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Redescobrindo o Mundo Redescobrindo o Mundo 
e Reinventando a Vidae Reinventando a Vida

Andréa Giovana Ferreira

 “Ver, amar e transformar, redescobrir o mundo e reinventar a vida”.
 As palavras acima sintetizam o conteúdo deste livro, que traz, 
por meio dos contos que reúne, uma releitura das experiências de 
vida acumulada, das culturas e dos sonhos de moradores antigos de 
comunidades simples, de bairros periféricos de Piracicaba, Parque dos 
Eucaliptos, Jardim das Flores, Morada do Sol...
 Trata-se de experiências de pessoas que chegaram a estes bairros 
com a esperança de construir um lugar para “abrigar a família e as 
esperanças” e para realizar o sonho de chamar este lugar  de “meu lar”.
 Para tanto, tiveram que enfrentar a ironia de alguns, os perigos 
do lugar, as difi culdades pela falta de infra-estrutura... Mas não se 
abateram, não perderam de vista os sonhos. Movidos pela força do 
querer e pelo espírito de união, foram, aos poucos, realizando conquistas 
e transformando aquilo que para alguns era nada em uma comunidade, em 
um lugar com melhores condições para morar, um lugar para se amar.
 Este livro também reúne contos que traduzem as experiências 
lúdicas, as alegrias e dores das próprias crianças autoras, alunos da Escola 
Municipal “Professora Edilene Marli Borghese”, com idade entre 9 e 10 
anos, que num processo de plena interação entre vários atores sociais do 
processo educativo, puderam experimentar o que pode ser o verdadeiro  
ato de ensinar e aprender.
 O trabalho das crianças se revela numa articulação artística de 
óticas diferentes de se ver o mundo, numa experiência educativa que 
abre as portas da escola para as histórias e culturas de seu entorno, para 
o mundo das sensibilidades, das experiências de vida, dos sonhos, porque 
está comprometida com a dimensão de pessoa. Uma experiência que 
também faz acordar os sentimentos adormecidos e as forças reprimidas, 
e, sobretudo, abre caminhos para o futuro, para que o mundo possa ser 
redescoberto e a vida reinventada.
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BRANCO
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Histórias de      Histórias de      
MigrantesMigrantes
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SEM INFÂNCIA
Thalita Rafaela de Souza
Douglas Lemos Passos
Weslei Nunes Barbosa

 Meu nome é Cleusa Alves de 
Oliveira, tenho 67 anos, nasci em Icó, 
estado do Ceará e moro no bairro 
Jardim das Flores há 30 anos.
 Gosto muito das festas do bair-
ro, principalmente, as que são organi-
zadas pela igreja, como a novena de 
Nossa Senhora Aparecida. As festas me 
deixam muito alegre, porque quando eu 
era criança, em Icó, eu não sabia o que 
era uma festa. 

17
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 Posso dizer que não tive infância, pois não podia brincar, tinha que 
trabalhar na roça com meus pais e irmãos, plantando e colhendo arroz, milho, 
feijão e melancia. Meu pai não deixava a gente ir à casa de nenhum vizinho, 
também não íamos à escola.
 Não tínhamos nenhum brinquedo e nem podíamos inventar 
brincadeiras, pois papai não gostava. Lembro-me de uma vez que meus irmãos e eu 
estávamos na roça brincando escondidos de jogar castanha na lata e não 
vimos papai se aproximar, foi uma surra em todos nós, pois ao invés de 
estarmos trabalhando, como papai queria, fomos brincar.
 Eu e meus irmãos acordávamos bem cedo, pois a roça era longe de casa. 
Além de plantar e colher, também tínhamos que tirar o mato que crescia no 
meio da plantação. Em alguns lugares tínhamos que arrancar o mato com as 
mãos e em outros era com a enxada. Trabalhávamos o dia inteiro debaixo de sol.
 Na hora do almoço, comíamos angu de farinha com água. Muitas vezes, 
era só isso que tinha para comer. 
 O trabalho era duro e voltávamos muito tarde para casa. E quando 
chegávamos íamos nos limpar e comer o pouco que tinha. Ninguém dormia sem 
rezar o terço de joelhos no chão de terra, numa roda com minha mãe.
Apesar da vida dura, meu pai nos ensinou que devemos ser pessoas boas e 
honestas. 
 Uma vez, na roça ao lado da nossa, tinha muita melancia e na nossa não. 
Então, meu tio, que era o dono da roça com melancias, nos deu algumas delas. 
Nós não comemos, fi camos olhando para elas com aquela vontade danada. 
Quando meu pai chegou, contamos a ele que tínhamos ganhado as melancias, 
mas ele foi conferir com meu tio e só depois pudemos comer.
 É por isso que hoje adoro reunir meus fi lhos e netos para o almoço 
nos fi ns de semana e, quando alguém me pede um prato de comida ou alguma 
ajuda, eu dou. Passei muita fome e aprendi que devemos fazer o bem sem 
olhar a quem.
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DE ICÓ À GRANDE 
SÃO PAULO
Caroline Gonçalves da Silva
Laura Graziele Barbosa
Micaella de Souza Gomes

 Quando meu pai decidiu que 
vínhamos para São Paulo, ele vendeu 
tudo o que tínhamos na cidade de Icó, 
no Ceará. Comprou, com uma parte do 
dinheiro, as passagens de ônibus para 
toda a família, inclusive para os genros e 
noras, com esperança de dias melhores.

19
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 A vinda para São Paulo foi muito triste e difícil, pois eu estava grávida 
de oito meses de minha primeira fi lha, a Sonia. O ônibus era desconfortável 
e balançava pra lá e pra cá, minhas pernas fi caram inchadas. A viagem durou 
seis dias e comíamos muito pouco porque não tínhamos dinheiro para comprar 
nada, pois o dinheiro que havia sobrado da venda das terras de meu pai era 
para sustentar a todos, até que encontrássemos trabalho. Praticamente, só 
bebíamos água.
 Meu pai tinha o sonho de ter uma vida melhor, pois em Icó éramos 
muito pobres. Porém, quando chegamos em São Paulo não foi bem como 
pensávamos.
 Primeiro, fi camos em um abrigo do governo chamado “Migração”. 
O lugar parecia uma pensão, mas não era; tinha muitos quartos enormes e 
com várias camas, tinha pessoas de vários lugares, todas com a esperança de 
“fazer a vida” em São Paulo. A Migração recebia os migrantes pobres que não 
tinham o que comer.
 Na Migração tinha regras que deviam ser seguidas. As mulheres 
dormiam em um quarto e os homens em outro; ao acordar, tínhamos que 
tomar banho e café da manhã e depois voltar para o quarto; almoçávamos às 
11 horas e voltávamos para o quarto; às 18 horas era a janta e voltávamos 
outra vez para o quarto. Enquanto estávamos lá, não podíamos sair, só fi cáva-
mos olhando pela janela aquele mundão estranho, aquela correria de pessoas 
e carros. Ficamos até com medo.
 Depois de três dias na Migração, fomos para o Paraná. Ao sairmos, 
recebemos um lanche de pão com mortadela. Como a gente não conhecia 
mortadela, meu pai falou para jogarmos fora e comer só o pão, pois podia ser 
veneno e, com certeza, nos fazer muito mal.
 O sonho de dias melhores não se realizou quando chegamos ao Paraná, 
pois não deixamos de passar fome, como meu pai tinha falado. Além da fome, 
quase morremos de frio, pois estava uma geada muito forte. 
Eu já estava com três fi lhos quando, a convite de uma irmã que já morava 
no bairro Jardim das Flores, viemos para Piracicaba. Eu pedia muito a Deus 
para ter um lugarzinho meu e construir pelo menos dois cômodos. Então, 
compramos meio lote perto da casa da minha irmã, em 1976. Construímos dois 
cômodos para eu, meu marido e três fi lhos.
 Logo que nos mudamos para o Jardim das Flores, eu emprestava água 
da minha irmã. Ficamos um tempo à luz de velas, até que consegui ligar a 
energia em minha casa; aí eu emprestava luz para alguns vizinhos.
E foi assim que as coisas começaram a melhorar em minha vida.   
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O SENHOR ARTIDÔNIO 
RODRIGUES DA SILVA
Renan Coelho da Silva 
Ingryd Batista Chineitz 

 Artidônio Rodrigues da Silva é 
um homem muito trabalhador e emoti-
vo, tem 59 anos e é vendedor.  Com sua 
esposa Lázara tem três fi lhas: a Flávia, 
a Paula e a Fabiana. Ele nasceu em Minas 
Gerais, morou um tempo em Brasília e 
aos quinze anos veio, com sua mãe e com 
sua irmã, para Piracicaba em busca de 
uma vida melhor.
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 A viagem até Piracicaba foi difícil e muito cansativa para a família de 
Seu Artidônio, porque demorou muito para chegar. A maior parte foi feita 
de trem, até chegar em Campinas e depois de ônibus, até Piracicaba; levou 
dois dias e duas noites, e sem muita coisa para comerem. Apesar do cansaço, 
a viagem despertava muita esperança na família, o grande sonho de conseguir 
um bom emprego, de ter uma vida mais confortável, de não faltar o pão.
 Seu Artidônio também queria construir uma família em Piracicaba. 
O tempo passou, ele trabalhou muito e conheceu Lázara, com quem se casou.
Artidônio e Lázara queriam um lar, um teto para abrigar os fi lhos que 
sonhavam ter. Ficaram sabendo da venda dos lotes no bairro Jardim das 
Flores e resolveram comprar.
 A compra do terreno, em 1976, foi difícil, eles deram todas as suas 
economias e dividiram o restante em quarenta e quatro parcelas, assinando 
quarenta e  quatro notas promissórias. Ficaram muito preocupados, porque 
as quatro últimas parcelas eram maiores do que o salário dos dois juntos; 
chegaram a pensar que não iriam conseguir pagar e que poderiam perder tudo 
no fi nal, mas nunca perderam a esperança.
 Quando contaram para os amigos sobre a compra do lote, eles fi caram 
assustados e surpresos com a “loucura” de Artidônio e Lázara em irem morar 
num lugar como aquele, sem luz, sem asfalto, sem ônibus, sem nada. Mas o 
casal não desanimou, porque o “sem nada” era tudo para eles. Continuaram 
trabalhando para pagar o lote e construíram a primeira casa de alvenaria do 
bairro, conseguindo, assim, o tão sonhado lar e uma família. 
 Seu Artidônio sempre foi muito amigo das outras famílias que 
também foram morar no bairro naquela época, pois todas passavam pelas 
mesmas difi culdades, por isso eram muito unidas e juntas foram conseguindo 
transformar o lugar.
 Hoje, o Senhor Artidônio tem outro sonho, que é fazer uma faculdade, 
pois quando criança estudou só até o “4º ano primário”, como ele próprio diz. 
Mas depois que deu o diploma universitário às suas três fi lhas, matriculou-se 
numa escola para fazer algumas provas que mostraram que ele tinha conheci-
mento, e conseguiu o “diploma” da “8ª série” e depois do ensino médio.
 Seu Artidônio nunca deixou de buscar o saber, a leitura, as culturas; 
ele até já fez vestibular e foi aprovado. Agora, que já realizou o sonho de 
formar suas três fi lhas na faculdade, vai poder estudar tranquilo e realizar 
mais um de seus sonhos: ser professor de História ou de Geografi a.
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PIRACICABA-LUGAR DE 
OPORTUNIDADES
 
