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Com o objetivo de registrar a história de vida e formação de Esmeralda
Milano Maroni, uma das primeiras professoras da escola rural do bairro
Baixote e do grupo escolar Roberto Clarck, abordamos, neste trabalho, a
trajetória normalista da escola Caetano de Campos, sua chegada a Birigui,
sua vida nessa cidade e sua profissionalização enquanto professora e vicediretora de escola. Por meio da técnica de entrevistar, foi possível a
entrevista aberta com seu filho caçula, Vasco Maroni, por meio da qual
coletamos muitas informações sobre sua mãe e a professora. Também
contribuíram com a pesquisa as leituras realizadas de artigos, livros e
trabalhos de conclusão de curso e, particularmente, as fontes documentais
localizadas na escola Roberto Clark, com os livros atas, livros ponto,
jornais e fotos. Com essa pesquisa, constatamos que a professora
Esmeralda Milano Maroni, foi uma mãe e professora extremamente
dedicada, a qual exerceu sua profissão docente deixando sua “marca” na
sociedade biriguiense. Os resultados obtidos pela pesquisa indicaram que,
de fato, o gênero é um elemento constituinte das percepções que os
professores possuem a cerca da escola, de seus alunos e das relações
estabelecidas no interior da instituição escolar como desdobramento dos
relacionamentos mantidos nas organizações sociais mais amplas.
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