Fernandez nasceu em 30 de abril de 1965. É casada com
Miguel Fernandez e ama muito suas filhas Audrey e Ariadne. Sonha em tocar
piano, é apaixonada por Elvis Presley e adora uma boa feijoada.

Infância na natureza
Ana Cláudia queria ser veterinária quando era pequena,
pois morava em um sítio e gostava de cuidar de todos os
animais. A mãe era professora, mas ela não tinha muito
interesse em brincar de escolinha, gostava mais de brincar
de cabana no meio do mato com seu irmão.
Quando ela começou a estudar, fora de Piracicaba, só tinha duas opções: magistério e contabilidade. Ana Cláudia
preferiu a primeira. Hoje, o orgulho dela é ver seus alunos
aprendendo a ler, escrever e evoluir, mas não gosta de fazer relatórios e documentos.
A professora tem um filho e nos contou que ele quer ser
engenheiro.
Nós gostamos muito de fazer essa entrevista com a Ana,
pois ela já foi professora de alguns colegas no primeiro ano
e adoramos conhecer mais um pouco sobre a vida dela.
Ana Cláudia Mattos Gonçalves é professora desde 1984,
mas se aposentará em breve.
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Uma educadora apaixonada pelo meio ambiente
A luta pelo diploma
Maria Helena cresceu em uma fazenda em Quatá, interior de São
Paulo. Eram dias maravilhosos de brincadeira com seus irmãos,
mas também tinham que trabalhar.
A família viajou para Piracicaba em um pau-de-arara, com toda a
mudança e até seus animais na carroceria do caminhão. A chegada foi emocionante, afinal, saíram da fazenda para a cidade
grande. Ela recorda a emoção de ver Piracicaba pela primeira vez!
Aos 11 anos, parou os estudos para trabalhar. Voltou para a escola e
ficou nesse “estuda e para” até terminar a 5ª série. Concluiu o fundamental e o supletivo do ensino médio. Mais tarde, cursou Logística.
Depois, Serviço Social. Então, prestou o concurso para orientadora
de alunos pela prefeitura, passou e resolveu entrar na Pedagogia.
Em 2008, mudou-se para o bairro Santa Fé. Havia um sorteio de
terrenos pela prefeitura, e as casas foram construídas em mutirão.
Depois disso tudo, ela ainda tem um grande sonho: dar aula na
nossa escola.

Passa-anel, bolinha de gude, pega-pega e esconde-esconde eram
as brincadeiras preferidas de Roseli, que passou sua infância na
Vila Rezende.
Iniciou seus estudos no Colégio São José. Depois, foi para o
Instituto Baronesa de Rezende, um colégio extremamente rígido.
O uniforme era camisa branca com gravatinha borboleta e saia
de pregas longas. Mais tarde, estudou no Colégio Assunção, para
onde ia de bonde.
Cursou pedagogia e administração escolar. Exerceu muitas
funções e finalizou sua carreira como diretora na E. M. Maria
Benedicta Pereira Penezzi, no bairro Campestre. Lá, conquistou
vários prêmios graças a projetos como a construção do quiosque, da horta e do aquário a céu aberto.
Um dia, estava chegando à escola e encontrou no caminho uma
árvore arrancada. Esta árvore foi plantada e vive até hoje com sua
beleza glamurosa. Ela marca a trajetória da Roseli em nosso meio.
Maria Roseli Zanin Martins nasceu em Piracicaba, em 6 de outubro. Casou-se
com o senhor Nelson Martins. Teve três filhos – Cristiano, Caroline e Nelson
Júnior – e três netos.

