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Prefácio

O

envolvimento das empresas e das
pessoas com a área social, originariamente assistencialista, começou a
ser feito de maneira estratégica e a ganhar a
dimensão que tem hoje, a partir do final da
década de 1980 e, com maior ênfase, no início
dos anos 1990.
Essa guinada de comportamento é derivada
das profundas transformações no cenário político-social e no mercado brasileiros. A Constituição de 1988, a Lei de Política Nacional de
Meio Ambiente, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a Lei Orgânica da Assistência Social e o Código de Defesa do Consumidor, para exemplificar, revitalizaram a sociedade civil
organizada, ampliaram os espaços de participação social e possibilitaram ao brasileiro ser
um cidadão muito mais consciente e exigente.
O Brasil é considerado um dos países mais

avançados no envolvimento da iniciativa privada com a área social, mesmo quando utilizados como parâmetro os Estados Unidos e
os países europeus.
Os empresários brasileiros vêm percebendo que é inconciliável, tanto do ponto de vista ético, como dos negócios, um cenário social em que coabitam empresas saudáveis e em
crescimento, inseridas em uma sociedade enferma, com um fosso cada vez maior a separar cidadãos ricos e pobres. Ao mesmo tempo vêm se conscientizando que só a prática
assistencialista, ou seja, simplesmente doar
dinheiro para entidades e pessoas físicas não
é o suficiente para alterar as condições de vida da população. Também sabem que atuar
na área social exige projetos estruturados,
muito profissionalismo, objetivos transparentes e metodologia.
5

Mas muito ainda tem de ser feito. Há um
determinado segmento engajado com a problemática social de forma consciente, procurando realmente trabalhar em prol da transformação desta realidade, como é o caso da
Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, que educa crianças e adolescentes para o
desenvolvimento de sua identidade plena e o
exercício da cidadania.
Os desafios brasileiros neste século XXI são
complexos demais para serem superados com
o trabalho de apenas um ou outro setor da sociedade.
Uma das características mais marcantes da
atuação das fundações e dos institutos de origem empresarial no campo social é que eles
transferem aos projetos sua lógica de gestão de
recursos, de planejamento de ações e, principalmente, a busca da eficiência e resultados
efetivos. Só isso já seria uma contribuição importante para o campo social, que, historicamente, tem pouca experiência em planejamento, gestão, monitoramento e avaliação –
práticas comuns no campo dos negócios.
Nesse ponto, o Brasil ainda carece de maior
volume e maturidade de experiências em filantropia familiar – como é o caso da Fundação
Antonio-Antonieta Cintra Gordinho –, comunitária e independente, que têm o importante
papel de complementar o investimento das
empresas e tratar de temas e estratégias que fogem do padrão corporativo. Uma sociedade civil forte e diversa também necessita de um setor de investidores sociais fortes e igualmente
diversos. Tal desenvolvimento depende tanto
de mudanças culturais como legais, buscando
incentivos e leis que não beneficiem apenas

empresas mas também famílias e comunidades
na organização de sua mobilização social.
Outra área em que o investimento social
privado faz a diferença, junto com toda a sociedade civil organizada, é na continuidade
das políticas públicas. Hoje já há um conjunto
bastante consistente de soluções para os desafios sociais brasileiros. O grande problema
não é tanto o que fazer, mas implementar políticas de longo prazo – que é a única forma de
realmente transformar a sociedade.
A questão é que a rotatividade de governantes provoca uma rotatividade de projetos.
No campo da educação, por exemplo, impressiona a freqüência com que se utiliza a expressão “reforma”, quando o que a educação brasileira precisa hoje é a mesma estabilidade e
priorização que a economia vem recebendo
no mundo todo.
Enquanto as políticas públicas sociais forem vistas como sendo parte do plano político ou estratégia deste ou daquele grupo, enquanto não tiverem qualidade e continuidade,
será muito difícil conseguir mudar a realidade
social do país. Os governos passam, mas a sociedade civil organizada fica. E quanto mais os
empresários e as empresas estiverem envolvidos na construção das políticas sociais, mais
sustentabilidade elas tendem a ter.
FERNANDO ROSSETTI
Secretário-geral do Gife – Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas e presidente do Comitê
Coordenador da Wings – Worldwide Initiatives
for Grantmakers Support
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Apresentação
As instituições sem fins lucrativos – ainda que tenham e vivam de doações de pessoas que
estão vitalmente interessadas nelas – dependem do seu público, dependem do trabalho
voluntário de muita gente, dependem de gente que acredita no país.
Ruth Cardoso, em mensagem de abertura do 1º Fórum Social Ética
e o 3º Setor – Jundiaí, promovido pela FAACG em 2007

I

ngressei na Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho em março de 1989.
Fui eleito conselheiro a convite de d. Antonieta. Nós mantínhamos laços fortes de
amizade e estreita convivência, pois minha
mulher, Maria Thereza, é sua sobrinha-neta.
Aprendi a admirar essa senhora que se despojou de todos os valores materiais para edificar uma extraordinária obra social e atender a
milhares de crianças carentes. Seu trabalho
transcendia o mero assistencialismo, pois sabia e acreditava que a formação dos jovens beneficiava pais e familiares também.
Com a renúncia do sr. Carlos Alberto Pereira, assumi o cargo de vice-presidente em
dezembro de 1998. Cerca de um ano e meio
depois, sr. Vail Chaves – então presidente –
faleceu e foi eleito, para substituí-lo, o ilustre
jurista Egberto Lacerda Teixeira, um homem

brilhante que, nos momentos difíceis da
transição do comando da Fundação, foi um
lutador incansável pela recuperação e conservação dos bens da entidade. Fincadas as
raízes por d. Antonieta, recuperado e mantido o patrimônio por dr. Egberto, assumi a
Presidência em agosto de 2006, cargo que
exerço até hoje.
Inicialmente, a Fundação era um projeto
pessoal de d. Antonieta e dr. Antonio. Depois
do falecimento dele, ela ficou à frente do projeto e subvencionou-o com recursos próprios.
Naquela fase inicial, houve a ligação com os
padres salesianos, que administravam o internato para meninos. Foi o momento fundamental da Fundação, no qual d. Antonieta
plantou os alicerces dessa obra assistencial
única. Aos poucos, com a nova direção, na
ocasião presidida por Egberto Lacerda Teixei7

ra, a Fundação foi se transformando, mudando de atitude.
Nessa segunda fase, procuramos, principalmente, uma integração maior com a sociedade. Concluímos que o internato da Cidade dos
Meninos já não fazia mais sentido – o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe, inclusive –, então extinguimo-lo e recebemos as
meninas para que a entidade se tornasse de
ensino misto. Depois, criamos o ensino semiprofissionalizante para encaminhar ao mercado de trabalho as crianças que saíam aos 14,
15 anos.
Atualmente atendemos a quase 2 mil pessoas direta e indiretamente – através de projetos especiais – e pretendemos implantar o ensino médio profissionalizante. Dessa maneira,
iremos acompanhar as crianças desde os 6
meses, que é a nossa creche e escola de educação infantil, até os 17, 18 anos, fechando assim
o ciclo educacional. Criar, encaminhar, formar esses pequenos cidadãos são movimentos
que se irradiam, pois os alunos transmitem
ensinamentos para a própria família. Acho
que na próxima década não existirá instituição ou empresa que não necessitará – até por
uma questão de sobrevivência – desenvolver
uma ação social. Temos absoluta convicção e
conhecimento do que significa o nosso trabalho dentro de um contexto social de integração, formação de seres humanos.
Temos assistido a muito discurso e pouca
prática, inclusive por parte das autoridades
públicas e da classe empresarial. Essa integração que queremos não se faz apenas com recursos financeiros, mas também com a participação dos empresários, do governo e da

Construção da Cidade dos Meninos. Ao centro,
vê-se o prédio dos dormitórios e refeitório,
por volta de 1970
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população como um todo. Não é dinheiro puro e simplesmente: precisamos que a mão-deobra seja absorvida, que os interessados participem da própria gestão da Fundação, nos
orientando, porque eles sabem das necessidades do mercado de trabalho. Pretendemos nos
valer do magnífico patrimônio imobiliário
que nos foi legado pelos fundadores para buscar parcerias comerciais que contemplem o
benefício de nossos alunos. Vale dizer que privilegiaremos os parceiros com atitudes sociais.
Procuramos transmitir às crianças um modo ético de se encarar a vida. Não há saída para um país que não adquira esses fundamentos básicos – ética ligada a uma formação que
mostre que o individualismo não funciona,
que a corrupção tem que ser combatida, que
as pessoas têm que ser muito mais participativas. A educação vem no bojo disso tudo e
acredito que, se conseguirmos passar uma
parte desses valores para as crianças, iremos
criar gerações melhores e, aos poucos, tudo
vai mudando.
Esse processo de crescimento do terceiro
setor na última década é cultural, um processo educativo de evolução. D. Antonieta desenvolveu um projeto pessoal que deu as raízes
para que as outras gerações, como a nossa,
possam evoluir. O fascinante do terceiro setor
é que ele proporciona ao cidadão comum, que
já viveu seu projeto de vida pessoal, a possibilidade de vivenciar um projeto humanitário
complementar, desfocado das vaidades pessoais e ambições materiais.
Nós, da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, dentro de nossas limitações e
com muita humildade, perseguiremos o que

acreditamos ser a essência do trabalho voluntário, que é procurar fazer o bem com absoluto desprendimento.
Eu vejo d. Antonieta como uma luz que brilha em cada aluno da Fundação. Hoje são milhares formando um verdadeiro farol. Vamos
segui-lo e aproveitaremos os alicerces solidamente plantados para inserir outros jovens na
sociedade. Rogamos a Deus e a d. Antonieta
que nos iluminem.
ISMAR AUGUSTO PROCÓPIO DE OLIVEIRA
Presidente Executivo da Fundação
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Mensagem do Patrocinador

F

iquei extremamente honrado ao ser
convidado para falar sobre a Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho. Primeiro por se tratar de uma entidade que, desde sua criação, em 1957, presta
serviços essenciais para a formação de cidadãos brasileiros. Segundo porque meu pai,
Jorge Queiroz de Moraes, foi um dos conselheiros fundadores da instituição. E, por último, porque segui os passos de meu pai,
não só no setor elétrico brasileiro, mas também na responsabilidade social ao criar a
Fundação Aquarela e, mais tarde, o Rede
Atletismo.
A Fundação Antonio-Antonieta Cintra
Gordinho foi pioneira na arte de formar pessoas. No início, eram apenas 30 crianças. A
elas e a todas as outras que as sucederam foram ensinados princípios básicos de cidadania
como o de ler e escrever. As 30 crianças vira-

ram 100, depois 200, 300 até que, em 2007, a
Fundação atendeu mais de 2 mil pessoas entre
crianças, adolescentes e adultos. A todas elas
foram ensinados direitos. E, a cada uma delas,
foram ensinados deveres.
Desde a época em que meu pai era conselheiro da Fundação, a instituição teve como
meta "educar crianças e adolescentes, cultivar
a prática de valores éticos e morais essenciais
para o desenvolvimento de sua identidade
plena e o exercício da cidadania". E é isso que
ela vem fazendo, mesmo sem saber que um
dia a filantropia de então seria aperfeiçoada a
ponto de tornar-se o grande diferencial de
uma empresa do século XXI. Hoje é impossível que uma empresa privada exista sem desenvolver simultaneamente algum projeto socioeducativo.
O que antes era uma opção, hoje é uma
obrigação para o setor privado de todo o
11

mundo. O chamado terceiro setor cresceu três
vezes mais que o das organizações públicas e
privadas, entre 1996 e 2005, no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), em 2006, a expansão do terceiro setor foi de 215,1% enquanto as organizações públicas e privadas
cresceram 74,8%. Mal sabia o casal Cintra
Gordinho que estava fazendo história quando
criou a Fundação.
Das 930 mil empresas então existentes no
Brasil, 600 mil fizeram doações ou apoiaram
programas estruturados. Segundo o Ipea,
essas ações envolveram o desembolso de
R$ 4,7 bilhões – o equivalente a 0,27% do
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. A
Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho cresceu junto com a necessidade das populações com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e hoje, além de
crianças, ela atende jovens e adultos em suas
seis unidades de ensino.
Além de educação formal, a entidade forma pessoas de nível técnico para que elas tenham um meio de sobrevivência. Alguns
aprendem como transformar o leite em produtos lácteos, outros são qualificados em panificação, há os que fazem opção pela marcenaria, pela informática, pela edificação, pela
moda, enfim, são capacitados para o que gostam e sabem fazer. Com essa infinidade de
trabalho, a instituição tem dado condições de
uma vida melhor às pessoas. Antonieta e Antonio Cintra Gordinho educaram e formaram filhos de muitos outros casais e imortalizaram seu trabalho com a Fundação, que

certamente será ainda mais conhecida depois
da publicação deste livro.
JORGE QUEIROZ DE MORAES JÚNIOR
Presidente do Conselho de Administração
da Rede Energia
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Raízes históricas

N

o começo de 1957, um casal
concretizou um projeto
longamente amadurecido.
Ambos tinham cerca de 60 anos e
provinham de famílias abastadas e
tradicionais de São Paulo. Estavam
casados desde 1922. A memória familiar
registrou que a empreitada teve sua
inspiração no filme Boys Town, de 1938,
que conta a história verídica do padre
Edward Flanagan, fundador de uma
comunidade, nos Estados Unidos,
destinada a crianças abandonadas,
batizada Cidade dos Meninos. A entidade
filantrópica que então se criou – este
era o projeto do casal – tomou de
empréstimo o nome de seus fundadores.

Ao centro, de bengala, Antonio Cintra Gordinho, quando secretário
da Fazenda (1945-1947), ao lado do governador do Estado de São Paulo,
Macedo Soares, em visita ao Monumento às Bandeiras, ainda em construção

Antonieta, ao centro e de óculos, visita a creche do Dispensário São José,
no bairro do Jabaquara, em São Paulo, s/d

Percursos da filantropia no Brasil

A

o criarem a Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, em meados
do século XX, o casal dava prosseguimento a uma secular tradição – que remonta
ao Período Colonial – das camadas privilegiadas da sociedade brasileira de se dedicarem à
filantropia. Naquele período, a assistência aos
pobres e necessitados estava entregue às Santas Casas da Misericórdia. Espalhada pelo Império português, a Misericórdia constituía-se
na mais prestigiosa irmandade religiosa formada por homens brancos. A primeira Misericórdia foi fundada em 1498, em Lisboa, por
obra da rainha regente, D. Leonor – esposa de
D. Manuel I. Na realidade, esta instituição seguia a tradição cristã, presente desde o Período Medieval, das confrarias de caridade. A
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dedicava-se a construir hospitais e a cuidar de pre-

sos, viúvas, órfãos, marinheiros, escravos e
mendigos.
Já no século XVI, as Misericórdias haviam
se disseminado pelo mundo português: Macau, Goa, Luanda, Salvador, Rio de Janeiro e
outras localidades. Nesse amplo espaço geográfico, elas desempenhavam um papel fundamental, ao praticarem a assistência e a filantropia, que não eram desempenhadas pelo
Estado.
No Brasil Colônia, assim como no restante
do Império português, a Santa Casa da Misericórdia era, em grande medida, formada por
homens pertencentes às camadas altas da sociedade, como vice-reis, governadores, vereadores, grandes proprietários de terras e ricos
mercadores. O amplo rol de ações assistencialistas desenvolvidas no Brasil pelas Misericórdias era sustentado por recursos advindos das
19

contribuições dos irmãos, de heranças em dinheiro, terras e escravos, das rendas das propriedades e dos juros proporcionados por empréstimos concedidos. Ao lado de outras
irmandades religiosas, a Santa Casa representava uma das mais relevantes formas de organização social na colônia, tendo grande poder
político e econômico.
As Misericórdias construíram os primeiros hospitais da América portuguesa, onde
médicos residentes, enfermeiras e capelães
atendiam pessoas de todas as origens sociais
e raciais.
Além do tratamento hospitalar, as Misericórdias prestavam outros serviços de destacada importância social. Ofereciam dotes para que viúvas e órfãs pudessem se casar,
contribuindo, assim, para elevar o número de
casamentos na colônia. Davam assistência a
presos, cuidando de sua alimentação, auxiliando-os juridicamente e acompanhando-os
quando condenados. Organizavam, com exclusividade em muitas vilas e cidades, os ritos
fúnebres. E, por fim, acolhiam, por meio da
roda de expostos, crianças órfãs, enjeitadas ou
pobres.
A roda dos expostos, que sobreviveu até
meados do século XX, foi, por muito tempo, a
única forma de assistência à criança desamparada no Brasil. Inventada na Europa medieval,
esta instituição possibilitava a preservação do
anonimato da mãe que não queria ou não podia ficar com seu filho, mas evitava que a
criança fosse abandonada nas ruas, no lixo,
nas portas das casas e das igrejas, morrendo de
frio, de fome ou tornando-se comida de animais, como era comum.

Eloy Chaves, s/d

Antonieta com sua mãe, Almerinda Pereira Chaves,
década de 1910
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Em São Paulo, a Santa Casa de Misericórdia
foi criada, possivelmente, em 1599. Assim como suas similares no restante da colônia, ela
socorria aos doentes, por meio da administração de um hospital, aos pobres, por meio da
oferta de esmolas, e às órfãs, por meio da concessão de dotes. Entretanto, a instituição não
tratava das crianças abandonadas – o que
acontecerá apenas depois da Independência
do Brasil.
Desde o Período Colonial, o abandono de
crianças era um grave problema em São Paulo. Entre 1741 e 1845, 15% das crianças nascidas livres na cidade foram abandonadas. Para
enfrentar essa situação, instalou-se, em 1825,
uma roda de expostos na Misericórdia de São
Paulo, que, então, se localizava na Chácara dos
Ingleses, no Largo da Glória. Em 1884, a roda
mudou de endereço, acompanhando a Misericórdia, que passou a ocupar a área da antiga
chácara do advogado e político Antônio Pinto
do Rego Freitas, no bairro de Santa Cecília,
onde permanece até hoje. A roda de expostos
de São Paulo foi desativada apenas em 1951,
tendo sido a última no país a ser extinta. A Misericórdia de São Paulo criava as crianças deixadas na roda até os seus 7 anos. Quando eles
completavam essa idade, a instituição encaminhava os meninos para o Seminário de Santana e as meninas para o Seminário da Glória.
Durante o Império (1822-1889), o Estado
brasileiro preocupou-se, sobretudo, em evitar
que as crianças abandonadas caíssem na delinqüência (o que, parcialmente, já acontecia),
transformando-se em agentes de desordem
social. A solução seria inculcar nas crianças
valores morais e oferecer-lhes formação pro-

fissional. Assim, o governo imperial propôs
aos presidentes das Províncias a criação de
Asilos de Educandos, que se dedicariam à instrução formal e profissional, promovendo a
capacitação de crianças e jovens para o trabalho em obras públicas e na produção agrícola.
Nesse período, as ordens religiosas continuaram a exercer um papel importante na
fundação de asilos e orfanatos. Os salesianos
estabeleceram Liceus de Arte e Ofícios voltados para crianças abandonadas. Por meio deles, pretenderam prevenir e emendar vícios e
infrações, proporcionando ensino profissional
e remunerado. A Ordem de São Carlos criou
estabelecimentos para filhos de imigrantes europeus órfãos e desamparados, como o Orfanato Cristóvão Colombo, em São Paulo.
Além daquelas mantidas por congregações
religiosas, no Estado de São Paulo funcionavam também instituições assistencialistas
criadas pelo empresariado. Nelas ministravase ensino profissionalizante para filhos de
operários e trabalhadores do comércio.
Nos últimos anos do Império, a questão
da infância desamparada agravou-se, sobretudo nas grandes cidades do país. A urbanização, a industrialização e o empobrecimento das classes populares transformaram
crianças e jovens em trabalhadores em oficinas e fábricas. Como nem todos conseguiam
ocupação no setor produtivo, crescia o número de meninos e meninas que se dedicavam ao roubo, ao furto, à prostituição e à
mendicância para garantir a própria subsistência e a de sua família.
Em São Paulo, o governo viu-se obrigado a
fundar, em 1902, uma instituição – o Instituto
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(Funabem), encarregada de formular e implementar em cada Estado uma política integrada de assistência à infância. Ainda que a intenção declarada da nova instituição fosse
valorizar a educação em vez da repressão na
recuperação dos jovens infratores, o tratamento dispensado pelo Estado permaneceu
marcado pela violência e estigmatização.
A redemocratização do país favoreceu as
propostas defendidas por setores da sociedade
civil para que o paradigma de assistência às
crianças e jovens se alterasse. A Constituição
Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) consagraram a defesa da
infância como uma das prioridades do Estado.
A nova legislação pretendeu garantir o exercício de uma cidadania plena por crianças e jovens, assegurando-lhes educação, alimentação,
lazer, saúde e proteção contra maus-tratos. Ao
mesmo tempo, procurou-se evitar o internamento, erigindo um modelo de atendimento
descentralizado e em meio aberto.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em
vigência desde 1990, atribuiu um papel central ao Estado na proteção à infância, responsabilizando-o pela orientação e supervisão das
ações com este fim. Mas, ao mesmo tempo,
possibilitou ao chamado “terceiro setor” a
atuação direta no atendimento às crianças e
jovens desamparados.
A trajetória do terceiro setor no Brasil reporta-se à década de 1970, quando ainda vigorava a ditadura militar, e uma parte expressiva
da sociedade civil mobilizava-se para reivindicar direitos de cidadania por meio de organizações não-governamentais (ONGs). Nesse
período, é inegável a contribuição dessas enti-

Disciplinar – especialmente destinada ao recolhimento das crianças e jovens delinqüentes. Até então, muitos dos meninos presos pela polícia eram levados para as delegacias,
onde passavam uma ou duas noites encarcerados ao lado de adultos.
No Instituto Disciplinar, a tônica da terapêutica ministrada às crianças e aos jovens internados era o trabalho, especialmente o agrícola. A regeneração de meninos e meninas
viria também com o inculcamento de valores
morais e cívicos. Entretanto, o programa da
instituição não previa o ensino religioso, observando a laicidade do Estado republicano.
Os meninos recebiam instrução militar, aprendendo a manejar armas e submetendo-se a
exercícios de combate. Assim, criava-se uma
reserva de soldados para a pátria. O instituto se
incumbia da educação dos internos, embora
fosse comum que de lá saíssem semi-analfabetos. Os jovens cumpriam uma dura jornada.
No inverno, acordavam às 5h30 da manhã, tomavam banho frio e rumavam para o trabalho.
No verão, levantavam-se às 5 horas.
Ao longo do período republicano, intensificou-se a presença do Estado na problemática
das crianças abandonadas e infratoras. Leis,
órgãos públicos e planos de ação foram criados. Em 1927, surgiu o primeiro Código de
Menores. Em São Paulo, o interventor Ademar
de Barros organizou, durante o Estado Novo
(1937-1945), o Serviço Social de Menores
Abandonados e Delinqüentes. Em 1954,
abriu-se o Recolhimento Provisório de Menores, vinculado ao Juizado de Menores.
Na década seguinte, o regime militar criou
a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor
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dades na construção da democracia no país,
ampliando os canais de participação popular.
Na década de 1990, a participação das ONGs
na vida social cresceu enormemente, por meio
de parcerias com o Estado. A partir de então, a
ênfase de sua atuação passou da demanda pela ampliação de direitos civis, políticos e sociais para a prestação de serviços (é por conta
disto que alguns especialistas vêem semelhanças entre as ONGs e as instituições assistencialistas do início do século XX). Paralelamente,
desenvolvia-se a crise do Estado de Bem-Estar,
acompanhada de profundos cortes nos gastos
públicos com a proteção social. Foi nesse contexto que pesquisadores norte-americanos e
europeus utilizaram, pela primeira vez, o termo terceiro setor, para distinguir o governo
(primeiro setor), o mercado (segundo setor) e
as organizações prestadoras de serviços (terceiro setor), com características dos outros
dois setores. Essas organizações se distinguiriam do setor privado por não visarem ao lucro e atenderem, de alguma maneira, a interesses coletivos. A maioria das organizações
que atuam no terceiro setor o faz por meio de
parcerias com o Estado, obtendo verbas ou
isenções de impostos em troca do oferecimento de serviços assistenciais.

