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Esperança
Seria redundante falar-se em crise do mundo, crise do homem. Crise 

significa, no mínimo, movimento. Resta saber ou entender a direção e o 
caminho que escolhemos ou aos quais somos empurrados. De qualquer 
maneira, é sinal de vida e isso implica mudança, transformação e, por 
conseguinte, expectativas, medos, incompreensões, instabilidades. Parece, 
sim, o destino da humanidade: provocar ou ser vítima de mudanças muitas 
vezes abruptas. Pois, quando menos se espera – ou por nossa incapacidade 
de interpretar – eis que surge um vendaval furioso, abatendo e arrastando 
tudo o que não estiver solidamente enraizado.

Mudanças exigem sabedoria, adaptação, consciência humanística. E o 
grande risco está em permitir que se percam as raízes, o princípio, o norte. 
É nesse sentido que a noção verdadeira de tradição se impõe. Não se trata 
– como vulgarmente se considera – de algo ultrapassado, inútil, retrógrado. 
Tradição – “traditio”, em latim - é a preciosidade da transmissão, a herança, 
valores que gerações anteriores transferem para as que chegam. Estas, as 
novas gerações, têm a responsabilidade não de repetir o que foi feito, mas de 
completá-lo, aperfeiçoá-lo, identificando-o com os novos tempos.

Este pequenino e singelo livro dos jovens Cynthia da Rocha (texto) e 
Dênis Marcorin (ilustrações) é um testemunho vivo da herança cultural que 
Piracicaba cultua, cultiva e transmite ao longo de nossa história. Cynthia e 
Dênis contam e criam com coração de criança, como se conversassem – e se 
compreendessem – com os pequeninos. Valorizando nossas lendas, o folclore, 
o imaginário caipiracicabano, os jovens autores alimentam as esperanças dos 
mais idosos na alegria de ver que a alma de nossa gente continua viva em 
meio ao caos. E dando novos e doces frutos. À Cynthia e ao Dênis, mais do 
que cumprimentá-los, estendemos nossos agradecimentos.

Cecílio Elias Netto
Novembro de 2018
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A Noiva da Colina
Iraci e Ari eram noivos e se encontravam todos os dias à 

beira rio.
Apaixonados, felizes e de casamento marcado. O amor os uniu! 

Um dia Ari viu, em meio às pedras do rio, uma linda flor
e decidiu pegá-la para Iraci, seu grande amor! 

Pedras escorregadias, redemoinho de espumas, um passo 
em falso e Ari caiu...

Iraci, em estado de choque, apenas observou quando Ari partiu.

Desejando ajudar, Iraci conseguiu apenas um beijo lhe mandar. 

Anos e anos se passaram e todos os dias, na beira do rio, ela 
chorava de saudades de Ari 

E acredita-se que as cheias do rio são por causa das 
lágrimas que ela derrubou ali.
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Inhala Seca
Magra, com roupas de mato, descabelada, com unhas 

grandes e rica. 
Inhala Seca morreu e deu zica!

Sete anos se passaram e, no caixão, seu corpo estava intacto.
Mais cinco e tudo no lugar. Parecia até um pacto! 

Seu corpo ficou para fora da cova e, no outro dia,
não havia nem sinal dela e nenhuma pista de onde ia.

A Estrada do Bongue, dizem que é seu lugar preferido.
Quem passa por lá, ainda hoje, corre perigo!

Sua alma não foi aceita nem pelo Diabo, nem por Deus.
Por isso, até hoje, oferecendo ouro, ela anda atrás dos seus…
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O Turco que come Crianças
Turcos mascates chegaram à cidade!
Eu, hein! Qual é essa atividade?

Mascates são vendedores de tudo um pouco.
São diferentes: falam estranho e parecem meio loucos!

Crianças peraltas começam a sumir.
Culpam os turcos que chegaram por aqui.

Diziam que seu prato favorito era criança!
Mas os turcos gostam é de iogurte, de Yufka* e de encher 

a pança!

Mamães usam essa história para educar e alertar:
Criança bem educada nenhum Turco quer papar!  

