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O PROGEN Vila Bela, dedica essa construção coletiva e intergera-
cional de histórias reais e de ações de esperança a todos os participantes 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, suas famílias e 
comunidade.

 Que possamos nesses duros tempos em que vivemos, persistir na es-
perança e levantarmos para as ações cotidianas. Que a motivação seja dada 
à partir das marcas de nossas vidas que foram superadas, nos tornando o 
que somos hoje. Que esse livro desperte em cada um de vocês o verdadeiro 
sentido de persistir e se fortalecer para o enfrentamento do mundo.

Somos um processo e o resultado de tantas pessoas, de muitas histó-
rias, de sonhos que são compartilhados, e na certeza de que nunca estare-
mos sozinhos

Que este livro te mostre que apesar do caos se a gente estiver jun-
tos ficará tudo bem e que as páginas desse livro possam te abraçar e essa 
dedicatória seja colocada em seu colo para que se uma lágrima rolar seja 
absorvida pelo sentimento de pertença à uma comunidade cheia de marcas 
que deixaram marcos. 

“…Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é cons-
truir, esperançar é não desistir!...”

- Paulo Freire -

Vinícius Douglas Belbuche
Psicólogo                  

PROGEN Vila Bela
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Prefácio

Lembrar é poder reconstruir nossas trajetórias de vida e também 
esperançar, apesar dos tempos difíceis que hoje vivemos. Isso ficou muito 
claro, ao ler os relatos de cinco homens e quinze mulheres que frequentam 
o PROGEN (Projeto Gente Nova) e que concordaram em dividir sua visão 
do próprio passado com os educadores, com os colegas e com as novas 
gerações. 

Ao ler esses relatos percebi que esse exercício de memória certamen-
te trouxe vantagens, tanto para os idosos como para os mais jovens, pois 
eles puderam rever suas trajetórias de vida lançando luz sobre as fases mais 
difíceis desses caminhos e sobre as lutas que engendraram para superar as 
dificuldades, sejam elas financeiras, de perda de trabalho, ou de morte de 
parentes e amigos ou mesmo de isolamento social, o que pode acontecer, 
por diferentes razões, ao longo das nossas vidas. 

Nesse esforço para reconstituir o passado, os narradores foram per-
cebendo sua própria capacidade de lutar para vencer esses entraves e assim 
puderam se orgulhar da sua resistência e perseverança, na busca de seus 
objetivos mais importantes. 

Ao reorganizar em conjunto suas lembranças foram também perce-
bendo que as diversidades de gênero  e etária devem ser respeitadas, assim 
como as diferenças culturais e étnicas que existem em todas as sociedade 
que acolhem a pluralidade cultural.   

Foram cinco homens e quinze mulheres, de diferentes origens e ida-
des, que concordaram em dividir suas memórias com a gente e assim tecer 
belas histórias de vida. Há algumas observações que podemos fazer, ao ler 
e tentar compreender esses depoimentos.

Os homens geralmente pensam suas trajetórias de vida ligadas ao 
trabalho e colocam suas lutas para conquistar uma certa independência 
financeira, como o principal foco da reconstituição do seu passado. 

As mulheres, embora a maioria delas também tenha tentado ganhar 
seu sustento, exercendo algum tipo de atividade remunerada, ao relatar 
suas memórias colocam a constituição da família (através do casamento e 
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do nascimento dos filhos) como o principal enfoque das suas rememora-
ções, orgulhando-se de ter uma família e poder hoje acalentar seus netos 
queridos. 

Portanto, avalio que realizar esse exercício de reconstruir e repensar 
o próprio passado e dividi-lo com os colegas se mostrou uma experiência 
positiva, pois deu a cada um deles a chance de reconhecer as próprias 
dificuldades e sua  capacidade de luta para obter conquistas, ao longo da  
vida.

Aos companheiros de rememoração, observo que foi dada a chance 
de melhor conhecer e valorizar os colegas de jornada, envolvidos em ati-
vidades do Projeto Gente Nova. A todos eles foi possível perceber que a 
vida, para ser bem vivida, precisa de muita luta e que partilhar os sucessos 
e dificuldades com os amigos, tanto os antigos como os mais recentes, só 
enriquece os relacionamentos construidos nesse espaço comunitário do 
bairro em que vivem.

Uma outra decisão louvável  dos educadores, foi a de  convidar os 
jovens, que também frequentam o PROGEN, para ilustrar, com seus  ins-
pirados desenhos, os relatos dos idosos. Tal atitude não só aproximou jo-
vens e idosos, como permitiu uma maior compreensão entre as diferentes 
gerações, que convivem num mesmo espaço de um determinado bairro 
campineiro.

Ao final o ensinamento que fica é de que vale a pena viver o bom 
combate e que rememorar pode ser não só válido, como também um 
exercício prazeroso, principalmente quando podemos partilhar nossas 
lembranças com amigos antigos e novos e assim melhor compreender 
nosso papel,  nas muitas lutas que a vida nos propõe.  
                                                                       
      

Olga R. de Moraes von Simson.
Professora Colaboradora do Programa de Pós Graduação  da Faculdade  de 
Educação da UNICAMP e do Curso de Pós Graduação em Gerontologia  da 

F.C.M. da UNICAMP. 



Apresentação

A pandemia nos trouxe uma nova forma de ver o mundo, de se rela-
cionar, e de enxergar novas possibilidades. A partir de tantos desafios que 
encontramos devido a essa situação de saúde mundial, nos deparamos 
com a inovação em formas de atendimento, seja online, ou realizados de 
forma remota.

E um destes trabalhos é este: organizar essas histórias do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos foi um grande presente, prin-
cipalmente por estarmos passando por essa situação caótica. Foi quase 
que um respiro em meio a esse turbilhão.

Ler, redigir, escutar, transcrever histórias reais, de pessoas que fa-
zem parte do nosso convívio aqui no PROGEN, nos aproximou ainda 
mais do nosso público atendido. Perceber a grandeza de suas histórias, 
levando-os a refletir sobre o protagonismo da própria vida, nos fortaleceu 
como indivíduos, e como profissionais, na perspectiva de entender que 
nosso trabalho se faz positivo na vida dessas pessoas.

O processo teve a participação do Centro de Convivência Inclusivo 
Intergeracional (CCII) na partilha de suas histórias, e também do Serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculos de 6 à 14 anos, quando as 
crianças e adolescentes contribuíram com a ilustração dessas histórias, as 
enriquecendo com sua forma de olhar o mundo, em sua singularidade.

É importante ressaltar que nós, enquanto organização da sociedade 
civíl que desenvolve ações e atividades com crianças, adolescentes, jovens, 
adultos, idosos de forma articulada e integrada, trabalhamos de forma 
intergeracional através da educação não formal, valorizando o processo 
de troca, experiência, e aprendizado mútuo, seja ela em qual situação for.

Pautados na matricialidade sócio familiar, envolvemos também a 
família, de modo que esta, esteve sempre presente no percurso do projeto, 
desde o aceite à escrita ou a produção dos desenhos e suporte.

A equipe de funcionários também teve sua contribuição diretamen-



te e indiretamente para a obra.
É importante trazer que as ações deste grandioso projeto acontece-

ram de forma segura, em grande maioria  em atendimentos remotos e nos 
encontros presenciais e levando em consideração as recomendações da 
OMS, todos os cuidados foram tomados, todos EPI’s utilizados, quando 
se fez necessário

Neste livro você terá a oportunidade de ler, e sentir histórias reais, 
escritas por pessoas fortes, que são protagonistas de suas vidas, e da his-
tória do PROGEN. 

É uma montanha russa de emoções, você vai do choro ao riso, per-
cebe-se a sutileza da singularidade de cada escrita, seja na sua simplicida-
de, na riqueza de detalhes, e na abertura que os autores revelam capítulos 
da vida deles para vocês leitores. 

Boa leitura.

Carlos Júnior Tobias  &  Yanê Sant'Ana Batista
   Educador Social               Pedagoga
PROGEN Vila Bela           PROGEN Vila Bela
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Nasci em Campinas mesmo, sou descendente de nordestino, 
tanto por parte do meu pai, quanto da minha mãe. Meu avô, 

pai do meu pai, era baiano e a minha avó do Ceará. Meus pais nasceram 
no mesmo ano, em 1919. Vieram para Campinas criança, cresceram aqui. 
Se conheceram e tiveram seis filhos, eu sou o terceiro. “Tô” com 80 anos.

Minha história com o samba, vem de família, meu avô por parte de 
pai era disso, na verdade todos os meus avós gostavam de samba de roda 
né. 

(cantarola)
“ai prende a vaca no curral

tira leite do bezerro 

ai prende a vaca no curral

tira leite do bezerro”

Esperançar : Tecendo histórias.
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Aluízio Jeremias, 80 anos 
“Eu ficava na janela, espiando, olhando o samba roncar”

Campinas - São Paulo

O mundo encantado de Aluízio
.

.

.

. .

. .
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Esse era um samba de desafio, fazia as rodas, e o cara que queria me-
xer com o outro, cantava esse verso, como um desafio mesmo, e o samba ia 
funcionando. As mulheres, com aqueles vestidos grandes, aquelas saias de 
baiana, era muito lindo. Quando alguém cantava e ficava ofendido, colocava 
a mão no bumbo, eu não me lembro muito bem a sequência, já faz tempo 
né, eu participava olhando, eu era criança, o máximo que eu podia fazer era 
ver, tinha uns cinco anos.

Eu via meu pai saindo pro carnaval, ele tinha uma Alpargata rosa, e 
pintava de branco, eu ficava louco com aquilo, tanto é que eu uso Alpargatas 
até hoje. (Seu Aluízio no momento do depoimento calçava Alpargatas colo-
ridas, que ele mesmo produziu).

Minha mãe era mais sutil, delicada, era muito criativa, o gosto pela 
arte eu puxei dela, agora o samba foi do meu pai. O gosto pela arte, vem 
desde pequeno, teve uma vez que segui meu pai, fui pé por pé, seguindo ele 
(risos). Ele tinha ido no Bloco dos Marmiteiros, achei aquilo interessante 
demais, fiquei vislumbrado, calça branca, sapato branco, e a camisa verme-
lha, branca e preta, eu queria me vestir assim também.

A comunidade que frequentávamos era a Porteira Preta, uma comu-
nidade no Cambuí, era uma fazenda desativada, o pessoal ia fazer um samba

Ilustração: Participante
Kauã de Oliveira, 15 anos - Campinas/ SP
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lá, tinha nessa fazenda um casarão, e as casas da colônia, e era ali que os 
negros e os brancos duros moravam, daí minha família foi morar lá, foi lá 
onde nasci.

Fui me envolvendo com o samba desde novo, eu sei batucar desde 
os três anos. Na Porteira Preta, todo final de semana tinha samba, juntava 
o pessoal lá, e faziam a  batucada. Eu ficava na janela olhando, às vezes 
meu pai e minha mãe me levavam pra ver, outras vezes não, daí eu espiava 
pela janela. O samba roncava até oito horas da manhã, “ô coisa boa”.

