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A Professora Sônia Maria Rodrigues de Souza, nasceu no dia 30 de agosto de 1959, 

na capital paulista, cidade para onde os pais, o piauiense José Rodrigues de Souza e a baiana 
Florinda Maria dos Santos Souza migraram bem jovens, casaram-se e tiveram 11 filhos. Sendo 
a quinta filha de uma família humilde, tinha desde a infância responsabilidades em relação aos 
cuidados com a casa e com os irmãos mais novos. Contudo, isso não a impediu de ser aluna 
aplicada durante o ensino fundamental, cursado na E.E. Prof. Santos Amaro da Cruz, 
localizada no Jardim Colorado, na zona leste paulistana, mesmo bairro onde nasceu e viveu 
até a morte pré-matura, em 03 de março de 2013, devido a um AVC. 

Completou a educação básica, terminando o Ensino Médio, então 2º grau, na E.E Prof. 
José Marques da Cruz no ano de 1979. Tão logo surgiu uma oportunidade, prestou concurso 
público e foi efetivada na E.E. César Marengo, onde alcançou a posição de secretária, fato que 
deixou os pais orgulhosos da filha que criaram. Concomitante às atividades profissionais, 
descobriu a vocação para a psicologia e passou no vestibular oferecido pela Faculdade Mogi 
das Cruzes. A tarefa era árdua: trabalhar oito horas diárias e viajar de ônibus e de trem para 
estudar em outro município, mas as dificuldades relativas à mensalidade, transporte e material 
fizeram com que ela não concluísse a graduação. 

A convivência no ambiente escolar contribuiu para que a jovem Sônia descobrisse o 
fascínio pela possibilidade transformadora da educação, o que poderia representar uma outra 
forma de lidar com a psicologia humana. Desta forma, já mais madura, escolheu o ofício do 
magistério. Optou, num primeiro momento, pelo curso de Ciências Sociais na Universidade São 
Marcos e, assim que surgiu uma oportunidade de lecionar como professora substituta na 
mesma escola em que iniciara os estudos, iniciou sua bem sucedida carreira. Com a carga 
horária limitada na área de Sociologia e o interesse crescente pela História, completou a 
licenciatura nessa disciplina, dessa vez pela FAI (Faculdades Associadas do Ipiranga), 
continuando a lecionar na mesma unidade escolar, na qual se tornou professora efetiva e 
conquistou a admiração de gestores, colegas e alunos ao longo de 25 anos. No intuito de 
ampliar seus conhecimentos, também cursou mestrado na UNESP, sendo que não chegou a 
defender tese, onde discutiu Monteiro Lobato na literatura brasileira e a questão do petróleo 
nacional. Ainda pensando na sua formação acadêmica e seu reflexo em sala de aula, dedicou-
se ao estudo do Braile, fazendo curso do mesmo no Centro Cultural Vergueiro. 

Na vida pessoal, sempre foi filha e irmã preocupada com o bem-estar de todos, 
contribuindo com o sustento da família e com os conselhos que orientavam na formação dos 
mais novos, dedicação que se estendeu aos inúmeros sobrinhos. 

Depois de conseguir a estabilidade profissional, casou-se com Eduardo Galdino, amigo 
da juventude que se transformou no companheiro fiel até o fim. 

Foi estudando braile no Centro Cultural Vergueiro, que passou mal pela primeira vez, 
em 2012, investindo no que mais acreditava: a Educação. 

O valor de seu legado foi reconhecido na despedida inconformada de familiares no 
triste 4 de março de 2013, com a presença de colegas e vários alunos, os quais até hoje 
ressaltam a importância de sua jornada como professora e referência em suas vidas. 

Em homenagem a vida da professora Sônia propomos nominar a travessa localizada 
entre as Ruas Domingos Antonio Barbato e Antonio Onofre Cidade, em frente à escola que 
essa grande professora lecionou, para que assim fique ali perpetuada toda uma vida de 
dedicação a educação. 
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