Dirigentes da Cidade dos Meninos, 1975
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A cidade de Jundiaí

D

esde a sua origem, a Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho
centralizou suas ações na cidade de
Jundiaí, com a qual o casal fundador mantinha fortes laços familiares e econômicos. Eloy
Chaves, pai de Antonieta Chaves Cintra Gordinho, transferiu-se para Jundiaí em 1897, a
fim de assumir um cargo de promotor público. No ano seguinte, casou-se com Almerinda
Mendes Pereira. Ela era filha de um influente
militar da cidade, o major Antônio Mendes
Pereira, e de Ana Rita Pereira Mendes – primos entre si e descendentes de uma tradicional família da cidade paulista de Itu. Eloy
Chaves logo abandonou a promotoria para se
dedicar à política, tornando-se vereador e presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. Paralelamente à carreira política, ele desenvolveu
uma importante trajetória como empresário,

destacando-se como um dos pioneiros do setor elétrico paulista.
Para compreender a origem de Jundiaí é
preciso lembrar que, no século XVII, a ocupação do interior de São Paulo ocorreu paralelamente à organização das bandeiras de aprisionamento indígena e busca de metais preciosos
pelo sertão. Há algumas histórias a respeito
dos primeiros fundadores, mas a versão mais
aceita é a de que Jundiaí foi fundada, em 1639,
pelo bandeirante Rafael de Oliveira e sua segunda esposa, Maria Cordeiro, então moradores da Vila de São Paulo, que se deslocaram
para o sertão com toda a sua família e “gente
forra”, ocupando a Serra do Japi.
Com a descoberta de ouro em Minas Gerais e
Goiás, na segunda metade do século XVII, houve uma corrida da população de outras áreas e
até mesmo de estrangeiros para essa região,
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provocando a ocupação e a intensificação das
atividades econômicas dos locais que eram caminhos para as minas. A abertura do “Caminho Novo de Goiaz”, que ligava São Paulo às regiões mineradoras, promoveu um impulso ao
desenvolvimento de Jundiaí, que se tornou Vila Formosa de Nossa Senhora do Desterro de
Jundiaí, em 1655. Nessa época, a economia de
Jundiaí era baseada na agricultura de subsistência – com o cultivo de milho, feijão, amendoim, arroz e algodão – e na criação de gado,
suínos e eqüinos para o comércio e fornecimento de mantimentos e animais para as tropas que iam em direção às áreas mineradoras.
Muitos habitantes de Jundiaí eram tropeiros, os
principais responsáveis pelo transporte e abastecimento das regiões do interior até a chegada
da ferrovia, na segunda metade do século XIX.
Com os estímulos dados pelo governo de
Morgado de Mateus, no século XVIII, as vilas
de Sorocaba, Piracicaba, Mogi-Guaçu e Jundiaí, ficaram conhecidas como o “quadrilátero
do açúcar”, por conta da instalação de fazendas de cana para a produção de açúcar e cachaça. A mão-de-obra utilizada nessas fazendas era a negra escrava.
No século XIX, as fazendas canavieiras passaram a produzir café, cujas mudas chegaram a
Jundiaí ainda no final do século XVIII. Na fase
da economia cafeeira, Jundiaí tornou-se cidade
(28 de março de 1865) e passou por grandes
transformações, vendo o desaparecimento do
trabalho dos tropeiros e a chegada da ferrovia,
com a construção da Estrada de Ferro SantosJundiaí, em 1867. Nessa época, a mão-de-obra
utilizada nas plantações de café ainda era predominantemente escrava, mas já se começava a
incentivar o trabalho livre de imigrantes euro-

peus. Em 1854, existiam em Jundiaí quatro fazendas de café com mão-de-obra mista – escrava e livre –, que contavam com 235 imigrantes.
Essas fazendas eram de propriedade de Antonio Queirós Teles, futuro Barão de Jundiaí, Joaquim Benedito de Queirós Teles, futuro Barão
de Japi, e Antonio Pereira Guimarães. Com a
crise econômica provocada pela grande produção de café e a baixa dos preços do produto no
mercado internacional, no início do século XX,
a lavoura cafeeira cedeu espaço ao cultivo de
outros gêneros agrícolas, como milho e feijão, e
à criação de gado, destinado não só ao consumo próprio e ao transporte mas também à venda, sobretudo de seus derivados.
Nas primeiras décadas do século XX, Jundiaí
conheceu um importante desenvolvimento industrial. Para isto, contribuíram tanto a disponibilidade de capitais acumulados na cafeicultura quanto a existência da ferrovia. As fábricas
que se instalaram na cidade eram, especialmente, têxteis e de cerâmica. Na industrialização de
Jundiaí a atuação empresarial de Eloy Chaves
mostrou-se fundamental, pois ele foi um dos
responsáveis pela implantação da energia elétrica na cidade, a partir de 1905. Nesse ano, ao lado de Edgard Egídio de Souza e Adalberto Queirós Teles, Eloy Chaves fundou a Empresa Luz e
Força de Jundiaí. Com o passar dos anos, ele
tornou-se um dos principais empresários privados do setor de energia elétrica no país. Comprou companhias já existentes, como a Empresa
Força e Luz de Mogi Mirim, e fundou outras,
como a Empresa Elétrica de Andradina. Também foi proprietário de usinas hidrelétricas –
em funcionamento em cidades do interior de
São Paulo, como Limeira e Pirassununga – e termelétricas – uma destas localizada em Jundiaí.
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Antonio e Antonieta no dia de seu casamento, 9 de março de 1922

Antonio e Antonieta

A

o fundar a entidade filantrópica, Antonio Cintra Gordinho já era uma figura de expressão tanto no mundo
empresarial quanto no meio político. Natural
de Limeira, Estado de São Paulo, ele nasceu
em 1893. Era filho do coronel Antonio Gordinho Filho e de Leonidia Cintra Gordinho. Seu
pai foi um dos fundadores da Empresa Elétrica Bragantina. Na década de 1920, Gordinho
Filho tornou-se o maior acionista dessa empresa, concessionária de energia nas cidades
de Bragança Paulista e Atibaia. Nesse período,
a família Cintra Gordinho já era proprietária
de várias indústrias no Estado de São Paulo.
Antonio Cintra Gordinho bacharelou-se
pela Faculdade de Direito de São Paulo. Também se formou pela Escola de Comércio Álvares Penteado. Cintra Gordinho fundou, em
Jundiaí, a S.A. Gordinho Braune Indústrias de

Papel, pioneira na indústria nacional de celulose. A fábrica, denominada “Ermida”, tinha
capacidade para produzir 12 toneladas por dia
de papel destinado ao serviço de escrituração.
E a energia que movia seu maquinário vinha
da Empresa Elétrica Bragantina.
Importante marco na trajetória pública de
Antonio Cintra Gordinho foi a presidência da
Associação Comercial de São Paulo (ACSP),
tradicional associação patronal instituída em
1894 por comerciantes, industriais e fazendeiros. Embora tenha apoiado a Revolução de
1930, a ACSP logo se distanciou do governo
de Getúlio Vargas. A partir dessa data, o governo dos Estados passou a ser exercido por interventores indicados pelo presidente da República. A crise entre a burguesia paulista e
Vargas foi desencadeada pela nomeação, ainda
em novembro de 1930, do “tenente” João Al27

berto Lins de Barros para a interventoria em
São Paulo. Fazendo coro a outras entidades
patronais e aos partidos políticos, a ACSP
opôs-se a João Alberto e mobilizou-se “por
um governo civil e paulista”. Em maio de
1931, um grande número de filiados entregou
à ACSP uma representação em que classificava o governo Vargas de “discricionário”. No
documento, os signatários pediam à associação, “um dos órgãos mais legítimos e autorizados das classes conservadoras”, que se engajasse na luta pela reconstitucionalização, com
base numa nova lei eleitoral e na convocação
“de uma Constituição em moldes liberais”.
Aderindo ao movimento constitucionalista, a ACSP integrou a Frente Única Paulista,
formada em fevereiro de 1932. A frente reuniu
partidos políticos paulistas (os até aquele momento adversários Partido Republicano Paulista – PRP – e Partido Democrático – PD), associações de classe e entidades cívicas, como a
Liga de Defesa Paulista. Sua bandeira era a
volta do regime constitucional no país e a restauração da autonomia de São Paulo em relação ao governo federal.
Quando a Revolução Constitucionalista foi
deflagrada, em julho de 1932, a ACSP dedicou-se a arrecadar donativos e a organizar o
fornecimento de equipamentos militares aos
combatentes paulistas. Com a derrota do movimento, em setembro de 1932, o presidente
da ACSP, Carlos de Souza Nazaré, foi preso e
enviado para o Rio de Janeiro, de onde partiu
para o exílio, em Lisboa.
Foi justamente no contexto da derrota do
movimento constitucionalista que Antonio
Cintra Gordinho assumiu, em 1933, a direção

da ACSP (onde permaneceu até o ano seguinte). Nesse período, a associação teve um papel
central na articulação da Chapa Única por São
Paulo Unido, que visava à disputa das eleições
para a Assembléia Nacional Constituinte,
marcadas para maio de 1933. Esta frente política compunha-se, além da própria ACSP, do
PRP, do PD, da seção paulista da Liga Eleitoral
Católica (LEC) e da Federação dos Voluntários Paulistas. Ao participar da Chapa Única, a
ACSP defendeu não apenas os interesses dos
comerciantes paulistas mas também dos industriais e dos fazendeiros. Ao longo dos trabalhos da frente, ficou decidido que cada uma
das cinco organizações que dela faziam parte
indicaria dez nomes a uma comissão que se
encarregaria de selecionar os 22 candidatos
que concorreriam às eleições de maio em nome da Chapa Única. Essa comissão de seleção
foi presidida por Antonio Cintra Gordinho. A
Chapa Única alcançou indiscutível vitória,
elegendo 17 deputados contra cinco parlamentares vinculados ao interventor paulista
Valdomiro Lima (e, portanto, alinhados ao
governo Vargas).
Em 1945, Antonio Cintra Gordinho tornou-se secretário da Fazenda de São Paulo,
nomeado pelo interventor do Estado, José
Carlos de Macedo Soares – que, na década seguinte, faria parte do Conselho Fundador da
Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho. À derrubada de Vargas pelo Exército, em
outubro de 1945, seguiu-se a entrega do governo do país a José Linhares, presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF). Linhares
substituiu os interventores federais nos Estados e nomeou, a pedido do general Eurico
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Gaspar Dutra, Macedo Soares para a interventoria de São Paulo. Macedo Soares permaneceu no cargo até março de 1947, quando
passou o posto ao governador eleito Ademar
de Barros.
De sua parte, Antonieta Chaves Cintra
Gordinho, em 1957, cumprira uma longa trajetória na filantropia. Nascida em Jundiaí, no
ano de 1900, era filha de Eloy de Miranda
Chaves e Almerinda Pereira Chaves. Casou-se
com Antonio Cintra Gordinho em 1922. Na
Revolução Constitucionalista de 1932, Antonieta trabalhou como voluntária na ajuda aos
soldados paulistas que iam para o front, preparando comida na Casa do Soldado e fazendo roupas para os feridos do Hospital Emílio
Ribas, na oficina de costura organizada por
sua mãe. No mesmo período, contribuiu com
a “Campanha do Ouro para o Bem de São
Paulo”, pelo que recebeu um diploma de benemerência. Iniciada em agosto de 1932 e administrada pela ACSP, a “Campanha do Ouro”
fez parte do esforço de guerra paulista, e era
destinada a angariar fundos que sustentassem
o enfrentamento às tropas federais.
No começo da década de 1930, Antonieta
Chaves Cintra Gordinho ingressou na Liga
das Senhoras Católicas, logo sendo designada
Diretora Voluntária do Dispensário São José.
Assumiu as despesas de construção de algumas das novas instalações da entidade destinadas à filantropia e, em 1947, foi eleita, por
unanimidade, primeira vice-presidente da
instituição. Nos anos seguintes, prosseguiu no
campo assistencial, auxiliando na construção
de creches e do prédio da Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários (Afesu)

– ligada à organização católica Opus Dei –, e
na implantação de serviço odontológico gratuito para o Grupo Escolar Rafael de Oliveira,
localizado na fábrica de papel de sua família.
Em 1975, Ano Internacional da Mulher,
Antonieta recebeu um certificado de apreciação “pelos relevantes serviços prestados à família através da educação do menor”, concedido pelo Clube Soroptimista de São Paulo,
ligado à Federação Soroptimista das Américas
que, fundada em 1921, na Califórnia (Estados
Unidos), atua mundialmente e reúne mulheres dirigentes de empresas. Em 1985, foi homenageada pelo Womans’ Club de São Paulo,
com o título de Mulher do Ano.
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Antonieta Chaves, por volta de 1910

Antonio e Antonieta, década de 1940

O Conselho Fundador

V

ários homens dos quais se cercaram
Antonio e Antonieta, na organização da entidade filantrópica, estavam ligados ao casal por laços familiares, como Antonio Gordinho Filho e Eloy de
Miranda Chaves, pais, respectivamente, de
Antonio e de Antonieta. Havia, também, figuras ilustres, de projeção nacional, como José
Carlos de Macedo Soares e Waldemar Ferreira. Os conselheiros fundadores dedicavam-se
aos negócios, à medicina ou às carreiras jurídicas (advocacia e magistratura). Dentre os
médicos, estava Jayme Rodrigues, fundador
da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Dentre
os juristas, estava Mário Guimarães, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo
e, posteriormente, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
Uma boa parte dos conselheiros também

militava na política, tendo a experiência comum de ter participado da Revolução
Constitucionalista de 1932. Ademais, vários
deles provinham de famílias paulistas tradicionais, como o médico Antônio Carlos Pacheco e Silva, professor da Universidade de
São Paulo (USP) e descendente de Joaquim
Ferreira Penteado, o Barão de Itatiba, e de
Bento de Lacerda Guimarães, o Barão de
Araras.
Além de Antonio e Antonieta, o Conselho
Fundador era formado por: Antonio Gordinho Filho, Antônio Carlos Pacheco e Silva,
Antônio Loureiro, Egberto Lacerda Teixeira,
Eloy de Miranda Chaves, Francisco de Palma
Travassos, Germano Pedro Braune, Jayme Rodrigues, João Mendonça Cortez, Jorge Queiroz de Moraes, José Carlos de Macedo Soares,
José de Aranha Pereira, Leônidas Lopes de
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Oliveira, Mário Cintra Gordinho, Mário Guimarães, Pedro Lemos Nogueira, Vail Chaves e
Waldemar Martins Ferreira.
Egberto Lacerda Teixeira nasceu em
Campinas em 1919. No ano de 1942, formou-se pela Faculdade de Direito da USP.
Em seguida, partiu para os Estados Unidos,
cursando a Universidade de Michigan, em
Ann Arbor. Nesta, obteve, em 1945, o título
de master in law. De volta ao Brasil, tornouse redator da Revista do Direito Mercantil,
dirigida por Waldemar Ferreira – também
membro do Conselho Fundador. Ao mesmo
tempo, foi chefe do Departamento Jurídico
da Ford Brasil S.A. Mais tarde, fundou seu
próprio escritório de advocacia, que representava, no Brasil, os interesses do Grupo
Nelson Rockefeller. Entre 1954 e 1956, foi
professor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Foi, ainda, auxiliar de
ensino na cadeira de Direito Comercial da
Faculdade de Direito da USP e consultor jurídico da Câmara Americana de Comércio
Brasil-Estados Unidos. Escreveu diversos livros jurídicos, como Do cheque no direito
comparado interamericano, Das sociedades
por quotas de responsabilidade limitada, Das
sociedades anônimas no direito brasileiro e
Sociedades limitadas e anônimas no direito
brasileiro.
Natural de Pindamonhangaba (Estado de
São Paulo), onde nasceu em 1875, Eloy de
Miranda Chaves passou parte de sua infância
no exterior, pois seu pai, o coronel José Guilherme de Miranda Chaves, serviu como diplomata no Peru e no Equador. Em 1896, bacharelou-se pela Faculdade de Direito de São

Paulo. Assim que se fixou em Jundiaí, fundou
o Colégio Santo Antônio, do qual foi diretor
e professor. Eloy Chaves ingressou na política partidária pelas mãos do tio de sua esposa, o major Boaventura Mendes Pereira, chefe do Partido Republicano Paulista (PRP) em
Jundiaí. Na década de 1900, exerceu dois
mandatos como deputado federal, eleito pela
legenda do PRP. Entre 1913 e 1919, foi secretário estadual do Interior e também de Segurança Pública nos governos de Rodrigues Alves e Altino Arantes. De volta à Câmara dos
Deputados, Chaves apresentou o projeto de
lei mais célebre de sua carreira parlamentar.
Tendo nos funcionários da Companhia Paulista de Estrada de Ferro de Jundiaí e Itatiba
um importante eleitorado, propôs uma lei
previdenciária para os ferroviários. Aprovada
pelo Congresso Nacional e sancionada pelo
presidente Artur Bernardes, no início de
1923, a lei criava, em cada uma das empresas
ferroviárias do país, uma caixa de aposentadoria e pensões para os seus empregados. A
partir de então, os ferroviários tinham direito à aposentadoria por tempo de serviço ou
invalidez, auxílio-funeral, atendimento médico e pensão para seus familiares, em caso
de morte. Com a Revolução de 1930, Eloy
Chaves deu por encerrada sua carreira política e passou a se dedicar estritamente à iniciativa privada. Além de empresário do setor
elétrico, Eloy Chaves foi agricultor e criador
de gado, tendo sido grande proprietário de
terras.
Jayme Rodrigues nasceu em Jundiaí (SP),
em 1909, mudando-se para a capital ao ingressar na Faculdade de Medicina de São
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Da esquerda para a direita, o casal Aracy e Jorge Queiroz de Moraes, ao lado de Antonio e Antonieta, s/d

Antonieta Chaves Cintra Gordinho ao centro. À esquerda, o casal Isabel e Vail Chaves e à direita o casal
Odila e dr. Jayme Rodrigues (membro do Conselho Fundador da FAACG), década de 1980

Barbosa à Presidência da República. Como
também era empresário, Macedo Soares tornou-se, em 1923, presidente da Associação
Comercial de São Paulo (ACSP). No final da
década de 1920, apoiou a campanha da Aliança Liberal e, em seguida, participou da Revolução de 1930. Entre 1934 e 1937, Macedo Soares foi o chanceler do governo de Getúlio
Vargas. No início de 1937, deixou o Ministério das Relações Exteriores e assumiu o da
Justiça, do qual se demitiu nas vésperas do
golpe do Estado Novo. Com a redemocratização do país, em 1945, foi nomeado interventor federal em São Paulo, cargo que exerceu
até 1947. No final de 1955, Macedo Soares
voltou a ser nomeado chanceler pelo presidente interino, Nereu Ramos. Ao ser empossado, no ano seguinte, Juscelino Kubitschek
manteve-o no posto.
Figura que alcançou grande projeção política, Waldemar Martins Ferreira nasceu em
Bragança Paulista, em 1885. Em 1908, bacharelou-se pela Faculdade de Direito de São
Paulo. Iniciou a carreira de advogado na sua
cidade natal. Em 1920, tornou-se professor de
direito comercial da faculdade onde se formara. Foi um dos fundadores, em 1926, do
Partido Democrático (PD) – organizado para
fazer oposição ao PRP, agremiação que dominou a política paulista durante a República
Velha (1889-1930). Waldemar Ferreira apoiou a Revolução de 1930 e, em 1932, foi secretário estadual de Justiça na interventoria Pedro de Toledo, que havia sido nomeado
interventor federal em São Paulo, numa tentativa de Vargas de apaziguar a crise política
que antagonizava os “tenentes” e a oligarquia

Paulo. Em 1933, efetivou-se como médico do
Hospital Beneficência Portuguesa e, no mesmo ano, concluiu seu doutorado. Trabalhou
também no Hospital Sorocabana e na Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo. Em 1968
foi convidado pelo prefeito de Jundiaí, Pedro
Fávaro, a fundar a Faculdade de Medicina de
Jundiaí, da qual foi seu primeiro diretor,
cumprindo as funções voluntariamente, segundo sua vontade. Posteriormente, foi eleito, por vários mandatos, vice-presidente do
Hospital Beneficência Portuguesa.
Médico diplomado pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, Jorge Queiroz
de Moraes nasceu em Jundiaí, no ano de
1899. Após se formar, passou uma temporada na Europa (Alemanha e França) e outra
nos Estados Unidos, especializando-se.
Exerceu a presidência da Legião Brasileira
de Assistência e a vice-presidência da Previdência Médica. Além disso, foi membro de
várias associações científicas, como a Academia Nacional de Medicina, a Sociedade de
Medicina e Cirurgia de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi diretor da
Creche Baronesa, em Limeira (Estado de
São Paulo), assim como editor da revista
Maternidade e Infância. Publicou livros, como Contribuição da Legião Brasileira de Assistência na Proteção à Maternidade e à Infância em São Paulo.
Filho de uma família de grande prestígio
cultural e político, José Carlos de Macedo Soares nasceu em São Paulo, em 1883. Formado
pela Faculdade de Direito de São Paulo em
1905, engajou-se, pouco depois, na Campanha Civilista, apoiando a candidatura de Rui
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paulista. Apesar de sua oposição à eclosão do
movimento armado, Pedro de Toledo tornouse o chefe civil do levante e, com a vitória das
forças legalistas, foi deposto do governo de
São Paulo, partindo para o exílio em Lisboa.
Da mesma forma, Waldemar Ferreira, que havia se engajado na Revolução Constitucionalista, também seguiu para Lisboa, retornando do exílio em 1934. No mesmo ano,
elegeu-se deputado federal pelo Partido
Constitucionalista de São Paulo. Durante o
Estado Novo, destacou-se como membro da
oposição liberal a Getúlio Vargas, tendo sido
fundador da União Democrática Nacional
(UDN), em 1945. Entre 1952 e 1955, voltou a
ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, pela legenda da UDN. Foi autor de diversos livros jurídicos, relativos, sobretudo, ao
direito comercial.
Nascido em 1899, Vail Chaves, único irmão de Antonieta, teve importante atuação
no setor privado. Por um longo período (entre 1937 e 1980), exerceu a presidência do
Banco Comind (Banco de Comércio e Indústria do Estado de São Paulo S.A.), do qual
Eloy Chaves era um dos principais acionistas.
Participava junto com seu pai da administração de outros negócios, como a Central Elétrica de Rio Claro, onde assumiu o cargo de
superintendente, tendo permanecido na empresa durante 35 anos. Atuou como voluntário da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo a partir de 1970, auxiliando no seu gerenciamento. Ao iniciar suas ações na entidade, ocupava a graduação de “irmão protetor”.
Em 1993, foi eleito pela irmandade “irmão
mesário”, designação dada àqueles que ocu-

pam a mesa administrativa da Santa Casa, tomando importantes decisões quanto ao seu
rumo administrativo.
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Irmãs cuidam das roupas e lençóis dos garotos,
na Cidade dos Meninos. Elas eram as únicas pessoas
do sexo feminino dentro da instituição 1973

Primeira turma de 30 alunos da Cidade dos Meninos 1973

Prédio dos dormitórios e refeitório 1973

Garotos visitam o pomar da Cidade dos Meninos 1973

As primeiras décadas da Fundação
Antonio-Antonieta Cintra Gordinho

O

primeiro estatuto da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho
(FAACG) listava do seguinte modo
os seus objetivos:
a.) prestar assistência à criança desamparada desde sua vida pré-natal até a idade em
que possa ingressar na sociedade preparada
para a luta pela vida; b.) instalar, manter e
desenvolver creches e clínicas pré e pós-natal; c.) ministrar bolsas de estudos para as
crianças que terminarem seus cursos preliminares e se mostrarem aptas para os cursos
técnicos, científicos ou universitários; d.) colaborar com as associações, institutos e departamentos de proteção à criança desamparada, a juízo de sua direção e na medida de
seus recursos.
Nos seus primeiros anos de funcionamento, a FAACG limitou-se a apoiar iniciativas de

outras entidades que atendiam à infância desamparada. A Fundação já contava com um
sólido patrimônio, constituído de dinheiro e
ações – de bancos, de indústria e de empresas
de transporte ferroviário e energia – doados
por Antonio e Antonieta. Pouco depois de
criada a Fundação, Antonio Cintra Gordinho
adoeceu, falecendo em 1966.
A partir de então – e durante 30 anos –, Antonieta voltou-se intensamente à Fundação,
aplicando-se em ampliar sua atuação. Em
1973, foi inaugurada a Cidade dos Meninos,
ocupando a área de uma fazenda em Jundiaí
que pertencia à fundadora. Por muito tempo,
a Cidade dos Meninos funcionou como um
internato masculino. As crianças ingressavam
aos 7 anos e lá permaneciam até os 18. Recebiam educação formal e ensino religioso, praticavam esportes e cultivavam hortas. Volta38

vam para a casa de seus pais apenas nos finais
de semana.
Antonio e Antonieta eram muito religiosos.
A proximidade do casal em relação à Igreja
Católica refletiu-se na presença marcante de
freiras e padres nas décadas iniciais da Fundação. As crianças e jovens assistidas eram
educadas sob os preceitos da fé cristã. Os internos da Cidade dos Meninos assistiam à
missa todos os dias. Durante a semana – no
período anterior à construção da capela –, a
missa era celebrada antes das aulas, numa pequena sala próxima ao refeitório. A manutenção do internato era feita por algumas freiras,
que limpavam as suas instalações, preparavam
as refeições e lavavam as roupas dos meninos.
Por algum tempo, a Cidade dos Meninos
foi dirigida por salesianos, tendo o padre Guerini Sartori à sua frente. Descrito pelos antigos
alunos como um homem justo e rigoroso, o
padre Sartori era muito cioso de sua tarefa de
catequizar os meninos. Na sua época, os internos, antes de voltarem para casa, tinham de
demonstrar que haviam estudado religião. Os
que não passavam na “prova” permaneciam
na Cidade durante o final de semana. Por outro lado, os alunos aplicados eram recompensados com um acampamento em que o padre
Sartori preparava sua famosa sopa de tomate.
Em 2001, a Cidade dos Meninos deixou de
ser um internato, mas manteve todas as suas
atividades educacionais e adotou o modelo de
escola em tempo integral. E, em 2002, passou
a aceitar meninas como alunas, transformando-se na Cidade dos Meninos e Meninas.
Atualmente, estão instalados na Cidade
dos Meninos e Meninas a Escola Antonio

Cintra Gordinho e o Centro de Educação Tecnológica Eloy Chaves (Cetec), que foi inaugurado solenemente em 2002, com a presença de Lúcia Alckmin, esposa do governador
do Estado à época, Geraldo Alckmin. A escola destina-se ao ensino fundamental e o Cetec
oferece ensino profissionalizante em várias
áreas (informática, edificações e restauro, eletrotécnica, panificação e confeitaria, marcenaria e elétrica e eletrônica) para jovens e
adultos.
Em 1981, a FAACG inaugurou sua segunda
unidade. Tratava-se da creche (hoje Creche e
Escola de Educação Infantil) Almerinda Pereira Chaves – uma homenagem à mãe de Antonieta. Ao criar a creche, a fundadora procurou
uma ordem de freiras para cuidar das crianças
de 6 meses a 6 anos que lá seriam atendidas.
Para selecionarem as crianças, as freiras visitavam suas famílias, para averiguar quais tinham mais necessidade daquela assistência.
Atualmente, o critério de admissão à creche é
socioeconômico, mediante avaliação realizada
pelo serviço social e conhecimento da dinâmica familiar.
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Refeitório da Cidade dos Meninos, 1973

Cozinha das Cidades dos Meninos à época da inauguração.
As freiras eram responsáveis pelas refeições e limpeza do internato, 1973

Cidade dos Meninos recém inaugurada, 1973

Portão de entrada da Cidade dos Meninos visto de dentro, 1973

A FAACG no contexto
do terceiro setor

A

o ingressar na esfera do terceiro setor, a FAACG modernizou-se. Estabeleceu uma linha pedagógica unificada para suas unidades, aboliu o regime de
internamento, profissionalizou sua gestão,
tornou o ensino religioso ecumênico e aproximou-se de outras entidades de assistência.
Em 1999, a FAACG obteve a sua terceira
unidade – a Talita Kum –, ao incorporar um
abrigo de meninas que havia sido construído
por Antonieta Chaves Cintra Gordinho com
recursos próprios. O abrigo ficava numa área
contígua ao convento das Irmãs Carmelitas,
que o administravam. O nome Talita Kum foi
sugerido pela Irmã Daniela – pioneira do
projeto – e se refere a uma passagem bíblica,
na qual Cristo ressuscita uma menina. Em
1996, a instituição atendia a 28 meninas, de 7
a 14 anos.