Maria Helena dos Santos Alves em 50 anos e é orientadora de alunos.
Vem de uma família de doze irmãos. É casada, tem um filho e trabalha
na E. M. Professora Ida Francez Lombardi.
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Trajetória vitoriosa
Uma vida emocionante
Em sua infância, morou em uma casa na Vila Industrial com sua
mãe, que trabalhava em uma fábrica de papel, e seu pai, que era
pedreiro. Também viviam com ela os três irmãos, o avô, a avó e
uma tia. A casa era feita de madeira e só depois foi construída
com tijolos. Gostava de brincar de bolinha de gude, pega-pega,
bandeirinha e queimada no quintal de terra.
Lembra das brincadeiras da escola na hora do recreio, das merendeiras e da sopa que era servida. Relatou que, na sua infância, os
professores eram rígidos e usavam castigos físicos, como beliscar e bater com a régua para manter a disciplina.
Um fato marcante de sua juventude foi quando aprendeu a andar
de bicicleta. Segundo ela, “foi o dia mais feliz de minha vida”.
Mudou-se para o bairro Jardim Oriente, onde fica a escola, em
fevereiro de 1996. Conta que nessa época as ruas eram de terra,
não tinha posto de saúde, não passava ônibus... O progresso foi
chegando aos poucos e ela acompanhou toda essa evolução.
Silvia Cristina Soares do Nascimento nasceu em Piracicaba, em 1º de outubro
de 1975. É filha de Carlos Falcão e Matilde e tem três irmãos. Trabalha como
merendeira, é casada, tem dois filhos – João Vitor e Thainá – e dois netos.
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Filha de Antônio Raphael e Marlene dos Santos Pereira, Carla foi criada pela mãe, porque os pais se separaram quando ela tinha 5 anos.
Passou a infância em Piracicamirim. A casa era de madeira e ficava
numa viela, onde ela residia com a mãe e as irmãs em dois cômodos.
Gostava de brincar de amarelinha, esconde-esconde e pega-pega. Em
suas lembranças, foi uma época feliz. No quintal das casas, tinha frutas e eles gostavam de pegar mangas.
Estudou na escola “Mirandolina”, onde as portas eram de madeira, com
uma pequena janela por onde a diretora fiscalizava. Nessa época, sua
mãe foi chamada à escola, Carla não sabia e, quando viu a mãe com o
rosto na janelinha, levou um susto, pois estava cochilando.
Quando tinha 14 anos, começou a trabalhar de babá para ajudar em casa.
Na juventude, ganhou uma bicicleta de um gari que havia sido premiado num sorteio no trabalho. Foi o dia mais feliz: andou o dia todo
com ela, não tinha nem fome.
Carla dos Santos Raphael nasceu em Piracicaba, em 17 de outubro de 1985. É
casada e tem dois filhos, Jonathan Henrique e Ana Júlia. Trabalha na escola E. M.
Professor Thales Castanho de Andrade como auxiliar de limpeza.
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Uma história de assombrar

Sonho de viver
Os nomes dos pais de José Rodrigues da Rocha Sobrinho
são Maria Délia Rodrigues e Alfredo Rodrigues da Rocha
Filho, e seus irmãos são Renato e Francisco, mas infelizmente Renato é falecido. Sua esposa se chama Isabel
Teixeira da Rocha; casaram-se há 48 anos. José teve
dois filhos: Rosana Teixeira da Rocha, de 42 anos, e
Ronaldo Teixeira da Rocha, de 37. O apelido de José é
Zé Ico, porém não sabe o motivo.
Quando pequeno, Zé tinha um cachorro chamado Tutão
que tinha costume de caçar veados no mato. Sua casa
era feita de pau a pique. Ele se divertia indo para a escola e com bola, pião e bolinha de gude. Matemática era
sua matéria preferida... Gostava de trabalhar, dançar,
caçar e participava de tudo.
Quando jovem, trabalhava numa fábrica de vassoura.
Seu segundo emprego foi na Usina Costa Pinto. Hoje,
é comerciante e agricultor. Ele conseguiu cultivar uma
abóbora de 30 quilos, que foi até fotografada pelo
Jornal de Piracicaba em 2010.