Teve um episódio que me recordo até hoje (pausa). Eu entrei na 
escola com sete anos, quase oito, fazia aniversário no meio do ano. Tinha 
um bar, do Seu Nenê gago (O apelido dele encorpou sua dificuldade de 
fala), todo mundo ia lá, era um dos únicos bares que tinha por ali, mais a 
maior freguesia era de negros.

Daí o pessoal estava lá fazendo samba num domingo à tarde, eles 
cantavam:

“se ela for sambar em Madureira

 eu também vou

ai, ai, ai Madalena meu amor

eu canto qualquer samba

seja ele aonde for,

mas eu vou se a Madalena for”

Esse era um Samba de Carnaval, e meu pai estava com o pessoal 
fazendo o samba, depois eles desceram para a casa da fazenda, porque era 
onde  morava a maioria das famílias negras, que estavam no samba, até 
tinha uma pequena parte branca, pra te falar verdade só tinha negro, tinha 
uma ou duas famílias brancas.

Daí o que aconteceu, tinha a casa grande né? Quem morava era 
uma mulher branca, Dona Maria, e no porão moravam os negros. Essa 
mulher era até gente boa, ela fazia bolo, mandava pra gente, e quando aca-
bou o samba lá no bar, desceu a negrada tudo com os instrumentos, tocar 
na casa dessa mulher, e eu estava em casa né.

.

. . .

.
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Ilustração: Participante
Amanda Santos Pereira, 14 anos  - São Bernardo do Campo/ SP

Tinha uma escada, do porão que dava na casa dela, e eu vi a movi-
mentação, já me empolguei né, subi pé por pé, espiando o samba roncar, 
eles não me viram subir não, eu vi tudo, o pessoal dançando, era uma festa. 
Eu era criança curiosa demais, eles cantavam:

“nega eu já lhe disse,

que eu não quero ver você sambando.

O delegado não quer,

que faça samba sem alvará,

o delegado não quer,

o delegado falou,

o delegado não quer,

que faça samba sem alvará”

. .
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E eu fiz uma confusão na cabeça, era criança, não entendia tanta 
coisa, fiquei sem entender, o que era “alvará”, tinha entendido que era “va-
ral”, varal de roupa, de estender roupa sabe? Confundi alvará com varal 
(risos).

Aí eu vim pra casa e perguntei pra minha mãe o que que era, e 
cantei um trecho do samba pra ela. Ela, sem muito entender também o 
motivo da pergunta, perguntou onde eu tinha escutado isso (risos), daí ela 
perguntou pro meu pai, onde eu tinha escutado isso, e meu pai logo falou: 
claro que foi na casa da Dona Maria.

Ah, eu era travesso quando era criança, para aprender as coisa a 
gente precisa andar né, cobra que não anda não engole sapo né?
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Aparecida Regina Ometto Fonseca Santos 67 anos.
“ Fazer acontecer o sonho, a esperança de ter uma família.”

Campinas - São Paulo

O menino que sonhava em ter uma família

Essa história fez parte da minha vida.
Eu, meu marido e minhas filhas estávamos numa sorveteria, 

e elas viram um cartaz na parede que nos chamou atenção. Era um serviço de 
acolhimento de crianças - SAPECA (Serviço de Acolhimento e Proteção da 
Criança e do Adolescente), e nesse cartaz solicitava famílias que desejassem 
acolher crianças de 0 a 06 anos em suas casas por tempo indeterminado, na 
época. Em vez de ficarem em abrigos, ficariam convivendo com famílias, até 
que a situação delas fosse resolvida, e voltassem para suas famílias de origem, 
ou em último caso adotados. No cartaz tinha o contato, telefone.

Pensamos no assunto em questão, quando chegamos em casa, conver-
samos muito, pois seria uma grande responsabilidade, desafio, e todos teriam 
que participar, aceitar e conviver com uma outra realidade, uma pessoa, uma 
criança a princípio desconhecida dentro de casa, e que precisava de muita 
atenção, carinho e amor. E cientes que depois, essa criança iria embora. 

. .
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Chegamos a um consenso e entramos em contato com o SAPE-
CA. Participamos de um treinamento, e nesse treinamento tivemos co-
nhecimento que a criança viria para nossa casa, assim como também os 
seus “problemas”. Geralmente as crianças desse serviço, eram crianças que 
sofriam violências domésticas, negligências, maus tratos, famílias deses-
truturadas que bebiam, usavam drogas, viviam nas ruas sem proteção ne-
nhuma. Os acolhedores não podiam usar de nenhum tipo de violência. 
E teríamos todo tipo de ajuda dos profissionais do SAPECA, psicólogos, 
assistentes sociais, de tudo que precisássemos, e usaríamos serviços da co-
munidade do bairro em que a família acolhedora mora: Centro de Saúde, 
creche, escola, hospital,  toda ajuda possível para o bem estar da criança. 

Era extremamente importante e necessário que tratássemos a 
criança como nosso filho/irmãos. Entramos no ano de 2000, acabamos o 
treinamento e no outro dia o SAPECA nos ligou, para o acolhimento do 
Raulzinho de 03 anos. Negro, chegou careca, muito debilitado. O conselho 
tutelar retirou da mãe, porque vizinhos interviram, denunciaram pois o 
menino chorava muito . O parceiro da mãe batia muito no Raulzinho. 

Ilustração: Educadora
Karoline Aparecida Teixeira Santos, 22 anos - Campinas/SP
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Quando ele chegou, percebemos que seria um desafio para todos. 
Teríamos que ter um cuidado enorme para com essa criança, para que 
ela pudesse viver como criança, brincar, comer, sentir o que é ser família, 
amor.  Mostrar o outro lado da vida para ele. Porque até ali ele só conhe-
ceu um Lado, o ruim: da violência, fome, desamor, tristeza... 

Foi um período de muita paciência, superação para toda família e 
para ele também. Para educar, dar amor, conviver com as pessoas, outras 
crianças. 

Não precisamos de muito, nem casa grande, falo isso porque nosso 
apartamento é de dois dormitórios e mesmo assim o Raulzinho ficou co-
nosco, cinco pessoas no apartamento, 03 anos e meio. Nós nos adaptamos. 
no começo foi muito difícil essa adaptação, ele conosco e nós com ele. Mas 
sempre com muita esperança que ele tivesse uma vida feliz.

Ilustração: Participante
Luis Carlos da Silva de Jesus, 

12 anos  - Campinas/SP

Ilustração: Participante
Kaio Santos Pereira, 09 anos  

Campinas/SP
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Aprendemos muito com ele, e acreditamos que ele também. Ele 
não voltou para a família de origem, pois com a mãe não poderia voltar. 
Ela continuou na rua, fizeram de tudo para ela ter os filhos de volta, mas 
dependia dela. Os avós já estavam com outros filhos dela e não tinham 
condições de ficar com mais. Onde eles moravam em São Paulo, a comu-
nidade ajudava. Ficaram esses 03 anos e meio tentando. Até que ele e seu 
irmão foram adotados por um casal italiano.

Lembro-me de quando o Raulzinho chegou para nós, rasparam a 
cabeça por causa de piolho. Não queria usar chinelo, nada no pé porque 
nunca tinha usado, a sola do pé era grossa, pisava no chão quente como 
se não estivesse quente, marca de cinta pelas costas, marca de cigarro que 
queimavam nele, não sabia brincar, comprimentava as pessoas, crianças 
fazendo arminha com as mãos como se estivesse atirando. Dava pontapés, 
não respeitava horários de dormir, comer, levantar. Não obedecia. E não 
podíamos usar de nenhuma violência.

Ilustração: Participante
Luis Carlos da Silva de Jesus, 

12 anos  - Campinas/SP
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Tivemos muita ajuda psicológica. Minhas filhas ajudaram muito, 
pois a mais velha é contadora de histórias, faz teatro e a outra é assistente 
social. No período que ele ficou conosco, conseguiu ir para creche, apren-
der a escrever, pintar, desenhar, brincar, respeitar, seguir horário, a dividir, 
compartilhar, a nadar na piscina do condomínio. A dar carinho e amor. 
Ele que não deixava abraçar, beijar e não abraçava e beijava também, ficou 
beijoqueiro e abraçava todo mundo, e dizia a palavra amor. Eu te amo.

Foi uma dedicação total da minha parte e de todos. Sempre acredi-
tamos que o amor vence tudo quando queremos. 

Ilustração: Participante 
Caio Augusto dos Santos,  09 anos -  Campinas /SP
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Quando ele foi embora, mesmo todos sabendo que isso iria acon-
tecer, e ele rezava, pedia para ganhar uma família, como a nossa. E essa 
família veio e ele foi com seu irmão para Itália. Pois aqui no Brasil adotar 
uma criança com 06 anos e meio é difícil.

Quando ele foi, sofremos muito, choramos sua falta, mas também 
de alegria pois acreditamos que ele conseguiu viver dignamente como 
criança tendo seus direitos adquiridos. Ele viu que não tem só o lado ruim 
e sim que é possível ser feliz, saudável, e superar sempre. Ter esperança, 
sonhar. Ele foi e levou junto seu irmão. Pois quando o Raulzinho chegou 
até nós, retiraram da mãe só ele. Quando fez 01 mês que estava conosco, 
ligaram para ver se podíamos acolher o irmãozinho bebê que retiraram 
da mãe, pois estava usando o bebê para pedir comida, dinheiro nos semá-
foros, na rua. Só que não podíamos pois estávamos nos adaptando ainda e 
estava sendo muito difícil. Daí ele foi para o abrigo. Os dois não perderam 
o contato um com o outro nunca mais, pois todas as semanas nós íamos 
no abrigo para eles se encontrarem, brincar. Eles se uniram muito e quan-
do fez 02 anos que eles se encontravam, nos finais de semana o irmão do 
Raulzinho vinha passar o sábado e domingo conosco. Foi assim até serem 
adotados.

Esse acontecimento marcou muito minha vida e da minha família. 
Irmãos não se separam. E o casal adotou os dois. Fazendo acontecer o 
sonho, a esperança do Raulzinho de ter uma família.
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Derci Maria Vincoleto Lacerda, 74 anos.
“eu tento né, apresentar as brincadeiras que eu fazia para meus netos e bisnetos.”

Campinas - São Paulo

Nasci em Campinas no bairro Campo Grande, vivi no bairro 
até os 17 anos quando me casei. Tive meu primeiro filho com 

18 anos. Fui morar no bairro Parque Industrial e depois me mudei para 
o bairro Garcia, depois de me inscrever na cooperativa e conseguir a casa 
pelo BNH que foi parcelada em 30 anos e que atualmente, graças a Deus 
está quitada.

Minha infância foi maravilhosa, fui criada em um sítio, naque-
le tempo não tinha essa era da informática, eu mesma fabricava meus 
brinquedos, com as coisas que tinham no sítio (gargalhou), nós éramos 
pobres, ainda somos né? Mas naquela época éramos mais (risos), naquela 
época era mais difícil a vida mas era muito bom.  Eu caçava de estilingue, 
armava arapuca, fazia casinha com prato velho que quebrava.

Minha infância foi muito boa, meus pais ensinavam muitas coisas 
boas, a vida era completamente diferente dos dias atuais, atualmente meus 
bisnetos ficam o tempo todo no seu computador (sorridente).