Segundo relatório de 2000, a Casa “terá como objetivo a formação humana e cristã das
meninas, principalmente as mais carentes, procurando, através de orientação, apoio e cursos,
dar condições de torná-las capazes de assumir
na sociedade as suas responsabilidades”.
Aos poucos, a unidade foi deixando de funcionar como internato – paralelamente, a administração da Casa foi profissionalizada,
com a contratação de voluntários e novos funcionários – e, finalmente, em 2003, o internato foi extinto, dando lugar a oficinas pedagógicas, que incluem apoio escolar e aulas de
inglês, música, artesanato, informática, dança,
teatro, reciclagem e outros. Atualmente, a Talita Kum funciona como uma casa aberta à comunidade, oferecendo formação profissionalizante e cultural a meninas que tenham entre
10 e 16 anos.
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A quarta unidade da Fundação – o Núcleo
Comunitário Jardim Novo Horizonte – foi
inaugurada em 2000. O lugar escolhido para
sua instalação é vizinho à Cidade dos Meninos
e Meninas e é nele em que a maioria dos alunos da instituição mora. Esse bairro da periferia de Jundiaí – também conhecido como
Varjão – nasceu, na década de 1980, de uma
ocupação irregular de terras, ao longo de um
trecho da antiga Estrada de Ferro Sorocabana.
Hoje, a população do bairro é de 14 mil pessoas. A criação do Núcleo Comunitário respondeu tanto ao objetivo de oferecer assistência às famílias dos alunos da Cidade dos
Meninos e Meninas quanto ao de estabelecer
vínculos com a comunidade local.
No seu início, a unidade ofereceu cursos de
culinária e ginástica feminina. A partir de
2002, os dois cursos foram substituídos pelas
oficinas de reforço escolar (da 1ª à 4ª séries) e
capoeira. Atualmente, o Núcleo atende crianças, adolescentes e adultos, distribuídos nas
oficinas educacionais: reforço escolar, capoeira, futebol (masculino e feminino), moda, artesanato, ginástica, violão e música. As
atividades da unidade incluem também biblioteca, brinquedoteca e palestras sobre assuntos de interesse da comunidade. A FAACG
pretende, futuramente, implantar o projeto
chamado “Parque da Vida”, que será construído em uma das áreas do bairro e deverá considerar a instalação de uma creche e ampliação das oficinas.
Em 2002, a FAACG passou a desenvolver
atividades em outra unidade, a Fazenda Ermida. Em parceria com o Senai de Belo Horizonte e a Prefeitura Municipal de Santana de Par-

naíba, a Fundação realizou o Projeto Oficina
de Artes e Ofícios – Preservação e Restauração
de Bens Históricos, destinado à formação profissional de jovens e que originou o primeiro
curso de Edificação e Restauro da entidade.
A Fazenda Ermida pertenceu aos pais de
Antonieta Chaves Cintra Gordinho. Sua história entrelaça-se com a de Jundiaí. Ela está situada na encosta da Serra do Japi, região originalmente ocupada por agrupamentos
indígenas de origem guarani. Japi ou Japy, em
tupi-guarani, significa abertura profunda ou
morro. A região onde se encontra a Fazenda
Ermida era a sesmaria Paragem ao Pé da Serra do Japi, pertencente a Jerônimo e Joaquim
Abreu de Magalhães, e desde o século XVI havia atividades de portugueses ali.
No século XVIII, a Fazenda Ermida iniciou
suas atividades de plantação de cana-de-açúcar. Há indícios de que nessa propriedade funcionou também um engenho de açúcar. Com
a expansão da cafeicultura pelo Oeste paulista, na segunda metade do século XIX, também
a Fazenda Ermida passou a se dedicar a este
cultivo.
Eloy Chaves comprou a propriedade, em
1905, das herdeiras do fazendeiro Antonio José da Costa Wilk, falecido três anos antes. Nas
mãos de Eloy, a fazenda inseriu-se no surto industrial que se iniciava no Estado de São Paulo e incluía Jundiaí. Assim, na década de 1920,
a propriedade passou a se dedicar à produção
de eucalipto e araucária para o abastecimento
da S.A. Gordinho Braune Indústrias de Papel,
pertencente a Antonio Cintra Gordinho.
Em 2004, a partir do projeto de Edificação
e Restauro desenvolvido na Fazenda São José,
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a FAACG criou a sua sexta unidade. Na Fazenda, localizada na cidade de Araçariguama
(SP), a Fundação, em parceria com a Prefeitura, executa projetos voltados, especialmente,
para professores e alunos de Educação Infantil da rede municipal de ensino.
Destacam-se dois projetos realizados pela
Fundação na sua unidade de Araçariguama. O
primeiro é a Ludoteca, destinado a crianças de
3 a 6 anos que apresentam algum tipo de dificuldade de interação na escola ou em casa. O
segundo é o Ateliê Agulha & Linha, que ensina artesanato às mães das crianças que freqüentam a Ludoteca, oferecendo a elas um
meio de geração de renda.

Vail Chaves, grande incentivador da Talita Kum, s/d
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Turma de meninos à época da inauguração da Cidade dos Meninos, 1973

Time de futebol formado pelos integrantes da Cidade dos Meninos, em jogo contra a Escola
São José, de Campinas. O jogo foi realizado naquela cidade e a Fundação venceu por 1 X 0, 1973

Antonieta junto com as crianças da Cidade dos Meninos, segunda metade da década de 1970

Vidas que contam

H

istórias de vida fazem parte
da história das instituições.
As pessoas que compõem
uma fundação, por exemplo, levam
suas histórias e experiências pessoais
para dentro dela, formando um todo
de distintas partes, muitas vezes
complementares que criam a identidade
do grupo.
A história oral aparece como uma
aliada daqueles que não estão em
evidência na sociedade. Permitir que
essas pessoas tragam suas histórias à
tona nos possibilita um contato com
experiências que não mais se perderão
no tempo e alcançarão outros que
podem se beneficiar delas.
As entrevistas de história oral são
diferentes daquelas praticadas pelo
jornalismo, pois o entrevistado não
responde simplesmente às perguntas:
ele mesmo traça a sua história, organiza
a sua memória e nos diz aquilo que acha
importante. O entrevistador apenas guia

os temas e pontua algumas questões.
Depois de gravada, a entrevista é
transcrita – passada para o texto escrito,
com ajustes gramaticais e de vícios de
linguagem excessivos – e textualizada.
No processo de textualização as
perguntas são suprimidas e a figura que
aparece é exclusivamente a do narrador.
Em seguida, é realizada a transcriação,
quando o texto é recriado, buscando
traduzir o que muitas vezes não é dito
por meio de palavras, como hesitação,
alegria, emoção. As intervenções
também permitem tornar a narrativa
mais leve e fluente.
Neste livro, as transcriações foram
editadas com muito critério, uma vez
que seria impossível todos os textos
serem publicados na íntegra. As 14
entrevistas a seguir mostram um pouco
dos mais de 50 anos de história da
Fundação Antonio-Antonieta Cintra
Gordinho, vista sob muitos e diferentes
olhares.

Antonio e Antonieta pertenciam a famílias de posses.
Ele trabalhou muito a vida inteira, enquanto teve saúde.
Não tinham filhos nem herdeiros para deixar a fortuna, então,
quando assistiram àquele filme, tiveram a idéia de fazer
uma coisa semelhante para dar educação e instrução a
meninos pobres.

M

eu nome é EUNICE GUIMARÃES TEIXEIRA. Nasci em 13 de janeiro de
1922, no bairro do Paraíso, em São
Paulo, na casa de meu tio que era médico.
Quando eu tinha 20 dias de vida, meus pais retornaram comigo para a cidade de Itatiba, onde meu pai era juiz. Nessa cidade morei até
meus 6 anos de idade. Na ocasião, nos mudamos para Rio Preto, hoje São José do Rio Preto, e lá ficamos mais uns dois anos. Depois,
viemos para São Paulo e aqui vivi, estudei, me
casei, tive minhas filhas e netos.
Lembro-me muito de quando eu era criança e morava no interior, porque a infância é
muito importante, a gente não esquece. Eu tenho um irmão e brincávamos bastante, tínhamos muitos amiguinhos. Andávamos em cima
dos muros, subíamos em árvores – algo raro
aqui em São Paulo – e nunca caímos! Aprendi

com meus pais, em casa, a ler, escrever e fazer
contas e nem precisei cursar o 1º ano na escola em Rio Preto. O 4º ano fui fazer no Externato Elvira Brandão, em São Paulo, quando nos
mudamos. Lá havia os parentes, primos e logo
que entrei para a escola, fiz amizades, aliás, as
minhas amigas atuais são todas da época do 5º
ano do primário, continuamos muito próximas. Depois do externato, passei um ano estudando em casa porque tinha ido à Europa com
meus pais e perdido um ano.
Em seguida, estudei e me formei na Faculdade de Estudos de Francês, Italiano, Espanhol
e Português. Gostava de falar outras línguas, de
ir a lugares que falassem outros idiomas. Eu
acho que qualquer estudo é útil na vida da pessoa e, hoje, falar mais de uma língua é uma coisa necessária, muita gente fala inglês como segunda língua, no mundo inteiro.
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Meu marido, Egberto Lacerda Teixeira, foi
presidente da Fundação Antonio-Antonieta
Cintra Gordinho. Ele é advogado e sempre
gostou de estudar, de escrever livros na área
dele. Foi o primeiro aluno da faculdade, ganhou bolsa de estudos quando se formou e estudou por dois anos nos Estados Unidos. Depois que voltou, passou a ter clientes
norte-americanos, e viajava muito para aquele
país e para outros também. Como nós já éramos casados, eu ia junto. Ele trabalhava e eu ficava passeando, visitando museus... Nós tivemos uma vida sempre muito boa, muito feliz,
muito agradável.
Minha mãe era prima distante de d. Antonieta e elas eram muito amigas, pois tinham
praticamente a mesma idade. Morando em
São Paulo, passamos a freqüentar a casa de
Antonieta e dr. Antonio. Ele gostava de sair
comigo, me deixava guiar seu carro. Eles me
consideravam como se fosse filha. Numa das
vezes que fomos ao Rio de Janeiro, chegamos
ao hotel e, na portaria, perguntaram: “O senhor pode dar seu nome?”. E o sr. Antonio:
“Pois não: Antonio Cintra Gordinho, senhora
e filha”. Aí, o homem do hotel disse: “A sua senhora e sua filha precisam preencher a ficha”.
Fiquei pasma: “Dr. Antonio, como é que eu
vou preencher a ficha se eu tenho nome diferente do senhor?! Não posso pôr Eunice Cintra Gordinho, se eu sou Eunice Guimarães!”.
Ele respondeu: “É... Bom, então não precisa
preencher a ficha. Eu digo que preencho para
você”, e ficou assim.
Eu acompanhei a construção da Fundação.
Houve uma época, nos anos 1930 ou 1940, em
que passou no cinema, em São Paulo, um filme

Eunice Guimarães Teixeira
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chamado Boys Town, com Mickey Rooney,
uma história verídica de uma Cidade dos Meninos. Um dia, dr. Antonio foi à nossa casa, na
Avenida Brasil – que era uma rua de terra, sem
nada e na qual os bois iam pastar –, quase na
esquina com a Avenida Nove de Julho, que na
época não existia, e falou para o meu pai:
“Olha, dr. Mário, o senhor sabe que eu trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, não tive filhos e desejo deixar a minha fortuna e de minha senhora para uma organização parecida
com aquela do filme Cidade dos Meninos”.
Isso foi praticamente o nascimento da Fundação. Antonio e Antonieta pertenciam a famílias de posses. Ele trabalhou muito a vida inteira, enquanto teve saúde. Não tinham filhos
nem herdeiros para deixar a fortuna, então,
quando assistiram àquele filme, tiveram a idéia
de fazer uma coisa semelhante para dar educação e instrução a meninos pobres. Ele foi arrumando tudo, porém ficou doente e esteve assim
por 12 anos. Eles ficavam em São Paulo e acabaram se mudando para a casa dos pais dela, na
Avenida Paulista, para não deixá-lo sozinho
quando ela precisasse sair. Antonieta foi muito
dedicada a ele e ambos eram ótimas pessoas,
corretas, amáveis, boníssimas... Quando viam
criança pobre passando, pedindo esmola, eles
davam... Ajudavam... Faziam de tudo...
A Fundação havia sido instituída em 1957,
mas a idéia da Cidade dos Meninos ficou parada durante os anos em que dr. Antonio esteve doente. Quando ele faleceu, em 1966,
Antonieta disse, lá em casa: “Eu quero fazer o
que meu marido queria”. Ou seja, a Cidade
dos Meninos em Jundiaí. E todos ajudaram,
meu pai, como juiz, deu seus palpites, além

dos sobrinhos que ela tinha e o irmão dela,
dr. Vail. Ele foi uma pessoa ótima que também não teve filhos, deixando o que possuía
para a Fundação. D. Antonieta era uma pessoa muito ativa, que trabalhou a vida inteira
para ajudar os menos favorecidos. Ela fazia
parte da Liga das Senhoras Católicas e minha
mãe a ajudava em muitas coisas, trabalhavam
em prol das crianças necessitadas, costuravam roupas. Para tomar conta do seu projeto,
Antonieta cercou-se de pessoas que entendiam de negócios, advogados, administradores. Ainda hoje, a instituição é sustentada com
os bens que o casal Cintra Gordinho deixou,
além da herança de Vail Chaves.
Na Cidade dos Meninos, as crianças entravam aos 7 anos e estudavam até os 18. Aprendiam a comer com garfo e faca, pois muitos
não sabiam. Houve uma vez um almoço com
os pais das crianças e d. Antonieta ouviu um
dos meninos dizer: “Pai, aqui não dá para comer com colher, aqui é para comer com garfo
e faca. Aqui é chique”. Eles se serviam e comiam o quanto queriam, mas não podiam deixar restos, porque não se devia jogar comida
fora; comida custa dinheiro, é um sacrifício
para quem ganha pouco – o que devia ser o caso de muitos dos pais dos garotos que estavam
ali. Eles aprendiam também a plantar legumes
e, nos fins de semana, quando iam para casa,
levavam para as mães as verduras da horta.
D. Antonieta disse uma vez ter recebido um
telefonema de um ex-aluno, que falou: “D. Antonieta, quando a senhora vier a Jundiaí, poderia passar aqui no banco para falar comigo?”.
Ela ficou preocupada e foi a Jundiaí, ao tal
banco. Ele veio recebê-la, levou-a a uma sala:
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“Eu queria que a senhora visse onde eu trabalho, d. Antonieta. Eu devo isso ao que aprendi
na Cidade dos Meninos”. Ele quis mostrar como tinha feito sucesso na vida, mostrou que
aproveitou o que havia aprendido.
Em pouco tempo, a Cidade já possuía cento
e tantos meninos, quando a gente chegava lá,
eles vinham dar bom-dia, um por um. Antonieta disse para o padre, uma vez: “O senhor
não acha que eu posso chegar e dizer ‘bom dia
para vocês todos’? Porque a gente fica até com
dor nos braços de tanto dar bom-dia”. Ele disse: “D. Antonieta, a senhora é quem resolve,
mas eu quero dizer que aqui nós ensinamos o
seguinte: quando chega uma visita na casa da
gente, a gente se levanta, vai cumprimentar,
convida a visita para sentar ou para almoçar,
tomar um chá, um café.” A gente sentava, eles
vinham conversar, mesmo os menores. Todos
eles recebiam uma educação de família. A gente dava 50, 60, 100 “bom dia”, “boa tarde”, “até
logo” para todos que estavam ali, que vinham
falar com a gente, estender a mão ou, então,
abraçar. O padre tinha toda razão. Quando eles
iam para casa, provavelmente faziam o que
aprendiam lá na Cidade dos Meninos.
Antonieta nunca deixou que a Fundação
fosse divulgada, era discreta, queria fazer o
bem para as crianças, mas não queria que soubessem que aquilo era sua vida. Depois da sua
morte, acho que deviam fazer um pouco mais
de propaganda, não pela Fundação em si, mas
como um exemplo para outras pessoas ricas.
Tem muita criança pobre ainda, não só em
Jundiaí, como em outras cidades. Seria um
exemplo para muita gente que talvez pudesse
ajudar.

Todos que trabalham lá têm um interesse
especial em fazer aquilo funcionar, porque é
uma coisa boa fazer benefício a tanta gente.
Nunca conheci uma pessoa que não ficasse entusiasmada com a instituição. Muitos perguntam: “Como é que vai a Fundação com a falta
de Antonio e Antonieta?”. Eu digo: “Vai indo
muito bem, porque a Maria Thereza e seu marido, Ismar, administram a Fundação de maneira eficaz e correta”.
Espero que seja sempre assim, porque eu já
tenho 86 anos, não vou ver a Fundação daqui
a 20 anos. Eu desejaria que existissem umas
200 iguais a ela, aqui no Estado de São Paulo,
cuidando de crianças carentes desde poucos
meses até os 18, 20 anos de idade. Esse é o tipo de coisa que, no Brasil, faz muita falta, o fato de não ter mais Cidades dos Meninos e Meninas. É necessário dar instrução para essas
crianças vencerem na vida, pois aqueles que
têm oportunidade de estudo são capazes de ir
mais adiante.
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...minha rotina é assim: 24 horas de Fundação! (...) É um
trabalho que não dá para separar da vida. É o meu cotidiano.

M

eu nome é MARIA THEREZA PAS-

por serem filhos de colonos. Sou publicitária
de formação e artista plástica. Hoje me orgulho de ser educadora.
Com meus 9 anos de idade eu já ouvia falar
da Fundação, em casa. Lembro-me das coisas
que ouvia aos 13, 14 anos, quando íamos à
Avenida Paulista, na casa dos pais da tia Antonieta, onde ela e tio Antonio moravam. Nessas
visitas, geralmente a Fundação era o assunto
das conversas, o que agradava muito a tia Antonieta. Ela era uma tia presente na família,
mas, nesse período, ficava mais dentro de casa, cuidando do marido. Depois, meu pai ficou doente e, então, ela se aproximou muito
de nós, indo freqüentemente à nossa casa.
A Fundação só passou a trabalhar diretamente com as crianças depois da criação da
Cidade dos Meninos, em 1973, e da inauguração da creche, em 1981. Tia Antonieta queria

SOS GORDINHO AMARAL DE OLIVEIRA. Nasci no dia 21 de agosto

de 1948 em São Paulo, na capital, onde fui
criada. Sou a terceira filha de Joaquim Gordinho do Amaral e Maria Helena Passos do
Amaral. Tive cinco irmãos. Primeiro morei
na Rua Bahia, em Higienópolis, onde havia
um parquinho perto que freqüentei, na Praça Buenos Aires. Depois nos mudamos para
uma bela casa que foi construída por Ramos
de Azevedo, no bairro Campos Elíseos. Lá
havia um grande jardim e um quintal que
parecia um pomar, onde brincávamos muito.
Lembro-me com saudade das férias que passávamos na “Fazenda Canaã”, de meu bisavô,
pai do tio Antonio, em Ribeirão Preto. Lá encontrávamos os primos, levávamos amigos e
revíamos outros que moravam na fazenda
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fazer alguma coisa pelas crianças menores –
tia Isabel, esposa de tio Vail, estava com ela
nesse pensamento, pois também gostava muito dos pequenos – e homenagear d. Almerinda, sua mãe. Até o começo dos anos 1970 ela
ajudava financeiramente outras instituições,
com um caráter mais assistencialista. Na festa
de inauguração da Cidade dos Meninos estiveram presentes algumas autoridades, entre
elas o ministro da Educação Jarbas Passarinho. Foi uma festa muito bonita.
Na primeira fase da Fundação, eu estava
muito ligada aos Conselheiros Fundadores
porque convivia com eles. Leônidas Lopes de
Oliveira era meu padrinho e tio, casado com
tia Lila (Leonidia Amaral Lopes de Oliveira),
única irmã de meu pai, que mais tarde se tornaria conselheira também; dr. Eloy, por ser pai
da minha tia Antonieta; Mário Cintra Gordinho, meu tio-avô, irmão de tio Antonio; Jorge
Queiroz de Moraes, casado com tia Aracy, irmã do tio Antonio, pediatra muito ligado aos
meus pais e que cuidou de mim quando criança; Antonio Gordinho Filho, meu bisavô; Egberto Lacerda Teixeira, marido de d. Eunice;
tio Vail, irmão de tia Antonieta. Todas essas
pessoas eram muito queridas, faziam parte do
meu universo da infância e estavam sempre
dentro da minha casa.
O meu primeiro momento na Fundação foi
quando tia Antonieta estava querendo formar
um curso profissionalizante. Eu já era mocinha e comecei a acompanhá-la em suas pesquisas. Nessa ocasião visitamos algumas instituições que possuíam esses cursos, como a
Casa do Pequeno Trabalhador, a Casa Don
Macario, em São Paulo. Recordo-me com ale-
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gria quando ela me pediu para fazer o primeiro “logo” da Fundação. Eu fiz e ela o achou lindo! Foi o primeiro que criei. Ela até contava
que o padre dirigente da Cidade dos Meninos,
na época, queria levá-lo para concorrer em
um concurso público. Esse “logo” era amarelo
e verde porque tia Antonieta queria as cores
da bandeira brasileira. Depois, quando modificaram as camisetas para azul, ele ficou azulmarinho. Hoje, o logotipo da Fundação é uma
criação da minha filha Mariana. Tia Antonieta tinha a Fundação como se fosse sua casa e
as crianças, seus filhos. Ela queria sempre dar
o melhor para elas.
Em 1999, fui convidada para ser conselheira e fui também madrinha da turma do curso
profissionalizante. D. Eunice e eu começamos
a fazer várias visitas à Cidade dos Meninos.
Nessas visitas, percebemos a necessidade de se
fazer algumas mudanças. Entrei em contato
com a Terezinha Fran, uma brilhante educadora, e ela e sua equipe elaboraram um diagnóstico e começamos a fazer as transformações, profissionalizando e dando ênfase à
educação. Desde então, minha rotina é assim:
24 horas de Fundação! Como hoje meu marido é presidente e eu sou vice-presidente, nós
praticamente só conversamos sobre a Fundação. É um trabalho que não dá para separar da
vida. É o meu cotidiano.
Mais tarde, foram criadas outras unidades.
No começo, cada uma delas tinha o seu funcionamento independente, não havia uma linha pedagógica condutora comum. Foi nesse
momento que procuramos a dra. Clélia Lagazzi Russo Pastorello, educadora de grande
prestígio, para ser nossa supervisora pedagó-