Gabriela Souza Galindo
 
 Meu nome é Edna Santos Souza, eu nasci 
em Araçuaí, no Estado de Minas Gerais. Na minha 
infância eu adorava brincar de várias brincadeiras, 
mas a preferida era pega-pega.
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 Durante um tempo, meu pai vinha trabalhar em Piracicaba, eu e minha 
mãe fi cávamos em Minas Gerais. Meu pai foi percebendo que em Piracicaba 
tinha mais oportunidades para trabalho e era mais fácil ganhar dinheiro, en-
tão, ele resolveu buscar toda a família em Araçuaí, e viemos de ônibus para 
Piracicaba. Deixamos criações, móveis, amigos e parentes. 
         Quando chegamos na cidade foi estranho, pois não conhecíamos ninguém, 
tudo tínhamos que conquistar. Eu senti muitas saudades dos meus amigos e 
parentes e, para completar, logo depois que chegamos aqui, o meu avô faleceu 
e isso fez com que minha família se sentisse muito triste.
 Apesar da saudade de nossa terra natal, continuamos em busca de 
realizar nossos sonhos. E quando fi z 21 anos casei e tive três fi lhas. Eu e meu 
marido fomos morar no bairro Ary Coelho, onde havia poucas casas e muito 
mato.
       O pai das minhas fi lhas saia cedo para trabalhar e voltava à noite. 
Eu fi cava sozinha e sentia muito medo, pois era como se eu estivesse no 
nada. O bairro tem esse nome de Ary Coelho para homenagear os donos do 
loteamento, eu fui a primeira pessoa a morar nele. Morei neste bairro 
durante treze anos e seis meses e vi muitas transformações, fi zeram mais 
casas; chegaram a água encanada, o esgoto e a luz; construiu-se posto de 
saúde, padaria e mercado.
 Hoje, moro no bairro Parque dos Eucaliptos, que é bem próximo ao 
bairro Ary Coelho. Vendi minha casa e comprei outra no bairro Parque dos 
Eucaliptos.
 Sou muito feliz por ter conseguido construir uma vida em 
Piracicaba, por ter acompanhado as conquistas do bairro Ary Coelho e por ter 
conseguido uma casa melhor no Parque dos Eucaliptos. Eu só tenho que 
agradecer a Deus por tudo que Ele me deu. 
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CONQUISTA DE UM 
SONHO
Yasmim Reis de Pontes                                                                                  
Giovana Santos Teixeira  

 Aos vinte anos de idade, Jurandir 
Rosa de Pontes e seus pais Pedro e Maria 
Conceição, decidiram buscar uma vida me-
lhor e um emprego mais digno.
 Foi então que juntos, pais e fi lhos 
saíram de Apiaí- S.P com destino a 
Piracicaba. A viagem de ônibus foi muito 
cansativa, demorou por volta de seis horas.
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 Já em Piracicaba e empregado, Jurandir juntava todas as economias 
para poder comprar um terreno. Sempre foi um homem decidido e determi-
nado, porém, encontrou difi culdades para comprar o tão sonhado terreno, 
pois todos eram caros demais.
 Foi então, que ele conheceu o Jardim das Flores e conseguiu comprar 
um terreno neste bairro. Na época foi onde pode comprar.
 O lugar não era bonito, era visto como perigoso e conhecido popular-
mente como “Risca Faca”, devido ao grande número de mortes que aconte-
ciam por lá. Isso aterrorizava a comunidade.
 Naquela época faltava quase tudo no bairro: água encanada, 
esgoto, luz, asfalto, escolas, creches... Foram vários verões e vários invernos 
iluminando as casas com velas e saindo com lanterna nas ruas.
 Mesmo com tudo isso, Jurandir foi em frente e começou a 
construir sua casa. O salário era pequeno, a construção foi difícil, iniciou-se 
com alguns cômodos.
 Já namorando, Jurandir pediu a mão de Marizete em casamento. Ma-
rizete, muito feliz, aceitou e logo eles se casaram.
        A cada dia a casa ia fi cando melhor, mais bonita, porém, Marizete 
tinha um pouco de medo de morar no bairro, por causa dos trafi cantes de 
drogas que lá moravam e das mortes frequentes.
 Hoje, vinte e dois anos passados o cenário é outro, na comunidade tem 
muita gente boa, trabalhadora, honesta e que luta por uma vida melhor.
 Pra se ter uma idéia, hoje o bairro tem creches, escolas, varejão 
municipal, mercado, lojas de roupas e até papelaria, sem falar nas melhorias 
como asfalto, luz, esgoto, praça...
 Mas o melhor é que os grupos de extermínio já não atormentam mais 
os moradores.    

Plantando Sonhos.indd   21Plantando Sonhos.indd   21 10/11/2011   08:06:4610/11/2011   08:06:46
Ciano de escalaCiano de escalaMagenta de escalaMagenta de escalaAmarelo de escalaAmarelo de escalaPreto de escalaPreto de escala



22

CAMINHOS QUE 
A VIDA FAZ
Pérola Giovanna Alves  

 Eu vou contar para vocês a minha 
trajetória de vida... Tudo começou quan-
do eu ainda era bem pequenininha. 
 Nasci em Itapirapuã Paulista, es-
tado de São Paulo, e quando eu ainda era 
pequena surgiu à necessidade em meus 
pais de buscarem melhoria de vida. En-
tão, decidiram se mudar para Piracica-
ba, mais precisamente no bairro Jardim 
das Flores. Isso aconteceu quando eu 
estava com quatro anos de idade. 
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 Meus pais me contaram que a viagem foi longa e muito cansativa, pois 
eles viajaram o tempo todo comigo no colo.
 Cresci no bairro Jardim das Flores, e meus pais me contaram também 
que, na época, o lugar era muito precário e perigoso, pois havia uma disputa 
de poder por parte dos bandidos que queriam se apossar do bairro.
 Uma curiosidade que pouca gente sabe, é que nem sempre o bairro se 
chamou Jardim das Flores. Na verdade, antes de ser loteado, o bairro era 
uma grande fazenda com vacas, bois e muitas cabras, onde morava a família 
Ingá, a primeira família que aqui morou.
 Com o passar do tempo a fazenda foi dividida e loteada, transforman-
do-se num bairro, inicialmente conhecido como Jardim Noêmia Ingá.
 Com o crescimento populacional, houve a necessidade de outros 
loteamentos e o antigo bairro foi se dividindo em Jardim das Flores, 
Parque dos Eucaliptos, Jardim São Paulo, Monte Líbano, Jardim Morada 
do Sol, Minas Nova...
 De lá pra cá muitas coisas mudaram, muitas melhorias foram feitas 
nestes bairros que foram surgindo. Um fato marcante que mudou a vida da 
comunidade do bairro Jardim das Flores, por exemplo, foi a reforma feita na 
avenida principal, chamada Thales Castanho de Andrade. Antes, esta avenida 
era um lugar totalmente abandonado, cheio de buracos e matos, o que causa-
va insegurança e medo nos moradores.
 Foi por iniciativa da comunidade, que se uniu em busca de melhorias 
para o bairro, que a avenida foi recapeada, ganhou árvores e se tornou um 
lugar agradável para que todos os dias, tanto de manhã quanto à noite, os 
moradores realizem caminhadas às suas margens. 
 Hoje, sou conhecida por todos do bairro como Mari. Tenho 28 anos, 
sendo 24 deles vividos aqui no Jardim das Flores. Sou mãe de duas lindas 
menininhas e trabalho de orientadora de alunos na escola municipal do bairro 
Parque dos Eucaliptos, a qual também foi uma grande conquista para a comu-
nidade. Sou uma pessoa extremamente alegre, divertida e, de certa forma, 
“elétrica”; estou sempre pronta para qualquer coisa, seja o que for.
 Gosto muito do lugar onde moro, pois, graças a Deus, hoje a realidade 
no bairro é outra. Tem violência sim, porém, muito diferente da época em que 
chegamos.
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UMA HISTÓRIA QUE 
DEU CERTO 
Danielle da Silva Leite   

 Gosto de fi car aqui na janela da 
minha casa olhando a rua e refl etindo. 
Posso ver as pessoas se preparando para 
mais um dia de trabalho, entre tantas 
outras coisas. 
 Às vezes, fi co pensando quantos 
somos... porque há falta de alimentos... 
moradias... porque uns tem tanto, outros tão 
pouco...
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 Na verdade minha cabeça não para, simplesmente viaja, tenho 
necessidade de desvendar mistérios, tanto que resolvi investigar, ou 
melhor, conhecer a história de vida de Sila, vamos lá?!
 Sila da Silva Leite conheceu Josias muito novinha, ambos tentaram 
construir uma família em Recife, mas as difi culdades não foram poucas, os 
problemas só aumentavam a cada dia.
 Foi então que, após muitas tentativas de resolver toda aquela 
situação, o casamento acabou e eles se separaram.
Desta forma, Sila resolveu vir para o interior do estado de São Paulo, e foi 
aqui que ela veio parar, em Piracicaba, nas mediações do bairro Parque dos 
Eucaliptos.
 Chegou com dois fi lhos, Danielle, que hoje tem 10 anos e Daniel de 
12 anos. Apesar das difi culdades, os dois fi lhos davam forças para Sila lutar 
por uma vida melhor.
 Algum tempo depois, Sila arrumou um emprego de faxineira. 
Foi então que sua vida começou a mudar, pois, em frente à casa de sua 
patroa morava um rapaz bonito, simpático e solteiro chamado Jair. 
E não demorou muito para que os dois começassem a trocar olhares.
 Dias vão, dias vêm, e Jair se declarou perdidamente apaixonado por 
aquela mulher batalhadora e muito guerreira, que fazia de tudo para dar uma 
vida digna a seus fi lhos.
 Eles namoraram, casaram, construíram um verdadeiro lar, com amor, 
paz, respeito e, principalmente, diálogo. E assim foram enfrentando as 
difi culdades do dia a dia.
 Eu faço parte desta história. Meu nome é Danielle, sou fi lha se Sila e 
posso dizer que eu era uma menina triste por não ter a presença de um pai. 
Mas hoje eu e meu irmão Daniel temos um pai, que não é de sangue, mas é o 
pai que nos escolheu e que, verdadeiramente, nos ama. E nós também amamos 
muito este pai.
 Em casa conversamos, rimos, brincamos e, muitas vezes, até 
choramos. Mas o mais importante é que somos uma família, a família que 
eu acreditava que nunca iria ter. Hoje esta família me pertence e eu 
a amo muito.
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JARDIM MORADA 
DO SOL
Vitória Munhoz Germano