Minha infância
. . .
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O sítio onde eu morava era grande, é ao lado do bairro atual Bassoli, 
minha família vendeu uma parte do sítio após o falecimento dos meus 
pais, mas meus irmãos ainda moram na parte que não foi vendida. O di-
nheiro que recebi da venda foi aplicado e uso atualmente para despesas, 
“apliquei uma parte que é o que me ajuda um pouco... ajuda um pouco 
não, ajuda bastante”. Meus irmãos ainda moram lá, vez ou outra vou visi-
tar a família e frequentar o sítio “ vou lá pra matar saudades”.

Somos cinco irmãos: a irmã mais velha que está com 79, um irmão 
de 78 anos e eu com 74 e dois com 65 anos que vieram gêmeos. Minha 
irmã casou nova, então eu brincava com meu irmão mais velho que ensi-

Ilustração: Participante
Sannya dos Santos Carvalho, 12 anos 

Campinas/SP

Ilustração: Participante
Sophya dos Santos Carvalho,  08 anos -  Campinas/SP
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Gostava bastante também de “rodar” pião, eu era meio moleca, os 
mais próximos eram meninos e eles nem sempre queriam brincar comigo 
né, por ser menina, mas eu queria brincar de bolinha de gude.

Daí o tempo foi passando, e as coisas mudando também né. A mi-
nha sogra foi visitar a minha mãe quando eu nasci. Eles moravam no sítio 
do outro lado do rio. Meu esposo na época já era adolescente e tinha 16 
anos quando nasci. A família dele morava na fazenda São Bento que é a 
atual Itajaí e Floresta e ali ficaram por cinco anos. Naquela época eles fre-
quentavam lá em casa e minha família a casa deles, para conversar porque 
a gente sempre ia na casa de vizinhos à noite, à tarde, naquela época não 

nava a fazer as coisas: estilingue, arapuca…
Eu e meus irmãos frequentávamos a escola do Campo Grande, ia-

mos a pé e percorríamos 3.5km, mais ou menos. Meu irmão mais velho 
foi a escola comigo, durante um ano, nos outros anos ia até a escola com 
os amigos de outros sítios que atualmente são os bairros Itajaí e Floresta, 
a gente tinha os amiguinhos que iam passando na casa um do outro e 
formava uma galera. Nossa! Era muito bom (suspiro).

Aos 9 anos de idade eu chegava em casa e auxiliava minha mãe a 
cuidar dos irmãos gêmeos “ era difícil, dois né..” A brincadeira que eu mais 
gostava era jogar bolinha de gude, ficava até com a cutícula machucada, 
passava toda a tarde jogando bolinha de gude com o vizinho que era mais 
ou menos da minha idade (sorri), parava de jogar só quando a mãe cha-
mava: _ Vem comer.

Ilustração: Participante
Kahuan Brahyan Pezzuto Fernandes,

11 anos -  Campinas/SP
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tinha televisão nem rádio. 
Meu esposo e o cunhado casado com minha irmã mais velha eram 

muito amigos, e daí como eu saía com eles nos passeios, nós dois voltamos 
a nos encontrar, e foi nessa época que começamos a namorar. Eu tinha de-
zesseis anos e meu esposo já estava com mais de trinta anos. Constituímos 
nossa família “ uma família muito legal. Tenho dois filhos, quatro netos e 
tenho dois bisnetos, tudo criado já.

Estar no PROGEN, “foi uma benção,  consegui me reestruturar após 
passar por alguns problemas e por um quadro depressivo. As amizades e 
os grupos de convivência me ajudaram a superar, é maravilhoso".
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Efigênia Onézia dos Santos, mais conhecida como Fifi, 79 anos. 
“eu não olho status, eu gosto mesmo é do povão”

Nova Lima - Minas Gerais
58 anos em Campinas

Nunca pare de lutar

A minha vida é um livro aberto (Risos).
Vim pra Campinas para trabalhar como doméstica. E eu 

era costureira, costureira e copeira, ganhava bem, costurava pras madames 
em Nova Lima.

Meu trabalho era tão bom que a mãe de uma freguesa, gostou tanto 
da minha costura que ela me ofereceu pra vir trabalhar com ela aqui em 
Campinas.

Nunca tinha saído de casa, e eu era doida pra morar fora. Minha mãe 
não queria que eu fosse morar fora de casa, antes de casar. (Risos) Daí vim 
sem a bênção dela mesmo.

No começo foi mesmo difícil, mas tive uma liberdade muito grande. 
Mas eu prometi pra mim mesmo e pra minha mãe que eu me casaria vir-
gem. Sabe por quê?  de cinco filhas, somente eu dei esse gosto pra minha 
mãe de casar virgem aos 24 anos, e esse era um dos desejos dela.



33

Esperançar : Tecendo histórias.
. .

Passei por altos e baixos, perdi filho novinho, morreu de sarampo, 
na véspera de Dia das Mães, tive dois abortos, perdi muita coisa mas tam-
bém ganhei muita coisa, ganhei meus filhos, que hoje são homens feitos, 
ganhei minha casa, grandes amigos, as vezes a gente não consegue distin-
guir o que Deus está fazendo pela gente, e é dificil mesmo, a vida não é 
fácil, estamos aí pra aprender.

Depois de algumas tempestades resolvi fazer inscrições para tra-
balhar num lugar fixo, fiz concurso na delegacia de polícia, no CAT, e na 
unicamp. Na delegacia de polícia eu não consegui a vaga, fiquei esperando 
a UNICAMP, e me chamaram, (sorriso largo), eu já tinha uns 40 anos, 
entrei em 1977.

Ilustração: Participante
Kawan Henrique de Souza, 11 anos 

Campinas/SP

Ilustração: Participante
Luiza Cardoso Batista, 11 anos 

Campinas/SP
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No período de experiência antigamente, não pagavam o primeiro 
nem o segundo mês, era retroativo, daí conheci pessoas que me ajudaram 
nesse período, e também conheci uma grande amiga que era advogada, 
e foi ela que fez o desquite com meu ex marido, e só cobrou as despesas 
básicas, levou dois anos, “ô luta”. (risos).

Depois de desquitada, fui feliz, consegui minha liberdade. E eu fa-
lava com meus filhos quando passávamos dificuldade: Um dia a gente vai 
ser rico. E ser rico pra mim era ter no armário de condimentos sempre um 
óleo, um açúcar e um pacote de arroz a mais.

Eu perdi muito, mas eu ganhei muito também, “vixi” a minha vida 
tem muita coisa. Quando solteira, sofria muito trabalhando nas casas de 
família, hoje, as meninas podem reclamar indo até a delegacia, naquela 
época tinha que ser esperta, esperta (dá ênfase) , porque senão você saía 
do emprego com filho no colo, é, (pausa)  e preconceito então, eu sofri 

Ilustração: Participante
Maria Emília Monteiro dos Santos, 

11 anos  -  Campinas/SP
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muito.
A delegada fazia um baile na cidade, muito conhecido na época, o 

Baile dos Desquitados, era lá no Taquaral, era bonito o salão (pausa), era 
bonito, ia bastante gente. A negrinha aqui se achou, e foi, era uma terça-
-feira. A delegada fez uma brincadeira, chamou dez rapazes e dez moças, 
daí ela fez os parzinhos. Vocês acreditam que o rapaz que era meu par 
olhou pra mim e falou: “_ Mais é você? com você eu não danço, mas nem  
a pau”.

Foi embora, foi embora. (pensativa)
Aí eu subi no palco, tinha uma escadinha do lado, chamei a delega-

da, e falei pra ela o que tinha acontecido, não ia abaixar minha cabeça não. 
Ela falou pro baile todo, fiquei meio sem graça, mas foi importante, ela 
disse umas palavras bonitas, dizendo que era preconceito. Ela perguntou 
no microfone, quem se habilitaria a dançar com a moça aqui. 

(risos) “Vixi”, aí choveu gente. Eu dancei, porque né coitada eu não 
ia fazer malcriação com ela. Nesse momento eu superei e fui forte, e bati 
de frente com o preconceito. Eu estava bem arrumada, toda bonita, só que 
as marcas ficam até hoje né? Isso foi em 1980, foi em 80 que comecei a 
ferver nesses bailes. E ia trabalhar, ia trabalhar direto.

Ai ai, minha vida foi bem melhor do que pior.
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Rosa Braglin, 80 anos. 
“A vida é apertada, e acho que é apertada pra todo mundo né.?”

Conchal - São Paulo

Amor de mãe

Quando eu era criança não era assim como é hoje, não tinha 
escola, eu estudei só o segundo ano primário, e ia a pé, a esco-

linha ficava no sítio, depois ia trabalhar na roça.

Ilustração: Participante
Clara Queiroz Rodrigues de Paiva,

10 anos - Campinas/SP
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Casei com o homem errado, ele não prestava, bebia muito, vivi sete 
anos com ele. Eu achava que eu não podia largar, não é igual hoje que 
qualquer coisa já tá largando. A gente tinha que aguentar, eu pensava co-
migo: meu pai não quer a mim com minhas filhas, meu marido não pres-
ta, olha que vida, Deus me livre. Daí eu resolvi ir embora.

Eu vim com minhas duas filhas para Campinas, meu marido só 
bebia, só bebia. Eu tinha um irmão que morava aqui, ele trabalhava na 
Sorocabana, olha, nem existe mais (risos), liguei pra ele, falei que iria pra 
Campinas, e que iria  trabalhar nem que fosse de empregada doméstica, 
só queria um lugar pra ficar junto das minhas filhas.

Daí ele falou: pode vim. Trouxemos uma sacolinha de roupa, por-
que a gente quase não tinha roupa, e vim pra casa dele, e fiquei com as 
meninas. 

Mas quando eu cheguei ele já falou pra mim, que já tinha arrumado 
um trabalho pra mim, e eu cheguei cansada, vim numa lotação que ia para 
Aparecida do Norte, ele falou pra eu deitar um pouco com as crianças e 
que depois nós iríamos lá no orfanato, onde ele tinha arrumado para eu 
ficar com as meninas.

Eu falei: Graças a Deus!
O senhor do orfanato deu roupa, chinelinho,  agradeci a Deus, era 

Ilustração: Participante
Rebeca Queiroz, 14 anos

Campinas/SP
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tudo que eu queria.
Eu não queria largar minhas filhas, fiz tudo que pude pelas minhas 

filhas, (chora). Eu não esqueço dela, é muito triste, a gente arruma filha, 
cuida, cuida, cuida e acontece isso (respira fundo). Mas Deus sabe o que 
faz, Ele levou ela. (Pausa).

Mas aí é isso, vim pra Campinas, fiquei no orfanato um ano, eles 
me queriam muito bem. Conheci meu marido, a comadre dele morava 
perto do orfanato, ela benzia, e eu levava as meninas lá pra benzer. Daí a 
comadre dele juntou nós dois. Ajudei a criar os cinco filhos dele, tem mais 
de 60 anos que estamos juntos (risos), era tudo pequenininho os meninos.