gica, começando, assim, um trabalho educacional efetivo dentro da Fundação.
Nesses quase dez anos, as principais transformações ocorridas foram o fim do internato, em 2001; a entrada das meninas na Cidade
dos Meninos, em 2002; e a criação dos núcleos
comunitários em Jundiaí e Araçariguama. O
fim do internato teve seu significado, porque
internato é uma coisa muito complicada, a
criança fica em uma redoma, praticamente
perde o contato com sua família. Há ainda a
conotação de reformatório e não é considerada uma boa solução pela pedagogia atual.
Eu acredito que o importante seja que essas
crianças e jovens tenham uma boa formação,
possam manter o contato familiar, e com isso
levar suas experiências adquiridas para dentro
de seus lares.
A Talita Kum e suas meninas foram “adotadas” em 1999 pelo tio Vail, que era, na
época, presidente da Fundação. Apesar de tia
Antonieta e tio Antonio terem escolhido trabalhar com meninos, devido à história do filme Boys Town, eu pensava: “Por que não atender as meninas? Elas não têm direito? Elas
serão as futuras mães!”. Acho que tio Vail
compartilhava deste pensamento. Por muitas
vezes estive na Talita Kum e houve um momento em que quase encerramos o projeto.
Eu pensei: “Ah, não! Tem que ter algum sentido nisso aqui”. A situação foi revertida e o
projeto da Talita Kum Oficinas Educacionais
continuou. As meninas migraram para a Cidade dos Meninos – que passou a ser denominada Cidade dos Meninos e Meninas – e foram as primeiras alunas da Escola Antonio
Cintra Gordinho.
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No Jardim Novo Horizonte, bairro de baixa
renda que se formou ao longo dos trilhos de
trem de uma linha desativada da Sorocabana,
vizinho à Cidade dos Meninos e Meninas, temos um programa de reforço escolar atendendo as crianças e oferecendo também a suas
mães cursos de costura e moda, artesanato e
outros. Já temos um projeto de ampliação e
precisamos de parceiros e de colaboração. O
coração desse novo núcleo será uma creche-escola de educação infantil. Continuaremos com
todas as outras atividades extracurriculares
que já oferecemos, mas com uma participação
bem mais abrangente. Acredito que daqui a
uns cinco anos, a Fundação terá triplicado o
seu atendimento. Acredito mesmo.
O Cetec nasceu em março de 2002, quando
da comemoração dos 45 anos da Fundação,
com a presença da sra. Maria Lúcia Alckmin,
presidente do Fundo Social de Solidariedade
do Governo do Estado de São Paulo, e demais
autoridades, com a preocupação da inserção
dos nossos meninos no mercado de trabalho,
fechando assim o ciclo de sua formação. Os
cursos são montados de acordo com as possibilidades oferecidas pelo mercado. Hoje estamos formatando o curso médio profissionalizante para ser implementado em 2010.
A fachada da casa-sede da Fazenda São José foi restaurada através do projeto de Edificação e Restauro em fevereiro de 2004, formando 25 alunos de Araçariguama nessa primeira
turma. O mais novo trabalho da Fundação
iniciou-se em 2006, de uma parceria com a Secretaria Municipal com capacitação para professoras do Ensino Infantil. A partir daí, foi
criada uma Ludoteca, que atende as crianças

encaminhadas por essas professoras, e é oferecido o projeto Agulha & Linha às mães das
crianças.
Passamos a desenvolver atividades na Fazenda Ermida com o Projeto Oficina de Artes
e Ofícios – Preservação e Restauração de Bens
Históricos, que deu origem ao primeiro curso
de Edificação e Restauro da Fundação e formou 40 jovens restauradores na primeira turma. Atualmente, estamos empenhados no
projeto de implantação do Memorial da Fazenda Ermida, um projeto já aprovado pela
Lei Rouanet, que contempla pesquisa, restauro da Fazenda, publicação e exposição, viabilizando à comunidade local e regional, por
meio de visita qualificada, o acesso a um bem
histórico tão significativo. Nesse local, temos
nosso Centro Cultural Ermida, que foi inaugurado em 23/10/2006.
Com o crescimento das unidades, nós começamos a trabalhar a “identidade” da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho:
elaboramos um folder, fizemos um trabalho
de conscientização. Foi um trabalho muito
grande, e hoje temos uma equipe coesa com
objetivo comum.
Quando assumimos o trabalho, com o
Conselho novo, a Fundação começou a deixar
de ser uma entidade assistencialista fechada e
passou a ter uma atuação contemporânea de
terceiro setor. A presença da tia Antonieta
sempre foi e é muito forte! E isso é ótimo, ela
é a alma da Fundação. A estrutura e o alicerce,
deixados por tia Antonieta, nos permitiram
continuar esse belo trabalho, seguindo seus
passos com amor e dedicação. Como eu disse,
convivi com ela, éramos amigas e comadres –
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batizou o meu filho Thiago –, tínhamos afinidade, saíamos juntas, trocávamos idéias. Ela
era uma pessoa muito inteligente, contemporânea apesar da idade que tinha, era uma pessoa extremamente boa e generosa e, por essa
razão, seu projeto sobreviveu.
Eu tenho ouvido relatos de ex-alunos, visto
famílias que se transformaram. As pessoas que
freqüentaram a Fundação e que nos visitam
estão bem, formaram suas famílias, e isso é
uma resposta muito positiva. Eu percebo uma
mudança de atitude nas crianças, nas pessoas.
Quando elas saem da Fundação, saem com
formação não só educacional. Com todas as
dificuldades, às vezes alguns não conseguem
alcançar um nível de escolaridade tão grande,
mas com formação, todos saem.
Essa é a Fundação, uma parte pequena de
sua história e das pessoas que fizeram parte
dela. Sempre penso na importância do dr. Egberto, desde o começo, por suas orientações e
idéias. Ele foi presidente, e depois se afastou
por problemas de saúde, entrando o Ismar em
seu lugar, uma pessoa extremamente forte que
conseguiu segurar todo o patrimônio da entidade com uma bela administração. Meu tio
Vail, uma pessoa agradabilíssima que também
se dedicou à causa até o final da vida e deixou
um legado representativo para a Fundação. Se
não tivéssemos essas pessoas presentes, esse
Conselho, hoje a instituição não existiria e eu
não poderia estar contando essa história.
Nós pensamos em preparar outros conselheiros e passar tudo que construímos e reconstruímos juntos, pois ninguém é eterno.
Eu acredito que a Fundação faz sentido quando ajuda as famílias e elas se colocam melhor

na sociedade. Aí, sim, nosso papel está cumprido. É importantíssimo registrar a história
da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho porque essa instituição tem um trabalho de mais de 50 anos que serve como exemplo a ser seguido por outras pessoas que
queiram trabalhar dessa forma. Estamos mostrando a nossa experiência e daí vem a importância de se estabelecer parcerias, que vão colaborar com o trabalho e fiscalizar. É preciso
que haja essa sinergia.
Participar da Fundação é maravilhoso. Digo para todo mundo que foi a minha melhor
herança. Eu me sinto orgulhosa do trabalho
que faço: faço-o com muito amor.
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É muito gratificante saber que existem pessoas que percebem
que é pela educação que se constrói um país.

N

asci no dia 15 de setembro de 1939,
em Pompéia, interior de São Paulo.
Sou TOSHIKO IKEDA IKUHARA, filha
de imigrantes japoneses. Meu pai, Hisao Ikeda
e minha mãe, Tsuruyo Ikeda, chegaram ao
Brasil em 1928. Eles amavam essa terra. Aqui
tiveram sete filhos, trabalharam, conviveram e
morreram. Passei toda a minha infância e juventude em Andradina. Sempre gostei muito
de estudar, lia muito gibis, revistas, livros. Foi
o melhor tempo, os folguedos, os amigos...
Naquela época, a maioria das mulheres fazia o curso Normal, porque já garantia uma
profissão. Foi por esse motivo que ingressei na
área da Educação. Eu me formei em 1958 em
Pedagogia, em Mogi das Cruzes, e logo em seguida fui lecionar em uma fazenda, em uma
escola isolada. Escolas isoladas são aquelas de
lugares onde não existe estrutura para funcio-

nar uma escola completa. Eram salas criadas
para atender filhos de agricultores, pessoas carentes e alfabetizar adultos. Geralmente, funcionava somente uma sala de aula, na qual se
atendiam crianças de várias séries ao mesmo
tempo.
Permaneci em Andradina até 1971. Meu
marido é técnico em contabilidade. Trabalhava com meu tio e foi transferido com a indústria, para Jundiaí. Felizmente, fui aprovada em
um concurso para direção escolar e assumi no
Ginásio Estadual de Louveira, uma pequena
cidade próxima a Jundiaí. Foi uma maravilha!
De início, eu não queria me mudar. O bairro
onde moro, em Jundiaí, era mato! Hoje, está
tudo completamente mudado.
A escola para a qual me removi, em Jundiaí, foi a Escola Estadual de Primeiro Grau
Ana Rita Alves Ludke, vinculada à escola da
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Cidade dos Meninos, classificada como uma
escola isolada e com quatro salas de aula. As
salas funcionavam no prédio antigo – duas no
período da manhã e duas no período da tarde. Havia da 1ª à 4ª série, uma média de 25,
30 alunos.
A Cidade dos Meninos, mesmo sendo escola isolada, não nos dava preocupação. Era dirigida por padres salesianos, um deles o padre
Chico, que são educadores por excelência.
Andavam praticamente sozinhos e apenas a
escrituração ficava na minha secretaria. Os
professores tinham assistência dos nossos supervisores, quando necessária. Os padres
eram muito dedicados, os problemas de indisciplina eram resolvidos por eles. Portanto, não
havia necessidade da nossa direção estar lá.
Pela escrituração percebemos que, no início, na escola da Cidade dos Meninos havia
muita repetência, por ter poucos recursos.
Além disso, as crianças eram muito carentes,
com problemas familiares e aproveitamento
pequeno. Com o tempo, o andamento da escola foi melhorando, os salesianos se preocupavam e os professores também procuravam sanar essa parte, melhorar, minorar os
problemas.
Nós conhecemos dois dos padres que vinham à escola para saber o que teria que ser
feito durante o ano e trazer a papelada. Estavam sempre muito interessados no andamento da escola, eram muito centrados, calmos e
ótimas pessoas para orientar aquelas crianças
tão vivas, traquinas e, até, problemáticas.
Naquele tempo, a escola da Cidade dos Meninos era muito disputada. No começo, escolhiam os alunos lá de perto. Com o tempo a
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procura aumentou muito, os pais tinham
muito interesse. Realmente havia uma preocupação não só pelo ensino mas pela formação das crianças.
A escola da Cidade dos Meninos permaneceu com a gente de 1976 a 1980. Interessante
que fui procurar a escrituração e não consegui
encontrar. A escola Ana Rita Ludke passou para o município, e toda a documentação foi
transferida para a Escola Estadual de Primeiro
Grau Diógenes Duarte Paes.
Naquela época, a denominação administrativa das salas de aula da Cidade dos Meninos
era: Escola Estadual de Primeiro Grau Isolada
de Emergência da Cidade dos Meninos e Escola Estadual de Primeiro Grau Isolada da Fazenda Grande, que é o nome da fazenda, onde
havia 3ª e 4ª séries.
Há um tempo visitei uma das unidades da
Fundação. Fiquei encantada com o trabalho: a
oficina, o trabalho dos alunos, a biblioteca, as
salas de leitura, as salas de arte, os professores
com livros, discutindo com os alunos. Serralheria, marcenaria... Que coisa mais linda! Os
alunos montam maquetes... As exposições, os
azulejos trabalhados retratando o que a criança leva na sua alma, no seu coração. Muito
bom! Estão formando profissionais. Estão
proporcionando uma riqueza muito grande à
criança que está lá. Vi a oficina elétrica, também. Maravilhosa!
Outro trabalho que me chamou a atenção
foi a reciclagem de papel. Vi os alunos trabalhando, tirando das tinas d’água. Que coisa
linda! Estavam produzindo papel para uma
empresa que havia encomendado. Quando os
alunos saírem de lá, poderão trabalhar nesse

ramo, perfeitamente. A Fundação está formando técnicos, pessoas para terem um trabalho, uma esperança de vida...
Eu gostaria muito de ter conhecido d. Antonieta. Só a vi uma vez, não cheguei a conversar com ela. Sei que era uma pessoa muito
desprendida, que ajudava muito a escola, uma
pessoa bondosa e preocupada com a formação, com a educação da criança. Falo em desprendimento, porque ela investiu toda a sua
herança em prol de pessoas – crianças – que
ela nem conhecia. Só uma pessoa desprendida, muito caridosa, faria isso. Eu me lembro
que, em algumas ocasiões, ela cedeu verbas
para a Cidade dos Meninos. Quando a escola
precisava de alguma coisa, ela enviava a verba.
Então, eram atitudes só positivas.
Eu me senti orgulhosa de ver que aquela escola pequena se transformou nessa instituição
maravilhosa... É muito gratificante saber que
existem pessoas que percebem que é pela educação que se constrói um país. Se houver uma
educação baseada em princípios, em formação, o futuro estará garantido.
Atualmente, no geral, não há interesse em
que as pessoas leiam, saibam mais, se profissionalizem. O aluno passa pela escola, obtém
o diploma e, quando vai para o mercado de
trabalho, tem que aprender tudo de novo, sendo que já deveria ter um conhecimento, uma
bagagem para enfrentar o mercado. Então,
quando alguém lembra de se preocupar com
isto... Ôba! Vamos bater palmas.
A parceria dessas instituições com órgãos
públicos também é muito importante, enquanto há liberdade para os professores trabalharem e a entidade oferece subsídios. O obje63

tivo tem que ser o mesmo: a formação da
criança. Uma fornecendo os recursos materiais e a outra, a parte pedagógica. Tem que ser
assim, parceria para melhorar o nosso ensino,
para que ele não caia no que está acontecendo
agora. Alunos que, muitas vezes, completam o
curso primário sem saber ler, não estão alfabetizados! Não lêem um livro!
Estou otimista em relação ao futuro da
Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho. Acredito nas pessoas que estão à frente
dela. Conheço duas pessoas do Conselho, sei
que estão trabalhando para que isso permaneça. Se o pensamento continuar, a obra continua. Essa Diretoria está muito empenhada,
contando, logicamente, com as pessoas ao redor. Eu acredito! A perspectiva é de sucesso
por muito tempo.
É muito gostoso relembrar e resgatar algumas coisas do tempo de escola, e ver que as
pessoas continuam. O projeto da Fundação
me deixa muito feliz, por ser a continuação
daquela escola isolada da Cidade dos Meninos. E hoje, qualquer pessoa que for lá vai se
orgulhar de ver aquilo tudo.
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Aprendi muito na Cidade dos Meninos. Esses valores que foram
passados para mim, como organização, respeito ao próximo e
amor, eu considero como sendo tudo na minha vida.

E

u me chamo ANTONIO JOSÉ DA SILVA
FILHO e nasci na cidade de São Paulo em 21 de junho de 1966. Meus
pais são Antonio José da Silva e Deolinda de
Oliveira Silva e tenho uma irmã chamada
Maria Filomena Aparecida da Silva. Minha
mãe é do interior de São Paulo, de Gália, e
meu pai é um sergipano de Carira. Estudei até
o ensino médio.
Eu estudava na Cidade dos Meninos. A
lembrança mais antiga que tenho da Fundação é de quando cheguei. Era tudo novo para
mim. O campo de futebol e a piscina me impressionaram. Foi dia 1° de setembro de 1976
e cheguei em um dia de aula. Meus pais me
disseram que seria uma visita para conhecer
o lugar.
Eu morava em São Paulo, na Vila Mariana,
e meu pai era motorista do dr. Passarelli. To-

dos os mais antigos sabem quem era o dr. Passarelli. Ele falava muito dessa Cidade dos Meninos. Meu pai comentou que eu ficava o dia
inteiro em casa, só estudava e que ele tinha
medo de eu seguir um caminho errado. Por
intermédio desse senhor, meu pai conseguiu
me colocar lá. Aquela suposta visita foi já a
minha entrada no colégio. Foi uma surpresa ir
estudar na Cidade dos Meninos. Meus pais
sempre trabalharam, minha irmã também
trabalhava. Eles acharam melhor me colocar
lá para eu ter uma ajuda na minha educação.
No início fiquei com medo. Ficar longe de
meu pai, longe de minha mãe... Eu me lembro que foram duas semanas de muito chororô. Cheguei lá em uma quinta-feira, no final de semana seguinte meus pais não
compareceram e eu chorava muito. Fui me
acostumando com o colégio e no outro final
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de semana, quando a gente estava fazendo os
exercícios nas quadras externas, surgiu minha irmã com minha mãe, sem o meu pai,
para me levar para casa passar o final de semana. Isso foi algo muito marcante. Para retornar também foi um chororô, mas acabei
voltando no domingo.
Não tinha ninguém “passando a mão na cabeça”. Existiam as pessoas que explicavam:
“Olha, você está longe de seu pai, de sua mãe,
mas tem novos amigos, você tem os assistentes
para lhe darem apoio, o padre. Eu tenho certeza que você vai gostar daqui e vai se adaptar ao
sistema do colégio”. E não tinha meninas. As
únicas pessoas do sexo feminino eram as irmãs, pessoas muito queridas que preparavam
o nosso almoço, estavam sempre fazendo a
limpeza com muito gosto, cozinhando, lavando nossas roupas. Elas eram, depois da dona
Antonieta e das nossas próprias mães, as nossas outras mães que cuidavam da gente com
todo carinho.
Na Cidade dos Meninos havia o padre Sartori mais quatro assistentes, o professor de
educação física, que era o sr. Marcos, e as freiras. Mais ninguém. E o Astor, que era o nosso
cachorro pastor alemão, grande amigo, também. Ele participava de todas as nossas brincadeiras, era o nosso guarda-costas ali, pois
não existia segurança, não existia nada; era ele
que tomava conta da gente. Para onde íamos,
o Astor ia junto.
Naquela época, a gente saía no sábado depois das 13 horas e tinha que retornar no domingo, antes das 17 horas, e o padre exigia que
você trouxesse o folheto da missa do domingo, porque ele ia perguntar sobre o sermão! Se
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você não soubesse responder, recebia um castigo, mas logo tornou-se um prazer ir para a
Cidade dos Meninos. Tinha época que eu ia
para casa passar o final de semana e não via a
hora de retornar para Jundiaí. Por quê? Porque lá nós tínhamos nossas programações,
nossas atividades, nossas obrigações que não
existiam em casa.
O colégio de lá era da 1ª à 4ª série. Alguns
garotos mais velhos eram enviados para Campinas, também num internato, e outros iam
para o colégio estadual na Fazenda Ermida,
para onde também fui. Duas peruas nos levavam de manhã e iam nos buscar ao meio-dia.
As atividades daquela época eram mais ou
menos assim: no horário da manhã era o estudo; voltávamos já para o almoço; depois tínhamos meia hora de descanso; aí subíamos
para trocar de roupa e havia duas horas de estudo em local de extremo silêncio, onde os assistentes ficavam de olho em você. Não podia
deixar cair uma caneta, um lápis, porque era
motivo de chamarem a sua atenção; depois tínhamos campeonato de futebol de campo,
usávamos a piscina e havia época que eram as
olimpíadas; após as 5 horas subíamos para o
dormitório para tomar banho e nos prepararmos para a janta; depois do jantar, tínhamos
um momento de lazer, jogava-se pingue-pongue, pebolim, futebol, via-se televisão... Após
isso, mais um tempinho de estudo e subíamos
para dormir, por volta das 22 horas.
Tínhamos uma cama e um armário e todos
deviam deixá-los impecáveis. O assistente passava olhando cama por cama, abria os armários para ver se não estavam bagunçados. Tudo isso valia uma nota que significava a sua

saída para casa no final de semana ou não.
Mas no sábado de manhã existia, ainda, uma
última tarefa a fazer: o assistente escolhia algumas crianças e fazia algumas perguntas a
respeito do catecismo. Se você respondesse a
essas perguntas corretamente, poderia ir para
casa. Se não respondesse, não iria e isso aconteceu comigo: em um final de semana meu pai
foi me buscar e não pude sair porque não havia respondido corretamente à pergunta.
Cerca de 15 dos 50 alunos ficavam na Cidade dos Meninos nos finais de semana por
indisciplina ou pelo motivo de morarem
muito longe. Alguns deles moravam fora do
Estado de São Paulo, então não tinham condições de ir e voltar no mesmo final de semana, pois todos éramos de famílias humildes.
Os que ficavam tinham atividades livres. Se
ficasse, você jogava bola, ia para a piscina a
tarde inteira. A única obrigação era com os
horários das refeições e com a missa no domingo de manhã. As missas aconteciam todos
os dias, de domingo a domingo, às 7 horas da
manhã, antes do café.
Cada interno tinha um número. Eu, por
exemplo, pelo início do meu nome, Antonio,
era o número um. Então, todos os anos antes
de eu ir para o colégio, minha mãe costurava o
número na etiqueta na calça, na cueca, na camiseta... Inclusive no tênis e no chinelo era
pintado o número do aluno. No sábado de manhã, todos os alunos em fila levavam os sacos
com suas roupas para serem lavadas e cada um
pegava o que havia deixado na semana passada. Só que você não pegava em saco: eram
montes de roupa que as irmãs passavam, então
você colocava as mãos por baixo e voltava pa67

ra o dormitório com as roupas cheirosinhas,
todas dobradinhas e em excelente estado.
Além das atividades de rotina, havia uma
noite, durante a semana, em que tínhamos um
“acampamento”. Quando você cumpria suas
obrigações e suas notas eram satisfatórias, era
destacado para fazer parte do acampamento.
Em torno de 15, 20 crianças iam acampar no
“casarão”, que ficava a cerca de dois ou três
quilômetros da Cidade dos Meninos. Era uma
casa antiga onde passávamos a noite com um
assistente e com o padre Sartori, que fazia
uma sopa de tomate que todos gostavam e onde eram feitas muitas brincadeiras.
Aprendi muito na Cidade dos Meninos. Esses valores que foram passados para mim, como organização, respeito ao próximo e amor,
eu considero como sendo tudo na minha vida.
Antes de eu ir para o colégio, eu era uma criança que bagunçava muito e, após meu retorno, me tornei uma criança mais disciplinada,
com amor ao próximo. Isso foi muito importante. Naquela época, não se podia repetir de
ano; se isso acontecesse, obrigatoriamente tinha que sair, e esse foi o motivo da minha saída. Em 1978, quando fiz a 5ª série no colégio
Ermida, eu repeti de ano, então fui convidado
a me retirar. Mas logo dei seqüência à minha
vida, aplicando o que eu tinha aprendido lá
dentro.
De minha estada lá, o fato mais marcante
foi relacionado ao padre Sartori. De sexta-feira à noite, quando ele dizia a nota de cada garoto, a gente sentava na sala, naquele tapetão
grande e ele ia falando como cada um se comportou na semana. Ele falava sobre o colégio e
sentia que ali algumas crianças não davam

muita bola ao que estava sendo dito. Um dia,
ele se levantou, se encostou em uma daquelas
colunas e disse para nós: “Um dia vocês vão
voltar aqui, vão olhar para essas colunas e vão
chorar de saudades dessa época. Alguns não
estão sabendo aproveitar, mas vão chorar nessas colunas”. Dito e feito. No meu primeiro retorno ao colégio, me lembrei daquilo que o
padre falou e chorei perante aquela coluna.
Sempre quando volto, choro perante aquela
coluna. Principalmente agora, que tem uma
foto onde eu apareço.
Eu digo até hoje para a minha esposa: “O
que eu tenho hoje, o que eu conquistei hoje, a
minha vida tanto profissional como sentimental, eu devo à Cidade dos Meninos”. Isso
foi primordial para a minha formação, para o
meu conhecimento, para o meu convívio com
as pessoas no dia-a-dia. Eu saí de lá em 1978 e,
se eu falar que não me lembro do colégio pelo
menos um dia sim, um dia não, estarei mentindo. Eu passo tudo o que aprendi para os
meus filhos, procuro mostrar para eles o caminho correto, como era a nossa criação daquela época e como eles têm que seguir hoje,
mas com seus devidos limites, pois não posso
ser tão rígido como se era naquele tempo. Às
vezes, se você se torna uma pessoa muito rígida, afasta seus filhos, tanto é que tenho a minha esposa que fala para mim: “Não seja com
eles como era lá no colégio”. Então eu me controlo, mas, como tudo aquilo serviu para
mim, tenho certeza que vai servir para eles
também.
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O que faz esse trabalho ir em frente é o sentimento de
igualdade, o desejo de ver um futuro melhor, onde todos os
homens e mulheres vivam felizes.