 Quando o meu esposo veio para Piracicaba            
em busca de emprego, ele logo conseguiu, come-
çou a trabalhar em uma fi rma chamada Alvar-
co. No mês seguinte, ele voltou ao Paraná para 
buscar a mim e a minha fi lha.
 Viemos de perua Kombi, deixando para trás 
todos os nossos pertences. Viemos para cá, prati-
camente, com a roupa do corpo, deixando também 
toda a nossa família, pais, irmãos e sobrinhos; e 
começamos uma vida nova aqui em   Piracicaba. 
Compramos uma casa no bairro Jardim Morada 
do Sol, onde moramos até hoje.
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 Os moradores dizem que o bairro em que moro tem o nome de Jardim 
Morada do Sol porque o Sol nasce sempre na direção do bairro.
 Quando nos mudamos para cá, as coisas no bairro eram poucas, 
não tinha água encanada, não tinha luz, supermercado, posto de saúde, e 
muito menos ônibus. Nós emprestávamos água dos moradores da Rua Marilícia, 
carregávamos baldes e baldes. A luz também era emprestada da Rua 
Marilícia, compramos um fi o para ligar uma casa na outra. Para fazer compra 
de alimentos íamos a pé até um supermercado na Avenida Raposo Tavares e 
depois eles entregavam a nossa compra em casa. Fazíamos tudo a pé.
 Com o passar do tempo, veio a luz, a água encanada, um supermercado; 
depois construíram um pronto socorro no bairro Vila Cristina, que é um bairro 
próximo ao Morada do Sol e, bem depois, o posto de saúde do bairro Jardim 
São Paulo, que era mais próximo de nossa casa; colocaram ônibus, construí-
ram a escola “Manasses Ephrain Pereira”, no bairro Jardim das Flores, a cre-
che “Getúlio Dornelles Vargas”, também no Jardim das Flores, e assim nosso 
bairro foi se modifi cando, se tornando realmente um Jardim para a Morada 
do Sol e para a nossa também. 
 Sou muito feliz no bairro onde moro. Nele pude ver não só o nascer do 
sol, mas também o nascimento dos meus três fi lhos, das minhas cinco netas e 
do meu lindo netinho.
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Lendas:  Lendas:  
Zelando Pelas       Zelando Pelas       

CriançasCrianças
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BRANCO
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A ÁRVORE QUE COMIA 
CRIANÇAS
Amanda Rodrigues Cruz     
 Yasmin Reis de Pontes

 Antigamente, aqui nos arredores dos 
bairros Monte Líbano e Jardim das Flores, os 
pais costumavam contar para seus fi lhos a lenda 
da árvore que comia crianças.
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 Conta a lenda que atrás da escola “Manassés Ephrain Pereira” (naquela 
época ainda não tinha a escola), que fi ca no bairro Monte Líbano, existia uma 
árvore que todos os dias, à partir das 18 horas, soltava seus galhos para que 
corressem atrás das pessoas que por ali passassem. Há quem diga também que 
seu prato preferido era crianças curiosas que adoravam brincar por lá.
 - Não pense que adianta cortar seus galhos! – Diziam os pais aos fi lhos.
  A cada corte de galhos nasciam outros mais fortes, bravos e com mais 
sede de pegar crianças que se arriscassem a brincar ou simplesmente passar 
por perto da árvore, pois a mesma não permitia ser incomodada por ninguém.
 Para surpresa de muitos, se a criança percebesse que estava para ser 
atacada pela árvore e resolvesse correr, a malvada lançava inúmeros 
espinhos que feriam até a morte.
 Esta lenda foi contada pelos moradores do bairro durante muito tempo, 
mas hoje sabemos que na verdade ela foi criada pelos próprios pais para que 
seus fi lhos, aterrorizados pela “árvore que comia crianças”, fi cassem longe de 
alguns perigos, enquanto trabalhavam.
 Acontece que há vinte, trinta anos atrás, o bairro tinha poucas casas, 
que fi cavam longe umas das outras e tinha muitos terrenos baldios, e era 
nesses terrenos que o perigo rondava. Então, os pais preocupados tentavam 
fazer com que os fi lhos não brincassem em certos lugares do bairro, principal-
mente, durante a noite. 
 Sabe-se que isto é lenda, mas eu é que não vou arriscar... Já ouvi relatos 
de cair o queixo a respeito de fatos que ocorreram com moradores do bairro 
e a “árvore”.
       Um morador, até hoje, afi rma ter visto um casal de crianças gêmeas 
andando por aqueles lados desertos ao entardecer. Ao ver a cena fi cou total-
mente imóvel, enquanto seus olhos acompanhavam os movimentos estranhos da 
árvore que abocanhava as crianças. 
 AAAHHHHH!!! Se tiver coragem para conferir, a árvore continua no 
mesmo lugar, atrás da escola Manassés.
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A LENDA DA COBRA 
DO SEU CANDIM
Yasmin Reis de Pontes 
Pérola Giovanna Alves

 Conta a lenda que há muito tempo, existiu 
no bairro Jardim das Flores uma mulher muito 
perversa, que inclusive devorava crianças.
 Para por fi m em tantas dores causadas 
por ela, a vizinhança decidiu atirá-la no riacho 
dos arredores do bairro, pensando que ela mor-
reria afogada e assim nunca mais iria perturbar 
ninguém. Mas para surpresa dos moradores do 
bairro, um “gênio do mal” chamado de “Seu Can-
dim” decidiu salvá-la. Eles se casaram e tiveram 
um fi lho.
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 A mulher, porém, tinha sido enfeitiçada pelas águas do riacho e só 
poderia viver nele. Então, para que o menino pudesse viver com a mãe dentro 
do riacho, Seu Candim o transformou em uma cobra, que começou a crescer, 
crescer...
 O riacho tornou-se pequeno para abrigá-la e os peixes iam desapare-
cendo, por serem devorados pela enorme cobra.
 Durante a noite, seus olhos brilhavam como dois faróis fosforescentes 
e iluminavam todo o riacho. A cobra nadava sobre o rio procurando animais e 
homens para devorá-los.
 Um dia, a mãe da cobra morreu e sua dor se transformou em ódio.  
E a cobra mostrou seu ódio pelos olhos, de onde brotaram fl echas de 
fogo que foram atiradas no céu dentro da escuridão. Em seguida, caiu em 
sono profundo.
 Depois deste dia, contam que ela acorda para anunciar o verão no céu 
em forma de serpentário ou durante as grandes tempestades para assustar 
todo bairro com as luzes dos relâmpagos.  
 Hoje, realizando um pesquisa em classe com a professora e com 
alguns moradores do bairro Jardim das Flores, descobrimos que Seu Candim 
ou  Candinho realmente existiu, mas pouco se fala dele. Ninguém sabe dizer 
como ele era, do que gostava, se morava sozinho ou acompanhado, nem se 
está morto ou vivo.
 Coragem para ir até sua antiga casa e conferir ninguém tem, afi nal, são 
pelo menos uns quinze minutos de caminhada pelo mato.
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A CASA ASSOMBRADA
Renan Fonseca do Santos 

 Valdir Teles Fonseca dos Santos é um 
homem inteligente e legal, veio morar no bairro 
Parque dos Eucaliptos com 11 anos; hoje ele tem 
40 anos.
 Ao se mudar para o bairro, ainda garoto, 
fi cou sabendo da “lenda da casa assombrada”; na 
época morria de medo. Essa casa fi cava bem dis-
tante das demais casas e os moradores do bairro 
diziam que nela moravam seres estranhos, como 
fantasmas.
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         Contava-se, na época, que um garoto, não acreditando na lenda, foi até 
as proximidades da casa e, para sua surpresa, começou a ouvir passos que não 
eram os seus. Então, resolveu parar de andar para tentar descobrir de quem 
eram os passos.
          Porém, não conseguiu ver ninguém. Com muito medo começou caminhar 
novamente, só que desta vez mais lentamente e, mais uma vez começou a 
ouvir passos que não eram os seus. 
          Encostou-se em uma das paredes da casa e fi cou sem respirar por um 
momento. As janelas começaram a se abrir e fechar rapidamente, as cortinas 
empoeiradas balançavam deixando nítido o vulto dos fantasmas.
       O menino olhou para o alto e viu muitos morcegos que voavam sem 
parar, aranhas enormes e até uma caveira que sorria para ele. Com muito 
medo, saiu em disparada da casa assombrada e correu sem parar até chegar 
em sua casa.
          Dizem que este garoto nunca mais se aventurou a andar pelas proxi-
midades da casa assombrada e nem a desobedecer seus pais, que sempre o 
alertaram quanto aos perigos daquele lugar. 
         Valdir conta que a casa era mesmo de deixar os cabelos em pé, mas 
porque era uma casa velha, mal cuidada e abandonada. Hoje, casado e com 
dois fi lhos, sabe que as “assombrações” da casa não passavam de causos, ou 
melhor, de lenda.
       Valdir e outros moradores mais antigos do bairro dizem que esta 
casa realmente existiu, tanto que hoje moram algumas pessoas lá, mas de 
assombrada ela não tem nada, é apenas um velho casebre.
     A verdade é o seguinte: infelizmente, naquela época, o bairro 
Parque dos Eucaliptos era também moradia de muitos usuários e trafi cantes 
de drogas que criaram essa lenda a fi m de manter a comunidade afastada 
da casa para poderem usá-la. Os pais, por sua vez, achavam ótimo, pois era 
uma maneira de manter os fi lhos longe dos trafi cantes e bandidos enquanto 
trabalhavam.  
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A ÁRVORE DO TERROR
Renan Fonseca dos Santos 
Aelson Rodrigues Barreiro                  

 No bairro Parque dos Eucaliptos existe a 
lenda da “árvore do terror”. Alguns moradores 
contam que num dia chuvoso, um menino muito 
esperto chamado Betinho foi explorar uma 
árvore que não havia folha alguma.
 Ele fi cou parado olhando para a árvore e, 
de repente, viu surgir um morcego gigantesco e 
muito diferente. Ficou muito assustado e saiu em 
disparada, retornando para sua casa. 
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 Ele era muito curioso e, mesmo sabendo que poderia ser atacado por 
aquele morcego estranho, chamou seus amigos para ver o animal. 
 Os amigos começaram a zombar dele e, não acreditando na histó-
ria de Betinho, resolveram conferir. Então, foram até o lugar onde fi cava 
a árvore.
 Chegando lá, viram o tal morcego se transformando em um 
homem vermelho, com chifres e caldas pontiagudas. Sua pele fi cou 
enrugada e seus ossos começaram a sair de seu corpo junto com seu 
coração negro. Era um diabo que estava pendurado na árvore. O diabo viu os 
meninos e com uma voz horrorosa e de dar medo, disse:
 - Vou matar um de vocês ou um de seus parentes!
 Mais do que depressa saíram todos correndo. Ao chegarem à casa de 
Betinho viram que sua mãe estava estranha, já morrendo. Então, Betinho saiu 
à procura de seu pai que era lavrador, dizendo que precisavam fugir daquele 
lugar, pois havia um diabo na fazenda.
 Desesperados e muito tristes com a morte da mulher, pegaram 
rapidamente suas coisas para saírem daquele lugar. Porém, para fugirem era 
necessário passar pelo caminho onde se encontrava a tal árvore com o diabo.
 Então, com muita coragem, tentaram passar correndo pela árvore, mas 
não deu certo, foram pegos pelo diabo e levados a uma passagem secreta que 
fi cava embaixo da árvore.
 A única coisa que se sabe a respeito desta lenda é que esta árvore 
fi cava distante das poucas casas do bairro que hoje é chamado de Parque 
dos Eucaliptos. Os pais contavam a lenda aos fi lhos porque lá era ponto de 
encontro de muitos usuários de drogas e a lenda era uma maneira de afastar 
as crianças daquele mal.
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O CARRO PRETO
Yasmin Reis de Pontes
 