Eu sempre lutei pela vida, trabalhava, não tive tantas alegrias na 
vida não, o prazer da minha vida foi criar meus filhos, ter criado eles bem, 
e quando entrei no PROGEN.

A vida é apertada, e acho que é apertada pra todo mundo né.
Fiz muitas amizades no orfanato, tem uma amiga que mora próxi-

mo de mim aqui, ela tinha três filhos. O orfanato ficava no Bonfim, (pau-
sa) tinha muito varal, eu enchia aqueles varal de roupa. Eu trabalhei no 
tanque, de lavar roupa, isso foi em 1970.

Daí juntei com ele, e ele morava na Vila Castelo Branco, e passamos 
a morar juntos, as casas antigamente não tinham muro, era tudo baixinho, 
fazendo uma cerquinha na frente, tinha só um muro no fundo pra dividir 
a casa da frente com a de trás.

Fomos vivendo, criei minhas filhas, os filhos dele. Fizemos uma ou-
tra casa,  nossos filhos tiveram os seus filhos. Nossa vida, minha vida foi 
criar criança, por isso que eu acho que criança gosta de mim (risos), eu 
gosto de criança.

(entra o marido com remédios na mão)
“óh o remédio óh, estava esquecendo já.”
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Paulina Trevisan Santimaria, 85 anos.
“Naquela época as coisas não eram fáceis”

Palmares Paulista - São Paulo

Fragmentos da vida

Eu sou Paulina Trevisan San-
timaria, tenho 85 anos, sou 

casada. Vim de Palmares Paulista/São 
Paulo. Nasci e vivi em fazendas até os 18 
anos de idade. 

Minha maior vontade desde 
sempre era estudar, e não parar. Estudei 
até o 3º ano primário. Naquela época as 
coisas não eram fáceis.

Viemos para Campinas. Morei na 
Vila Santa Odila. Fui trabalhar em fábri-
ca.

Trabalhando lá, foi onde conheci 
meu marido. Me casei, tivemos um casal 

Ilustração: Participante
Ketley Vitória Custódio Borges, 10 anos

Campinas/SP

.
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de filhos, e agora temos um casal de netos. 
Mudamos para Vila Castelo Branco. 

No meio disso  tudo, passamos por várias 
dificuldades, mas nunca perdemos a  espe-
rança de dias melhores. 

Um dos meus sonhos era ter a casa 
própria, e uma de nossas superações foi de 
quitar nossa casa.

No caminho da vida, participei do 
PROGEN, desde o início, fui voluntária, dei 
aula de pintura em tecido, aula de culinária, 
por um tempinho bom. 

Na comunidade participei de vários 
grupos, o Gira Vida, um dos grupos que 
existem até hoje no PROGEN, nasceu dos 
nossos trabalhos que executávamos na co-
munidade, foi uma conquista criar este grupo.

Um outro acontecimento, recente até, foi de quando meu marido ficou 
uns dias  internado na UPA do Campo Grande. Com isso, lá vou eu visitá-lo. Ao 
descer do carro o carro andou, consequentemente caí e machuquei meu dedo.  
Ficou inchado, logo no dedo que ficava minha aliança.

Fui no centro de saúde para cortar a aliança, e de lá mandaram para o 
bombeiro. imagine a situação?

Até que fui parar numa oficina mecânica perto de casa, para retirar a 
aliança.

Meu marido ficou bom e eu fiquei sem a aliança. (risos)

Ilustração: Participante
Ryan da Silva Xavier,  08 anos

Campinas/SP

Ilustração: Participante
Sophia Karoliny Guedes, 09 anos

Campinas/SP 
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Rogério da Silva Souza, 43 anos
“O maior ensinamento que ela me passou foi de ser sempre eu mesmo”

Vila Castelo Branco

Superação: O amor na família

Venho de uma família humilde, meu pai era metalúrgico, e mi-
nha mãe funcionária pública.

Na minha infância e vida em geral, tive altos e baixos, entretanto 
sempre tive amigos maravilhosos, é, realmente, tive e tenho amigos ma-
ravilhosos.

Tive um período um pouco conturbado na minha infância, algu-
mas desavenças com meus pais, episódios não muito felizes, até que em 
1997 vim morar com minha saudosa Vó, Vó Nina. (Respira fundo)

Vó Nina faleceu em 2009, recente. Ela era uma mulher simples, hu-
milde, muito boa, com o coração gigantesco. Extremamente carinhosa, os 
cafés da manhã com ela eram os melhores, e todos dias seguíamos com 
esse nosso ritual.

Vó Nina sempre foi uma segunda Mãe, vez ou outra ela preparava 
bolinhos de chuva, adorava sentir o gosto doce, que ora era regado a açú-
car, ora com canela em pó, eram deliciosos.

.
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Uma das memórias mais bonitas que tenho em meu coração, era de 
quando almoçávamos no quintal de casa, juntos, algumas das refeições 
comíamos churrasco, arroz, linguiça, no quintal com árvores e regado a 
plantas que ela muito bem cuidava, ela gostava.

Morávamos eu, ela e meus dois irmãos, após seu falecimento, passei 
a morar com minha tia/avó. 

O maior ensinamento que ela me passou foi de ser sempre eu mes-
mo, além de ser sempre educado e ter respeito com as pessoas.

Vó Nina era Baixinha, muito carinhosa, saudades dela. (Suspira).

Ilustração: Psicólogo
Vinícius Douglas Belbuche, 36 anos 

Campinas/SP

Ilustração: Participante
Anna Clara Monteiro Barankievick, 

09 anos - Campinas/SP
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Rosa Dias, 36 anos
“Deus é tudo”

Campinas - São Paulo

A nossa luz

Desde criança sempre sonhei em ter três filhos, um casal de fi-
lhos, sangue do meu sangue, e que iria adotar uma criança, 

pois sou adotada, e gostaria de dar a mesma oportunidade que eu tive. 
Só que Deus tem os seus planos, ele realizou meu sonho, só que de 

forma diferente.
Eu já tinha um casal de filhos, um menino de dezesseis anos e uma 

menina de doze anos. E em agosto de 2019, descobri que estava grávida. 
Naquele momento entrei em choque, não seria da forma como sonhava. 
Confesso que tive alguns problemas nesse período, depressão, foi uma 
gestação sem muito afeto, sem muito amor. Olha, só não morri porque 
Deus não quis, e cuidou de mim.

No fim da gravidez já estava muito melhor, e vi que Deus me apoiou 
em todos os momentos. Deus é nosso pai, e nunca nos abandona. 

No dia cinco de maio de dois mil e vinte, minha filha nasceu, ela é 
minha vida, super saudável, alegre, esperta, nós a amamos muito. Meus 
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filhos mais velhos me ajudam bastante com os cuidados com ela, são ma-
ravilhosos. Foi difícil o processo, mas Deus me deu novas expectativas de 
vida. Meus filhos são minha vida. Com ajuda de Deus eu consigo ver um 
futuro melhor, pois ele proporcionou a mim a minha família, e com isso, 
paz, amor, felicidade, alegria e tudo que necessitamos. Deus é tudo.

Ilustração: Participante
Débora Vitória Souza Cangerana,

12 anos - Campinas/SP

IlustraçãoAssistente Social 
Melaine Bicalho de Farias, 35 anos 

Campinas/SP



45

Esperançar : Tecendo histórias.
. .

Raizllaine Silva, 16 anos
“dobra, estica, flex e estica”

Campinas - São Paulo

O “Start” foi o ballet

Eu não tenho tantas histórias boas para contar. Uma história que 
posso trazer para vocês é sobre o ballet, atividade que acontece no 

PROGEN. É uma atividade que gosto muito, e para além do ballet eu gostava 
muito da (educadora), que além de educadora, era um “amigona”. Ela me dava 
vários conselhos, nos momentos em que eu estava triste, ela me apoiava. 

No primeiro dia que eu conheci o PROGEN eu e minha mãe estávamos 
olhando para o painel de atividades do PROGEN e comentamos uma com a 
outra: "olha que legal aqui tem Ballet” nesse momento já me interessei mas 
como a atividade era só quarta, eu tive que esperar e isso me deixou um pouco 
ansiosa.

No dia da atividade eu estava tomando café no refeitório com as crian-
ças menores e a educadora me convidou para atividade, eu pensei um pouco 
sobre participar, pois observei que as outras educandas eram bem menores e 
eu já era maior, por isso fiquei com um pouco de vergonha, mas mesmo assim 
resolvi participar para conhecer e não parecer rude com a educadora (risos). 

.
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As aulas aconteciam toda quarta e sexta.
Meu primeiro contato com ballet foi o galope, nesse dia eu repetia 

o movimento tantas vezes que fiquei com dor no pé. No final da atividade 
sentamos no chão e fizemos o movimento de dobrar, esticar e flexionar e a 
educadora cantava a musiquinha “dobra, estica, flex, estica” repetidamente e 
“estalou” todo meu pé. Até hoje quando sinto dores no meu pé eu canto a mu-
siquinha “dobra, estica, flex e estica” e melhoram as dores.

Ilustração: Participante
Brenda Vitória de Freitas, 15 anos 

Campinas/SP

Ilustração: Participante
Taynara Feitor Reis, 10 anos

Campinas/SP
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Minha primeira apresentação na festa junina foi muito legal.  Na época 
eu me lembro que foi assim, durante a atividade a educadora nos convidou 
para participar de uma apresentação que seria no sábado,  quando ela falou eu 
já fiquei super ansiosa e comecei a ensaiar em todos os lugares. Eu ensaiava na 
escola, no PROGEN em casa em todos os lugares, pois eu não tirava isso da 
mente e queria que desse tudo certo. 

Ilustração: Participante
Raizlan da Silva Fernandes,

15 anos -  Campinas/SP

No dia me lembro que foi super legal, tinha pessoas do PROGEN 
mas tinha outros convidados também. Foi uma “festona”! Ah e a roupa da 
apresentação foi uma outra educadora que fez, ficou tão linda, era uma 
blusinha azul e uma saia florida toda azul, eu adorei! Participei de uma 
outra apresentação de ballet também, mas essa foi lá na Praça dos Traba-
lhadores, mais conhecido como “pinicão”, só que essa foi com uma outra 
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roupa.
Outros momentos que eu me lembro foram minhas participações 

auxiliando educadores a cuidar das crianças pequenas nas atividades. 
Ahhh.. sabia que eu já trabalhei de babá. Eu gosto de cuidar de crianças. 
Eu cuidei dos meus primos por um tempo, minha tia me pagava por dia 
de trabalho. Eu gosto de trabalhar, ter as minhas  coisas, ter a minha in-
dependência. 

Nesse momento da minha vida meu objetivo é arrumar um traba-
lho, por isso eu aproveito as coisas que aprendi aqui no PROGEN, como 
auxiliar os educadores, exemplo disso foi quando ajudei no Baile dos Ido-
sos, dar apoio em alguma atividade, ah! eu  já fiz várias coisas. Participei 
também do Royal Jovem, quando aprendi sobre entrevista de emprego, 
quais roupas devo usar, como falar.

Agora o que eu quero para minha vida é arranjar um emprego e ir 
ficando independente sabe.