M

eu nome é IRMÃ TECLA. Na verdade, de batismo é Iolanda, mas na
minha consagração foi mudado o
nome para Tecla, de Santa Tereza. Eu nasci na
Itália, no dia 30 de setembro de 1936, no Estado do Lazio, na Província de Frosinone, perto
de Roma.
Minha família é muito boa, modesta, com
formação religiosa. Eu tinha 16 anos quando
descobri minha vocação, esse grande dom que
Deus me deu; até antes, talvez, com uns 14
anos. Meus pais me acompanharam a um
convento onde pude receber minha formação
para a vivência da vida consagrada. Somos sete filhos, um irmão – muito carinhoso – e seis
irmãs, uma delas morando na Venezuela, eu
aqui no Brasil e as outras na Itália. Não tivemos uma educação rígida, mas uma educação
com amor, muito afeto. Meu pai trabalhava

com artesanato e minha mãe ficava em casa.
Antes de vir ao Brasil, trabalhei na Sicília,
na cidade de Salaparuta. Fiquei cinco anos ali
– uma experiência muito boa – e procurei ajudar as pessoas, trabalhar com as crianças, visitar os doentes e dar mais atenção sempre aos
mais carentes. Cheguei ao Brasil em 1979, no
dia 23 de outubro. Éramos quatro irmãs religiosas e tínhamos um padre que nos acompanhava; pedimos a ele para trabalhar aqui e fomos bem acolhidas. Eu estava muito
entusiasmada para trabalhar com as pessoas
carentes do Brasil. Vi muitas diferenças entre
as crianças da Itália e as daqui porque comecei
a trabalhar em uma favela, onde tinha muita
pobreza...
No final de 1980, tive contato com d. Antonieta, um ano depois de ter chegado. Ela tinha
sempre um sorriso nos lábios, sempre gentil
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comigo, nunca a vi de mau humor. Posso falar
que era amiga. Minha amiga. Quando construiu a creche, que hoje se chama Escola de
Educação Infantil, ela procurou as irmãs para
trabalhar. O padre que trabalhava na Cidade
dos Meninos falou de nós, então entramos em
contato com ela.
Sou fundadora da creche. Lembro do meu
primeiro dia de trabalho. As crianças chegando, era um dia muito gostoso, depois do Carnaval... Acho que era 4 de fevereiro de 1981.
Algumas crianças brincavam, outras choravam... No começo, elas eram um pouco envergonhadas, mas eram bonitas e eu gostava muito delas. Iniciamos a creche com 30 crianças e
depois foi aumentando, aumentando até 80,
depois 100 e 120 crianças, quando paramos. E
d. Antonieta vinha sempre nos visitar, sempre
foi muito presente. Naquela época, elas eram
selecionadas assim: nós íamos às famílias,
sempre se via quem tinha trabalho, como era
a casa, se era alugada ou própria. E a idade era
de 6 meses a 6 anos – atualmente continua
sendo assim.
Eu fazia um pouco de tudo. O meu dia era
de homologar mais harmonia. Se surgiam dificuldades, eu procurava ajudar. Normalmente, eu tinha encontro com as mães, muitas vinham... Se tinham problemas, elas vinham
para conversar comigo. E eu podia, assim, dar
uma palavrinha. E esse foi o trabalho que fizemos... É a semente... É a semente que foi plantada.
Quando encontro ex-alunos, fico emocionada. Outro dia, encontrei um menino, de 4
anos, com a mãe. Ele desceu do colo dela e
correu... correu e veio me abraçar, chorando.
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Eu perguntei: “Por que chora?”. E ele: “Porque
a senhora não vem mais na nossa escola!”. Falei: “Eu vou voltar, vou lá para ver vocês”. Sinto-me emocionada! Hoje eu encontro pais
que freqüentaram a creche, os primeiros... Eu
não os conheço mais, mas eles me chamam:
“Irmã Tecla!”, “Irmã Tecla!”. Ou eu vou à igreja e falam assim: “A senhora me conhece?”. Eu
pergunto o nome porque estão mudados,
crescidos.
Eu fazia visitas às famílias e ajudava, como
fala Jesus no Evangelho, segundo a necessidade! Era uma relação boa porque os pais também correspondiam. Nas datas especiais, gostávamos de fazer festas, apresentações, sempre
as crianças declamavam poesias, cantos. No
Dia das Mães, elas eram convidadas, recebiam
presentes feitos pelas crianças. Era muito bonito! No começo, nós não íamos fazer festa do
Dia dos Pais, porque muitos estavam presos,
separados. Mas, depois, decidimos fazer. Agora, estão fazendo o dia da família.
Eu trabalhava com todas as crianças, de todas as idades. Trabalhei um período com as
de 5 anos, mas depois não pude mais, por falta de tempo. Muitos ficavam apegados, não
queriam ir embora, choravam, choravam para a professora, choravam para a mãe, choravam para todos. E todos estes anos lá têm um
significado muito, muito grande para mim,
porque pude ajudar aquelas crianças, pude
ajudar as mais necessitadas. Lembro que havia um menino que, por causa do pai estar
preso, era terrível, terrível, muito agitado.
Mas eu sabia cuidar dele, tinha que cuidar
com jeito. Eu dava muito amor, muito carinho, gostava dele.

Lembro-me de tantas histórias... Mas uma
história que ficou, mesmo, foi a de um outro
menino, em especial. Eu estava dando formação para as crianças, falando um pouco do Dia
dos Pais. Falei para os meninos: “Os pais são
como Deus. Deus é nosso pai que está no céu”.
E ele falou assim: “Mas meu pai é ruim. Meu
pai é ruim!” Para aquele menino, não podia
ser assim, eu falar que Deus é como um pai.
Eu perguntei: “Por quê?”. E ele: “Porque ele bate, bate na minha mãe...”.
Havia outro menino, que era especial, não
comia... E, devagarzinho, fui cuidando e ele
chegou a comer. Fui à Itália e, quando voltei,
me contaram que ele tinha ficado doente,
com uma febre que não passava. Levaram o
menino ao médico, e este disse assim: “Alguma coisa aconteceu com essa criança! Tem alguma pessoa que está longe dele, de quem ele
sente saudades?”. Ele mesmo respondeu: “A
irmã Tecla”.
Em maio de 2007, eu saí da escola. Sinto
falta, mas estou aposentada. Trabalhei na creche, na escola, por amor, e não interessava se
falavam bem ou se falavam mal. Eu sempre recebi muito carinho da Fundação e acredito
que ela vai continuar toda a sua obra. O trabalho do futuro será cultivar o que foi plantado,
porque não é só a escola, os primeiros educadores são os pais. Quando fazia reunião com
os pais, eu sempre dizia: “Os primeiros educadores são vocês! Nós somos apenas o apoio”.
O que faz esse trabalho ir em frente é o sentimento de igualdade, o desejo de ver um futuro melhor, onde todos os homens e mulheres vivam felizes.
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Nos sábados e domingos em que não íamos para a Fazenda
Ermida, ficávamos lá, no apartamento, e eu não podia sair,
porque o sr. Vail dependia muito de mim. O que ele fazia?
Chamava meu neto, o Bruno, para ir lá, e o menino passava o
fim de semana comigo. Eles iam juntos ao cinema, o Bruno lia
jornal para ele, iam tomar sorvete e meu neto segurava no
braço dele... (...) Se fosse para voltar tudo de novo, eu voltava.

S

ou THEREZINHA PAULA DOMINGUEZ,
nasci em 27 de outubro de 1929 em
São Francisco de Sales, Minas Gerais,
no Triângulo Mineiro. Eu tive 18 irmãos.
Quando minha mãe se casou com meu pai, ela
tinha 14 anos. Ele era viúvo, tinha oito filhos,
então minha mãe criou os oito filhos e teve
mais dez com meu pai, que morreu em 1940.
Vim para o Estado de São Paulo quando minha mãe faleceu, em 1948.
Em Minas Gerais, eu morava numa cidadezinha de rua de terra, Itapagipe. Meu pai tinha
fazenda com muitos empregados, nós fomos
criados com muita fartura. Sempre procurei
trabalhar, ser honesta, como meu pai ensinava... Naquele tempo, a palavra de uma pessoa
era um documento assinado. E eu acho que isso me influencia até hoje.
Quando minha mãe morreu, pedi para

meu tio, Juvenal Carneiro Leal, para ir morar
em sua casa, em Santos. Ele veio me buscar e,
naquele tempo, como eu não sabia fazer nada,
tive que ir trabalhar de doméstica. Depois, me
casei com um espanhol, Anastácio Dominguez Gavin e fui mudando minha vida. Meu
marido tinha outra cabeça, era estrangeiro.
Ele falou: “Você não pode viver desse trabalho
de doméstica” – meu filho já tinha 8 anos –
“Agora você vai estudar, para crescer”.
Assim, entrei para a Santa Casa. Lá, a gente
estudava à noite e já pegava aquelas pessoas
que vinham do cais, gente de rua, bêbados e
tudo mais. Então, cuidávamos, dávamos banho... Naquela época, a Santa Casa estava em
crise e o estágio era de graça, não recebíamos
pelo trabalho enquanto nos formávamos e tínhamos que ficar lá três meses para arranjar
emprego. Eu continuei estudando porque meu
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marido era zelador de um prédio no Gonzaga
(Santos) de gente bacana, de posses, então tínhamos mais facilidades na vida. Não éramos
ricos, mas vivíamos bem, comíamos bem, dávamos uma educação boa para nosso filho. Ele
cresceu, veio para São Paulo, estudou, fez Administração de Empresas. Ganhou três vezes o
primeiro lugar na empresa, saiu até na revista
Veja. Se estivesse vivo, hoje, estaria muito bem.
Ele morreu no auge da carreira em 1985, com
32 anos, num assalto... Ia tirar meu neto do
carro e o assaltante, um menino de 14 anos,
disparou. Sete meses antes disso, meu marido
havia morrido de leucemia.
Meu neto está com 26 anos. Formou-se advogado graças a uma bolsa que o sr. Vail deu a
ele. Eu sempre ajudei-o, porque a mãe não tinha condição de ajudá-lo a estudar. Ela casouse pela segunda vez e teve outro filho. Acontece que esse menino também não tinha
condições de estudar, mas vai se formar em
Engenharia, no ano que vem, pelo Mackenzie,
graças à bolsa que a Fundação deu para ele. Eu
não tenho como agradecer à Fundação, ao dr.
Ismar e à d. Teca. Tudo que tenho hoje veio de
lá: consegui trabalhar, ter uma casa em Minas
Gerais e o apartamento. Perdi meu marido,
meu filho, mas, fora isso, eu sou uma pessoa
feliz: tenho meu neto, minha nora e sua família italiana, o marido dela, e todos são pessoas
honestíssimas! A gente é pobre, mas não tem
sujeira e é uma coisa que a gente leva por toda
a vida.
Aí, fui trabalhar para o sr. Vail. Eu tinha
uma prima que era chefe do 3º andar do Hospital São Paulo – eu também cheguei a trabalhar lá – e que tirava radiografia da esposa de-
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le, d. Isabel. Elas conversaram sobre mim, d.
Isabel mandou me chamar e fui para sua casa,
onde fiquei trabalhando como sua enfermeira. Fiquei lá por sete anos, até ela falecer. Sr.
Vail morava na Rua Haddock Lobo e d. Antonieta, na Alameda Tietê. Então, convidou-o
para ir morar com ela, e eu fui junto.
Cuidei de d. Antonieta como enfermeira,
também, e trabalhei nos serviços gerais da casa. Ela era muito boa, tinha uma educação finíssima, todo mundo fala que era uma santa,
e eu repito. Se você fizesse uma coisa de que
ela não gostava, ela te chamava e dizia: “Sabe,
você fez isso, mas, se você fizer desse outro jeito, eu gosto mais”. Era assim que chamava a
atenção dos empregados, e ninguém ficava sabendo, só se você falasse. Quando d. Antonieta faleceu, o sr. Vail passou a dirigir a casa. Ele
falava o que queria comer, o que devíamos fazer. Sabia tudo, tudo, como se fosse uma dona
de casa. Não se esquecia de nada, o que tinha
na casa, horário, tudo.
Ele era uma ótima pessoa! Um homem
muito inteligente, sua cabeça era um computador. Você falava um número para ele, ele não
esquecia; tudo que você perguntava, ele respondia na hora. Eu nunca vi um raciocínio
daquele jeito, nunca! Era um bom amigo, bom
patrão, conversava, ensinava, falava muitas
coisas, queria saber da origem da gente, como
é que eu fui criada, como era meu pai, minha
mãe. Ele gostava de saber as histórias das pessoas e contava a dele, também. Quando meu
irmão telefonava para mim – ele está muito
bem de vida em Minas Gerais, tem uma fazenda com muito gado –, o sr. Vail conversava
com ele, acompanhava as coisas...

Eu trabalhei para a família por uns 15 anos,
ou mais. Quando o sr. Vail ia para o hospital,
ia todo arrumado, não saía na rua sem gravata. Ele quem me ensinou a dar nó em gravatas,
porque, depois de um tempo, suas mãos já estavam trêmulas... Então, eu ajudava-o a se vestir, cuidava dele, dormia com ele, no quarto,
por recomendação médica – ele tomava remédios para dormir e podia levantar-se no meio
da noite, meio sonolento. Nossas camas ficavam perto uma da outra para que eu pudesse
ver os movimentos dele enquanto dormia, já
que estava bem fraquinho. Mas sua cabeça
ainda era fantástica! Morreu sabendo o que
falava... Até na hora em que foi para a UTI, sabia o que queria... Só dizia: “Therezinha, me
leva para casa. Eu quero dormir na minha cama”. Era uma pessoa formidável.
O que mais me marcou na minha convivência com eles foi a educação, a consideração
que eles tinham pela gente, tanto fazia se era
cozinheira, enfermeira, arrumadeira, lavadeira, passadeira. Eles eram muito humanos,
mesmo o sr. Vail, porque os homens já são diferentes no tratamento. Eles presenteavam as
pessoas do prédio todinho, davam gorjeta para todo mundo. Se d. Antonieta desse para
um, dava para todo mundo igualmente, não
diferenciava ninguém.
Ela tinha muita amizade, uma casa muito
freqüentada. Era uma pessoa muito alegre,
muito informada, inteligente, estudada e fez a
Fundação funcionar, depois que dr. Antonio
faleceu. Não tiveram filhos, nem o sr. Vail nem
d. Antonieta... Então, ela sempre falava que os
meninos da Cidade eram seus filhos, seus
muitos filhos. Ela adorava aquela criançada
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toda, tinha até vontade de pegar uma criança
para criar, mas estava com muita idade! Ela
dava de tudo para aqueles meninos que moravam lá. Havia crianças que passavam fome em
casa, não queriam ir embora no fim de semana – até choravam –, não queriam ir com os
pais que, algumas vezes, eram drogados, bêbados, essas coisas todas. Na Cidade dos Meninos tinha de tudo, a fartura era “fora de série”.
Tinha muito carinho, médico, dentista, psicóloga, tudo que era necessário.
Depois da morte do sr. Vail, me levaram para a Cidade dos Meninos. Não senti muita diferença em ir trabalhar lá porque eu não ficava no meio das crianças, só via-as na hora do
almoço. Eu ficava na cozinha, ajudando no
serviço. Lá na Cidade, o pessoal era muito
bom, gente muito educada. Durante toda minha vida profissional, nunca tive discussões,
nada nem ninguém com que ficasse zangada...
São todos muito unidos para trabalhar e muito competentes, também. O trabalho era ótimo! Lá tinha horário para entrar, para sair.
Todo mundo tinha adoração pela Fundação,
todos os funcionários. Nossa! Eles são apaixonados por tudo aquilo, e quem não o é? Uma
coisa tão linda! Foi muito bonito o que d. Antonieta fez e sr. Vail conservou.
Eu sinto saudades deles, não existe uma
pessoa que não tenha saudades da d. Antonieta e do sr. Vail. Ele, às vezes, era “machão”, mas
era muito amigo da gente, falava as coisas, ensinava. Eu aprendi muito com ele. Muito.
Quando estávamos convivendo mais juntos,
nos sábados e domingos em que não íamos
para a Fazenda Ermida, ficávamos lá, no apartamento, e eu não podia sair, porque o sr. Vail

dependia muito de mim. O que ele fazia? Chamava meu neto, o Bruno, para ir lá, e o menino passava o fim de semana comigo. Eles iam
juntos ao cinema, o Bruno lia jornal para ele,
iam tomar sorvete e meu neto segurava no
braço dele... Sr. Vail era um homem “chique”,
um “tipão”, eu vejo-o agora, parece que está
vivinho ali. Se fosse para voltar tudo de novo,
eu voltava.
A mudança na Fundação, depois da morte
do sr. Vail, foi muito boa. Ele era um senhor
de idade, fez muito, mas não via e não podia
fazer tanto quanto o dr. Ismar está fazendo. A
Fundação “deslanchou”, e para melhor. Temse trabalhado muito, e d. Teca trabalha! Vou te
contar! Pela Fundação ela dá a vida dela, e o
dr. Ismar também, são pessoas dinâmicas que
estão à frente, que vêm tudo; são jovens – eu
falo isso porque tenho muito mais idade do
que eles – e vão longe, não vão deixar “a peteca cair”. Eles têm amor àquilo e d. Antonieta e
sr. Vail escolheram muito bem seus sucessores.
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...você tem que estar permanentemente retornando ao passado,
para se alimentar para o futuro.

E

u me chamo IRINEU SILVA JÚNIOR,
atualmente sou superintendente da
Fundação Antonio-Antonieta Cintra
Gordinho. Cresci em São Paulo, na região do
bairro de Santo Amaro que, no século XIX,
chegou a ser um município. Por sempre ter
morado nesse bairro distante, adquiri duas características interessantes: o caráter citadino,
por morar em uma cidade grande, e o caráter
de campo, porque Santo Amaro tinha uma
coisa, ainda, de cidade interiorana.
Sempre tive muito apoio dos meus pais
para estudar, principalmente da minha mãe.
Fiz pré-escola com uma professora particular
e todo o resto dos estudos em escola pública.
Ingressei na Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da Fundação Santo André no começo da década de 1970. O curso que eu queria
fazer era Ciências Sociais na USP, mas não

consegui entrar. Muitos professores dissidentes daquela universidade foram afastados, devido à ditadura militar, então alguns deles foram dar aulas nessa Fundação. Depois de
entrar na faculdade, comecei a lecionar em
cursinhos.
Mais tarde, já formado, fui para a Associação Brasileira de Supermercados trabalhar
com estatística e pesquisa; lá dentro mesmo,
fui me direcionando para Recursos Humanos.
Quando saí da Associação, já tinha claro que a
minha área era Educação e fui para a Secretaria de Educação do governo Montoro. Era
meados de 1980, eu já estava na PUC fazendo
mestrado na área, e conheci pessoas com
idéias renovadoras para a Educação Pública.
Na Secretaria, iniciamos um projeto para desenvolver uma escola para meninos de rua e
criamos a Escola Oficina do Parque D. Pedro.
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Conseguimos alguns êxitos, mas a escola não
durou muito tempo.
O governo seguinte encerrou esse projeto e
saí da Secretaria de Educação. Fui trabalhar na
Fundap, Fundação do Direito Administrativo,
criada exatamente para promover a qualidade
técnica da administração pública, formar quadros, fazer pesquisas, realizar assessoria e consultoria ao governo do Estado de São Paulo e
até de outros países, nos assuntos relacionados
à administração pública. Dentre os vários projetos de que participei, um dos que me impressionaram foi o trabalho realizado junto
com a professora Terezinha Fran. Ela reuniu
em São Paulo as maiores cabeças da educação
em âmbito mundial em um seminário, em
1993, no Memorial da América Latina. Chamava-se Conferência Internacional Educação
para o Futuro. Fui convidado para trabalhar
na organização desse evento, um evento fantástico, com teleconferências para o mundo
todo. Era o que existia de melhor em termos
de pesquisa na educação, na época. Edgar Morin, Fritjof Capra, e outras pessoas desse nível
participaram. Saí da Fundap em 1995 para ser
diretor de Recursos Humanos no Hospital das
Clínicas de São Paulo, onde fiquei até 1999.
Em 2000, a Terezinha me chamou para trabalhar, junto a mais seis pessoas, na reformulação interna e diagnóstico da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho. Nós nos
deslocamos para Jundiaí, conversamos muito
sobre como era o funcionamento das unidades.
Acho que foram três ou quatro meses de trabalho, fazendo o levantamento do que a Fundação possuía e suas principais linhas da filosofia
do trabalho. Quando terminamos o estudo, fi-
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zemos a apresentação ao dr. Ismar, à d. Maria
Thereza, ao Conselho que, na época, tinha o sr.
Vail como presidente. O Conselho e a Diretoria
da Fundação propuseram que um dos consultores assumisse o papel para levar adiante a
proposta do diagnóstico e fui indicado.
De início, fizemos uma pesquisa documental, entrevistas, basicamente, e identificamos o
seguinte: não existia o manto institucional
chamado Fundação. Ela existia no papel, mas
as pessoas se referiam às unidades que trabalhavam, cada uma, do seu jeito. Outro aspecto
que foi identificado é de que a Cidade dos Meninos, quando surgiu em 1973, foi praticamente concebida pelos padres salesianos. Os
documentos mostram que eles achavam que
aquela obra era uma obra deles, não uma obra
de uma entidade que estava convidando-os a
desenvolver um projeto, um trabalho conjunto. Eles assumiam aquilo – que era um projeto de d. Antonieta – como sendo uma obra religiosa, deles, e davam todas as diretrizes.
Talvez por inexperiência, não havia quadros,
não tinha gente para tocar o projeto que não
fossem os padres. Ao fim de um período, a
Fundação rescindiu o contrato e eles saíram,
mas já haviam marcado, profundamente, a linha de atuação da entidade porque a concepção da congregação pressupõe educação formal básica associada à formação profissional,
isso desde Dom Bosco.
Quando os salesianos saíram da Cidade dos
Meninos, deixaram, institucionalmente falando, um ex-padre salesiano como diretor, o
Mauro Scaglia. Ele tocou a unidade durante
alguns anos e eu o sucedi. Quando fui contratado, o meu papel era assumir as unidades

educacionais em Jundiaí e procurar dar um
sentido único para as atividades. Tínhamos
bem claro que era preciso fortalecer a visão
educacional de cunho profissionalizante, reavivar isso de uma maneira mais atual.
Uma outra questão era desativar o internato, e isso só conseguimos realizar em 2001. Tudo amparado em uma diretriz do Conselho da
Fundação, tudo previamente conversado.
Com o internato, tínhamos que manter uma
equipe de funcionários à noite; tínhamos crianças de 7, 8 anos com muitos problemas para conseguir dormir, medos naturais da idade;
era necessário haver uma disciplina rígida... E
estamos falando de 2001, onde a televisão, a
internet, os meios de comunicação eram muito mais divulgados, mais presentes na vida
dessas crianças do que há 10, 20 anos atrás.
Então, eles sentiam falta dessa liberdade e,
conseqüentemente, tínhamos problemas de
disciplina interna normais, de alunos querendo burlar regras.
Quando propusemos o fim do internato,
apoiados no Estatuto da Criança e do Adolescente, percebemos uma melhora significativa
no aprendizado das crianças, além da disciplina deixar de ser um problema, porque as
crianças sabiam que voltariam para casa. Isso
mudou muito o perfil do aluno, que gostou
mais dessa maneira. Não importava se ele morasse em situações de moradia precária, mas
ele estava voltando para a casa dele, para a cama dele ou estava voltando para as pessoas
com quem ele gostava de conviver. E isso foi
um marco importante.
Paralelamente a isso, na creche, a concepção precisava ser mudada internamente, de
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creche não no sentido só de cuidar da criança
fisicamente, mas de iniciar as primeiras letras,
também. Daí surgiu a idéia da creche para crianças até 3 anos e, a partir dos 4 anos de idade, haveria o início das atividades estimuladoras da aprendizagem, de tal maneira que aos 6
anos a criança já tivesse uma base. Naquela
época, era muito difícil convencer as irmãs –
que ainda cuidavam da unidade – dessas distinções todas, até porque a concepção delas
sempre foi uma concepção própria, também.
A separação de caminhos acabou acontecendo
naturalmente. A Fundação começou a ter claro, para ela, o que era o trabalho educacional,
sem desconsiderar o trabalho de cunho filantrópico que deve ser feito com crianças menos
favorecidas – a questão da alimentação, saúde,
ou seja, sem desconsiderar a necessidade do
amparo que tem que ser dado para que elas
possam se desenvolver bem na educação, intelectualmente.
Na Talita Kum, um internato de meninas,
as irmãs relutaram muito em transformá-lo
em uma casa aberta. No primeiro ano após a
abertura da casa à comunidade, tivemos cerca
de 100 meninas freqüentando as atividades no
horário invertido da escola pública, e o número só foi aumentando. As irmãs não conseguiam entender que a casa poderia atender mais
meninas – elas faziam questão que fossem só
meninas.
No final de 2000, montamos o Núcleo Comunitário Jardim Novo Horizonte, no Varjão,
um bairro de ocupação com 10, 15 mil pessoas. É uma região muito pobre de Jundiaí, com
carências de saneamento, infra-estrutura e,
evidentemente, de escolas, creches. Nessa épo-

ca, começamos a oferecer reforço escolar para
as crianças. Depois, fomos abrindo outras atividades aos pais dos alunos para que fizessem
parte dessa estrutura. Os filhos se orgulhavam
de ver os pais fazendo cursos. Em sete anos
não tivemos nenhum histórico de invasão, depredação, roubo, nada, pois o núcleo atende à
expectativa da comunidade.
Acho que o impacto da ação da Fundação
poderia ser maior no ponto de vista da quantidade de pessoas atendidas, porém temos que
analisar pela qualidade: atendemos poucos,
mas bem. Hoje, temos o ensino fundamental e
agora queremos o ensino médio, mas só daremos esse passo se estivermos absolutamente
conscientes da qualidade; esse é o grande diferencial. A Fundação, seguindo essa tendência
de uma educação voltada para a profissionalização, tem todos os meios para desenvolver o
ensino técnico e tecnológico, uma Fatec – Faculdade de Tecnologia, com novos cursos, como, por exemplo, os ligados à área de serviços.
Sou um cientista social e educador que tem
um compromisso muito grande com a história. Para mim, você tem que estar permanentemente retornando ao passado, para se alimentar para o futuro. Então, acho importante
preservar e documentar todo o trabalho que
está sendo feito, olhar sempre os principais
atores, que são os alunos atendidos, criar a
mentalidade de que nós, hoje, estamos fazendo história. A história é viva, e não algo que se
perdeu no tempo.
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Eu entrei com 16 anos e sentia que poderia ser uma das
crianças favorecidas pela Fundação, pois era de uma família
muito humilde, como os meninos de Jundiaí. Sinceramente,
eu penso isso até hoje. Tive as oportunidades e posso dizer que
sou uma pessoa privilegiada por ter conhecido d. Antonieta,
que me deu todas as condições para eu ter uma vida
profissional melhor.