*Yufka é uma massa feita com farinha de trigo, água e sal, utilizada 
em pratos doces e salgados na Turquia. 
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O Sono do Salto
Tic tac, meia-noite, o relógio avisou e o rio parou! 
Mas, será que com preguiça de correr ele ficou?

Uma moça, que saiu de um baile da Rua do Porto, e num 
barranco descansou,

foi a primeira a perceber que o rio silenciou! 

Dizem que precisa ser rápido e ágil para ver,
porque o rio só para um minutinho e quem piscar 

vai perder. 
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O eterno túmulo do Padre Galvão
Padre Galvão, querido, amado e de bom coração! 
Em seu falecimento, houve muita comoção.

Depois do cortejo, ao entrar no cemitério, o caixão 
ficou pesado e caiu no chão. 

Todo mundo tentava e tentava erguê-lo, mas foi 
em vão!

O Padre escolheu o lugar da sua última morada…
E, se você não acredita, vai lá no Cemitério da 

Saudade dar uma olhada! 
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A Cobrona
A Catedral da Praça tem um segredo que dá até medo!

Contam que, no subsolo, há uma cobra bem grande!
Sua cabeça fica na igreja, e seu rabo na Rua do Porto! 

É gigante! 

No fim do mundo, dizem que ela irá despertar e engolir 
toda a cidade!

A Cobrona! Valha-me Deus! Será verdade? 
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A vingança do Rio
Quando o rio seca e as pedras aparecem,
é bom fazer uma prece! 

Muita gente o atravessa andando
e vai pelas pedras pisando.

O rio, orgulhoso que só,
na cheia não tem dó.

Pelo menos uma pessoa ele leva
para ir embora para a treva.

Isso é o que se conta,
que assim ele se vinga de toda afronta! 
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A “maldição” de Nossa 
Senhora dos Prazeres 
Padroeira de Piracicaba, Nossa Senhora dos Prazeres,
acabou perdendo, por aqui, seu posto e seus afazeres.

Antônio Correa Barbosa, devoto de Santo Antônio,
acabou causando um pandemônio! 

A santa sumiu, e há quem diga que a viu!
Carregada por quatro anjinhos na curva do rio.

Fazendo um gesto com a mão, lançando de sua canoa 
uma maldição:

“Cidade grande, essa não há de ser não!¨
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O Coqueiral Assombrado 
No Pau d’Alho existiam muitas fazendas: a de Mandacaru,
e também a de Santo Antônio do Bicatu.

Conta-se, também, que havia um coqueiral usado como cemitério.
Cemitério de escravos. Acredite, é sério! 

Reza a lenda que uma dona de fazenda também jazia por lá
de tantos os escravos maltratá! 

Quando ela morreu, a família organizou um funeral cheio 
de ostentação.

Mas, os bois que levavam o caixão interromperam a procissão.

Do coqueiral, os bois não passavam, compadre.
Até quando mais bois chegaram pra levar o corpo ao padre.

A dona da fazenda foi enterrada no mesmo coqueiral
dos escravos a quem ela tanto fez mal.
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A Matriz sobre a cratera
Construída em cima da cratera de um vulcão, 
a Catedral de Santo Antônio protege a cidade da destruição. 

Padres acreditaram que, com a Catedral por ali,
mal nenhum iria surgir. 

Respeitando a igreja, o vulcão
jamais entraria em erupção. 
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Cynthia da Rocha é jornalista formada pela UNIMEP 
(Universidade Metodista de Piracicaba). É fotógrafa 

e integra a equipe do jornal on-line e histórico A 
Província de Piracicaba. Possui formação técnica em 

Radialismo e Artes Dramáticas. 

Sempre gostou muito de saber os “porquês” de tudo e 
ama histórias de gente, lugares. Histórias!
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Denis Marcorin é graduado em Publicidade e 
Propaganda pelo Centro Universitário Salesiano de 

Americana. É fundador da Astro - Comunicação, 
Fotografia e Editorial, onde ilustra, diagrama, 

fotografa, anima e cria.

Este livro foi diagramado utilizando as fontes Typ1451 
(por Lineto.com) e Touch Of Nature (por Ben McGehee), 
impresso em papel couché 150g e capa em cartão 250g, 

no verão de 2019.
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