 Desde muito pequena ouço meus pais con-
tarem  a lenda do carro preto.
 A lenda diz que, num dia chuvoso e frio, por 
volta das 22 horas, nos arredores do bairro 
Jardim das Flores apareceu do nada uma mulher 
muito assustada, parecia mais um rato quando vê 
um gato. Parecia nem mesmo saber onde estava.
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 A mulher andava de um lado para outro, totalmente desorientada, 
quando, para sua surpresa, surgiu um carro preto na rua. O carro foi se apro-
ximando da mulher e de dentro dele saía uma fumaça branca, que parecia 
uma neblina.
 A pobre coitada começou a correr, correr, correr… e o carro não 
desistia de perseguí-la. Por mais que ela gritasse, ninguém a ouvia.
 Sem saber o que fazer, deitou-se no chão, orando a Deus e pedindo 
socorro. Sem consolo, já esperava pela morte.
 O carro preto parou a sua frente e dele saiu um monstro feio e 
totalmente deformado.
 O terrível monstro arrastou a mulher para o carro. Então, sem 
alternativa, ela entrou soluçando e com muito medo daquela voz alta e 
forte  que dizia:
 - Isso é para você aprender a não sair sozinha a essa hora da noite! 
Ha, ha, ha!!! 
 Por isso eu é que não me atrevo a sair sozinha, muito menos ao anoite-
cer. Escuto esta lenda praticamente desde que nasci, se é verdade ou menti-
ra, não quero nem saber. Eu é que não vou me arriscar.
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Difi culdades Difi culdades 
do Lugardo Lugar
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EM DIAS DE CHUVA
Pedro Henrique de Andrade Brito
Renan Coelho da Silva

 A vida dos primeiros moradores do bairro 
Jardim das Flores não foi muito fácil. Um dos 
grandes problemas que enfrentávamos era a 
falta de asfalto. Em dias de chuva era muito 
difícil sair de casa, porque as águas desciam 
das ruas dos outros bairros e acabava fazendo 
muita lama nas ruas do Jardim das Flores, pois 
sem galeria de esgoto, as águas não tinham para 
onde ir.
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 Essa situação acabava causando alguns transtornos para os moradores 
do local, um deles era sair para trabalhar, pois como no bairro não passava 
ônibus, tínhamos que subir a pé e na lama até a Avenida Raposo Tavares para 
então, pegar o ônibus e chegar ao local de trabalho.
 Alguns moradores colocavam saquinhos de plástico nos pés para não 
sujar os sapatos, outros como eu e minha esposa, dobravam bem a barra da 
calça e calçavam um sapato mais velho, que pudesse sujar. Andavam apoiando 
um no outro ou segurando em galhos de árvore até chegar à Avenida Raposo 
Tavares, onde tinha uma garagem de ônibus da Viação Silveira. Lá trocavam 
os sapatos por outro limpo que traziam na sacola e deixavam os sujos guar-
dados num cantinho dentro da garagem para colocar na volta. O dono desta 
empresa de ônibus era muito bondoso e compreendia nossa situação, por isso 
permitia que guardássemos os sapatos lá.
 Com a roupa e os sapatos limpos, seguíamos a caminho do trabalho. 
Depois de um dia inteiro de trabalho, voltávamos à garagem para trocar 
novamente os sapatos e voltar para casa. Como ainda não tinha energia elétri-
ca nas ruas, sempre levávamos uma lanterna para ajudar na descida. 
 Além de enfrentar o barro, tínhamos que enfrentar também a ironia 
de algumas pessoas, como amigos do trabalho a até parentes, que diziam que 
morávamos na “barroca”.
 Essa situação foi enfrentada por todos os moradores da época, que 
sempre se ajudaram e nunca desanimaram.
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LIXO QUE VIRA BRINQUEDO
Amanda dos Santos Cordeiro
Rebeca Rodrigues Costa

 Antigamente, no meu bairro, que é o Jar-
dim das fl ores, não havia coleta de lixo, porém, a 
produção de lixo era bem menor naquele tempo. 
As pessoas não tinham o costume de pegar saco-
linhas nos supermercados nem comprar refrige-
rantes em garrafas pet, por isso, quase todo o 
lixo produzido era orgânico.
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 É claro que também tinha lixo que não era orgânico e as pessoas que 
tinham mais consciência e não queriam sujar as ruas do bairro, levavam o lixo 
até a Avenida Raposo Tavares, porque lá havia coleta. Mas tinha também os 
moradores que jogavam o lixo nos terrenos baldios do bairro.
 Naquela época quase não tinha movimento nenhum de veículos nas ruas 
do bairro e isso fazia com que as brincadeiras das crianças, moradoras do 
local, fossem bem diferentes das de hoje.
 Todas brincavam nas ruas, aproveitavam para procurar no mato o lixo 
que era jogado e pegar para brincar. Pegavam latinhas de massa de tomate 
e garrafi nhas de produtos de limpeza para transformar em panelinhas, pra-
tinhos e outras coisas para as brincadeiras de casinha. Os tijolos que sobra-
vam das casas recém construídas se transformavam em fogão, sofá e até 
caminha.
 As crianças brincavam até anoitecer, porque como não tinha ilumina-
ção nas ruas do bairro, fi cava tudo escuro e a brincadeira tinha que acabar.  
No dia seguinte, a brincadeira continuava e todos aproveitavam muito 
e não enjoavam. É que naquela época não tinha tecnologia como tem hoje, 
vídeo-game, computador, e os pais também não tinham dinheiro para brinque-
dos novos. 
 Outra brincadeira muito divertida eram os campeonatos de vôlei que 
iam até a noite ou até quando se enxergasse a bola.
 As brincadeiras eram simples, mas muito divertidas.
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SOLIDARIEDADE
Amanda dos Santos Cordeiro
Eliane Cristina Esteves Pereira 

 Quando me mudei para o bairro Jardim 
das Flores as ruas não eram muito boas, pois 
não tinha asfalto. Por este motivo os ônibus não 
passavam no bairro e nós tínhamos que caminhar 
muito até o ponto de ônibus mais próximo. Então, 
juntei dinheiro e resolvi comprar meu primeiro 
carro, comprei um Chevette.
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 Numa tarde chovia muito e minha fi lha mais velha, a Flávia, estava 
doente. Então, resolvi levar a menina de carro ao pronto socorro. O pronto 
socorro mais próximo fi cava no centro da cidade, perto do Teatro Municipal. 
Coloquei minha fi lha no carro e saí. Foi aí que pensei em não subir a rua da 
caixa d‛água, porque era de pedregulho. Então, escolhi subir a rua que dava 
na Avenida Raposo Tavares, só que esta rua estava puro barro por causa da 
chuva que caía há vários dias.  
 Quando comecei a subir estava tudo dando certo. Já estávamos 
quase chegando na Avenida Raposo Tavares quando o Chevette atolou na lama. 
Fiquei pensando em como sair dali, fi z várias tentativas com o carro, mas não 
consegui, o Chevette continuou atolado. Vi um bar e não pensei duas vezes, 
fui pedir ajuda, mesmo sabendo que naquela época as pessoas que frequenta-
vam aquele tipo de bar não eram muito bem vistas. Para minha surpresa e 
alegria eles não pensaram em nada e nem ligaram para a chuva, foram me 
ajudar na mesma hora e conseguiram tirar o carro do barro.
 Depois de levar minha fi lha ao pronto socorro, voltei para casa e 
fi quei pensando no que aconteceu; cheguei à conclusão que a ajuda que recebi 
daqueles homens que estavam no bar foi uma atitude de solidariedade.  
Aquelas pessoas estavam no bar com suas roupas sequinhas e saíram em 
baixo de chuva para ajudar uma família que eles nem conheciam. 
 Solidariedade é isso, é sair do seu lugar, do seu conforto e se doar 
para o outro.  Até hoje quando eu falo sobre este acontecimento eu me 
emociono e sou grato por isso.
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A CASA DA DONA CLEUSA
Pérola Giovanna Alves
Renan Fonseca dos Santos

 Dona Cleusa Maria Adão Aguiar, 57 anos, 
negra e de sorriso fácil, é moradora da Rua          
Corina Martins dos Santos, antiga Rua 1 do 
bairro Parque dos Eucaliptos. Trabalha como 
secretária do lar, servindo profi ssionalmente as 
pessoas, como ela própria diz. 
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 Quando veio morar no bairro, em 1986, tinha apenas cinco famílias 
morando no local, a da Dona Emília, a da Dona Geni, a família da Dona Nega, 
a da Dona Espedita e a sua. 
 Como tinha pouco dinheiro, sua primeira casa foi um barraco de 
papelão, construído com aqueles forros antigos de casa. O barraco era 
sempre visitado por aranhas, cobras e outros bichos que entravam pelos 
buracos à noite e andavam por cima das camas. Naquela época, o bairro 
chegava a brilhar à noite por causa de tanta cobra. 
 Além dos bichos, tinha o problema do chão que, por causa das minas de 
água que tinha no bairro, era muito úmido e fazia com que as crianças fi cas-
sem sempre doentes. Foi então que Dona Cleusa ganhou uns tapetes de sua 
patroa e colocou no chão de terra batida. Não precisava nem lavar os tapetes 
de tanta água que vertia do chão.
 Um dia, caiu um temporal e mais da metade da casa de Dona 
Cleusa foi embora com a chuva. Nesse dia, ela fi cou muito assustada, 
porque seus fi lhos eram pequenos e ela fi cou com medo deles serem 
engolidos pelo barro e pelas águas que desciam do morro. Então, 
colocou-os dentroda geladeira, que era a peça mais pesa-
da da casa, e fi cou segurando para que não fossem levados pela 
enxurrada.
 Depois desse temporal, fi cou sem casa. Então, ganhou da Dona Geni 
algumas cortinas de tecido bem pesado e reconstruiu sua casa, fazendo uma 
casa de pano. 
 Passado um tempo fazia muito frio e na casa não tinha cobertor, tinha 
só jornal e plástico para se aquecerem. Então, Dona Cleusa costumava fazer 
um braseiro dentro de uma lata, para que a casa fi casse mais aquecida.
 Porém, numa certa noite, por causa do vento que entrava na casa, os 
panos bateram no braseiro e a casa pegou fogo. Dona Cleusa acordou e viu 
que seu barraco estava em chamas. Ficou desesperada, só deu tempo de tirar 
seus fi lhos. Quase que todos morrem queimados!!
 Foi então que seu marido, com muito sacrifício, conseguiu comprar, 
no Cattalini, umas portas velhas de bar e fez outra casa. Fez uma casa de 
lata, que também trazia problemas para a família, porque quando estava frio, 
dentro da casa gelava e quando estava calor, dentro da casa queimava. 
 Depois de tantas difi culdades, Dona Cleusa com seu trabalho de diaris-
ta e seu marido com o trabalho de pedreiro, conseguiram construir uma casa 
de verdade, uma casa de tijolos.
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A união é A união é 
a Forçaa Força
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FESTA JUNINA
Débora Letícia Pinheiro de Souza  
Almir Inácio Sardinha Junior