Ilustração: Participante
Donavan Douglas Lourenço Pedro, 

08 anos -  Campinas/SP
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José Carlos Borges, 76 anos 
“Meu sonho era ser jogador de futebol, e consegui. Me metia em tudo”

Campinas - São Paulo

O sonho do menino

Meu sonho des-
de pequeno era 

ser jogador de futebol. Só 
que naquela época não ti-
nha empresário, era tudo 
na raça, tínhamos que ter 
um “pé de meia” pra ir atrás, 
pegava uma condução, che-
gava no clube, falava que 
queria treinar, você mostra-
va seu trabalho, se eles gos-
tassem, contratava. Não me 
arrependo não, dei a cara a 
tapa, e consegui.

Ilustração: Participante
Gabriel Ramos Azalim, 15 anos

Campinas/SP

.
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Comecei a jogar futebol com, quase treze anos, eu estava no Senai, 
jogava no Ponte Preta infantil B, daí pra frente só fui jogando, me metia 
em tudo.

Fui jogador de futebol, joguei no Ponte Preta, no Fluminense do 
Rio, Usina São João de Araras, Joguei no São Paulo de Londrina, e o res-
tante foi em time amadores.

Joguei futebol por oito anos. Tinha por volta de vinte e dois anos, 

vinte e três anos, quando comecei a jogar profissionalmente.
Lembro-me que no Carnaval, fazíamos uma festa, jogávamos fan-

tasiados de mulher, era um time fantasiado e o outro não, as mulheres 
e os rapazes, tudo sem preconceito,  eu estava no comando do time dos 
homens que fantasiavam, eu que escalava o time, eu selecionava os me-
lhorzinhos né.

Quem me conheceu antes e me vê hoje, fala pra mim assim: _ Ô seu 
Zé!

(eles me chamam de seu Zé ou Marela, me chamavam de Marela 
na época), se fosse hoje, o que você jogava antes, era para o senhor estar 
podre de rico, hoje em dia esses jogadores tem salário de cem, cinquenta 
mil, é … 

Antigamente era mais difícil né!
Eu jogava de centroavante , fazia gol. Camisa 09. Morei em vários 

Ilustração: Participante
Ícaro Oliveira Fantinatti,

11 anos - Campinas/SP
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lugares, Londrina, no Rio de Janeiro, em Apucarana, até 68, até casar, aí 
casei e parei, fui trabalhar em grandes empresas, na Rhodia, Johnson&-
Johnson, 3M, Gessy Lever, e me mantive até aposentar.

Tenho guardado, várias medalhas, não só de futebol, mas fiz atletis-
mo, vôlei, salto de extensão e de altura, eu me metia em tudo. (risos)

Casei, tive dois filhos, tenho quatro netos, a família cresceu. No dia 
do casamento o salão estava cheio, o bolo era grande. Tinha muito con-
vidado, até quem eu não convidei também (risos), enchi o salão da Vila 
Teixeira.

Minha esposa que fez o próprio vestido, junto com uma amiga, viu 
na tv, na novela, e queria um igual. Ela ficou linda. Nos conhecemos no 
Largo da Catedral, eu estava engraxando o sapato, ela ia pra escola de cor-
te e costura, eu olhei ela olhou, ai, “cê ja viu né”… (suspira)

Depois teve uma quermesse aqui na Vila Teixeira, daí de novo, tro-
camos olhares, aí nos apaixonamos. Nessa época, já jogava nos times ama-
dores, e trabalhava em empresas na região de Campinas. Só trabalhei em 
empresa grande, até me aposentar.

Em uma das empresas que trabalhei teve uma competição artística, 
dois anos seguidos eu ganhei, fizemos um teatro para toda empresa, a fá-
brica toda assistindo. Eu me metia em tudo, tudo o que eu podia, eu fazia.

Ilustração: Assistente Administrativo
Karen Fraga Cavallini, 39 anos - Campinas/SP
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Sofia Helena dos Santos, 68 anos 
“Sou negra e gosto do que vejo quando me olho no espelho”

Campinas - São Paulo

Cuidado com o preconceito

Ilustração: Participante
Derick Christian da Silva,

08 anos -  Campinas/SP

Meu nome é Sofia, tenho 68 anos bem vividos viu (risos), sou 
natural de Campinas, onde sempre morei, funcionária apo-

sentada da Unicamp. Sou filha única, fui uma criança de creche, porque 
minha mãe era empregada doméstica. 

. .
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Com três anos fui para creche e fiquei até completar sete anos. Nesta 
idade fui para o grupo escolar, nesta época eu ficava em casa na parte da 
manhã sozinha, na hora do almoço meu pai que trabalhava perto, vinha 
almoçar em casa e me dava almoço, depois eu ficava esperando o trem 
passar. 

Passava o trem cargueiro era uma e meia passava o trem de passa-
geiros era uma e quarenta e cinco era hora de ir para escola. 

Ilustração: Participante
Luiz Fernando Lapa Martins,

09 anos - Campinas/SP

Nunca me deparei com alguma condição de preconceito ou ra-
cismo, para mim as pessoas eram pessoas independente da cor. Quan-
to terminei o primário, achei que podia fazer o que bem entendesse, ir 
para escola quando quisesse, ai minha mãe me colocou para trabalhar de 
doméstica, trabalhei algum tempo de doméstica e foi quando me mudei 
para Vila Bela hoje vila Castelo Branco, eu tinha catorze anos. Trabalhei 
de empregada até entender que se não estudasse aquele era o meu futuro, 
resolvi então voltar a estudar a noite e trabalhar de dia.

Fui fazer ginásio na Escola Estadual Professor Anibal de Freitas, foi 
uma época muito boa, tínhamos uma turma de mais ou menos doze ami-
gas que estavam sempre juntas. 

Quatro de nós morávamos aqui no bairro, todos os dias nos encon-
trávamos na igreja do Carmo e íamos juntas até a escola.
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Num belo dia o professor de português pediu uma redação, cada 
um fez a sua e entregou ao professor. Na aula seguinte devolvemos as re-
dações, os alunos que colocaram alguma gíria na redação ganharam um 
“baita” zero escrito. Ele pegou uma redação, leu e disse que aquela redação 
estava escrita corretamente, que tinha concordância, a história tinha co-
meço, meio e fim, e que era uma ótima redação para o primeiro ano. 

Ilustração: Participante
Bianca Held Costa,

09 anos -  Campinas/SP

Ilustração: Participante
Davi Trindade da Silva Anselmo,

12 anos -  Campinas/SP
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Quando ele chamou o nome e eu me levantei ele disse: “olha, não 
é porque ela não é branca que ela não sabe escrever, aqui está uma aluna 
com conteúdo, meus parabéns não pensei que esta redação fosse sua.”.

Na hora achei que ele estava me elogiando, e fiquei muito feliz. Só 
muito mais tarde que percebi que para ele, negro não podia saber escre-
ver. Naquela época tudo o que íamos fazer, fazíamos juntas, então deixa-
mos de ser domésticas juntas, prestamos concurso para Unicamp juntas. 
Como a nossa classificação era diferente não entramos todas na mesma 
época, mas em nossos encontros sempre comentávamos que lá era dife-
rente, ali negro tinha voz.

Minha chefe nunca me deixava esquecer que ela tinha estudado e 
chegou ao cargo por merecimento, ela era muito correta e exigente com 
o serviço e com a gente, foi com ela que eu aprendi que a aparência conta 
muito. 

Ainda hoje eu agradeço aos meus pais que me deram esta educa-
ção, não vejo raça ou cor, vejo pessoas. Na escola da vida estamos sempre 
aprendendo. Se você se aceita, as pessoas vão te aceitar, a vida é maravi-
lhosa. Claro que temos alguns percalços e algumas vezes ser negro faz di-
ferença. Não ligo, nasci negra e gosto do que vejo quando olho no espelho, 

Ilustração: Assistente Social 
Márcia Maria Camila Chinini, 32 anos Mogi Guaçu/ SP 
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aprendi a me amar como eu sou. 
Sofia Helena, este é meu nome, sou negra, feliz com tudo que Deus 

me deu, o preconceito não me atinge, mais há muito tempo aprendi a con-
viver com ele. Vivo a minha vida procurando ser feliz sempre, e o PRO-
GEN me completa.

E sabe aquele professor que falei anteriormente? Ele foi meu amigo 
durante todo o tempo que estive no ginásio, hoje quando me lembro, vejo 
o quanto ele foi importante na minha vida, pois foi com ele que  aprendi 
a não julgar o livro pela capa.
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Sueli Ferreira Batista, 65 anos 
“Ah! Eu não sou de falar muito.”

Campinas - São Paulo

Nunca desista

Gosto de lembrar da menina criança que fui, naquele tempo, na 
minha infância fui muito feliz, brinquei, pulei, fiz tudo que ti-

nha direito. É bom ser criança.

Ilustração: Participante
Beatriz Gomes de Souza, 07 anos

Campinas/SP

.
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Mas nem tudo são flores, né? Também já passei por coisas nega-
tivas, muitos momentos tristes, mas são esses momentos que nos fazem 
crescer, são esses momentos que depois de superados, nos fazem acreditar 
em dias melhores.

Ilustração: Participante
Guilherme Henrique Cintra Alves,

14 anos - Campinas/SP

Ilustração: Coordenadora administrativa
Andria Natana Porfirio do Nascimento, 32 anos - Sacramento/MG 

Assim como esse ano né? Esta situação nos deixa muito tristes, essa 
pandemia veio para nos desestruturar, não podemos fazer nada, nem sair 
de casa, mas certamente isso irá mudar, e tornar o mundo melhor, né?

Ai! As coisas mais lindas na minha vida são meus netos, amor in-
condicional. Eles me fazem feliz demais. Nesse período só a família mes-
mo para dar forças.



59

Esperançar : Tecendo histórias.
. .

Não posso deixar de falar do PROGEN, mudou muito minha vida, 
lugar que aprendi a me amar mais, a respeitar todos que convivem comi-
go, eu não sei falar muita coisa, a gente nem recorda mais.

Termino minha história dizendo o seguinte: Nunca desista e não 
perca a esperança, pois com persistência e amor, você chegará a superação 
de mais desafios. Gratidão.
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Roberto Cândido da Silva, 46 anos 
“O bairro Castelo Branco tem muitas histórias e essa foi uma delas…”

Campinas - São Paulo

O sonho do sambista

Me lembro da movimentação na antiga casa de cultura na Vila 
Castelo Branco. Saímos pela rua, batucando em 2012. Certa-

mente, meu grande amigo Aluízio lembra-se disso com saudade.

Ilustração: Educador Social
Fabio Danillo Nascimento dos Santos, 26 anos

Olinda/PE 

.



61

Esperançar : Tecendo histórias.
. .

Eu, e mais uns amigos na batucada, e Seu Aluízio que cantava, foi 
muito emocionante sabe, escrevi um texto, tenho guardado até hoje:

“As suas obras queremos sempre apreciar,

pois o sonho do sambista ninguém pode calar,

Seu Aluízio Jeremias,

além de ser um grande pintor

é o mestre do samba

que o nosso hino interpretou como ninguém

e do seu talento o bloco das feras ficou refém”

E cantávamos...