M

eu nome é WALDECI DUTRA CASTELHANO e nasci em São Paulo, no
bairro Água Fria na zona norte, em
11 de junho de 1964. Morei ali até os 4 ou 5 anos
de idade e depois fui morar na Vila Albertina,
onde estou até hoje. Minha primeira escola era
uma escola estadual, Maria Paula Marcondes
Dominguez, e ficava na vila onde morava.
Meu pai, sr. Aparecido, era filho de espanhóis. Minha avó veio para a região do Paraná
e meu pai nasceu ali. Ele era torneiro mecânico, trabalhava em empresas da área industrial.
Minha mãe é mineira e sempre foi do lar. Eles
se conheceram numa praça, em Londrina, e ficaram juntos, casaram. Tenho dois irmãos e
somos uma família tradicional, simples, mas
bem formada. Sou separado e meu pai já é falecido. Fui morar com minha mãe, para cuidar dela e da minha irmã.

Eu entrei na história da Fundação para trabalhar no escritório de d. Antonieta como
office-boy, em 1980, e, depois, passei a ser funcionário da instituição. Meus empregos anteriores foram em uma escola particular na Avenida Liberdade; na associação de bancos; e no
prédio da sede da Fundação, em uma corretora de valores chamada Convenção. Neste último, eu tinha muito contato com a administração do prédio, que já pertencia à d. Antonieta.
Eu vinha entregar as correspondências e, um
dia, o administrador me convidou para trabalhar no escritório dela. Eu não estava estudando, então ele falou: “Se você quiser trabalhar com a gente... Fica o convite, mas você
tem que voltar a estudar”. Voltei para a escola,
terminei o 1º colegial no Estado e depois o 2º
e 3º colegiais fiz no supletivo, já custeado por
d. Antonieta.
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Terminado o colegial, tive contato com as
rotinas do escritório. Lembro-me que me pagaram um curso de datilografia. A gente fazia
a administração dos bens e emitia os boletos
de cobrança dos aluguéis dos imóveis, e era eu
quem datilografava. Entrei com 16 anos e sentia que poderia ser uma das crianças favorecidas pela Fundação, pois era de uma família
muito humilde, como os meninos de Jundiaí.
Sinceramente, eu penso isso até hoje. Tive as
oportunidades e posso dizer que sou uma pessoa privilegiada por ter conhecido d. Antonieta, que me deu todas as condições para eu ter
uma vida profissional melhor.
Depois dessa fase da datilografia, houve
uma transição com a saída de um dos diretores e o sr. Adão, que era o administrador e diretor, passou a ser o diretor-geral e o sr. Lima,
que era contador, passou a ser diretor. Então,
outras pessoas foram contratadas para fazer a
contabilidade dos bens de d. Antonieta e da
Fundação. Eu via que as pessoas que entravam
no escritório contábil não se adaptavam, e fui
conversar com o administrador, que me ofereceu o curso de auxiliar contábil, no Senac. Fiz
o curso, depois fiz técnico em Contabilidade e,
posteriormente, ingressei em uma faculdade
para fazer o curso superior na área. Formeime contador e, logo em seguida, comecei a
faculdade de Direito, na qual também me formei. O Renato, da administração, estudou
comigo no Senac e na Contabilidade. Nessa
época, eu estava como contador, já fazendo o
curso de advocacia, e fui para a parte administrativa, porque o sr. Adão havia saído, o sr. Lima tinha assumido como diretor-geral e a
Conceição, que era secretária-geral, ficou,

Waldeci Dutra Castelhano

84

também, como diretora. Eu fiquei como administrador e convidei o Renato para assumir
meu cargo anterior.
D. Antonieta tinha um escritório particular
porque era uma senhora de posses, com vários
imóveis que precisavam ser administrados.
Através dos recursos obtidos com esses imóveis, ela fazia doações para a Fundação, mantendo as unidades de Jundiaí. Ela fazia questão
de não termos laços com o poder público, pois
não queria a interferência do Estado. Na verdade, ela tinha todo prazer – acredito até que
era o prazer da vida dela – em cuidar das
crianças, então, até seu falecimento, havia esse
cunho pessoal. A Fundação recebeu como patrimônio uma variedade enorme de fazendas,
edifícios, ações, cuja administração teve que
ser profissionalizada.
A partir daí, a Fundação deu um salto na sua
forma de atuação, foram feitos empreendimentos com parceiros, com a Prefeitura de Jundiaí,
houve uma melhor gestão. Os novos diretores e
presidentes tiveram a preocupação de administrar mais eficazmente a Fundação, e isso resultou em um maior número de atendimentos.
Antes, havia somente a Cidade dos Meninos e a
Creche; depois, foi formalizado um novo núcleo de atendimento, o Núcleo Novo Horizonte no bairro do Varjão, pólo de pobreza muito
grande na região. Foi feita, também, uma parceria com a Congregação das Irmãs Carmelitas
Teresianas, que já administravam a creche desde sua inauguração, em 1981, para que fizessem o atendimento mais aberto na Talita Kum,
que foi incorporada pela Fundação.
Trabalhar nos bastidores da Fundação é diferente, a gente não tem contato no dia-a-dia

das unidades, então, não tem esse lado pessoal, de ligação direta com as crianças atendidas em Jundiaí, mas a gente sabe, no nosso íntimo, que também trabalha em benefício
delas. Sendo o escritório da mantenedora, a
gente procura trabalhar bem para poder, também, gerar recursos para a manutenção das
unidades. Mesmo estando em São Paulo, a
gente tem conhecimento da dimensão das
ações desenvolvidas. Algumas reuniões são
feitas em Jundiaí, com os ex-alunos, onde eles
passam suas experiências pós-Fundação, e vêse que muitas pessoas tiveram uma evolução,
seja pessoal ou profissional. Jundiaí foi escolhida porque d. Antonieta era natural de lá
e, para a região, o trabalho realizado tem um
impacto social muito grande porque, hoje,
são atendidas direta e indiretamente cerca de
2 mil pessoas, entre crianças e adultos. Quanto ao reconhecimento, eu tenho contato com
o fórum de lá e percebo que a instituição é conhecida, pois nossos alunos são multiplicadores de informações.
A dedicação de d. Antonieta com as pessoas
é algo que ficou muito marcado em mim, esse
lado materno de alguém que despende sua vida para cuidar dos menos favorecidos. Ela era
muito rica, de projeção pessoal enorme, mas
ia até a rua 25 de Março para comprar cobertores para os garotos da Cidade dos Meninos.
Isso serve de lição para a gente, de não pensar
só em si mesmo, mas também naqueles que
precisam de você. Essa filosofia atinge os funcionários, talvez de um modo menos emocional no escritório, na sede, mas a gente sente, lá
em Jundiaí, que essa filosofia está viva... Porque lá eles têm o contato direto com a socie85

dade, com as crianças, então, não tem como
não se emocionar. Você vê, às vezes, uma
criança dar um beijo na cozinheira, um grupinho rodeando a diretora. O pessoal sabe que
se dedica a uma causa nobre, que não tem só
o lado profissional. Desde que comecei, vi que
aqui era um bom lugar, onde você entrava e se
sentia bem.
O lado religioso que vinha de d. Antonieta
é mantido até hoje. Ela sempre esteve ligada
com entidades e há documentos que mostram que ela chegou a construir um núcleo de
assistência social para a Opus Dei, na região
de Taboão da Serra. Antes de criar a Fundação, ela incrementava e auxiliava o atendimento de outras instituições. Depois, em
1968, 1970, ela incentivou a construção da Cidade dos Meninos e procurou uma parceria
com a Inspetoria Salesiana do Brasil. Com a
saída recente dessa inspetoria da parte administrativa da Cidade, que foi assumida diretamente pela Fundação, diminui-se, um pouquinho, esse lado religioso, mas manteve-se,
ainda, a cultura do lado espiritual, com as
missas na capela dessa unidade.
Eu vejo o terceiro setor na visão da Fundação, esse atendimento, esse apego às pessoas, o
lado humano. Às vezes, vou a Jundiaí e vejo as
crianças em sala de aula, tendo suas atividades, e fico muito feliz, até emocionado, porque
sei que, de alguma forma, estou ajudando um
pouquinho aqueles meninos e meninas. Eu
vejo a Fundação como uma instituição sólida,
realmente idônea, porque, se não fosse, não
teria durado mais de 50 anos. Ela tem uma finalidade nobre, veio de pessoas nobres e seu
corpo profissional, diretoria, todos os conse-

lheiros são pessoas também idôneas. A Fundação tem uma visão de crescimento, de construir novas unidades, evoluir também em outros campos. Há, por exemplo, o projeto de
formalizar um espaço voltado para a área cultural, na Fazenda Ermida, e a perspectiva de
novos atendimentos no núcleo do Varjão.
A Fundação, para mim, é quase tudo, porque me auxiliou na minha formação, na minha vida, na minha carreira profissional, e sei
que estou em um lugar onde há uma aura do
bem. É como se fosse uma família, e fico feliz,
muito feliz de trabalhar em uma instituição
que fez 50 anos e que tem tudo para fazer mais
outros 50. Tenho certeza que, se for mantida
a filosofia de d. Antonieta, essa Fundação vai
ser perpétua.
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Ingressar na Fundação foi realmente muito importante para
mim. Sou de origem simples, meus pais trabalharam muito
para garantir a formação dos filhos. Sempre nos passaram o
valor do respeito ao próximo, a valorização humana. Então,
quando me vi realizando uma atividade que traria retorno
para os menos favorecidos... Foi uma realização pessoal.

E

u nasci em São Paulo, em 7 de março
de 1966 e me chamo RENATO MARTINS. Meu pai era vidreiro, confeccionava lustres, e minha mãe cuidava da casa e
dos filhos. Cursei o ensino fundamental em
uma escola da zona leste da cidade. Fiz o colegial, correspondente ao curso técnico em processamento de dados, no Colégio Cruzeiro do
Sul, também na zona leste. Parei de estudar
por alguns anos para ajudar em casa e, depois,
fui para a vida universitária. Fiz duas faculdades: Ciências Contábeis e Direito, na Universidade Cidade de São Paulo.
Meu primeiro emprego foi em uma empresa relativamente grande, de programação de
máquinas processadoras, a NCR. Lá, pude aplicar o que aprendi no colegial. Depois disso, empreguei-me no setor comercial da Mesbla Loja
de Departamentos, no cargo de auxiliar contá-

bil. Na época, já estava estudando Contabilidade e fiquei na Mesbla durante cinco ou seis
anos. De lá, transferi-me para a Sony Comércio
e Indústria, empresa de equipamentos eletroeletrônicos, onde permaneci por quatro anos.
Desliguei-me da Sony e entrei na Fundação.
O Waldeci Castelhano era meu colega de
faculdade no curso de Contabilidade e trabalhava na Fundação. Quando houve um remanejamento nos quadros da instituição, ele assumiu outro cargo e me disse: “A Fundação
está com um projeto em andamento e estou
indo para outra área. Se você quiser um novo
desafio... O meu lugar no departamento de
Contabilidade está vago”. Aceitei. Fui entrevistado pelo sr. Lima, diretor na época, que gostou muito de mim. Conversei, também, com
d. Antonieta, que não colocou objeção à minha contratação.
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Eu tinha pouco contato com d. Antonieta.
Isso acontecia em ocasiões de festividades ou
quando ia a Jundiaí, a trabalho. Além disso,
uma vez por ano ia à casa dela, levar sua declaração do imposto de renda para aprovação e
assinatura. Uma vez comentei com ela: “D.
Antonieta, é muito patrimônio, são muitos
bens...”. Ela olhou as informações que continham na declaração e disse: “São muitos bens,
mas o bem maior que construímos não está
aqui... O que a gente faz para os menos favorecidos, nenhum documento vai retratar”. Isso
me marcou muito. O patrimônio maior que d.
Antonieta tinha não estava retratado em uma
declaração de bens.
Lembrar dela dá certa emoção. Foi uma
pessoa que respeitava o ser humano, valorizava muito seus funcionários. Sua dedicação a
cada um de nós era visível, a dedicação dela à
Fundação também... Acho que das pessoas,
foi a mais fantástica que conheci, pela sua humildade... É difícil vermos esse sentimento
nas pessoas.
Ingressar na Fundação foi realmente muito
importante para mim. Sou de origem simples,
meus pais trabalharam muito para garantir a
formação dos filhos. Sempre nos passaram o
valor do respeito ao próximo, a valorização
humana. Então, quando me vi realizando uma
atividade que traria retorno para os menos favorecidos... Foi uma realização pessoal.
O trabalho da minha equipe tem um papel
estratégico na Fundação. Temos uma grande
responsabilidade, pegar todo o trabalho que
é desenvolvido, colocar em números e papéis
para prestar contas aos órgãos governamentais, para que a Fundação continue gozando
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da imunidade tributária. Por mais que nos
foquemos nisso, quando trazemos os agentes
do INSS, por exemplo, para conhecerem a
realidade da Fundação, o trabalho que é desenvolvido... Essas pessoas se encantam. Encantam-se porque é difícil ver, hoje em dia,
um trabalho com tanta dedicação. As pessoas
que trabalham aqui são de fácil convivência,
estão felizes porque, por mais simples que sejam suas atividades, o resultado é o bem das
crianças.
O impacto social do trabalho desenvolvido
na Fundação é muito grande. Tem uma estrutura e um preparo que muitas instituições de
ensino não têm, essa idéia de formar pessoas,
homens com responsabilidades, ajudar famílias a produzir renda, a serem pessoas de
bem... Enfim, formar cidadãos.
É um orgulho, para mim, fazer parte desse trabalho. A Fundação me dá mais do que
eu pude imaginar, não só na parte material,
mas como ser humano. Ela me faz crescer
como pessoa. Dos poucos contatos que tive
com d. Antonieta, esse é o ensinamento que
vai fazer parte da minha vida até o final.
Uma pessoa que tinha todas as possibilidades de aproveitar a vida, viveu para se dedicar a crianças carentes.
Quando entrei, o Departamento de Contabilidade contava com um empregado só. Hoje, somos quatro. Tínhamos, em média, 2.000,
2.500 lançamentos contábeis ao ano. Hoje, temos, no mínimo, de 10 a 12 mil lançamentos
contábeis por mês. Então, percebe-se um
grande crescimento de atividades, de trabalho
em equipe, de dedicação das pessoas... Pelas
estratégias que são praticadas pela diretoria

atual, eu vejo a Fundação com uma longevidade muito grande. Se continuar com o mesmo
propósito e mentalidade de hoje, a gente vai
passar e essa entidade vai continuar.
Participando de alguns eventos, vejo que o
Estado, além de não estar cumprindo o seu
papel, está procurando arrecadar cada vez
mais. Não digo especificamente da Fundação,
mas do terceiro setor em geral. Isso acaba tolhendo as atividades das instituições, pois o
pouco de imunidade tributária que têm, o Estado tenta tirar. Os auditores entendem que as
atividades desenvolvidas não são de assistência social, e sim de benemerência. Com esse
entendimento dificultam a obtenção da certificação de incentivos fiscais.
A Fundação é reconhecida como instituição de atividade filantrópica em todas as esferas. Graças a Deus, a gente participou dessas
certificações, de forma bem atuante. Cada certificação, cada isenção fiscal que conseguimos,
foi um ganho importante. O trabalho dos bastidores – a documentação gerada, os relatórios
elaborados – foi valorizado.
Nosso relacionamento é mais da Fundação
com terceiros, mas tivemos oportunidade de
fazer um trabalho educativo, junto às crianças, sobre o patrimônio da instituição. Fizemos o levantamento e a identificação do patrimônio, como equipamentos e móveis,
porém, as identificações dos móveis das salas
de aula foram retiradas pouco tempo depois.
Criança não tem jeito... No último levantamento patrimonial, reunimos alguns meninos
e mostramos o valor do patrimônio que estava à disposição deles e a importância de estarem identificados. Certo dia, passando pelo
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pátio, sentimos o reflexo: “Olha, tio, nós não
tiramos mais nada, depois do que o senhor falou, está tudo lá, identificado, pode ir ver”.
Quer dizer, uma consciência de cidadania,
preservar o patrimônio que é deles mesmos.
Mas, esse caminho é meio de mão única, a
gente mais recebe dessas crianças do que fornece informações para elas.
Nessa minha trajetória na Fundação tenho
me deparado com pessoas que, por suas atitudes, ficaram marcadas na minha lembrança.
Em uma época, o Conselho estava pensando
em mudar a sede da Fundação, de São Paulo
para Jundiaí. Naquele momento, a instituição
estava passando por um momento conturbado. Se a sede fosse transferida, haveria muito
conflito e acredito que colocaria a subsistência
da Fundação em xeque. A postura de dr. Egberto, a defesa dele de manter a sede em São
Paulo foi muito importante.
Sr. Lima foi uma pessoa importante que,
além de conselheiro, era o nosso contato com
a d. Antonieta. Sempre procurava nos proteger. Vail Chaves, irmão da d. Antonieta, pela
maneira de ser, sempre alegre. Todos os dias
passava aqui na Fundação. Sentava e contava
fatos de sua vida desde garoto. Histórias de
vida mesmo. Carlos Alberto foi um diretor
que tivemos na parte técnica. Era bem inteligente, sacava muito rápido as coisas para a
Fundação.
Hoje, o Ismar é uma referência para nós. Se
a Fundação ainda existe, é devido à dedicação
dele próprio e do dr. Egberto. Como já falei,
um tempo atrás houve um momento decisivo
para a instituição: ou o trabalho continuaria,
ou seria perdido pelo caminho. Dr. Ismar e dr.

Egberto brigaram muito pela subsistência da
Fundação. D. Antonieta sempre quis que a
grandeza desse trabalho ficasse no anonimato.
Por ela ter tido esse pensamento, acredito que
muitas obras realizadas pela Fundação ficaram perdidas pelo caminho.
Com este livro, muitas dessas histórias serão resgatadas. Vai ser um marco para a Fundação e um ponto de referência para conhecermos a sua trajetória e até mesmo a nossa
própria história. Por menor que seja a atividade que cada um de nós, empregados, realiza,
nosso trabalho vai ficar registrado. É motivo
de orgulho fazer parte disso tudo. Prazeroso,
como ser humano...
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Eu me sinto muito bem, a extensão da minha casa é a Cidade
dos Meninos e Meninas e é difícil me preparar para a saída.
Eu acho que, com 66 anos, é para a gente começar a acalmar,
partir para o sossego. Eu não estou sentindo isso ainda, não
paro quieta e todos têm muita afeição por mim...

M

eu nome é MEYRI TEDDE FREZZA.
Quando iniciei meus estudos, na
minha juventude, minha tendência era cursar Contabilidade. Entrei na faculdade e era uma ótima aluna, mas quando recebi uma proposta de um professor para
trabalhar em um escritório dele, renomado
em Jundiaí, descobri que meu pai não aceitava que seus filhos trabalhassem como empregados. Ele é de família síria muito tradicional,
então, tranquei a matrícula e fui estudar para
ser professora, pois, para ele, não havia problemas nessa profissão.
Já antes de me formar, dava aulas como
professora substituta. Fui para as escolas isoladas na periferia da cidade, depois ingressei como professora em Mauá e vim retornando para Jundiaí, onde trabalhei na Delegacia de
Ensino, assumindo direções de diversas esco-

las. Esse tempo de direção, nas escolas do Estado, foi excelente.
Quando eu estava entrando no processo da
aposentadoria, a Margarete, que era minha
colega e professora na Fundação, falou: “Você
seria uma boa professora lá na Cidade dos
Meninos. O padre está precisando de alguém
para dar aulas para a 4ª série”. Fui conversar
com o padre Nascimento e contei que havia
tido um derrame. Lembro-me que ele falou:
“Não vai dar tempo de você ter problemas
aqui. Você vai ficar tão envolvida com as
crianças que não vai se lembrar do derrame e
da pressão alta”. E foi dessa maneira que comecei a trabalhar na escola, em 1987. Eu só tinha a informação de que a escola recebia alunos com algum problema e que fossem de
baixa renda.
No meu primeiro dia de trabalho, cheguei
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sem saber como ia ser recebida. As crianças,
na época, saíam todas pelo pátio e vinham nos
receber. Era uma prática de d. Antonieta e nós
éramos recepcionados com beijos, abraços,
uma festa danada, uma coisa que era difícil de
ver fora dali. Foi muito marcante. O padre
Mauro Scaglia era diretor da escola e tinha
uma conversa com as crianças todo início de
semana, logo que os alunos chegavam, para
saber como eles estavam, como tinham passado o final de semana, dando as boas-vindas de
uma maneira agradável. Depois de uma semana que eu estava trabalhando, pedi ao padre
para eu dar essas boas-vindas, porque tinha
algumas coisas a dizer a eles e que me pesavam
muito, já que, enquanto diretora, eu aconselhava os pais a levarem os filhos “danados” para a Cidade. Ele deixou e fui, na verdade, pedir
desculpas para as crianças, porque eu achava –
assim como toda Jundiaí – que ali era como
uma Febem. Foi aí que eu comecei a promover a escola na cidade e mostrar para a comunidade e colegas de trabalho o que era feito lá
dentro. Foi um processo, o pessoal da Fundação começou a divulgar mais, a se entrosar
mais com a população.
Eu era professora da 4ª série. Há dois anos,
vieram me perguntar se eu gostaria de trabalhar com a turma, na biblioteca. Aceitei e passei a ser professora do grupo de apoio. As minhas atividades incluíam atendê-los na
biblioteca, orientá-los a ler, interpretar e perceber que a leitura é muito importante para
qualquer disciplina, para tudo que fazemos na
vida. Passei a ser incentivadora da leitura, da
1ª até a 6ª série. E foi gostoso, porque dali saiu
até teatro, você trabalha com eles de maneira
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totalmente diferente da sala de aula. Neste
ano, fico na biblioteca com a 1ª e 2ª séries, dou
apoio escolar para 7ª e 8ª séries na parte da
manhã. A gente fica na retaguarda, porque
muitos têm dificuldade em estudar sozinhos,
respeitando a autonomia do professor, que dá
a matéria e ajudando-o, junto aos alunos.
Eu adoro o que faço, adoro a Fundação, respeitando a administração através do trabalho
realizado pela diretora Patrícia e equipe. Procuro cumprir com minhas obrigações, a metodologia, claro, me entrosando principalmente com a criançada e todos da escola. Ao
mesmo tempo em que sou enérgica e falo firme com eles, brinco também. Vê-se uma 7ª, 8ª
série conversar com você de igual para igual.
Quando os pequenos vêem que meus cabelos
brancos começam a aparecer, vão logo avisando que está na hora de eu pintar. A liberdade
entre nós é muito gostosa e gratificante. Uma
situação engraçada que aconteceu há alguns
anos: no espaço da escola, há uma rampa
grande, com grama. Os alunos viviam rolando
grama abaixo; quando eu estava por perto,
eles queriam rolar e eu não deixava. Um dia,
“me deu cinco minutos” e falei: “Está bom, vocês vão. Mas fiquem aí em baixo, esperando”.
Sem avisá-los deitei e rolei, com todo esse corpão... Eu nunca havia rolado na grama e,
quando levantei, vi o pessoal administrativo
todo lá em baixo, inclusive o diretor.
A escola, antigamente, era mãe, pai, tudo
para essas crianças. Agora, nessa nova visão da
escola, o pessoal percebeu que não pode dar
tudo. Essas crianças têm que aprender... Para
quando saírem, levarem todo o conhecimento
para poderem “se virar” lá fora. A escola está

dando essa oportunidade para eles, que estão
aprendendo a viver fora da Fundação. Não dava mais para ter uma escola internato. As coisas começaram a mudar, já não tinha aquele
perfil de aluno de antigamente, que aceitava
sair só no final de semana. Dava para ver que
eles queriam partir para novos horizontes,
queriam mais. Às vezes, eu falo que d. Antonieta deve estar lá em cima de olho na turma
aqui, nos protegendo. Se tivesse parado no
tempo, seria uma judiação... A cada dia que
passa, eles vêm com novas solicitações, pedindo algo mais, fazendo que mudanças sejam
realizadas, valorizando cada vez mais a escola.
Eu nem percebi que já sou uma das funcionárias mais antigas. Eu vou me adaptando às novas mudanças.
Nós temos o dia dos ex-alunos, em que fazemos uma reunião. Eles vêm procurando-me
no meio da turma e falam: “É, d. Meyri, a gente sabe que vai encontrar a senhora aqui”. Algumas vezes, deixamos de ir a festas familiares
para estar com eles, porque ficam nos esperando no portão para mostrar que estão contentes, o que fazem, contando suas vidas como
se fizéssemos parte de suas famílias. A melhor
coisa que existe é encontrar esses ex-alunos na
rua, na praia, no supermercado. Você não se
lembra muito da fisionomia, porque eles mudaram, passaram a ser homens, e de repente
ouve um grito chamando seu nome. Com o
tempo, você perde os nomes: dos “danados”
você se lembra, mas dos quietos, não. Eles chegam perto, abraçam a gente como se fossem
aqueles pequeninhos e você sente esses abraços como se fossem, ainda, daqueles meninos
de 11 anos. Muitos deles vão à escola, me pro93

curar, durante o ano inteiro. É gratificante,
porque, por mais que você pense que não conseguiu fazer muita coisa, é aí que você nota o
que fez. Esses meninos chegam e falam: “D.
Meyri, lembra quando a senhora aconselhava,
cobrando atitudes nossas? Eu não ouvia e agora sinto falta”.
Lá, as coisas são muito perfeitas, para falar
a verdade. Não há barreiras. Muitas vezes, a
gente precisa tomar cuidado, porque acha que
tudo aquilo é nosso. Tem hora que parece que
não é da d. Antonieta, não é de ninguém, mas
sim meu, porque eu chego para as pessoas e
falo como se fosse a minha casa. Depois, penso: “Meu Deus, o que eu fiz?”. E sou aceita,
mesmo assim, mesmo falando tudo o que
penso. Eu também estou aposentada pela
Fundação, desde 2000, e estou trabalhando até
agora... Eu me sinto muito bem, a extensão da
minha casa é a Cidade dos Meninos e Meninas
e é difícil me preparar para a saída. Eu acho
que, com 66 anos, é para a gente começar a
acalmar, partir para o sossego. Eu não estou
sentindo isso ainda, não paro quieta e todos
têm muita afeição por mim...
Acho que a Fundação precisa mesmo divulgar seu trabalho porque, querendo ou não, isso tudo vai ficar para outros que virão. Temos
que mostrar aquilo que d. Antonieta fez, porque essa mulher foi de uma abertura fora do
normal. O amor dela e do sr. Antonio era muito grande, era e é exemplo. D. Antonieta era
como uma mãe, tanto para os adultos como
para as crianças. Ela chegava e ia cumprimentar todo mundo. Toda vez que chegava, tinha
que abraçar os funcionários, a criançada principalmente. A preocupação dela era muito

grande em relação às crianças, ao bem-estar.
Não perguntava se elas sabiam, se tinham conhecimento escolar, mas sim se estavam com
frio, se tinham agasalhos, se precisavam de alguma coisa, se comiam bem. Aí, no final, ela
perguntava se estavam conseguindo estudar.
Ela não se negava a dar um abraço, nunca deixou uma criança de lado. Ela era “fora de série”, mesmo. Assumia tudo que acontecia dentro da Fundação, não havia a preocupação em
trazer alguma coisa de fora para ajudar. Eu
cheguei a sugerir que pedíssemos a merenda
para a prefeitura, mas ela falava: “Não, filha,
no momento, não. Se precisarmos, nós pedimos, mas, no momento, não”. Ela queria fazer
assim, achava que não havia necessidade.
Valores importantes eram passados para as
crianças, como humildade, amor junto à família, ética, moral, costumes preservados, esse
amor que dão para as pessoas, indistintamente. Para eles, não há diferença entre velho e
novo, eles aceitam as pessoas como são... Essa
criançada tem tudo para aprender. Quando
todos falam a mesma linguagem, qualquer
probleminha que há, todos vão atrás para tentar resolver...
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Tento me colocar na situação do outro para perceber como
ele pode estar se sentindo e como ele gostaria de ser tratado.
A primeira coisa que eu penso, quando vou atender uma
pessoa, é como eu gostaria de ser atendida também, como eu
gostaria que falassem do meu filho.