 Sempre que há alguma festa no bairro 
Jardim Morada do Sol, mais precisamente na 
minha rua, que é a Gervásio Rovina, os moradores 
se reúnem para organizar os preparativos.
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 O motivo não importa, seja para comemorar Festa Junina, 
Dia das Crianças ou qualquer outra data, na verdade o que eles que-
rem mesmo é um motivo para fazer festa. Existe uma grande harmonia 
entre os moradores, pois eles moram no bairro praticamente desde o início de 
sua construção.
 O bairro começou com poucas casas e uma distante da outra, asfalto 
nem pensar, contam os moradores. Aos poucos as coisas foram melhorando, 
chegou o asfalto, ônibus... E a amizade entre todos foi se fortalecendo, pois 
tiveram que se unir para conseguir melhorias para o bairro.
 Com isso, os moradores se conhecem há anos, o lema da comunidade 
é “a união faz a força”; sempre um está pronto para ajudar o outro e isso é 
muito bom.
 Minha avó tem um bar e é o único da rua; ela conhece todos, seja por 
nome ou apelido. É no bar que todos combinam o que cada um irá fazer quando 
tem festa.
 Pode-se dizer que estas festas são populares em nosso bairro e a 
que eu mais gosto é a festa junina. Nesta festa nos vestimos de caipira, 
penduramos bandeirinhas coloridas na rua e caprichamos na arrumação de 
uma grande mesa.
 Nesta mesa tem de tudo: bolo de fubá, milho cozido, pipoca, arroz 
doce, amendoim, pé de moleque... São delícias que não acabam.
 O que não falta também são as brincadeiras para as crianças,                  
muita música caipira e dança para alegrar o ambiente. Eu adoro mesmo é 
dançar quadrilha. 
 “...São João... São João... acende a fogueira do meu coração...”
 No fi nal de tudo sabemos que todos se divertem, adultos e crianças, 
sem reclamar ajudam a limpar e organizar a rua. Afi nal pessoas conscientes 
cuidam do que é seu.
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FESTANÇA NO BAIRRO 
PARQUE DOS EUCALIPTOS
Renan Coelho da Silva
Thalita Rafaela de Souza 
Wellyngton Ferreira da silva

 No bairro Parque dos Eucaliptos as festas 
mais populares são a “Festa Junina” e a “Festa do 
Dia das Crianças”.
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 A Festa Junina começou em 1992, na antiga Rua Um, hoje chamada de 
Rua Corina Martins dos Santos. As pessoas fechavam a rua para os carros 
não passarem e faziam uma festa junina comunitária; cada um levava um tipo 
de comida. 
 Essa festa começou quando no bairro ainda não tinha iluminação, en-
tão, os moradores faziam uma enorme fogueira para clarear o local da festa. 
 A cada ano a festa foi crescendo e crescendo e já não cabia mais na 
Rua Um, de tantas pessoas que iam. Então, os moradores pediram à prefeitu-
ra para construir um espaço comunitário onde pudessem realizar a festa. E 
assim, foi feito o Centro Comunitário ou Varejão, que fi ca na Avenida Thales 
Castanho de Andrade.
 Com tantas pessoas indo para a festa, não foi mais possível conti-
nuar realizando-a de forma comunitária, então, o serviço foi terceirizado. 
Isso quer dizer que algumas pessoas montam as barracas e vendem a comida.
 Já a Festa do Dia das Crianças era assim: alguns adultos reuniam as 
crianças, as levavam de ônibus para o zoológico ou uma chácara e faziam ma-
carronada, carne de panela e salada para servir na hora do almoço. Para par-
ticipar desta festa, cada criança levava um ingrediente que era usado para 
fazer a comida. 
 Mas tinha um problema, os adolescentes e alguns jovens também 
queriam ir para a chácara e só fi cavam namorando. Então, tiveram que colocar 
uma regra, que era levar só as crianças.
 A Festa do Dia das Crianças também foi se modifi cando, passou a ser 
feita no espaço do varejão, onde são colocados brinquedos para as crianças 
se divertirem e são distribuídos lanches, os quais são doados por algumas 
empresas, sindicatos etc. 
 Além dessas festas tem também a “Festa da Primavera”. Essa festa, 
como todas as outras, é organizada pela Dona Cleusa, que recebe a ajuda da 
Dona Emília, e é muito bem divulgada no bairro. As duas colocam cartazes no 
varejão, distribuem panfl etos e avisam pessoalmente alguns moradores.
 A decoração é linda, pois colocam fl ores penduradas pelo teto. 
Também é montado um palco para algumas bandas que tocam na festa e há 
vários comes e bebes para a gente comprar: bolo, milho, batida de morango 
e de chocolate e outros.
 Como meu bairro é muito festeiro, não podia faltar a comemoração no 
dia de Natal. Neste dia, um homem se veste de Papai Noel e traz presentes 
e felicidade para as crianças do bairro. Ele passa pelas ruas em um caminhão 
vermelho com vários presentes para meninos e meninas e as crianças correm 
atrás do caminhão. Então, ele vai entregando os brinquedos.
 O melhor de tudo é que o Papai Noel, quer dizer, o homem que se 
veste de Papai Noel, ajuda os pais que não tem dinheiro para comprar um 
presente para os fi lhos. E as crianças fi cam muito felizes com seus presentes; e 
felicidade todo mundo quer, porque é a melhor coisa que existe, traz uma 
sensação de paz em nossos corações ver as crianças felizes. 
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A CHEGADA DO ASFALTO 
NO JARDIM DAS FLORES
Amanda dos Santos Cordeiro

 Antigamente, no bairro Jardim das Flores, 
a vida dos moradores era muito difícil, pois, na-
quela época, as ruas não eram asfaltadas e no 
bairro faltava uma porção de coisas. Apesar das 
difi culdades, os moradores eram muito unidos e 
havia muita solidariedade entre eles, uns ajuda-
vam aos outros. A Cida, por exemplo, cuidava de 
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umas 10 ou 15 crianças para as mães poderem trabalhar, ela dava comida, 
banho e mandava as crianças para a escola. A Cida era chamada de “mãe cre-
cheira”.
 Na época, a prefeitura sorteou ruas para serem asfaltadas e todas 
as ruas do bairro Jardim das fl ores foram sorteadas, menos a Rua José 
Colombo Garboggine. Então, todos os moradores se juntaram e foram até 
a prefeitura pedir asfalto para esta rua, mas não adiantou, pois a Rua José 
Colombo Garboggine não tinha ligação com a avenida principal do bairro.
 Os moradores não desistiram, se reuniram novamente e pediram ao 
prefeito para que asfaltasse a rua, pois iriam pagar pelo asfalto em parcelas. 
O prefeito colocou asfalto na Rua José Colombo Garboggine e com isso os 
moradores também conseguiram a rede de esgoto.
 Mas faltava ainda uma coisa importante, que o ônibus passasse no 
bairro. Então, os moradores de juntaram mais uma vez e marcaram uma 
reunião com a Secretaria de Transportes e com a empresa de ônibus. Na reu-
nião foram o Silas, o Sebastião, o Geraldo, o Artidônio, o Vô do Bar, o Seu Dito, 
a Dona Margarida, a dona Maria do Avon; e todos juntos conseguiram redefi -
nir o trajeto do ônibus, fazendo com que ele começasse a passar pelo bairro. 
 Com o movimento dos moradores muitas coisas novas foram conse-
guidas para o bairro, como o plantio de árvores, posto de saúde, escola, a 
construção do salão de festas da igreja Cristo Operário, que foi construída 
com o dinheiro da população para a realização de festas, reuniões e encon-
tros de adultos e crianças.
 Foi pela união e solidariedade que os moradores conseguiram muitas 
coisas novas para o bairro
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A CONQUISTA DA ÁGUA, 
DA LUZ E DA EDUCAÇÃO
Vitória Munhoz Germano

 Em 1978, quando Dona Cleusa Maria Adão 
Aguiar foi morar no bairro Parque dos Eucalip-
tos, a pequena comunidade recebia água de uma 
mina e com ela tomava banho, lavava roupa e 
fazia comida, tudo com a mesma água. Quando os 
moradores queriam uma água mais limpa, pediam 
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para o Seu Valdemar, que morava em uma chácara que tinha poço, ou para a 
Dona Flor Andrade da Rua 10, que hoje é chamada Rua João Paulo II.
 Naquela época, não existia infra-estrutura básica no bairro. O lugar 
era um campo aberto, só tinha terra, muita taboa e as máquinas da prefeitura 
fazendo a terraplanagem.
 Como não havia rede de esgoto, o banheiro era a céu aberto e, com 
isso, muitas pessoas pegavam infecções e quase morriam. Dona Cleusa, 
Presidente da Associação de Moradores do bairro, conta que na sua casa 
seu marido fez um banheiro cercado de tábuas, cavou um buraco e colocou 
uma lata como privada. Disse que eles jogavam cal para evitar o mau cheiro 
e os bichos. Quando enchia o buraco, tampava-se com terra e cavava-se um 
novo buraco.
 Também não tinha energia elétrica, por isso os moradores gastavam 
muita vela com medo dos bichos que entravam nas casas.  
 Foi somente depois de 12 anos que a luz chegou no bairro. Os postes 
foram colocados nas ruas, mas cada família tinha que comprar o cabo que 
levava a energia até suas casas. Foi então, que a Dona Cleusa resolveu 
negociar a compra dos cabos com o vendedor de uma loja em Santa 
Terezinha, dizendo a ele que se desse um desconto no material o bairro 
inteiro compraria com ele, e assim foi feito.
 Com a água não foi diferente, Dona Cleusa negociou com o SEMAE o 
pagamento dos hidrômetros em parcelas, para que todas as casas pudessem 
ter água encanada. O esgoto veio junto com a água.
 No bairro também tinha o problema da falta de escolas, pois naquela  
época só existia a escola estadual “Professor Manassés Ephrain Pereira”, que 
atendia as crianças do ensino fundamental. Com o movimento dos moradores 
foi construída a creche “Getúlio Dornelles Vargas”, no bairro Jardim Morada 
do Sol, para atender aos pequeninos.
   Como o bairro crescia a cada dia, a escola Manassés não conseguia mais 
atender a todas as crianças. Os moradores lutaram por vários anos para que 
fosse construída uma nova escola no bairro, mas todos os prefeitos diziam 
que não dava para construir uma escola no terreno indicado pelos moradores, 
porque a área era um brejo. 
 Finalmente, em 2007, foi construída a Escola Municipal “Professora 
Edilene Marli Borghese”, para atender as crianças de 6 a 11 anos. Hoje a 
escola atende mais de 600 alunos, moradores dos bairros Parque dos Euca-
liptos, Jardim das Flores, Jardim Morada do Sol, Monte Líbano, Minas Nova, 
Jardim Paraíso. 
 E a Dona Cleusa se sente muito feliz com mais esta conquista. Ela 
sempre diz que para ser líder é preciso ter sabedoria e humildade, é 
preciso fazer as pessoas acreditarem que nós podemos tudo, porque somos 
todos inteligentes. Ser líder é pensar no outro, pensar com o coração, sonhar 
em comunidade.
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ESPALHANDO A PAZ
Alane Bragança Procópio