Ilustração: Coordenadora Técnica
Marcela Egidio de Souza Ferreira, 36 anos

Campinas/SP

“O nosso bloco está nas ruas

para resgatar os carnavais que passaram,

mais que beleza,

mais que beleza é o nosso bloco alegrando os corações,

os idosos e as crianças na mesma esperança de relembrar,

.

. . .

. .

.

. . .

.
f

.

.

.

. .
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de relembrar um sonho perdido, mas não esquecido,

de brincar o carnaval!

Pois afinal o nosso bloco está nas ruas

para resgatar os carnavais que passaram,

mais que beleza, mais que beleza,

é o nosso bloco alegrando os corações.”

Imagine, Seu Aluizio em cima do caminhão cantando, e nós atrás 
tocando. O bloco era uma parceria com CECCO Toninha, e adivinha só 
quem nos emprestou os tambores? (risos) o PROGEN...

É legal destacar este momento. O projeto do bloco das feras lidera-
do pelo Seu Aluízio Jeremias com um samba até simples, o bairro impres-
sionou, muita gente gostou (suspira), muita gente gostou.

. .

.

. .f
.

. .
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Odette Medeiros Bernardino, 85 anos 
“Como explicar os desígnios de Deus?”

Campinas - São Paulo

Fé a fonte da vida

Nasci no dia 25 de fevereiro de 1936. Me casei, tive cinco filhos, três 
meninos e duas meninas, sou avó de sete netos, e cinco bisnetos. 

Ilustração: Educadora Social
Larisse Abadia Silva, 34 anos 

Araxá/MG 

.
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E assim começa a minha história de vida, como qualquer pai e mãe, so-
nhávamos com o futuro dos nossos filhos, e com a graça de Deus os criamos 
apesar das dificuldades.

Eles cresceram com saúde, bem encaminhados, todos com trabalho. Se 
casaram, e aí foram chegando os netos, uma felicidade enorme de ver a conti-
nuidade da nossa família (sorriso largo).

No início do mês de abril de dois mil e dois, um fato veio abalar nossa 
família. Meu filho mais velho teve uma convulsão e precisou ser hospitalizado, 
por conta do alcoolismo. A princípio achávamos que ele faria somente exames 
para saber o motivo desta convulsão e logo sairia, e por ele ser alcoólatra, seu 
fígado já estava dilacerado, e os problemas se agregaram. Todos que tinham 
ido ao hospital diziam que ele estava bem. Porém o dia que eu fui visitá-lo ele 
tinha entrado em coma, para meu desespero. Duvidava que ele estava bem, 
quando todos diziam, como estava bem? Se no dia eu fui visitá-lo estava em 
coma. Meu mundo desabou.

Ilustração: Participante
Elton Gustavo de Oliveira Novais,

16 anos - Campinas/SP
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Numa quinta-feira, dia quatro de abril, voltando do hospital passei em 
frente à igreja Santuário de Guadalupe, e entreguei meu filho a Deus e a Nossa 
Senhora, pedindo que Ele fizesse o que fosse melhor.

E Deus atendeu meu pedido, achou que o melhor fosse levá-lo para 
junto Dele, no dia seis de abril ele faleceu. Que dor que senti, a dor era a mes-
ma que senti quando eu o trouxe ao mundo. Fiquei com um vazio enorme no 
meu peito, um pedaço de mim tinha ido embora.

Entrei em uma depressão profunda, meu marido, filhos, netos, família, 
amigos, vizinhos, até o pessoal do Gira-Vida que era na sede do Jardim Garcia 
vieram me visitar. Mas nada me tirava daquela prostração. Até o que mais 
gostava que era o dia que ia no Gira-Vida, deixei de participar. Tristeza, dor, 
sentimento que jamais imaginei passar.

Passado uns quinze dias da morte dele, meu outro filho, chegou em casa 
com uma notícia que iria mudar a minha vida. A esposa dele estava grávida. 
Fiquei feliz por saber que seria vovó novamente. E no dia dois de agosto de 
dois mil e dois, chegou minha neta, e uma forma de homenagear o irmão fa-
lecido, o meu filho colocou o nome de Fernanda.

Ilustração: Participante
Sophia Luiza Romão Freitas,

08 anos - Campinas/SP
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Ilustração: Participante
Pedro Ivan Gomes Neves,

13 anos - Campinas/SP

E como explicar os desígnios de Deus, a proposta que ele tinha para 
minha vida? Mas sei que Ele é perfeito, a minha nora precisou passar por uma 
cirurgia de emergência   no rim, e minha neta precisou ficar aos cuidados 
em tempo integral, ela que tinha apenas quinze dias de vida, foi uma loucura, 
todos os cuidados que tínhamos que ter o dia todo fez com que amenizasse a 
minha dor, e foram quase seis meses cuidando dela.

Eu agradecia a Deus por ela estar em casa, e isso fez com que eu saísse 
da depressão. E graças a Deus superei, mas não tem um só dia que eu não 
pense nele.

Assim fui vencendo os dias, vendo chegar meus bisnetos, e o melhor 
de tudo foi meu retorno ao Gira-Vida onde passava tardes maravilhosas. As 
terças-feiras era o dia mais aguardado, a equipe do PROGEN é show. 

Com a pandemia ficar sem ver as pessoas, e sem participar do grupo 
me deixou triste, mas me emocionei quando recebi uma carta escrita de pró-
prio punho com tanto capricho e carinho, até chorei de ver o quanto vocês se 
preocupam conosco. 

Se Deus quiser tudo vai passar e logo logo estaremos juntos.
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Antônio da Silva & Neuza Maria Pereira, 79 e 70 anos 
“Como era bom aquele tempo...”

Jaguariuna - São Paulo

A minha infância

Eu sou o Antonio da 
Silva, nasci na cidade 

de Jaguariúna no dia 23 de de-
zembro de 1941. 

Minha família é compos-
ta por duas irmãs e um irmão. 
Nós fomos criados na roça da 
fazenda Ribeirão. Meu pai era 
o administrador da fazenda.

Com dez anos eu e meus 
irmãos ajudávamos meu pai 
na fazenda com deveres. Ai, 
Como era bom aquele tempo 
(suspira). 

Ilustração: Participante
Raul dos Santos Neto,

12 anos - Campinas/SP

. . .
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Quando chegava a noi-
te, todos os trabalhadores se 
reuniam para prosear, para 
passar o tempo, e a noite ia se 
passando, se passando…

E assim foram se pas-
sando os anos.

Um certo dia meu pai 
nos deu a notícia que iríamos 
mudar para Barão Geraldo 
para tentarmos uma nova 
vida. 

Então mudamos, e 
meu pai foi trabalhar como 
sapateiro para sustentar a fa-
mília, e o negócio deu certo.

Depois disso, cada fi-
lho escolheu a sua profissão. 
Eu optei em ser cabeleireiro 
porque  aprendi com meu 
avô, gostei e fiz vários cursos 
para me especializar cada vez 
mais. 

E depois de quarenta 
anos trabalhados, resolvi me 

Ilustração: Participante
Rayana Marcelo de Souza Araujo dos Santos,

10 anos - Campinas

aposentar pois já estava cansado. Mudei para o Jardim Garcia e conheci um 
amigo, que também se chamava Antônio. Certo dia ele me convidou para 
conhecer o grupo Gira Vida do PROGEN, e lá fui eu (pausa). 

E não é que eu gostei, daí comecei a frequentar  o PROGEN. Em uma 
das atividades aconteceu uma fatalidade, eu escorreguei e quebrei o fêmur, 
não foi fácil, mas com esperança e perseverança eu dei a volta por cima, não 
fiquei mais a mesma pessoa, mas vou levando a  vida.

O PROGEN é a minha casa, aprendi muito, tenho vários amigos que 
gosto muito, principalmente os nossos bailinhos, foi lá que conheci a minha 
companheira, uma pessoa maravilhosa que faz muito por mim, a Neuza.
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Ilustração: Cozinheiro
Rogério dos Santos Lourenço, 47 anos  - Campinas/SP

Eu agradeço a toda equipe do PROGEN e espero retornar o mais 
rápido possível, assim que essa pandemia cessar.
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Guinelina Rezende Roveri, 73 anos 
“saudade sim, tristeza não”

Rifaina - São Paulo

“E o tempo passou”

Bom, sou natural de Rifaina, em São Paulo, sou casada há 53 anos 
(pausa) é, é  tempo. Tenho dois filhos maravilhosos, duas netas 

e um neto que são uma benção.
Moro no Jardim Garcia, desde 1971. Lembro-me bem, aqui não ti-

nha asfalto, padaria, farmácia, não tinha nada por perto, o ponto final do 
ônibus era em frente a padaria Três Nações.

Eu moro perto da pedreira do Garcia, me recordo de quando  a 
pedreira estava na ativa, quando estourava as bombas “rebombava” toda 
a casa.

A ponte do Garcia para o Pacaembu era mão única, era um carro 
por vez.

Para ajudar, eu lavava roupas para fora, tinha quatorze freguezas.
Sabe o que eu fazia? Sabe quando as pessoas pegam sobra de feira? 
Então, eu e uma amiga fizemos por muito tempo. Nós falávamos 
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Ilustração: Participante
Rahuany  Celina Ferreira de Paula,

11 anos - Campinas/SP

Ilustração: Participantes
Yasmin Barbosa de Souza,10 anos
Evelyn Barbosa de Souza, 11 anos 

Campinas/SP

que era para as galinhas que tínhamos. (risos)
As frutas, legumes e verduras, que estavam boas e que tinha muito, 

nós aproveitávamos, o restante ia mesmo para as galinhas.
Daí o tempo passou e aqui estou.
Fui para o PROGEN em 2010 mais ou menos, tenho guardado co-

migo até hoje, um poema que fiz em 2014, até na EPTV ele foi parar, era 
assim:
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Ouro Preto do Brasil

Minha mãe é alta, as vezes baixa,

tem os braços finos e longos

se veste de verde

às vezes com flores brancas,

depois venho eu, verde, amarelo, vermelho

e fico preto, seco.

Sou arrancado dos braços de minha mãe, 

por mãos habilidosas e calejadas.

Sou estendido em um terreiro para que fi-

que mais seco.

Sou ensacado e levado de caminhão,

de navio ou avião.

Vou do  brasil, ao estrangeiro, sou torrado e 

moído.

no mercado, ganho vários nomes,

entro nas mais ricas mansões,

ao mais humilde casebre.

Quando sou passado com água,

perfumo suas casas,

e alegro o paladar de todos.

Quem eu sou?

Guinelina

Ai, eu adoro ficar aqui (no PROGEN), participo de várias ativida-
des, o pessoal daqui são muito bons, todos, sem restrição de nenhum, amo 
todos. tenho saudade dos que saíram e dos que se foram também. Sauda-
de sim, tristeza não. Beijos Gui.

. .
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Laudevina Cruyer Sanchez, 75 anos 
“Se eu contar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar.”