E

u nasci em 30 de novembro de 1961,
em Jundiaí, e me chamo ELIANA REGINA PICCHI PICCOLO ZOTINI. Meus
bisavós vieram da Itália – dos dois lados, tanto de pai como de mãe – e se estabeleceram na
cidade. A família da minha mãe já veio direto
para Jundiaí, a de meu pai foi para Itatiba e,
posteriormente, para Jundiaí também. Meus
pais nasceram nessa cidade, meu pai tinha
uma pequena empreiteira na construção civil,
profissão que ele aprendeu com meu avô, e
minha mãe é contadora, trabalhou sempre
com o pai e até hoje cuida das coisas dele, para os irmãos. Tenho um irmão que é dentista,
sete anos mais velho que eu.
Sou casada e, coincidentemente, a família
do meu marido veio da Itália junto com a família dos meus bisavós. Eu tenho dois filhos,
Daniela, estudante de engenharia de materiais

e o Frederico, que está fazendo cursinho e pretende, também, ser engenheiro de materiais.
Meus primeiros estudos foram no Instituto
de Educação Experimental Jundiaí, hoje chamada Escola Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno, onde fiz desde a 1ª série até o Ensino Médio. Em seguida, fiz cursinho. O serviço social
apareceu assim: a minha madrinha de crisma
é assistente social, e as primas da minha mãe
também o são. Acho que sempre tive uma tendência, sem ter consciência disso. Sempre me
preocupei em entender o porquê das coisas na
sociedade, a evolução... Existia uma preocupação minha em entender as pessoas, o que estava por trás da atitude delas, da escolha de vida
que tinham feito, o que as levou a fazer suas
trajetórias, e fui prestar vestibular.
Fiz, então, Serviço Social nas Faculdades
Metropolitanas Unidas, hoje Universidade
97

FMU. Já no 3º ano da faculdade, comecei a estagiar diariamente trabalhando com habitação. Estagiei na Fundação Municipal de Ação
Social – Fumas, de Jundiaí. Vivenciei bem a
parte de urbanização das sub-moradias e o
meu trabalho de conclusão de curso foi sobre
a transferência dessas pessoas para um núcleo
habitacional.
Graduei-me em 1994 e o meu primeiro
emprego foi na Prefeitura Municipal de Cajamar, onde fiquei até nascer minha primeira filha. Formei-me em dezembro e em março comecei a trabalhar, comissionada na Apae local,
no Fundo Social. Era, então, a única assistente
social do município. Algumas vezes, o juiz do
Fórum solicitava o meu trabalho em alguma
investigação para realizar o diagnóstico de um
caso, e foi uma época muito produtiva. Aprendi muito, porque trabalhava na saúde, na prefeitura, na comunidade e no Fórum.
Aí, dei uma parada e, nisso, já veio o segundo filho. Voltei quando a Daniela tinha 2 anos
e meio e o Frederico, 11 meses. Trabalhei no
hospital psiquiátrico, de lá eu fui para o SOSServiço de Obras Sociais, depois para um centro de reabilitação que trabalha com criança e
adulto, na parte de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. Dei uma parada, em função
da doença de meu pai e, quando ele faleceu,
voltei a trabalhar. Foi quando vim para a Fundação, que foi o melhor presente.
Eu conheci a Fundação da seguinte forma:
a Maria Aparecida, que é a assistente social na
unidade Talita Kum e no Núcleo Comunitário
Novo Horizonte, foi levar uma pessoa atendida pela entidade em que ela trabalhava – antes
de entrar na Fundação – ao hospital psiquiá-
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trico onde eu trabalhava, e nos conhecemos. A
partir daí, pegamos amizade e conversávamos
sempre, até que ela me falou que a Fundação
estava procurando uma assistente social, se eu
tinha interesse – isso foi depois da morte do
meu pai. Eu falei: “Meu Deus, estou há cinco
anos parada!”. Ela me incentivou: “Não, imagina, você dá conta, você nunca parou!”, porque, de fato, eu não trabalhava, mas continuei
em contato com a cooperativa que as assistentes sociais de Jundiaí fundaram, hoje de profissionais liberais.
Fui fazer entrevista com o diretor, que era
o Irineu, hoje superintendente da Fundação.
A entrevista foi em dois dias e, no terceiro, já
comecei. Na época, queria ficar só meio período, porque tinha meus filhos pequenos. Só
que em uma instituição desse porte jamais eu
conseguiria desenvolver uma boa ação em
meio período: eu me apaixonei pelo trabalho
e fiquei o dia todo. Adoro o ambiente de escola, o meu sonho sempre foi serviço social escolar. Foi na época do internato, em que os
garotos dormiam na Cidade dos Meninos. Eu
chegava a ficar até 12 horas. Quando a organização funciona 24 horas, você não consegue
se desligar. Muitas vezes eu saía, pegava meus
filhos e voltava para lá; muitas vezes ficava direto mesmo. E foi paixão à primeira vista, o
ambiente de escola, o adolescente, as crianças... O adolescente é a coisa mais apaixonante que pode existir. A adolescência é aquele
período de busca, de identidade, e ao mesmo
tempo de conflito. Pena que a gente só tem
consciência disso depois que passou dessa fase. Quando fui para a Fundação, falei: “Nossa,
pensei que fosse um seminário. Não imagina-

va que fosse uma escola”. Não sabia da existência da Cidade dos Meninos, da Fundação,
até aquele instante.
Eu peguei toda a transição do internato para o período integral e, no primeiro dia de trabalho, vi todos aqueles alunos, todos curiosos,
olhando para mim, porque a outra assistente
social tinha saído. Aquela curiosidade, aquele
olhar de desconfiança das crianças, dos adolescentes, mas aos poucos foram chegando, foram vendo que eu não era uma pessoa brava,
muito pelo contrário. Quando percebi, minha
sala estava repleta deles. As crianças chegaram
primeiro, os adolescentes foram depois. As famílias, também, tinham muita confiança na
outra assistente social, mas aos poucos foram
se sentindo acolhidas e hoje posso dizer que a
gente tem um relacionamento com as famílias
muito bom, elas confiam tanto em mim quanto na Cida que fica nas outras unidades.
Acho que temos uma interface boa para trabalhar com essas famílias. Isso é muito importante, porque não se trabalha só as crianças e
os adolescentes, tem que se trabalhar as famílias, acompanhar a dinâmica familiar, e verificar em que podemos ajudar. É um trabalho de
acompanhamento e orientação familiar sistemático e contínuo. Sinto que, realmente, essas
mães, crianças e adolescentes se sentem bem à
vontade para colocar qualquer alteração na dinâmica familiar, algum problema que esteja
ocorrendo. Acreditam que estamos ali para
ajudar e confiam, conversam com a gente, sabendo que a nossa intervenção vai tentar viabilizar a solução para aquele problema.
Todo aluno que entra, eu vou à casa dele.
Todo. Nem que seja um aluno cuja família es99

tá bem estruturada funcionalmente. Vou para
conhecer onde esse adolescente mora, em que
bairro ele está, onde dorme, se dorme no
mesmo quarto que os pais, qual a situação, se
aquela família está precisando de alguma
orientação em relação a cuidados de vida diária, higiene. Tudo isso de uma maneira que
não fira a dignidade da pessoa, respeitando a
individualidade de cada um.
Cada aluno é uma história, cada um permanece na lembrança... Sou uma pessoa que
se emociona muito fácil, muitas vezes atendo
casos em que, depois, choro muito. Eu me seguro na frente das famílias, mas depois... Tento me colocar na situação do outro para perceber como ele pode estar se sentindo e como
ele gostaria de ser tratado. A primeira coisa
que eu penso, quando vou atender uma pessoa, é como eu gostaria de ser atendida também, como eu gostaria que falassem do meu
filho. Quando vou falar com a mãe de algum
aluno que está apresentando problemas, nunca chego descarregando os fatos que estão
ocorrendo e culpando. Sempre procuro, no
trato com a família, ter respeito àquele ser humano que está ali, precisando da gente. E nós
estamos precisando dele, porque é uma troca:
eles aprendem conosco, nós aprendemos com
eles. Acho que a vida é isso, a vida é relacionamento, é troca.
A relação da Fundação com os pais é excelente. Quando você vai propor um curso, para
ter grande procura você tem que fazer no final
de semana. Nossa realidade qual é? Trabalhamos com famílias de baixa renda, a mãe trabalha, o pai também. À noite também não dá,
porque muitos ainda continuam estudando,

fazem supletivo ou ensino médio regular. Eles
confiam demais na Fundação, acreditam no
trabalho, acham a escola boa, ficam tranqüilos
para trabalhar enquanto os filhos estão lá,
porque é dessa segurança que qualquer pai,
qualquer mãe precisa hoje em dia.
Sou muito grata a Deus pela Fundação ter
aparecido na minha vida. Trabalho com uma
equipe de profissionais muito boa, onde o relacionamento pessoal é bom também. Acho
que é um presente trabalhar com aquelas crianças, com aqueles adolescentes e com aquelas
famílias. Sou apaixonada pelo que eu faço.
O valor principal da Fundação é a generosidade. Eu acho que o casal fundador deu o
maior exemplo de generosidade. Todo dia
quando chegamos para trabalhar temos que
pensar que estamos cuidando do sonho de
duas pessoas. Elas tornaram esse sonho realidade através de um ato de generosidade mesmo. E eu tenho muita esperança, tenho certeza que vamos conseguir ter o ensino médio,
para acompanhar a criança desde os 6 meses e
ela sair com o ensino médio completo e com
iniciação profissional já bem enraizada, para
poder ingressar no mercado de trabalho bem
qualificada. O que sempre procuramos deixar
para essas crianças e jovens, e vamos continuar deixando, é: “Tudo é um caminho. A
educação e a aprendizagem são um caminho.
Não parem nunca”.
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A minha mãe sempre dizia: “O mundo é um livro aberto, tem as
coisas ruins e as coisas boas. Você segue o que quiser”.

E

u me chamo MARIA DAS GRAÇAS DA
SILVA FERREIRA, tenho 43 anos e
nasci em Recife, Pernambuco. Meus
pais estiveram casados por 48 anos e só foram
separados porque Deus chamou minha mãe.
Fomos uma família maravilhosa, de altos e
baixos, como todo mundo, mas a educação,
para eles, era fundamental: tinham as regras e
exigiam que fossem cumpridas. Isso, hoje, serve de lição para mim e para meus filhos. A minha mãe sempre dizia: “O mundo é um livro
aberto, tem as coisas ruins e as coisas boas. Você segue o que quiser”.
Nós somos sete irmãos, muito unidos. Estudei em uma escola de freiras, parecida com
a da Fundação porque meu pai conseguiu
uma bolsa federal. Eu e as minhas irmãs tínhamos que estudar, mesmo, porque senão
perdíamos a bolsa. Terminamos o 2º grau e

não estudamos mais, porque não foi possível,
mas eu não tenho do que reclamar. Meu pai
era maravilhoso, não batia na gente, conversava, e minha mãe era a mesma coisa.
Eu vim direto de Recife, onde conheci meu
esposo, mas a família dele todinha morava – e
mora – no Rio de Janeiro. Os avós tinham
uma chácara em Recife e para ele ir para lá, visitá-los, tinha que passar pela chácara da minha mãe. Como eu estudava, ele me via quando eu ia tomar a lotação de manhã. Quando
nós nos casamos, ele pediu demissão no Rio e
fomos morar em Recife. Ficamos dois anos lá,
mas os salários eram muito baixos e ele sugeriu que voltássemos para o Rio de Janeiro. Então, foi investigar os preços de aluguel lá em
Copacabana, viu que era muito caro e disse
que tinha medo de ir morar no subúrbio da
cidade. Eu falei: “Vamos fazer o seguinte: você
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não tem uns parentes que moram lá em São
Paulo há mais de 15 anos? Você vai até lá e vê
o preço dos aluguéis”.
Estou em Jundiaí há 12 anos e cheguei ao
bairro do Varjão há seis. Antes, morava no
centro e pagava um aluguel absurdo! Na época, meu marido conseguiu uma herança da
mãe, que morava num apartamento em Copacabana. Depois da morte dela, venderam o
apartamento e com a renda que ganhamos financiamos uma casa.
Eu não sabia como era no Varjão. Não conhecia ninguém, mas acabei conhecendo uma
mãe que participava das atividades do Núcleo,
a mãe do Eric, num dia em que estava indo ao
médico. Ela entrou no ônibus com uma criança no colo. Olhei para ela: “Pode sentar-se
aqui.” Ela falou: “Você vai me dar a cadeira?” –
eu estava sem criança, ela estava com uma menina de uns 2, 3 anos, na época – e agradeceu.
Começamos a conversar e ela falou: “Você é
esposa do Francisco, né?” E eu: “De onde você
o conhece?”. Ela respondeu: “Eu conheço o seu
esposo porque minha mãe estava vindo da cidade com umas sacolas, ele se ofereceu para
ajudá-la e foi com ela até sua casa”. Isso me
marcou muito. Meu esposo sempre foi assim,
ele faz essas coisas e “treina” os filhos, também. Aí, ela perguntou quantos filhos eu tinha, continuamos a conversa.
Passou um tempo, perguntei: “Quantos filhos você tem?”. Ela disse: “Tenho um lá na
Cidade dos Meninos”. Eu falei: “Nossa! Como você conseguiu? O pessoal fala tão bem
dessa escola!”. Ela me disse como chegar até
o Núcleo. No dia seguinte, logo de manhã,
levei os meninos para a escolinha e fui até lá.
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Pedi R$ 0,50 para minha chefe, na época, e
fui. Cheguei, procurei a Márcia e ela veio me
atender, muito educada. Nossa! Saí com o
coração enorme de tanta felicidade, porque,
quando a pessoa passa coisas positivas, você
fica leve. Nem contei para ela que eu estava
só com R$ 0,50. Ela me orientou sobre a
Fundação e disse: “Maria das Graças, tem
uma vaga para a Natália na 2ª série e para o
Arthur na 1ª série”. Ela fez a inscrição e me
fez prometer que voltaria com as cópias dos
documentos, porque muitas mães vinham,
eram orientadas e não voltavam. Pedi R$
1,00 para uma conhecida, corri tirar xerox,
não deu nem 15 minutos. O Arthur fez a 1ª
série de reforço, no final do ano fez uma
provinha para entrar na Cidade dos Meninos e sei que se saiu muito bem.
Uma coisa que me chamou muito a atenção
foi que os professores da Fundação não avaliam os alunos só no provão, mas sim de uma
maneira contínua. Você pode não atingir uma
nota, mas você pode ser alguém por outra coisa, então, eles avaliam a criança como um todo, desde o comportamento até a prova. Isso
eu acho o máximo!
Meu filho é muito responsável, uma criança que não gosta de faltar à aula. Uma vez, eu
marquei uma consulta às 8 horas da manhã.
Falei para ele: “Arthur, sua aula é à tarde. De
manhã é atividade, você vai faltar por algumas horas. Eu mando um bilhete antes, dizendo que você vai ao pediatra e vai chegar
um pouco mais tarde.” E ele: “Não, mainha,
eu vou ficar sem acompanhar os meus colegas. As minhas atividades vão ficar incompletas!” Ele até chorou! E continuou: “Mãe, pos-

so perguntar uma coisa? Porque nós não vamos no fim de semana ao pediatra? Porque
sábado e domingo não tem aula”. Ter esse
pensamento com a idade que ele tem! Isso foi
tudo na minha vida! E significa que a escola é
uma aprendizagem! Ele adquire bastante conhecimento, chega conversando, dá lição de
moral na Natália, que tem 9 anos. Onde ele
aprende? Aqui em casa eu ajudo, mas a escola
é um complemento.
Participar do projeto deste livro foi, para
mim, uma coisa fantástica! Eu fico feliz por terem me indicado, até comentei com uma vizinha sobre a entrevista e ela me disse que fui
escolhida porque mereço, faço por onde: levo
meus filhos a pé em um lugar bom, onde tem
uma educação de qualidade e são respeitados.
De segunda a sexta-feira eles fazem catequese,
longe de casa, e eu também os levo. Para mim,
é importante acreditar em Deus. Às vezes, o
Arthur fala que a comida está ruim e digo:
“Meu filho, está ruim porque a mamãe não sabe cozinhar. Agradeça a Deus porque nós temos comida”. Todo dia agradeço pelo que tenho, porque tem gente que não tem saída e vai
ao lixo procurar o que comer. Eu falo para a
Natália: “Olha, eu tinha só uma bonequinha,
você tem bonecas que crianças não têm. Então, vamos aprender a dividir aquilo que você
não gosta mais, passar para alguém que não
tem”. É muito importante pensar no próximo
e saber dividir também.
A Fundação ajuda muito a passar valores
bons para as crianças, esses valores que eu
mesma tive desde menina. Nossa! E como
ajuda! Só não aproveita quem não quer. Eu
nunca perdi uma reunião de pais, porque
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acho muito importante participar. A gente é
uma família e precisa da participação de cada um. Teve dia de reunião em que eu estava
sem dinheiro, mas dei um jeito e fui até lá. Eu
gasto R$ 9,00 daqui até a Cidade dos Meninos e Meninas e há dias em que não tenho
R$ 1,00 para o pão. Não estou mentindo...
Não é que eu esteja passando fome, não, mas,
quando só uma pessoa trabalha na família,
dificulta na hora de “mexer os pauzinhos”. Eu
trabalhei na enfermagem por 22 anos e estou
sem emprego desde 2004, devido a um problema de saúde.
O que me marcou muito, como mãe, foi a
mudança de comportamento que pude observar no Arthur, depois que ele começou a
freqüentar o Núcleo, a Cidade dos Meninos e
Meninas. Ele possuía uma energia que tinha
que ser gasta com alguma coisa, e como minhas condições são poucas... Então, eu ganhei um presente da Fundação: assim como
sou mãe do Arthur, a Fundação foi uma mãe
comigo. Deus me abriu as portas e me ajudou muito. Meu filho melhorou 90%, porque
ninguém é 100%, e todos vêem as mudanças,
me dão os parabéns. Ele é outra pessoa, não
que fosse um menino ruim, agressivo, mas
ele não parava, queria ver tudo, brincar, correr, era muito elétrico. A educação que eu
dou em casa é complementada na escola, que
colaborou muito comigo. Ele não gosta de
faltar, de perder as atividades, e eu acredito
que está aproveitando muito bem. Eu costumava chorar de emoção, de felicidade pela
sorte do Arthur. Não tenho vergonha de falar... Eu espero que a Fundação seja cada vez
melhor no futuro! Talvez eu não esteja mais

presente, mas quem vai dar continuidade são
nossos filhos! Eu falo para o meu que ele
também vai se casar, ter filhos, e os filhos dele vão estudar, quem sabe, na mesma escola
em que ele estudou.
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Ao longo do tempo, passar de aluno a funcionário da
Fundação foi estranho, mas depois me acostumei, peguei o
gosto. Você via (...) aquela criançada toda, a questão afetiva,
(...) muitos eram carentes. Era legal ver esses meninos que
entravam, eles cresciam muito rápido! Você voltava de férias
e estavam todos enormes!

M

eu nome é RODRIGO DO PRADO
CAETANO. Nasci em Campo Limpo
Paulista, perto de Jundiaí, no hospital Nossa Senhora do Rosário, no dia 11 de
março de 1984. Meus pais são do interior de
Minas. Minha mãe, Benedita do Prado Caetano, é de Munhoz, e meu pai, Miguel Arcanjo
Caetano, é de Extrema. Tenho seis irmãos por
parte de pai, dois irmãos legítimos, e eu sou o
caçula. Tenho o 2º grau escolar completo.
Meus pais são separados. Nós éramos três:
eu, um irmão e uma irmã. Então, minha mãe
tinha que trabalhar e não havia com quem
deixar os filhos. Ela ficou sabendo de uma escola que era semi-internato, cuidada por padres... Então, inscreveu a mim e a meu irmão
e fizemos uma prova. Só eu passei. Fui estudar na Fundação, em 1992, com 7 para 8 anos
de idade.