 Todos os anos, na escola municipal “Pro-
fessora Edilene Marli Borghese”, acontece um 
projeto chamado “ Semeando a Paz”, onde alunos 
e professoras trabalham durante uma semana 
com temas relacionados com a paz.
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 Foi exatamente na última semana de maio de 2011 que saímos para 
expor nossos trabalhos em uma passeata na Avenida Thalles Castanho de 
Andrade, que fi ca bem em frente a nossa escola.
 Todas as classes da escola se uniram, tanto o período da manhã quanto 
o período da tarde, para organizar os preparativos para a tão esperada pas-
seata pela paz em nosso bairro, o Parque dos Eucaliptos.
 Cada classe fez uma coisa diferente, algumas estudaram determinados 
pacifi stas e outras trabalharam com temas relacionados à paz.  Foram feitas 
pombinhas e moldes de mãos em folhas de sulfi te, simbolizando que a paz está 
em nossas mãos.  A semana foi corrida, cada aluno fez uma coisa: uns elaboraram 
frases, cartazes, desenhos, outros ajudaram nos recortes e colagens.
 As classes do 5º ano fi caram responsáveis pelo tema “bullying”. Foi 
assim que aprendemos que “bullying” é um tipo de xingamento e que existem 
vários tipos de “bullying”, principalmente, o “cyber bullying”, que é praticado 
pela internet.
 Infelizmente o “bullying” também é praticado pelos alunos nas escolas, 
em sua maioria os grandões, e podem causar traumas nas crianças agredidas.
 A minha professora colocou fi tas laminadas da cor prata e azul e muito 
brilho prata no cabelo das meninas. Já nos meninos uma faixa azul e brilho 
vermelho. Simplesmente, nós arrasamos.
 Então, saímos em passeata pela avenida. Foi emocionante, levei um 
cartaz que dizia “Bullying é preconceito, diga não a esse desrespeito”. Além 
de cartazes, tinha também coreografi as, adereços nas mãos das crianças, 
várias músicas etc.
 Durante a passeata muitas pessoas saíram de suas casas para acompa-
nhar, algumas até choraram de emoção, parecia que Deus tinha jogado um pó 
de milagres para atingir os corações de todos que estavam ali.
 Você deve estar se perguntando: porque todo ano a nossa escola faz 
esse tipo de passeata?
 É por que nós também temos a função de semear e espalhar a paz. 
Assim, mostramos a todos que tudo pode se transformar e que, com a paz 
no coração podemos transmitir alegria a todas as pessoas, independente de 
quem é esta pessoa.
 É um trabalho de formiguinha, como nossa professora Alessandra diz. 
Nossa parte estamos fazendo, semeando coisas boas no presente para no 
futuro colher bons frutos, maduros e bonitos.
 Este é meu último ano na escola, pois como já disse, estou no 5º ano. 
Apesar da alegria de uma nova etapa que me espera, às vezes, sinto uma dor 
lá no fundinho do coração, por ter que deixar a escola “Edilene Marli Borghe-
se” neste fi m de ano. Mas levarei grandes lembranças que fi carão por toda 
vida. 
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ESCOLA FRANCISCO CORRÊA
Alice Milena Viana 
Débora Letícia Pinheiro de Souza

 Francisco Corrêa, mais conhecido como 
Chico, era um homem muito simples e trabalha-
dor, que estava à procura de um terreno pelo qual 
pudesse pagar, pois o dinheiro era curto. Foi en-
tão que alguns amigos comentaram com ele sobre 
um lugar conhecido como “Matão”.
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 Francisco Corrêa foi conhecer o lugar e viu que os terrenos não eram 
muito planos, que no bairro não tinha muita coisa, porém, era o que dava para 
comprar com o dinheiro que tinha.
 E foi assim que Chico se tornou um dos primeiros moradores do bairro 
Jardim das Flores, que naquela época ainda era chamado de “Matão”.
 Com o surgimento de novos moradores, a comunidade foi crescendo 
e foi sentindo necessidade de alguns benefícios para o lugar. Chico e seus 
familiares montaram o primeiro barzinho nas imediações do bairro.
 O bairro não tinha quase nada, então os moradores e o velho Chico 
começaram a fazer encontros no próprio bar para discutir melhorias.
 Com esses encontros, a comunidade que era unida, teve muitas 
conquistas, como: coleta de lixo pelo menos uma vez por semana, cascalho nas 
ruas, ônibus, água, esgoto, energia elétrica e até policiamento.
 Hoje, muitas coisas mudaram, o bairro está bonito, tem árvores, fl ores 
e muitas casas, porém, não tem mais o velho Chico, ele se foi isso chega até 
dar um nó na garganta... Mas...
 Em homenagem a esse lutador, a escola municipal do Jardim São Pau-
lo, bairro próximo ao Jardim das Flores e local onde fi cava o Bar do Chico, 
ganhou o nome de “Francisco Corrêa”.
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O CAMPINHO QUE 
VIROU ESCOLA
Pérola Giovanna Alves
Tainara de Oliveira Lopes 

 No Parque dos Eucaliptos morava uma 
garotinha linda, alegre, falante e que adora-
va inventar brincadeiras diferentes. Seu nome 
era Melissa, mas todos a chamavam de Mel, ela 
possuía uma coragem inacreditável.
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 Era sagrado, todo santo dia, depois da aula, ela combinava com seus 
amigos da vizinhança de se encontrarem para brincar.
 Em um dia ensolarado, a turminha de Mel resolveu que queria andar de 
bicicleta, mas como ninguém tinha uma, saíram juntando pedaços aqui, ali... de 
sucatas de bicicletas. Com a ajuda de todos, conseguiram montar uma bicicle-
ta. Imaginem só a arte deles no que deu.
 Todas as ruas do bairro eram de terra e com grandes descidas e 
subidas. Então, se organizaram para ver quem desceria em primeiro lugar.
 Mel, como sempre, quis ser a primeira da fi la e, toda contente com a 
invenção deles, pegou a tal bicicleta e desceeeeeeeeu a rua desgovernada-
mente. A bicicleta foi soltando peças e fi cou completamente destruída.
 Foi só risadas pra todo lado. Graças a Deus Mel teve apenas arranhões; 
ela sentiu vontade de chorar, mas corajosa como era, engoliu o choro e deu 
uma gargalhada perguntando se alguém queria ser o próximo. A resposta foi 
imediata e em coro:
 - Nãaaaaaaaaao!
 E assim era sempre, lá estava Mel brincando de peteca, bola, esconde-
-esconde, passa anel e até carrinho de rolimã. Até que certo dia teve outra 
de suas idéias, mas desta vez a idéia era boa mesmo.
  No bairro não tinha parque nem campo de futebol, na verdade não 
tinha nada especial para as crianças, então, ela e seus amigos decidiram 
nomear um terreno, que mais parecia um brejo, de “Campinho da Galera”.
 E não é que deu certo! A turminha convidou os pais para limpar o ter-
reno e todos os dias, após as aulas e quando não chovia, eles brincavam de 
soltar pipa, jogar futebol e vôlei .
 A comunidade gostou tanto que os moradores passaram a se reunir no 
“Campinho da Galera” para jogar bola enquanto as crianças estavam na aula 
ou aos sábados e domingos.
 Esse campinho deixou saudades nessa turminha, porque não existe 
mais. Mas eles têm grande satisfação com a conquista realizada para o local, 
pois exatamente nesse lugar fi ca hoje localizada a escola municipal “Profes-
sora Edilene Marli Borghese”, e seus fi lhos estudam nela. 
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MINAS NOVA
Camila Jorge Brito

 Moro no bairro Minas Nova há quin-
ze anos. Meu marido e eu morávamos num 
sítio em Minas Gerais e decidimos vir para 
Piracicaba para arrumar emprego, porque no 
sítio a vida não era muito fácil e na cidade 
não tinha muito emprego.
 Deixei minha mãe e meus irmãos para 
vir morar em Piracicaba e meu marido teve 
que deixar o sítio. Viemos de avião, por isso a 
viagem foi muito boa.
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 Decidimos morar em Minas Nova porque as casas eram mais baratas. 
Não conhecíamos ninguém no bairro, mas como já existiam outros moradores, 
logo fi zemos novas amizades.
 O bairro tem esse nome porque no início do loteamento,  mais ou  me-
nos em 1996, os lotes foram vendidos para pessoas que vieram de Minas Ge-
rais. O lugar não era muito bonito, tinha só mato e pedra.
 Desde quando vim para o bairro pude ver muitas transformações, des-
de a chegada das coisas mais necessárias como água encanada, luz elétrica e 
asfalto como também a construção de espaços para as pessoas se divertirem, 
como o campinho de futebol.
 A inauguração do campinho no bairro Minas Nova foi um acontecimen-
to especial para os moradores, porque o prefeito veio participar da festa e 
conversou com as pessoas. Teve também jogo de futebol e os jogadores eram 
pessoas do próprio bairro. 
 O jogo foi muito animado e, apesar dos jogadores não usarem unifor-
me, eles deram um jeito de diferenciar os times, um time jogou com camiseta 
e o outro sem. Não me lembro qual time ganhou, só sei que as crianças toma-
ram conta do lugar depois que o jogo terminou.
 Foi um dia bem divertido e agitado, porque, além dos moradores do 
nosso bairro, vieram pessoas de outros bairros também e todo mundo que 
estava presente gostou muito da festa.
 No meu bairro hoje o que tem de bom é o sossego. Os vizinhos são 
muito amigos e todo mundo se ajuda. Por isso, nos fi ns de semana eu e minha 
família gostamos de fi car em casa descansando, curtindo o sossego do bairro 
e a amizade dos vizinhos.
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Alegrias e Dores Alegrias e Dores 
da Infânciada Infância
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UM DIA MUITO ESPECIAL: 
MINHA FESTA DE ANIVERSÁRIO 
Débora Letícia Pinheiro de Sousa