Piracicaba - São Paulo

Foi no coreto que tudo começou

Eu tinha seis anos, me lembro que nós éramos bem simples, humilde 
mesmo, a casa tinha fogão de lenha, lamparina de querosene, catá-

vamos lenha no mato, a água era água de poço, a gente colocava pano na cabe-
ça, e carregava o balde,lata na cabeça, para tomar banho e fazer comida. Nessa 
época morávamos numa cidadezinha do Paraná. Eu nasci em Piracicaba, mas 
meu pai na época era fotógrafo, e ele viajava muito, ele tirava até foto de pes-
soas que morriam, ele ia na casa e tirava foto, naquele tempo eles faziam isso 
né? E  por conta disso nós viajávamos muito, não parava em lugar nenhum. 
Eu morei em muitas cidades.

Se eu contar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar. Eu nasci no 
coreto (risos). Em uma dessas mudanças, quando minha mãe estava grávida 
de mim, eles tinham acabado de chegar em Piracicaba, ela começou a passar 
mal, e não tinha lugar pra ficar ainda, não tinha dinheiro para pagar nada, eu 
sempre conto essa história, aí colocaram os panos no chão, foi tudo de supe-

.
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Ilustração: Participante
Vinícius Held Costa,

10 anos - Campinas/SP

nasceu em uma cidade, Tietê, Campinas, Piracicaba, Parnaíba e Botucatu.
Morei em Astorga, Taquarituba, Fartura, Ourinhos, Maringá, Tietê, lá 

em Tietê o pessoal pegava peixe na mão, na beira do rio. 
Eu gostava de brincar de boneca, e a boneca da gente era de pano, ra-

biscava a boca com carvão, passávamos batom vermelho e enchíamos a bone-
quinha com espiga de milho.

Teve uma vez que eu ganhei uma boneca, era feita de jornal, eu me lem-
bro que foi o dia mais feliz da minha vida, queria muito ter aquela boneca, ela 
era branquinha loirinha, naquela época não tinha boneca preta, colocávamos 
a roupa de batizado que eu tinha de uma amiga minha, andava com a boneca 
para cima e para baixo.

tão, foi logo que eles chegaram em Piracicaba. Daí minha mãe sempre falava 
que eu gostava de música, de me aparecer, por que eu nasci no coreto. História 
doida né? Daí depois que nasci, fomos morar num cortiço. Cada irmão meu 
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Daí o que aconteceu, teve 
um dia que eu esqueci a boneca no 
quintal, eu chorei muito, e choveu, 
molhou a boneca, estragou a bone-
ca, ela era de jornal, desmanchou a 
boneca toda, ah mais eu fiquei se-
manas chorando por causa da bo-
neca, foi uma amiga da família que 
me deu, daí depois voltei a brincar 
com as bonecas de pano, não tinha 
mais o que fazer né?

Eu vou te dizer viu, as crian-
ças de agora, não são felizes, eles só 
pensam em celular, computador, 
essas tecnologias, no meu tempo 
brincávamos de passar anel na rua, 
de roda roda, pulava corda, ama-
relinha, algumas coisas ainda tem, 
mas nem tudo né? Cantávamos 
para brincar de esconde-esconde:

Ilustração: Participante
Vinicius de Oliveira Trindade,

09 anos - Campinas/SP

“balança caixão,

balança você,

dá tapa na bunda,

e vai se esconder.”

Ai, era muito bom (suspira). As 
mães ficavam na calçada, sem preocu-
pação, não tinha essa de violência, rou-
bo, ah eu sinto saudades.

Ilustração: Participante
Pedro Henrique Costa Carvalho,

07 anos - Campinas/SP

.

.
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Maria Aquinina de Magalhães Arena, 70 anos 
“Estudar é a única riqueza que ninguém pode roubar de você.”

Campinas - São Paulo

“Momentos difíceis, grandes conquistas”

Desde o meu cur-
so ginasial, hoje 

ensino fundamental, fui e 
sou conhecida como “Nina”, 
tanto pelos amigos como 
pela comunidade Vila Bela. 

Nasci em Campinas, 
e fui criada na Vila São Vi-
cente de Paula, antigo abri-
go para viúvas com filhos, 
vivi lá de bebê até doze 
anos, dirigido pelas irmãs 
Franciscanas, hoje é um lar 
de idosos.

Ilustração: Pedagoga
Yane Sant’ana Batista, 30 anos  -  Campinas/SP

. . .
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Desde pequena, os religiosos contavam que minha família toda 
morreu em um acidente de caminhão (pau de arara), numa romaria orga-
nizada pelo meu pai, ao Santuário de Bom Jesus da Lapa na Bahia, onde 
despencou de uma ribanceira e explodiu, causando a morte de todos. Essa 
romaria acontecia todos os anos, meu pai não quis que minha mãe fosse, 
pois estava grávida de oito meses, e já era de idade, quarenta e cinco anos.

Vivi na Vila Vicentina até os doze anos, aprendi muito. Lembro que 
tínhamos que ajudar em vários afazeres, lavar-louça, fazer limpeza tanto 
da igreja como dos refeitórios, pátios, aprendi a bordar, rezar, cantar, lem-
bro que procurava ser muito obediente e boazinha pois via outras crian-
ças apanharem muito de vara de marmelo, ou trancadas chorando . Tinha 
tanto medo, porque minha  mãe era muito brava e nervosa, apanhei uma 
vez somente, e não sei até hoje porquê. (risos)

Na Vila, as regras e horários eram muito rígidos. O portão da Vila ti-
nha um porteiro que morava na primeira casa em frente ao portão, ele e a 
esposa gostavam muito de mim, acho que era os cachos no cabelo (risos).

As mulheres (viúvas) podiam sair para trabalhar, mas o portão 
abria as sete horas e fechava as dezoito, e o porteiro sabia da entrada e 
saída de todos.

Minha mãe naquela época, já apresentava sinais de desequilíbrio men-
tal e não aceitava muito algumas regras e as relações eram um pouco contur-

Ilustração: Participante
Brendha Polianny Batista,

08 anos - Campinas/SP
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badas. Sei que ela lavava roupa de várias famílias, pois era eu quem ia entregar.
Aos nove para dez anos fui ajudar na cozinha, agradeço a Deus pois 

aprendi muito. Desde pequena sempre fui muito questionadora e muito res-
ponsável, minha mãe sempre dizia: “estude e faça tudo muito bem, o melhor 
que você conseguir, lute e seja responsável, e pontual, e seja muito limpa e 
organizada.” e dizia também: “Pobreza não é sinônimo de bagunça e sujeira”. 
Estudar é a única riqueza que ninguém pode roubar de você.

Ela tinha muita preocupação comigo, até exagerada penso eu, nunca me 
deixou andar de bicicleta, carrinho de rolemã ou brincar com outras crianças.

Com 11 anos comecei a trabalhar, fui morar com uma grande amiga, 
em decorrência da hospitalização da minha mãe em uma instituição. Passei 
a dividir o aluguel com ela, logo depois com a alta da minha mãe, alugamos 
uma casa e moramos eu e ela, a casa era simples, o fogão improvisado, dois 
tijolos e uma latinha de tomate.

Me lembro que para voltar para casa do trabalho, quando eu tinha di-
nheiro utilizava o antigo bonde, que fazia o trajeto do centro da cidade ao 
balão do Castelo, que era a caixa d’água da cidade. E foi nesse dia, que ouvi 
algumas pessoas comentando que a COHAB - Cooperativa habitacional de 
Campinas faria inscrição para moradia popular. Fiquei super empolgada, meu 
maior objetivo era conseguir uma casa para morar com minha mãe com mais 
conforto.

Descendo do bonde, perguntei a um senhor se ele sabia onde ficava a 
COHAB, ele todo disponível se prontificou a me levar, foi um anjo do céu, e 
olha que nem o nome do senhor eu perguntei, até hoje não sei. Fiquei horas 
na fila, o sol estava forte, minha barriga roncava de fome, não tinha noção que 
demoraria tanto.

A primeira vila entregue pela COHAB foi a Vila Rica, e infelizmente eu 
não havia sido selecionada, mas não desanimei, sabia que Deus me reservava 
algo melhor. Foi então que fui selecionada na segunda etapa, na Vila Bela. 

A Vila Bela era bastante distante do centro, lembro das cercas em volta. 
Nessa época comecei a fazer o curso de magistério à noite, e meus amigos 
de classe fizeram um chá de casa, onde ganhei pratos, talheres, filtro,cadeiras. 
Dos meus patrões ganhei uma panela de pressão, um sofá do antigo consul-
tório onde eu trabalhava, os Vicentinos nos deram um beliche e um colchão. 
Enfim, a casa nova estava montada e pudemos mudar.

No bairro havia pessoas muito pobres, mas sempre determinadas a 
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Ilustração: Participante
Ingrid Luiza Cunha Camatare, 11 anos - Campinas/SP

lutar e seguir em frente. Tínhamos que molhar a rua e a frente da casa no 
verão devido ao pó, e na época de chuva levar sapatos para poder trocar, 
por causa do barro.

Os moradores começaram a se organizar para conseguir o asfalto, 
linha de ônibus que chegasse até o bairro, fiz parte desse grupo junto com 
as irmãs salesianas que vieram para ajudar a comunidade na parte religio-
sa e a lutar por melhores condições de vida.

Fomos conseguindo as coisas aos poucos, foi construída a Escola 
Antônio Fernandes Gonçalves , onde atendia desde o primeiro ano do 
fundamental até o ensino médio, e a noite , como muitas famílias eram 
analfabetas criou-se o MOBRAL - Movimento de Alfabetização de Adul-
tos.

Terminei o magistério e para aumentar a renda, comecei a dar refor-
ço escolar para crianças com dificuldades, ajudei também no MOBRAL, 
quantos amigos fiz e experiência obtive, valeu para a vida.

As bênçãos vieram, me casei, tive dois filhos. As coisas foram me-
lhorando, deixei meu antigo emprego e fui trabalhar numa grande empre-
sa, na área contábil, e passei também a realizar a contabilidade da comu-
nidade cristã da Vila Bela. Passei a trabalhar no Colégio Ave Maria com 
aulas de artes, e depois de um tempo assumi todas as aulas de artes do 
colégio, foi então que passei a me dedicar somente à educação.
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Foi nesse período que foi criado o PROGEN, acompanhei sua cria-
ção junto com as irmãs, para além do PROGEN, o bairro foi tomando 
forma, foi construído o centro de trabalhadores, posto de saúde, a Co-
munidade Cristã de base, a capelinha onde me casei, o CAPS, a escola 
de samba, Casa de Cultura Tainã, Centro de Cultura Toninha, Santuário 
Nossa Senhora de Guadalupe, comércios, e foi ficando grande a Vila Bela, 
fiz grandes amigos.

A doença da minha mãe se agravou e ela veio a falecer, mudamos 
para o Jardim Garcia, eu, meus filhos já maiores e meu marido. Prestei 
concurso na escola pública após vinte e dois anos de magistério no Colé-
gio Ave Maria, e continuei minha trajetória na educação, foram mais de 
quarenta e dois anos.