Quando criança, Gregório Pinheiro ficou doente junto
com sua irmã. Os pais levaram os dois ao médico, que
disse que a menina faleceria logo, mas Gregório viveria
muito tempo. Ao chegar em casa, a mãe o alimentou
com um mingau de gordura de boi, ele dormiu e não
acordou mais. Os pais compraram caixão e o velaram
na sala da casa. Por volta das nove da noite, Gregório
acordou e sentou-se no caixão. Todos saíram correndo!
Foi para Piracicaba no fim dos anos 1970. Nessa época,
trabalhava na roça. Saía às 5 da manhã e só voltava às
18 horas. Hoje, Gregh, seu apelido carinhoso, é zelador
na E. M. João Oriani. Não tem filhos de sangue, mas, diz
que tem muitos filhos que são os alunos da escola.
Mora há dezesseis anos no Jardim Costa Rica, desde que
o local onde hoje está a escola era um cafezal. Como
conhece bem a comunidade, em época de eventos, sai
pelo bairro pedindo doações e parcerias.
Gosta muito da sua profissão e faz questão de dizer que
“juntos formamos uma família”.
Gregório de Souza Pinheiro nasceu em 1968, em Gabiarra (BA),
mas foi registrado na divisa com Minas Gerais, porque na sua
cidade não havia cartório naquela época.

Seu sonho é viver mais.
José Rodrigues da Rocha Sobrinho nasceu em 24 de
outubro de 1949, em Piracicaba (SP). Ele é um agricultor
como eram seus pais e comerciante do Bar Zé Ico.
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De astronauta a grafiteiro
Um menino que se chamava Diógenes Moura Severo
Santos, nascido na cidade de Piracicaba, sonhava em
ser astronauta quando crescesse.
No bairro da Pauliceia, onde morava com sua grande
família, costumava desenhar no asfalto as histórias
que ouvia. Também gostava muito de ler.

Um zelador de primeira
Emílio nasceu em Araçuaí (MG), e teve uma infância pobre. Ele, o caçula, e seus quatro irmãos gostavam de escorregar no barranco, pois seus pais
não tinham condições de comprar brinquedos.
Com 13 anos precisou sair da escola para trabalhar na lavoura junto com seus pais para ajudar
no sustento da família.
Numa viagem a São Paulo, conheceu sua companheira e estão juntos há 18 anos. Nas horas, vagas, Emílio gosta de ouvir música sertaneja.
Veio para Piracicaba com 19 anos em busca de
oportunidades de trabalho e melhores condições
de vida, trabalhou na usina na coleta de cana e
como montador de sofá antes de chegar em nossa escola.

Aos 12 anos, fez um curso para aprender a pintar guardanapos. Depois pintou vários lugares, como muros,
prédios e até uma Kombi.
Fez seu primeiro grafite com sua prima: um pássaro,
perto de sua casa, no bairro Mário Dedini.
Trabalhou entregando panfletos e como professor de arte.
Quando era mais jovem, gostava de ficar em casa lendo e desenhando, mas também de sair com os amigos.
Ouvia samba e pagode, mas hoje em dia curte rock.
O grafite é a sua profissão. Ele ganha dinheiro com as
pinturas que faz. Precisa usar chapéu, luvas e outros
equipamentos de proteção para grafitar e, ainda, precisa de autorização.
Diógenes Moura Severo Santos tem 33 anos, é grafiteiro e
sonha em ir para Berlim, na Alemanha, para estudar arte.

Trabalha como zelador há seis anos, é um homem que está sempre disposto a ajudar. Sua função é zeladoria, porém sempre faz além de suas
atribuições para o bem das crianças e da escola.
Emílio Alves de Souza nasceu em 1968 e é zelador
na E. M. Elizabeth C. Cruz.
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Voltas que a vida dá
Maria Helena foi registrada sete anos depois de seu
nascimento e, como a mãe esqueceu a data exata,
seus documentos dizem que ela veio ao mundo em
9 de setembro, mas o correto é 7 de setembro. Por
isso, hoje ela comemora dois aniversários.