 Meu nome é Débora, tenho 11anos e sou uma criança 
muito alegre. Meus pais são Gracilene e José e não pos-
so me esquecer, tenho também uma irmã que se chama 
Daniela; moramos todos no bairro Jardim Morada do Sol.
 Estudo na E.M. “Edilene Marli Borghese” e minha 
professora é a Alessandra. Vocês não acreditam, mas tive 
a sorte de estar com a professora Alessandra deste o 3º 
ano, ou seja, estamos juntas há três anos.
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 Mas o que eu quero mesmo falar é sobre um dia marcante em minha 
vida, um dia muito especial para mim. Neste dia, eu ganhei a primeira festa 
de aniversário da minha vida e da Dani também.
 Meus pais sempre fi zeram de tudo por nós, porém, não foi fácil como 
parece. As difi culdades sempre existiram, por isso eles nos deram nossa 
primeira festa de aniversário só em 2010.
 Não posso mentir, minha mãe conta que quando eu tinha dois aninhos 
eles fi zeram uma pequena festinha, mas eu era muito pequena e não me 
recordo, por isso considero minha primeira festa de verdade a de 10 anos.
 Na verdade eu e minha irmã não esperávamos pela festa, pois eu 
completei 10 anos no dia 29 de maio e a Daniela no dia 02 de junho. Mas para 
nossa surpresa, foi no dia 12 de junho do ano de 2010, precisamente num 
sábado, às 19:00 horas, que tudo começou.
  Saímos para dar uma volta e quando chegamos em casa todos os 
convidados já estavam lá,  foi a maior surpresa de nossas vidas. A casa estava 
enfeitada com bexigas de várias cores, tinha dois bolos de chocolate e 
a mesa estava bem decorada com toalhas coloridas. Foi uma emoção sem 
tamanho.
 Nós ganhamos muitos presentes como: maquiagem, bolsa, toalha, 
meias, calcinhas... Também tiramos muitas fotos: sozinhas, com amigas, com 
parentes, com os vizinhos... Era foto que não acabava mais.
 Aproximadamente, às 23:00 horas cantamos parabéns, comemos os 
deliciosos bolos e fomos dançar na garagem de casa. Teve forró, funk, axé, 
sertanejo, e é claro, não faltaram às músicas do Luan Santana.
 No fi nal da festa eu estava muito cansada e com sono, fui direto para 
o quarto e “desmaiei”. Posso dizer que sonhei com os anjos, agradecendo-os 
pela oportunidade de ter minha primeira festa.
 No dia seguinte, que foi domingo, vimos que havia sobrado muita coisa, 
então, a festa continuou. Chamamos parentes e vizinhos e foi a maior alegria 
novamente.
 Na segunda feira, meu pai não tinha trabalho, então, fi zemos uma 
grande faxina na casa, pois estava tudo uma bagunça, porque festa é assim 
mesmo.
 Já no fi nal da tarde, fui à casa de minha melhor amiga, a Stella, que 
também estuda na minha classe. Então, pudemos recordar, muito animadas, 
cada minuto, cada detalhe da minha festa.
 Este dia tão especial vai fi car guardado para sempre em meu coração, 
sempre vou ser agradecida aos meus pais por essa festa, por essa alegria.

Plantando Sonhos.indd   68Plantando Sonhos.indd   68 10/11/2011   08:07:2210/11/2011   08:07:22
Ciano de escalaCiano de escalaMagenta de escalaMagenta de escalaAmarelo de escalaAmarelo de escalaPreto de escalaPreto de escala



69

FAMÍLIAS ABENÇOADAS
Raquel Leite Dias

 Era uma vez, uma linda menina chamada 
Raquel, que nascia cheia de vida e de esperança... 
Essa sou eu, tenho onze anos e vou contar minha 
história que pode até parecer triste, mas pelo 
contrário, é uma história de amor e conquistas.
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 Cresci em uma família que me escolheram, mesmo já com dois fi lhos 
decidiram me criar com todo amor e afeto que a minha mãe biológica não 
pode me dar quando nasci.
 Desde muito cedo, meus pais Gabriela e José me disseram que eu era 
adotiva. Explicaram que quando eu nasci, a minha mãe biológica, logo que 
deixou o hospital, me carregou no colo e saiu pelas ruas do bairro Jardim das 
Flores batendo de porta em porta chorando, até que encontrou Gabriela que 
me acolheu muito emocionada. Eu estava sem roupas, apenas enrolada em um 
cobertorzinho azul.
 Contaram ainda que minha mãe sofreu muito por ter que me entregar 
a uma outra família, mas fez isso por amor, pois ela estava desempregada, 
pegando papelão nas ruas da cidade para sobreviver e não havia possibilidade 
de me criar, até porque meu pai lhe tinha abandonado. Deixar-me nos braços 
de uma pessoa que ela não conhecia foi desesperador, mas por um ato de 
verdadeiro amor fez isso, pois queria que eu tivesse uma vida melhor, não 
passasse difi culdades como ela estava passando.
 Também me falaram que foi difícil para todos, não só para a minha mãe 
biológica que precisou me deixar, mas para eles também, pois, a minha chega-
da foi uma surpresa. Apesar da alegria que sentiram ao me receber, fi caram 
preocupados, pensando se conseguiriam criar três crianças com o dinheiro 
que ganhavam por mês.
 Durante muito tempo acreditei que jamais iria conhecer a minha mãe 
biológica, pois a minha mãe Gabriela tinha medo de perder o meu amor, o que 
é natural, e principalmente, que eu tivesse uma decepção.
 Mas, como tudo na vida pode mudar, um dia meus pais adotivos permi-
tiram que eu a conhecesse. Foi uma surpresa para mim, pois eu já a conhecia, 
frequentava sua casa para brincar com seus fi lhos, que eram meus irmãos e 
eu ainda não sabia. Minha primeira reação foi entrar no quarto e chorar de 
tristeza e de alegria ao mesmo tempo.
 Minha mãe biológica se chama Helena, hoje ela tem um lar, um carro 
que usa para trabalhar com reciclagem e mais seis fi lhos. Sempre que posso 
passo fi ns de semana e férias com eles. Adooooooooooro meus irmãos.
 Para se ter uma idéia, tenho três irmãos com minha mãe Gabriela e 
com minha mãe Helena mais seis. Dá pra imaginar a “bagunça” que é isso?
 Amo minhas duas mães e meu pai José também, é claro! Se eu pudesse 
moraria com as duas, já ganhei muitos presentes delas, bonecas, roupas..., 
mas de tudo o que me deram o melhor foi o amor e uma família enorme.
 Sou uma pessoa muito feliz, porque tenho duas famílias abençoadas.
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UM DIA DE MUITO 
CALOR
Amanda Fioravante Pereira
 
 Antes de eu morar no bairro Jardim 
Paraíso, eu morava na cidade de Rio das 
Pedras. Lá, minha vida era bem diferente, 
pois eu morava em um sítio e frequentava 
uma creche, onde conheci minhas melhores 
amigas.  
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 Naquela época, minha mãe acabou tendo que se separar do meu pai. 
Depois ela conheceu um homem chamado Marcilio, uma pessoa batalhadora 
que tem orgulho do seu trabalho e que ama muito a gente. Só que ele morava 
em Piracicaba. Então, ele falou para minha mãe se ela queria morar com ele, 
ela pensou e aceitou.
 Quando cheguei em Piracicaba eu estranhei um pouco, porque no 
bairro para onde me mudei não tinha tantas árvores, por isso fazia muito 
calor, então, o jeito era ligar o ventilador para se refrescar ou cair na piscina.
 E foi num dia de muito calor, mas muito calor mesmo, que tive a ideia 
de armar a piscina. Mas para minha tristeza minha mãe não deixou.
 Minha mãe falou que eu só poderia armar a piscina quando meu 
padrasto chegasse, porque é ele quem sempre me ajuda e também é ele quem 
deve autorizar. Que raiva!
 O tempo passou e eu esperei, esperei e nada dele chegar. Cansada de 
tanto esperar quase que eu e minha irmã tomamos banho de mangueira, o que 
também é divertido, porque a gente fi ca jogando água pra cima.
 Foi então que minha mãe resolveu ligar pra ele e meu padrasto disse 
que já estava chegando. Até que enfi m íamos poder montar a piscina.
 Meu padrasto chegou em casa com o fi lho dele, que eu considero meu 
irmão, e era lógico que ele também ia entrar na piscina. Mas o problema é que 
ele não tinha sunga em casa, porque ele mora em Rio das Pedras. Então, ele 
entrou de shorts mesmo.
 Começamos a brincar e eu e minha irmã resolvemos cantar a 
música da Xuxa “Tumbalacatumba tumba tá”. Essa música é muito divertida e 
quando nós cantamos “quando o relógio bate as nove, todas as caveiras 
tiram os shorts”, meu “irmão” tirou o shorts e o que eu e minha irmã não 
sabíamos é que ele estava sem cueca. Foi um susto! Nós tampamos a 
respiração e enfi amos a cabeça embaixo d'água. Depois caímos na risada. 
Isso é uma das coisas que eu não vou esquecer.
 Saímos da piscina no fi nal da tarde e fomos brincar de bola na rua, 
porque no meu bairro todas as crianças gostam de brincar na rua, o que é 
muito divertido. 
 E como meu irmão adora aprontar sempre, sei que ainda terei outros 
dias engraçados para me lembrar a vida toda. 

Plantando Sonhos.indd   72Plantando Sonhos.indd   72 10/11/2011   08:07:2410/11/2011   08:07:24
Ciano de escalaCiano de escalaMagenta de escalaMagenta de escalaAmarelo de escalaAmarelo de escalaPreto de escalaPreto de escala



73

OBA! GANHEI UMA 
BICICLETA
Dayanne Alves de Souza Padilha

 Uma noite sonhei que eu estava ganhando 
uma bicicleta, todo mundo tinha, só eu que não. 
Então, acordei, fui até a sala e fi quei lá, sentada 
no sofá, falando:
 - Mas como eu queria ganhar uma bicicleta! 
 Eu fi quei um tempo na sala, repetindo para 
mim mesma que queria ganhar uma bicicleta. 
Até que a minha mãe apareceu e disse:
 - O que aconteceu fi lha?
 E eu comecei a falar:
 - Mãe, eu quero ganhar uma bicicleta, todo 
mundo tem, só eu que não.
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 Minha mãe disse que iria comprar, mas quando ela recebesse o salário 
dela, e me mandou voltar para a cama e dormir.
 No dia seguinte, antes das 7 horas, minha mãe me acordou para eu ir 
para escola, dei um beijo nela e fui embora triste, por não ter uma bicicleta. 
Fui pensando como seria legal andar de bicicleta pelas ruas do bairro com 
minhas amigas, comecei até achar divertido cair e ralar os joelhos.
 Chegando à escola todos rezaram e cantaram o hino nacional antes de 
entrar na sala de aula, eu confesso que pedi uma bicicleta na oração. O dia 
passou como de costume, fi z tarefas e brinquei com minhas três melhores 
amigas, Talita, Sarah e Yasmin. 
 Chegando em minha casa, eu vi uma bicicleta na sala e já fui gritando:
 - Não acredito mãe! A senhora comprou a minha bicicleta!
 Minha mãe disse:
 - Você estava quieta e triste e eu comprei.
 Dei um beijo nela e no meu pai e saí na rua para mostrar para os meus 
amigos e andar com a minha bicicleta. 
 Quanta alegria!!!
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O CASAMENTO E 
O AFOGAMENTO
Abner Candido Oliveira 