Ilustração: Participante
Nayra Paula de Andrade Oliveira Américo,

10 anos - Campinas/SP
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Maria do Carmo Martins, 71 anos 
“ele foi o grande amor da minha vida”

Tambaú - São Paulo

Eu era feliz e sabia disso

Ai! eu já fiz muita coisa na minha vida. (com brilho nos olhos).
Mas a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo, foi 

ter conhecido o Zé.
Naquela época eu tinha dezenove anos, ele era bem mais velho, ex-

periente e charmoso. Não era tão bonito não, mas por dentro tinha o co-
ração que transbordava.

Na época eu tinha só o quarto ano primário, foi ele que conseguiu 
através de pessoas que tinham influência no Colégio Caetano de Campos, 
que ficava na Praça da República, pobre não entrava lá, só entrava rico, e 
ele conseguiu pra mim, e eu fiz até a oitava série, lá a educação era rigo-
rosa.

Zé foi meu amigo, meu namorado, meu companheiro, meu cúm-
plice, durante 25 anos. Viajamos o Brasil inteiro, Foz do Iguaçu, eu tenho 
fotos em Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, fomos pela Rio Santos, de carro, 

. . .
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passei em Angra dos Reis, Cabo Frio, Búzios, fui pro Rio de Janeiro, Cor-
covado, ai (suspira alegremente), atravessei a Ilha da Moreninha, onde foi 
feito uma novela, fui de aerobarco, ai depois pra voltar, voltamos naqueles 
barcos comum mesmo, lá na ilha não anda carro, é so bicicleta ou a pé. 
Saímos do Brasil, fomos à Argentina, Buenos Aires, Uruguai, Paraguai, ai! 
(suspira), ele foi o amor da minha vida, uma pena o fim ter sido triste. 

Ilustração: Participante
Isabella Pereira Paschoa, 11 anos - Campinas

Ilustração: Auxiliar de Serviços Gerais
Victor de Madeiros Prado, 31 anos  -  Campinas/SP
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Foi com ele que descobri o que era o amor, descobri tudo com ele. Ele até 
me ensinou comer de garfo e faca em belos restaurantes, eu era muito “chucra”. 
Saí de casa aos 16 anos, antes de conhecer ele, eu comia um pão com manteiga, 
só que era metade de manhã e metade à tarde, porque eu não tinha dinheiro, 
minha situação era precária.

Com ele tive oportunidade de estudar, fazer cursos de cabeleireiro, até 
conta no banco ele abriu pra mim, me ensinou a guardar dinheiro, fazer cader-
neta de poupança sabe?

Por isso tenho essa casa, ajudei a minha mãe a comprar, é minha, tenho 
escritura, está tudo no meu nome. Foi tudo ele que me ensinou.

Ele lia muito jornal, ele não tinha muito estudo, tinha estudo da vida ,ele 
era sábio, ele trabalhava com jóias, brilhantes, com garimpo. Teve uma vez que  
eu fui pra Dourados em Campo Grande, fui pro garimpo com ele, só que aí ele 
percebeu que os homens estavam dando de cima de mim, eu era nova, bonita, 
ele me deixou no hotel, aí eu ia andar em Campo Grande , Mato Grosso do Sul, 
conhecer a cidade.

Viajei esse Brasil todo, Minas Gerais, circuito das águas , estações de 
água, Caxambu, São Lourenço, Águas da Prata, Lindóia, eu conheço tudo, eu 
era magrinha, tirava foto em todos esses lugares, eu gostava de tirar fotos.

Ele tinha o coração bom, era lindo por dentro, nordestino. Conhecer ele 
foi maravilhoso, ter ele em minha vida. Pude estudar, ele acreditava em mim, 
me deu oportunidade, se sou o que sou hoje, é por conta dele, ele me levava pra 
jantar, no “Boi na brasa” em São Paulo, pedia um filé aberto ao meio, ficava com 
metade e eu com metade, era grande, dava para nós dois. Me levava muito ao 
teatro, era inteligente, vi muitas peças nos teatros em São Paulo, até da Dercy 
Gonçalves eu já assisti.

Ele foi a coisa mais maravilhosa que eu tive. Depois que ele morreu, per-
deu o sentido, enquanto ele era vivo tinha sentido. Ele era desquitado, antiga-
mente não era fácil separar, daí falávamos desquitado. 

Quando ele morreu eu estava aqui em Campinas, vim passar o final de 
semana com minha mãe, ele morreu no sábado. 

Ele saiu pra ir pro Rio de Janeiro no sábado de manhã, e ele pegou a Du-
tra, foi assaltado, e consequentemente assassinaram ele (pausa), eu perdi ele em 
1993, eu tinha 43 anos, nunca mais quis saber de ninguém, eu era apaixonada.

Quando cheguei em São Paulo na segunda, fui no banco, e o banqueiro 
veio me dar os pêsames, daí fiquei confusa, e perguntei o motivo, ele me disse 
que o Zé havia falecido, na hora eu desmaiei, eu não acreditava. (suspira)
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Ilustração: Participante
Samuel Mangelo Ponciano Martimiano, 07 anos - Campinas/SP

Fui na missa de sétimo dia, bem bonita, do jeito que ele gostava. Fiz 
também a missa de um mês. É até difícil contar isso.

Eu fui muito feliz, eu tenho mais coisas alegres para falar do que 
tristezas, eu fui muito feliz, eu aproveitei tudo o que o mundo poderia me 
dar de bom eu queria abraçar  o mundo e abracei com vontade.
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Marlene Aparecida da Silva, 58 anos 
“Formamos uma só família”

Campinas - São Paulo

Compreendendo minha melhor parte

Em maio de 1991, 
nasce meu primei-

ro filho, trazendo para nossas 
vidas alegrias e encantamento, 
uma criança feliz e amada. Em 
nenhum momento durante 
sua infância ou adolescência 
notei atitudes que eu não vis-
se como natural, nunca houve 
questionamentos ou repres-
sões, pois nunca foi visto como 
um problema. Meu filho teve a 
liberdade de ser o que era e da 
forma que era.

Ilustração: Participante
Nathali Vitória Souza 

Cangerana,
13 anos - Campinas/SP

.
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Como toda mãe tendo um filho homem, minhas expectativas eram 
ter nora e neto, o esperado, e o tempo me mostrou que não aconteceria.

Ele não era de sair para baladas, bares, não tinha muitos amigos, 
estudava e estava sempre com a família.

Aos vinte anos ele tinha uma amiga, que estavam sempre juntos, até 
achei que estivessem namorando, mas nunca passou de amizade.

E foi nesta época que ele me apresentou seu companheiro, começa-
mos a conviver todos os finais de semana, no início foi difícil aceitarmos. 
Houveram conflitos entre a minha filha e eu, e me lembro bem de minhas 
palavras: que independente do que nós tivéssemos que passar, eu o amaria 
acima de tudo.

Eu e ele por mais que tivéssemos liberdade, não conseguíamos tocar 
no assunto, o que gerou um desconforto e em dado momento precisei de 
terapia, pois não conseguia aceitar que ele namorava um outro homem.

Aos poucos, seu companheiro foi se tornando parte da família e 
passamos a conviver com a família dele em vários momentos conosco: 
formamos uma só família.

Ilustração: Participante
Ana Clara Amaro Basilio,

14 anos, - Campinas/SP
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O preconceito é alimentado pela ignorância e desconhecimento, 
mas a partir do momento que abri meu coração, a aceitação e a com-
preensão vieram naturalmente. Percebi que é preciso muito afeto, acolhi-
mento e proteção para com os LGBTQIA+, que devido a incompreensão 
e julgamentos preconceituosos sofrem abusos, discriminação e violência, 
o que me afligia era que meu filho passasse por isso.

Demorou um tempo para que falássemos de fato, colocando as cla-
ras todos nossos sentimentos, opiniões, o que aconteceu num momento 
de estresse, mas depois me senti aliviada em perceber que finalmente nos 
respeitávamos e consegui me aproximar mais do seu namorado, fazendo 
com que tudo se tornasse natural, como tinha de ser. Hoje me sinto mais 
próxima do meu filho e muito orgulhosa do homem que ele se tornou.

O relacionamento dele tem oito anos de dedicação, respeito, e com-
panheirismo, o que me deixa muito feliz e realizada como mãe, tenho 
orgulho de ter um filho homossexual, ele traz muitas alegrias e realizações 
para toda família.

Este ano iremos dividir com eles o momento mais especial de suas 
vidas, a oficialização desta união. Sei da importância e privilégio deste 
momento, em que os dois irão dividir com as famílias e amigos esta con-
quista, que infelizmente ainda não é possível para todos.

Ilustração: Participante
Gabrielle Fernandes Dragonette, 12 anos - Campinas/SP
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Esperançar : Tecendo histórias.

Toda a questão da intolerância e violência me aflige, mas tenho a 
esperança de que a sociedade os acolha, os aceite e os proteja e que a luta 
pelas direitos dos filhos e filhas da diversidade continue, para que todos 
tenham o direito de serem o que realmente são, de serem felizes com o 
que os fazem felizes. Hoje, eu como mãe, entendo e aceito.

Esperançar deve ser mais que um sentimento, deve ser uma ação a 
ser tomada e praticada no presente.



. .

Me sinto extremamente honrada em finalizar este livro. Finalizar 
não, colocar reticências, pois a história deste bairro não para, 

ela sempre está se perpetuando nos novos/as, velhos/as moradores e mora-
doras e em suas famílias. 

Recebi a feliz incumbência de fechar este ciclo de memórias e me vi 
extremamente feliz ao ler os relatos dos moradores, pois eles fazem parte da 
minha história, da história da minha infância, das relações que estabeleci e 
estabeleço no bairro o tempo todo. 

Que delícia conhecer melhor estas pessoas que sempre estiveram 
presentes nas nossas vidas, mas que não as conhecíamos a fundo, não dia-
logamos melhor sobre suas famílias, suas histórias e anseios. Tudo isso en-
trelaçado com as memórias que o Progen deixou em cada um ao longo dos 
anos de convivência no espaço.

Ao ler este lindo livro Esperançar, minha memória se remeteu a es-
crita do livro Nosso bairro tem história que ajudei a organizar com os di-
ferentes serviços que compunham e compõem nossa Teia do Saber; o livro 
do Roniel sobre os 50 anos o bairro; o retrato fotográfico realizado por este 
jornalista que se transformou em vídeo e que com orgulho repasso nos es-
paços acadêmicos onde falo da escola e do bairro. Tudo isso criado em par-
ceria com o Progen nestes anos em que buscamos expandir o atendimento 
aos direitos das crianças, adolescentes e idosos para além das instituições.

Relatos como esta obra são marcos importantes para que as histórias 
destes espaços e destas pessoas invisibilizados pelas políticas públicas se 
perpetuem, tomem seu lugar na historicidade das cidades e permitem aos 
mais jovens conhecerem a realidade em que estão inseridos.

Parabéns ao Progen pela iniciativa, aos autores e autoras e, principal-
mente, a esta gente linda que não desistiu e não desiste ante as adversida-
des e que faz das dificuldades degraus para a superação. Que venham mais 
obras como essas para conhecermos melhor a realidade que nos cercam.

Orientadora Pedagógica 
Escola Municipal de Educação Integral Padre Francisco Silva

Memórias, memórias: tantas lutas, tantas histórias
. . . .

Nélia Aparecida da Silva Cavalcante