Responsabilidade em campo – e fora dele
João tinha 7 anos quando aprendeu a dirigir, observando seu irmão mais velho, José Henrique da Rosa. Um dia, ele precisou socorrer seu irmão e, acompanhado do seu pai, pegou o jipe da
família. Seguiu em frente e, mesmo com o jipe morrendo várias
vezes, chegou ao seu destino.
Uma lembrança marcante da infância é que ele ia para a escola a
pé, mas quando foi para o 4º ano começou a ir a cavalo. As salas
de aula eram divididas em duas turmas, uma de 1º e 2º ano e outra
de 3º e 4º ano. João fez vários amigos na escola e até hoje mantém
contato com eles.
Foi goleiro do seu time na Copa Rural e conta com orgulho que nunca foi expulso de campo porque sempre procura respeitar as regras.

Ainda era criança quando seus pais faleceram. Ela e
seus irmãos foram separados e cada um foi morar
com uma família. Sua infância foi muito triste.
Veio para Piracicaba aos 16 anos e logo conseguiu
um emprego, pela prefeitura, que mudou sua vida.
Construiu um barraquinho para morar com os filhos
e as coisas foram melhorando. Trabalhou em nossa
escola por 33 anos na área de serviços gerais.
Dona Lena conheceu a praia aos 53 anos. Depois
realizou o sonho de se casar vestida de noiva, num
casamento comunitário.
Maria Helena Gonçalves dos Santos Aguilar nasceu em 9 de
setembro de 1964, tem 57 anos e sonha em ter um sítio.

Ele é motorista escolar há 21 anos e uma das histórias mais impressionantes da profissão foi o dia de uma tempestade assustadora que derrubava postes e fazia o ônibus balançar muito. Nesse
dia, ele ficou preocupado com a segurança das crianças.
João Carlos Henrique da Rosa nasceu em Piracicaba (SP), em 15
de dezembro de 1961. É casado com Rose. Eles têm um casal de
filhos já adultos. Nos horários vagos, João trabalha no seu sítio.
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Um nome forte
A escolha do nome de Divina Elizabeth foi uma junção
dos gostos do pai e da mãe: seu pai queria Divina, e
sua mãe, Elizabeth.
É esposa de Aldair Ferreira Campos há 20 anos, filha
de João Lopes Alves, de 75 anos, e Maria de Lourdes
Ramalho Alves, de 73 anos. Eles sempre incentivaram
os estudos dos filhos.
Tem três irmãos – Hélio, Adriana e Alexandre – e dois
filhos – Gabriel e Miguel. Mora no Jardim Costa Rica.
Quando era criança, gostava de brincar na rua de
pega-pega ou esconde-esconde. Ela relata que hoje,
infelizmente, as crianças não brincam mais, pois só
ficam no celular.
Estudou em duas escolas: E. E. Mello Cotrim e E. E.
Olivia Bianco. Cursou o ensino médio e se formou no
ensino superior em assistência social.
Elizabeth trabalha no posto de saúde da família do
Jardim Costa Rica há doze anos e sua profissão é agente de saúde.
Ela viu a Escola João Oriani nascer, pois mora no bairro há
mais de 20 anos, quando o terreno ainda era um cafezal.
Divina Elizabeth Alves Campos nasceu em 8 de novembro de
1963, em Novo Cruzeiro (MG). Veio para Piracicaba com 2 anos
de idade e conta hoje com 47 anos.
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O valor do conhecimento
Rodrigo Vargas Mendes tem 45 anos e é
veterinário há 20. Nasceu em Piracicaba e
desde sua infância gosta de animais, por
isso escolheu a profissão.
Estudou em escolas de Piracicaba até se
formar no ensino médio. Já a faculdade
cursou em Marília, com muito esforço e
dificuldades.
Ele trabalha muito, aplica vacinas em animais e trata principalmente de bichos de
grande porte, realizando partos. Em sua
trajetória profissional, passou por diversos momentos importantes e por histórias
engraçadas. Embora não trabalhe com cobras, gosta muito desse réptil.
O veterinário falou sobre a importância
dos estudos, pois tudo que aprendemos
é muito importante. Mesmo passando por
momentos difíceis e dificuldades, nunca
podemos desistir de nossos sonhos.
Rodrigo Vargas Mendes tem 45 anos e uma filha
chamada Maria Clara. Adora futebol.
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