 Meu nome é Abner, nasci no ano de 2000, 
moro no bairro Jardim São Paulo e tenho três     
irmãos e uma irmã.
 A história que vou contar aconteceu duran-
te a festa de casamento do meu irmão mais velho, 
quando eu ainda tinha seis anos.
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 O casamento estava muito bonito, a minha mãe tinha comprado uma 
roupa nova para mim para que eu fosse bem bonito na festa. Claro! Sem 
querer me gabar, eu sou muito bonito com qualquer roupa! 
 Assistimos ao casamento na igreja e quando a cerimônia acabou, fomos 
para a festa, que foi em uma chácara. Eu fi quei com minha irmã, comi o bolo 
que minha mãe fez para o casamento e esperei uma hora até a comida baixar. 
 Durante esta uma hora me perdi da minha irmã, foi quando tudo co-
meçou. Resolvi ir para a piscina, demorou para eu criar coragem de entrar, 
porque eu não sou um bom nadador e estava com medo de depender das boias, 
vai que elas estourassem e eu morresse!
 Quando a coragem chegou, tirei a camiseta, coloquei as boias, fui para 
água e fi quei lá brincando. Pouco tempo depois, alguns meninos me convida-
ram para brincar de jogar a bola na água e pular para pegar, mas a regra do 
jogo não permitia que se usassem boias. Então, eu tirei as boias e fui brincar 
com eles, e quando chegou minha vez, pulei e fi quei lá, sem conseguir sair, só 
afundando, porque eu não sabia nadar. Foi então, que dois meninos notaram 
que eu estava afundando e me salvaram. 
 Minha família fi cou muito preocupada e correu para perto da piscina. A 
minha mãe tomou um susto que ela não vai esquecer nunca.
 Depois daquilo eu não queria nem chegar mais perto da água. Meu pai 
que conversou bastante comigo e me convenceu a voltar, para que eu me 
divertisse na festa.
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A MUDANÇA
Thalita Rafaela de Souza

 Eu tinha entre quatro e cinco anos e morava 
no bairro Parque dos Eucaliptos quando meus pais 
resolveram mudar de casa. Eu não gostei da ideia, 
pois adorava a nossa casa, adorava fi car correndo 
com meus irmãos para baixo e para cima, de um 
lado para outro e fi car pulando a mureta da cozi-
nha até o sofá. Gostava também de brincar com 
a fi lha de uma vizinha que morava bem ao lado da 
minha casa.
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 Passou-se mais ou menos um mês do dia em que meus pais comenta-
ram sobre mudar de casa, e nada de mudança. Então, feliz da vida, achei que 
tinham mudado de ideia, mas eu estava muito enganada. Eles tinham encon-
trado uma casa, já tinham ido conhecê-la e marcado a mudança.
 E quando o grande dia chegou, ouvi um barulho diferente vindo da rua e 
saí para ver o que era. Era o caminhão da mudança! Quando vi aquele caminhão 
parando fi quei triste e ao mesmo tempo espantada e com medo, pois eu nunca 
tinha visto um caminhão tão grande como aquele estacionado na frente da 
minha casa. Não consegui me controlar, saí correndo e abri o maior berreiro:
 -Manheeeeeeee!
 Ela correu, me segurou no colo, me acalmou e me levou para conhecer 
o caminhão mais de pertinho, confesso que estava apavorada! Mas ele não 
era tudo isso que eu imaginava, então, minha mãe me colocou junto com meu 
irmão dentro da carroceria do caminhão, que ainda estava vazia, e fi camos 
brincando e correndo, até que tivemos que sair para a mudança entrar.
 Quando tudo estava arrumado, o caminhão foi embora e eu perguntei 
para minha mãe:
 - Nós vamos a pé?
 - Sim, pois só vamos mudar para o outro lado da rua! 
 E ela sorriu. 
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A DOR
 
Yam Gabriel Horvatti da Silva 

 Era domingo e, como de costume, eu 
tinha ido para a casa da minha avó com minha mãe. 
Moramos todos no bairro Jardim Morada do Sol, 
por isso sempre vamos um na casa do outro.
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 A minha mãe estava conversando com a minha avó e eu estava brincan-
do de correr pela casa. Quando fui entrar correndo no quarto, escorreguei 
no tapete da porta e bati a cabeça na quina da cama. Comecei a chorar muito, 
de tanta dor que eu sentia:
 - Ai, ai mãe!!! Está doendo muito! - Eu chorava e berrava.
          Minha mãe, muito assustada, saiu correndo para ver o que havia aconte-
cido. Quando ela viu minha cabeça toda ensanguentada, ela me pegou no colo 
e saiu correndo para a casa do meu tio, que é pertinho da minha avó.
 Ao chegarmos lá ele estava tomando banho, mas saiu rápido do chuvei-
ro para ver o que estava acontecendo. Quando me viu daquele jeito levou o 
maior susto e logo me enfi ou no chuveiro para ver o que realmente havia acon-
tecido. O sangue foi diminuindo e deu para ver que era um corte profundo na 
testa.
 Meu tio colocou pano no ferimento para não fi car sangrando, enquanto 
esperávamos o meu avô chegar para me levar no pronto socorro do bairro 
Vila Cristina, porque no posto do bairro onde eu moro não tem este tipo de 
atendimento. Meu avô não demorou, acho que veio até “voando”!
 Quando chegamos ao Pronto Socorro, o médico disse que teria que dar 
alguns pontos. Minha mãe não teve coragem de fi car comigo, então, minha 
tia Roberta que entrou comigo na sala de pontos. Levei uns quatro pontos na 
testa, depois o médico me deu alta e voltamos para casa.
 Eu ja estava pronto para outras brincadeiras, mas minha mãe me fez 
fi car sentado assistindo televisão.
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DE CARA NO BARRO
 
Guilherme Molendorfe Miranda  

 Eu me chamo Guilherme e gosto muito 
de andar de bicicleta. Aprendi a andar quan-
do eu tinha apenas quatro anos e não demorou 
muito para eu levar o meu primeiro tombo, que 
foi inesquecível. E foi bem assim:
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 A minha tia de quinze anos tinha acabado de chegar em casa com sua 
bicicleta nova. Eu tinha uma bicicleta bem pequena e gostava de andar no 
abrigo de casa, que tem uma decida enooorme!
 Então, ela resolveu descer com sua bicicleta e eu fi quei só olhando, 
pensando em como seria legal se eu também fi zesse aquilo. Mas como já es-
tava na hora do almoço, tivemos que parar de brincar para ir comer. Logo que 
terminamos de almoçar, voltamos a andar de bicicleta.
 Criei coragem e resolvi subir a rampa de casa para descer de bicicleta, 
mas o fi nal da rampa estava cheio de barro, o que deixava a brincadeira mais 
emocionante. Lá de cima, eu descia com a bicicleta e quando chegava perto do 
barro apertava os dois freios com força e parava.
 Foi tão divertido que subi e desci várias vezes, até que minha mãe me 
viu parado lá em cima, pronto para descer novamente, e disse:
 - Guilherme!  Você vai cair!
 Eu nem liguei e fui de novo, de novo, e de novo. Na quinta vez o freio 
da roda traseira estourou e eu estava muito rápido e quando estava chegando 
bem perto do fundo de casa, no fi m da rampa, eu apertei o freio da frente 
e o pneu de traz subiu. Eu caí de cara no barro e a queda foi tão forte que o 
pneu da frente até quebrou.
 Depois disso, fi quei tão assustado que passei cinco dias sem querer 
andar de bicicleta. Mas com o tempo voltei a andar de novo e até hoje é uma 
das minhas brincadeiras preferidas.
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MEU BATIZADO
Renan Coelho da Silva 

 Meu nome é Renan e quando eu tinha nove 
meses fui batizado em uma das igrejas católicas 
da cidade de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. 
Agora tenho dez anos e até hoje minha mãe con-
ta sobre o dia do meu batizado. 
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 Minha mãe diz que depois do meu batizado na igreja teve uma festa. 
É que na minha família temos o costume de nos reunir para comemorar os gran-
des acontecimentos com um delicioso almoço, e não pode faltar arroz, feijão, 
macarronada, frango assado e, de sobremesa, um bolo de chocolate e muita ge-
latina. Por isso, no dia do meu batizado não podia ser diferente. A família toda 
comemorou com uma grande festa realizada em minha casa.
 A minha mãe tem várias recordações desse momento e uma delas é a 
roupa do meu batizado, os sapatinhos e as meias que ela guarda com muito 
carinho até hoje. Ela também tem muitas fotos daquele dia.
  Às vezes, ela pega as fotos e fi ca comigo lembrando sobre aquele acon-
tecimento tão importante. Eu gosto, mas para mim a melhor recordação é 
saber que fui banhado pela água benta, ou seja, banhado pelas águas que Deus, o 
Espírito Santo abençoou.
 Meus padrinhos foram o meu tio Adilson e a amiga da minha mãe, a Dalva. 
Vou guardar na memória todas estas histórias que minha mãe conta com tanto 
amor de quando eu era pequeno.
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Ìndice das Ìndice das 
IlustraçõesIlustrações

0505
1515
1717
1919
2121
2323
2525
2727
2929
3131
3333
3535
3737
3939
4141
4343

Alane Brangaça Procópio.................................
Julya Ferrreira de Carvalho............................
Sarah Rodrigues da Costa...............................
Gabriela Souza Galindo e Lucas Lopes Santos.........
Raquel Silva de Abreu...................................
Dayanne Alves de Souza Padilha........................ 
Leonardo Ferreira de Macedo..........................
Débora Letícia Pinheiro de Sousa.......................
Luis Henrique Silva Pinto................................
João Vitor Lopes Rodrigues.............................
Alane Bragança Procópio.................................
Leonardo Ferreira de Macedo..........................
Luis Henrique Silva Pinto................................
Luis Henrique Silva Pinto................................
Alane Bragança Procópio.................................
Renan Fonseca dos Santos..............................
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Cleudiane Souza Gonçalves e
Thayná Fernanda dos Santos............................
Renan Coelho da Silva....................................
Eliane Cristina Esteves Pereira..........................
Rebeca Rodrigues Costa..................................
Aelson Rodrigues Barreiro e Camila Jorge Brito.......
Maria Raissa Ramos Moreira.............................
Pérola Giovanna Alves....................................
Luis Henrique da S. Pinto, 
Thalita R. de Souza e Yam Gabriel H. da Silva.......
Lucas Freitas da Silva e 
Pedro Henrique de Andrade Brito.......................
Vitória Munhoz Germano.................................
Renan Coelho da Silva....................................
Renan Fonseca dos Santos...............................
Débora Letícia Pinheiro de Sousa.......................
Maria Raissa Ramos Moreira............................
Débora Letícia Pinheiro de Sousa e 
Pérola Giovanna Alves....................................
Alane Bragança Procópio.................................
Alane Bragança Procópio.................................
Robert Souza da Silva...................................
Keilla Ramalho Pinheiro...................................
Gabriela Souza Galindo...................................
Maria Raissa Ramos Moreira.............................
Aelson Rodrigues Barreiro................................
Charles Vinicius Costa dos Santos.......................
Eliane C. Esteves Pereira.................................
Renan Coelho da Silva.....................................

4545
4747
4949
5151
5353
5555
5757

5959

6161
6363
6565
6767
6969
7171

7373
7575
7777
7979
8181
8383
8585
8787
8989
9191
9292
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