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Visa o presente Projeto de Lei, denominar Praça Professora Aurora Viviani Ferraz, o 
espaço livre sem denominação localizado na Rua Visconde Geraz do Lima com a Rua 
Gumercindo de Paula, situado no Distrito do Jardim Monte Alegre. 

Aurora Viviani Ferraz nasceu em 1911, em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, em 
São Paulo. Filha de imigrantes italianos, formou-se professora, dedicando-se ao magistério de 
primeiro grau durante 30 anos, inicialmente no meio rural, quando se deslocava por longas 
distâncias, em lombo de burro, como era possível naquela época, para exercer o seu oficio. Em 
seguida, lecionava no Grupo Escolar Rodrigues Alves, em sua cidade natal e, finalmente, na 
capital paulista, a partir de 1958, quando mudou-se com a família, indo residir no bairro do 
Tatuapé, na Zona Leste. 

Casada com Álvaro de Andrade Ferraz, teve quatro filhos: Bárbara Deolinda Viviani 
Ferraz (falecida), Regina Helena Viviani Ferraz Henriques, José Viviani Ferraz e Maria 
Aparecida Viviani Ferraz, aos quais formou nas primeiras letras, antes mesmo que ingressassem 
na escola primária, seguindo sua vocação fundamental de educadora. 

Mãe devotada, lutou incansavelmente para manter sua família sempre unida, 
sacrificando-se para oferecer a seus filhos uma vida melhor, motivo pelo qual mudou-se para São 
Paulo, onde já residiam dois filhos seus, em busca de melhor formação acadêmica na capital 
paulista. Ali, novamente com a família reunida, dividia-se entre as obrigações de dona de casa e o 
magistério, exercido na periferia de São Paulo. Novamente não poupava esforços, muitas vezes 
viajando tardes inteiras nos sempre superlotados ônibus da capital e enfrentando as quase 
intermináveis horas do tráfego paulista para dar conta de suas obrigações de mãe e mestra. 

Costumava afirmar, com orgulho de sua naturalidade, que como paulista, guiava-se pelo 
lema desta terra - "non ducor, duco", ou seja, "não sou conduzido, conduzo" -, também em alusão 
à sua condição de filha de imigrantes italianos, que ajudaram a construir "o espírito faber" desta 
cidade que é considerada, há tanto tempo, "a locomotiva do Brasil". 

Em 1932, participou ativamente da Revolução Constitucionalista, atuando na Casa de 
Costura, que reunia jovens senhores e senhoritas de Cachoeira Paulista na tarefa de costurar ou 
cerzir os uniformes dos soldados paulistas em campanha, como atesta Agostinho Ramos, então 
prefeito da cidade, à página 164 de seu livro "Recordações de 32 em Cachoeira", editado em 
1937, pela Empresa Gráfica da "Revista dos Tribunais", de São Paulo. Por participar desse 
esforço de guerra, como voluntária, a exemplo de milhares de paulistas, foi agraciada, junto com 
tantos outros conterrâneos seus, com a medalha de honra por serviços prestados à Revolução 
Constitucionalista de 1932. 

Ao falecer, aos 91 anos, em 12 de janeiro de 2003, deixou além dos filhos, quatro netos 
e três bisnetos. Sua vida é um exemplo para todos aqueles que perseveram na construção de um 
país pleno de igualdade e cidadania, seja através do exercício digno de uma profissão, como o 
magistério, que é uma atividade de características quase missionárias, ou através da atividade 
cívica, comparecendo patrioticamente ao chamado de sua terra natal, como em 1932. 

Aurora Viviani Ferraz tem o mérito do brasileiro simples, do brasileiro anônimo e 
incansável, em cujo trabalho repousa a construção de uma nova civilização, desde o brando 
inicial paulista da Revolução de 32: "São Paulo só obedece a um senhor, a Lei - ou a Constituição 
ou a Morte! 