Sair de casa para ir para um internato foi
“fogo”. Nós, meninos, não éramos acostumados a dormir cedo e havia a questão da liberdade que tínhamos na rua, de fazer o que queríamos, correr, soltar pipa... Lá, não: existiam
regras e isso foi o mais complicado. Eu já havia feito a 1ª série em escola pública, mas, como o nível escolar era baixo, tive que voltar
para a 1ª série. Senti muita diferença entre a
escola pública e a escola da Cidade dos Meninos! Ela era mais rígida, devido à presença dos
padres, e eu não estava acostumado com
aquele esquema regrado, com aquele cotidiano de estudos, com tudo ter uma hora. Depois
fui me acostumando, o ensino era muito bom.
Na 4ª série, eu não consegui acompanhar: reprovei e saí da escola. Senti muita diferença
entre o internato e o sistema mais aberto. Foi
uma mudança repentina, difícil até a gente se
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acostumar. Mais tarde, eu continuei a estudar
na Fundação. Fiquei oito anos, no total.
Quando entrei na Cidade dos Meninos,
nós íamos embora no sábado. Chegávamos
de volta na segunda-feira, tomávamos o café e
íamos direto para a escola. Nos outros dias da
semana, acordávamos às 6h30, 7 horas, tínhamos nossa rotina e íamos para a escola. A merenda era às 10 horas e ao meio-dia tinha o almoço. Os alunos eram divididos entre
menores e maiores de 12 anos: os maiores
iam fazer cursinho no Senai e os menores faziam a limpeza na escola. Todos os dias, tínhamos uma tarefa: varrer o corredor, varrer
alguma coisa, rastelar... Depois da limpeza, íamos brincar, fazer exercícios ou educação física. Às 16h30, 17 horas, subíamos para tomar
banho e às 18 horas tínhamos mais um intervalo, hora de brincadeira e depois a janta, seguida do estudo. Ficávamos até as 22 horas, e
às vezes não havia nada para fazer, mas o padre não deixava a gente ir dormir e dizia: “Pega o livro! Dá uma lida!”. Ficávamos fazendo
o dever e depois, sim, íamos dormir. Tinha fila para fazer oração, para o almoço, antes de
entrar para o almoço, no jantar...
O Romualdo era o professor de Educação
Física e todas as sextas-feiras a gente corria lá
para a Serra do Japi, ia às cachoeiras, passear.
Toda sexta-feira era uma corrida. Lembrome que eu era o “menorzinho”, não agüentava correr muito, e vinha um correndo na
frente e outro atrás, com uma varinha. Então,
quem corria menos, a varinha “tááá!”, batia.
Tinha que correr, não havia jeito. Mas essa
questão de passeio era muito bacana mesmo.
Nossa!
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Na época em que comecei a fazer o Senai,
eu não tinha 12 anos completos ainda, então
entrei como ouvinte, até atingir a idade. Fiz os
cursos de elétrica, serralheria, marcenaria e
mecânica geral, que foi o último e o que mais
me ajudou depois que saí da Cidade dos Meninos. Fiquei fora da Fundação por quase dois
anos, quando surgiu uma oportunidade de fazer o curso de restauração na Fazenda Ermida.
Fiquei uns três anos, fiz o curso e depois passei a prestar serviços para a Fundação. Trabalhei assim por uns três, quatro meses. Aí, abriram duas vagas, uma para trabalhar no
Almoxarifado e a outra de ajudante de marceneiro. Viemos eu e o Evailson, que trabalha
no Almoxarifado ainda. Como eu tinha o
curso de marcenaria, fui para a área e fiquei
por mais três anos. No último ano, tive a
chance de restaurar a máquina de beneficiar
café da fazenda... Fiquei um ano restaurando,
montando tudo. Trabalhar com restauro foi
bacana mesmo. O curso de restauro me ajudou muito.
Ao longo do tempo, passar de aluno a funcionário da Fundação foi estranho, mas depois me acostumei, peguei o gosto. Você via o
pessoal, aquela criançada toda, a questão afetiva... Todos te conheciam e todo mundo tinha apelido: o meu era Zoinho. Eu tentei tirar
esse apelido, mas não consegui, e, quando voltei como funcionário, passei a ser o Zóio.
Mantive aquele vínculo com o pessoal, com a
criançada, muitos eram carentes. Era legal ver
esses meninos que entravam, eles cresciam
muito rápido! Você voltava de férias e estavam
todos enormes! Eles vinham e contavam como tinha sido as férias, conversavam. Eu sei

que era bacana. Saí de lá em 2007, entrei em
outra firma, aí passei para a que estou agora,
tudo como marceneiro.
Várias pessoas marcaram minha passagem
lá dentro: a professora Neuza, a professora
Emiko, o professor Favarim do Senai, que trabalha lá, ainda; o pessoal da limpeza, a Maria.
Quando eu entrei, ela trabalhava na cozinha,
depois ela veio para a lavanderia. Até hoje ela
sabe o número da minha roupa – as roupas
dos alunos eram numeradas –, 141. Ela separava, passava, tudo. Mas há muitos funcionários, grandes amigos, na realidade.
A Fundação tem um grande nome, de respeito, pela questão de cuidar das crianças. Ela
me ajudou em tudo o que eu sou. Na questão
de caráter, de educação... Foi super importante na minha vida, com aqueles pequenos detalhes que fazem a diferença. A questão da humildade é um ensinamento que carrego
sempre comigo, a questão do dividir, porque,
quando você convive em grupo, você sabe que
tem que respeitar o colega, tem que dividir.
Esses valores, além da disciplina, me fazem ter
muita confiança hoje. Acredito muito em
oportunidades melhores, em condições melhores, tanto para mim como para todas as
pessoas. Acredito em capacidade, acho que as
pessoas têm que se esforçar. Eu fui privilegiado com a oportunidade de estudar na Fundação... Sou um sortudo na vida, ganhei na
mega-sena.
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...os sapos que eu engoli haviam se transformado em joaninhas
que estavam comendo tudo de ruim dentro de mim, tirando
tudo que fazia sentir-me mal...

S

ou ALESSANDRA SANTOS AMARAL.
Nasci em Jundiaí no dia 26 de maio de
1990. Minha mãe é falecida. Vivo com
meu pai e também com minha irmã, Laiza
Santos Amaral. Moro aqui, no bairro de Cidade Nova, há apenas um ano e meio. Por muito tempo morei na Várzea, mas sempre convivi bastante no centro de Jundiaí, onde estudei.
Hoje, estou no terceiro ano do Ensino Médio. Eu tinha 13 anos quando entrei na Fundação, em março de 2003. Meus pais queriam
deixar-me ocupada, além dos estudos, e procuraram um lugar próximo à escola para me
inscrever. Eu estudava no Sesi, estava na 6ª série. Naquele momento, eu não queria ir para a
Talita Kum porque eu queria bagunçar, bagunçar, e, se eu ficasse ocupada o tempo todo, não
ia conseguir. Mesmo assim, eu entrei e realmente não tinha horário para mais nada: saía

da escola e ia direto para as oficinas. Era gostoso, mas eu fui forçada no começo... Na realidade, meu pai me colocou lá porque eu estava
querendo namorar e ele não deixava, pois só
poderia namorar quando tivesse 15 anos – ainda bem que eu vou fazer 18 – e minha mãe
achava que ali era ainda um internato e seria a
solução para as minhas indisciplinas.
No meu primeiro dia efetivo de aula, as irmãs ficaram muito comigo, acolheram-me
bastante. Eu senti muita diferença entre a Talita Kum e os outros lugares em que já havia estudado, porque era um pessoal de convívio
permanente. No Sesi, havia alunos com maior
poder aquisitivo, que faziam cursos em escolas
particulares, mas eles não tinham o mesmo
que eu, a formação humana, comunicação e
expressão, que me ajudaram bastante, o carinho, o afeto, tudo que a gente tinha na Talita
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Kum. As irmãs tratavam a gente com atenção,
não simplesmente como alunas. Se você estava
triste, elas procuravam saber, conversavam...
As meninas “de fora” só iam lá para fazer
cursos e, normalmente, no período da tarde.
No período da manhã, não havia quase ninguém. Nos dias em que as meninas “de fora”
iam para a Talita, as meninas internas da Fundação tinham seus cursos na Cidade dos Meninos; só às terças e quintas-feiras vinham para a Talita Kum. Como estava lá praticamente
todos os dias, eu era a única que tinha contato com elas. Fiz amizade com a maioria, até
mesmo com aquelas que, no começo, eram
mais desconfiadas. Era normal elas sentirem
ciúmes, já que estavam perdendo um pouquinho de seu canto. Eu também senti ciúmes das
meninas que vieram depois de mim, olha que
coisa engraçada! Foi por muito pouco tempo
que eu disse: “Não quero vir para cá”. Acho
que, em um mês, já falei: “Ah, eu quero ficar
aqui”. As meninas realmente interessadas tinham muito contato com os professores, muito de carinho, muito de abraçar no intervalo e,
como eram poucas, ficava todo mundo junto.
Quando vieram mais meninas “de fora”...
Até 2006, eu ia todos os dias para a Talita,
depois passei a ir dois dias por semana. Nessa
época, meu pai achava que eu estava bagunçando demais e queria “cortar minhas asinhas”. O que aconteceu foi o seguinte: eu entrei na Fundação porque queria namorar e saí
porque estava namorando. Meu pai estava
muito apegado ao meu namorado, não queria
que eu terminasse com ele, e falou que, se eu
estava querendo aprontar, não ia mais fazer os
cursos... Porém, a Cida conversou com ele,
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disse que ia ter um curso importante... No final do ano, meu pai cortou de vez porque eu
comecei a trabalhar num estágio onde fui indicada por uma professora da Talita Kum.
A lembrança mais marcante que tenho da
Fundação é o primeiro Festival da Alegria. Como disse, eu era a única pessoa “de fora” que
tinha contato permanente com as meninas e a
minha apresentação foi separada das outras.
Eu batalhei muito para fazer a minha parte,
porque elas se fechavam, mas, quando chegou
o festival, a gente comemorou, todo mundo se
abraçou no final... Foi emocionante.
Apesar de ser um lugar dirigido por freiras,
as irmãs nunca obrigaram a gente a rezar na
capela – a não ser em datas religiosas, SextaFeira Santa, quando o almoço era no convento
mesmo. Nunca forçaram ninguém a gastar pelo menos dez minutos lá dentro, mas sempre
disseram que as portas estavam abertas. Era
muito bom nos momentos em que a gente estava triste... Quando perdi minha mãe, eu passava bastante tempo na capela. Era normal você passar e ver alguém chorando ou ajoelhada.
Eu me dava bem com todos ali... As duas
pessoas com as quais eu mais me apeguei foram a Cássia, que lecionou revisão de matemática para vestibulinho por um tempo e me
encaminhou para o meu primeiro estágio, e o
Cláudio, professor de teatro com quem faço
aula até hoje, fora da Fundação, e que me ajudou muito... Logo depois que a minha mãe
morreu, meu namorado – o “motivo” de eu ter
entrado para a Talita Kum – sofreu um acidente e ficou paraplégico. Eu vivia dizendo:
“Por que tudo tem que acontecer comigo? Minha mãe falecer, meu namorado ficar paraplé111

gico. Por que tudo comigo?”. E o Cláudio me
ensinou a “engolir sapos”. Eu chorava muito
com ele, muito mesmo, porque ele me entendia. Hoje é diferente, mas, naquela época, eu
não conversava muito com meu pai... Ele teve
um choque por ter perdido a esposa e nós ficamos muito separados. E eu sempre briguei
com minha mãe, tanto que ela faleceu com a
gente brigada. Lembro-me que, no meu aniversário, o Cláudio me deu uma carta e uma
joaninha – o símbolo da Talita Kum. Ele disseme que, depois de certa quantidade de sapos
que você tinha engolido, eles saíam do corpo,
através de vômitos, espinhas, catarros, tudo.
Os que não saíam, ficavam na pele e se transformavam em joaninhas. As joaninhas comem
os pulgões da plantação. No caso, os sapos que
eu engoli haviam se transformado em joaninhas que estavam comendo tudo de ruim
dentro de mim, tirando tudo que fazia sentirme mal. Isso marcou muito e, até hoje, os bichinhos que ele me dá são sapinhos. Foi uma
pessoa que me ajudou bastante.
Eu sinto muito orgulho de fazer parte dos
50 anos da Fundação, muito orgulho! Porque
eu sei que fui uma boa aluna e fiz um pouco
da história também. Em novembro do ano
passado, eu tinha saído do meu estágio e fui à
Fundação me oferecer para ajudar nas aulas –
eu poderia ajudar nas aulas de teatro, de artesanato, como auxiliar dos professores. A Cássia “loira” e a Cida me falaram: “Vai ter um fórum educacional com pessoas de São Paulo.
Vai ser na prefeitura e eu preciso de algumas
meninas para ir lá, meninas que tenham postura...”. Fui participar do fórum e ganhei a camiseta dos 50 anos da Fundação que me ensi-

nou tudo. Se entro em um emprego e a pessoa
pergunta onde fiz os cursos, eu explico como
fiquei lá muito tempo – obviamente, não vou
contar o motivo pelo qual entrei e pelo qual
saí! E espalho sobre a Fundação, que não é
muito conhecida, mas tem bastante gente que
diz já ter ouvido falar sobre ela.
Eu acredito que a Fundação transforma as
pessoas. Se elas deixarem, transforma, sim, seu
modo de pensar, de ver as coisas. Você passa a
ver tudo de um modo diferente, mais amplo.
Você não fica só naquele seu “grupinho” adolescente com uma visão “besta” das coisas. Na
Talita Kum, “puxavam-lhe as orelhas” e você
ficava mais atenta para o mundo. Eu entrei lá
bem “molecona”, com gírias, e saí falando de
um jeito mais sério. A Fundação significa
muito para mim, tudo o que aprendi, tudo o
que tenho hoje. Tudo. Todos os cursos que fiz
são de lá. Se sou muito carinhosa hoje, pode
ter certeza que aprendi com o pessoal de lá. Se
sei ter uma postura diante de certas coisas, se
me saio bem no serviço, é porque aprendi lá
na Fundação.
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A Fundação hoje,
para o amanhã

CIDADE DOS MENINOS E MENINAS
ESCOLA ANTONIO CINTRA GORDINHO
Este espaço está inserido numa área rural de Preservação Ambiental da Mata Atlântica, na
Serra do Japi. Aproveitando este contexto, nela são desenvolvidas atividades como Educação
Ambiental, Formação Humana e Cidadania. A Escola Antonio Cintra Gordinho proporciona
ensino fundamental a 198 alunos, em salas de 25 alunos cada uma, o que possibilita um trabalho pedagógico de qualidade. Além da grade curricular obrigatória, os alunos participam
de oficinas de teatro, dança, iniciação musical, ateliê de artes e esportes, permanecendo na
unidade das 7 até as 17 horas. Nesse período, as crianças têm quatro refeições balanceadas
e apoio médico-odontológico.

VALORIZAR PARA TRANSFORMAR
MÁRCIA ALEXANDRA LEARDINE,
coordenadora pedagógica da Escola

N

a Escola Antonio Cintra Gordinho vivemos no exercício de olhar o cotidiano e
estudar as propostas de reformas educacionais
e das novas exigências de mudança de currículo, sempre pensando no bem-estar das crianças e na sua educação de qualidade.
Recentemente um novo desafio se descortinou para nós com a ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos de duração e ingresso da criança aos 6 anos de idade.
Visando atender às novas exigências, temos
acompanhado as publicações do MEC, nos
organizado por meio da formação continuada

dos coordenadores, da seleção de materiais
pedagógicos e da revisão do projeto pedagógico e do plano curricular. Nossa equipe tem se
preocupado em buscar respostas às dúvidas e
questionamentos que essa mudança nos traz,
refletindo nas contribuições e adequações que
serão necessárias para garantirmos que o novo sistema seja implantado.
Na Escola Antonio Cintra Gordinho, durante 5 horas as crianças estudam formalmente os conteúdos, e os conceitos apresentados
são desenvolvidos por meio de atividades
atuais e desafiadoras, possibilitando conexões
com a vida e a realidade delas. Exploram o
ambiente que as rodeia – ar puro, pomar, horta, curral, piscina, quadras, campos, laboratório de informática – e experimentam suas
descobertas, participando ativamente do processo como interlocutores da própria aprendi-
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zagem. Nas outras quatro horas do dia, professores especialistas ministram aulas em oficinas de artes, música, teatro, dança, capoeira,
kung fu, hora de estudos, biblioteca e reforço
escolar, numa rica vivência artística e cultural.
Os professores buscam proporcionar aos
alunos a valorização daquilo que eles trazem
como conhecimento construído e a oportunidade de exercitarem o pensamento e a ação.
Desenvolvemos um programa avaliativo diferenciado que tem por objetivo valorizar aquilo que a criança já conquistou e buscar alternativas para tentar oferecer aquilo que lhe
falta!
Esses profissionais estão comprometidos
com seu trabalho e assessorados pela coordenação pedagógica, uma vez por semana, para
avaliação das atividades desenvolvidas e resolução de possíveis problemas. Eles também se
reúnem semanalmente para estudos sobre o
currículo, reflexões, sugestões e diálogos,
pensando a própria prática no coletivo, buscando diminuir a trama abstrata e a distância
acadêmica.
Da mesma forma, a equipe de coordenadores se reúne quinzenalmente para estudar, refletir e pensar o currículo e seus desdobramentos sobre nossa prática, podendo contar
com o apoio de uma supervisora doutora em
Educação, a diretora da Fundação e a vicepresidente do Conselho Administrativo.
Os pais ou responsáveis por essas crianças
também participam de todo o processo, pois
incentivamos a parceria da família, seja nos
oferecendo mais dados, seja acompanhando
seus filhos e cobrando deles as responsabilidades que lhes cabem em relação à escola. Eles

recebem, também, orientações por meio de
palestras oferecidas pela Fundação.
Escola e família em parceria é a receita do
sucesso que estamos alcançando. Juntos, preparamos as crianças para conviver, fazer e conhecer o mundo do qual todos fazemos parte,
com atitudes e valores que primem pela valorização da vida em todos os sentidos.
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CIDADE DOS MENINOS E MENINAS
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA ELOY CHAVES (CETEC)
O Centro oferece cursos de capacitação para 135 jovens, pais de alunos ou interessados da
comunidade em geral, a fim de inseri-los no mercado de trabalho local nas áreas operacional e técnica, além do incentivo ao empreendedorismo. Os cursos de nível técnico básico são
Informática, Edificações e Restauro, Eletrotécnica, Panificação e Confeitaria, Marcenaria,
Elétrica e Telefonia. O projeto possui recursos provenientes de parcerias com o poder público e iniciativa privada, além da Fundação.

INICIAÇÃO PROFISSIONAL COMO MAIS
UM CAMINHO
LEONARDO SAUIN
Instrutor de elétrica do Cetec

O

Cetec é uma unidade da FAACG localizada na Cidade dos Meninos e Meninas, cujo espaço proporciona a vivência teórica e prática com equipamentos e ferramentas
específicos de cada curso.
Os cursos, que são de iniciação profissional
e viabilizados com recursos provenientes de
parceria com o poder público e iniciativa privada, têm demonstrado, ao longo dos anos, o
seu resultado por meio da colocação dos alunos frente a um mercado profissional cada vez
mais exigente.

Temos o caso de um aluno que se formou
neste ano no curso de Construção Civil e Restauro e foi contratado por uma grande empresa da cidade de São Paulo para exercer a
função de auxiliar de engenharia. Isso nos
proporcionou muito orgulho! Oferecemos à
noite, também, um curso avançado na área de
elétrica para a comunidade. Graças a ele, tivemos vários casos de colocação profissional e
ascensão na carreira dos participantes.
Essa unidade da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho busca oferecer a qualidade na educação, para que casos de sucesso
sejam cada vez mais freqüentes.
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CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ALMERINDA PEREIRA CHAVES
A creche foi inaugurada em 1981 e atende 106 crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Com
uma equipe de profissionais altamente qualificada, são desenvolvidas diversas atividades,
guiadas pela proposta educacional sociointeracionista, com enfoque na pedagogia de Reggio
Emilia (Itália). O prédio foi especialmente construído para abrigar todas as faixas etárias e
conta com amplo espaço externo, onde estão instalados um parquinho, horta, campo de esportes gramado, caixas de areia e espaço coberto. As crianças permanecem diariamente em
tempo integral, entre as 7 e as 17 horas.

UMA APOSTA NO POTENCIAL DO
EDUCADOR PESQUISADOR E CRIATIVO
ANA TERESA GAVIÃO
Coordenadora pedagógica da Creche e Escola
de Educação Infantil Almerinda Pereira Chaves

A

formação do educador acontece em diferentes tempos e espaços: a formação
prévia no ensino médio (Magistério) ou no
ensino superior, em que circulam conhecimentos básicos necessários para a atuação
com as crianças; a formação nos movimentos
sociais – fóruns, associações, congressos – para uma boa orientação de cunho político; a
formação cultural que favorece experiências
com a arte de forma geral; e a formação na
instituição escolar que propicia estudo, leitura, discussão em grupo para a compreensão

do cotidiano da creche e/ou pré-escola. Este
último ponto, a formação do educador na
prática, é um tema fundamental para contribuir com a qualidade na educação infantil.
A Creche e Escola de Educação Infantil Almerinda Pereira Chaves atende crianças de 0 a 6
anos. A instituição se inspira nos princípios da
abordagem de Reggio Emilia (Itália) na Educação da Primeira Infância. Para isso, uma das propostas foi a criação de espaços de formação aos
educadores. Os professores, assim como as crianças, estão no processo de aprendizagem; estão no
processo de compreender e aprender a elaborar
uma cultura da educação infantil. A formação
é um momento especial e um espaço organizado para leituras, pesquisas, discussões e, sobretudo, para refletir a própria prática educativa.
Os encontros de formação ocorrem no local
de trabalho, uma vez por semana, durante
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uma hora e trinta minutos. As educadoras socializam as leituras, trocam experiências, dúvidas e aprendizados; reorganizam a rotina educacional; discutem a obra pedagógica de Loris
Malaguzzi (idealizador da abordagem italiana); refletem o trabalho com projetos na educação infantil a partir da prática em sala de aula. Ademais, uma vez ao mês, realizamos visitas
a outras instituições (escolas, museus, mostras) e encontros com outros profissionais para a sensibilização e o aprofundamento dos temas propostos na formação. Um exemplo
significativo foi a palestra organizada em agosto de 2008, pela Fundação Antonio-Antonieta
Cintra Gordinho, ministrada por Bruna Elena
Giacopini, representante de Reggio Emilia.
É importante destacar que a formação docente é permanente, é uma atitude da escola,
uma atitude do educador que se propõe a estudar, a trocar conhecimentos com os colegas,
a investigar o processo ensino-aprendizagem,
a criar contextos educativos às crianças potentes que recebemos.
Como nos ensina Loris Malaguzzi, em entrevista publicada na obra As cem linguagens
da criança, “pensamos em uma escola para crianças pequenas como um organismo vivo integral, como um local de vidas e relacionamentos compartilhados entre muitos adultos e
muitas crianças”; portanto, um local em contínuo ajuste, que se transforma e se ressignifica
através dos encontros de formação, do diálogo,
do confronto, da partilha de pensamentos e
emoções. A formação é uma proposta, uma
aposta no potencial do educador – pesquisador, construtor de conhecimentos e criativo,
para ver, escutar e desenvolver os direitos e potencialidades das crianças pequenas.
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A ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES DAS
CRIANÇAS
ALEXANDRA GARCIA DOS SANTOS
Coordenadora pedagógica da Escola
de Educação Infantil

E

stou na unidade há três anos e há uma
história que me emociona até hoje. No
ano de 2006, recebemos a mãe de um aluno
que necessitava de ajuda para cuidar de seu filho ainda bebê. Quando essa criança chegou à
creche, não estava nas condições normais de
seu desenvolvimento.
Sabemos que a criança se constrói na interação com o meio e o movimento é uma das
formas que temos para interagir com o mesmo, mas o menino, com 7, 8 meses não correspondia ao desenvolvimento da sua faixa etária. Fiquei muito chocada e chamei o pediatra
da unidade, que diagnosticou uma desnutrição muito forte: a criança não sustentava o
próprio tronco, nem a cabeça, e não fazia movimentos com os braços e pernas que seriam
normais para sua idade.
Nós, da equipe, nos mobilizamos e, sensibilizados, começamos a dar muito carinho e estimular essa criança em todos os sentidos,
principalmente na parte motora. Por falta de
condições da família, a criança não supria suas necessidades alimentares adequadamente.
O primeiro aspecto cuidado foi a alimentação,
e da cozinha da creche saíam refeições especiais para o menino, inclusive o jantar, que era
levado para casa.
No início, ele sempre ficava no colo e não
brincava com os outros bebês, até que come-

çou a ganhar peso e passamos a colocá-lo sentadinho, com almofadas ao seu redor, porém
sua cabecinha continuava sem sustentação.
Sua expressão era triste, seu olhar era triste.
Com o passar do tempo, depois de ensinarmos os bebês a brincarem ao seu redor e de
sempre conversarmos com ele com muito
amor e muita música, tivemos a sua primeira
reação: um sorriso. A felicidade foi imensa e a
preocupação passou a ser tranqüilidade, pois
tivemos a primeira certeza que estávamos no
caminho certo.
Hoje, o menino está com 2 anos e já fala algumas palavras, imita a professora, brinca e
está feliz, demonstrando, também, o carinho
que tem pela escola, pois, no horário de ir embora, sempre chora.
Se cada educador fizer a sua importante
missão de incentivar uma vida saudável na
criança, certamente teremos resultados muito
positivos.
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TALITA KUM - OFICINAS EDUCACIONAIS

O local era originalmente um abrigo para meninas em situação de risco social e hoje funciona como uma unidade aberta à comunidade e que oferece oficinas educacionais de formação
profissional e humana para meninas entre 10 e 16 anos. Todas freqüentam a escola pública
regular e participam das atividades no horário oposto ao da escola. Nesta unidade há aulas
de apoio escolar, teatro, dança, iniciação musical e à informática, oficina de reciclagem de
papel e artesanato. Em 2008, foram atendidas 150 garotas.

UM PROJETO ESPECIAL PARA MENINAS
MARY LESSI DOS SANTOS
Coordenadora pedagógica da Talita Kum

À

s vezes, fico pensando o que realmente é
do homem e o que é de Deus, e parece
que a resposta aparece todos os dias na Talita
Kum. A história dessa casa tem origem com a
doação do espaço físico por uma grande mulher, a sra. Antonieta, às Irmãs Carmelitas Teresianas, para que ali fossem acolhidas meninas desamparadas por suas famílias. Até
então, contávamos com uma casa sem acomodações, embora já com algumas moradoras.
De repente, em diferentes circunstâncias, começaram a chegar voluntários, clube de serviços à comunidade e, por obra de homens
abençoados por Deus, tudo começou a fun-

cionar. Como valeu a pena! Hoje, grande parte daquelas garotas são mães e cuidam amorosamente de seus filhos.
A casa seguiu funcionando à base de doações, crescendo e cada vez com menos possibilidades de se manter. Eis que aparece um homem chamado Vail Chaves, enviado à Talita
Kum, e oferece a ajuda necessária através da
Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, que traz a força de um trabalho educacional. Como valeu a pena! Hoje, muitas meninas estão colocadas em escolas técnicas,
conseguiram seu espaço no mercado de trabalho, construíram um projeto de vida.
Como acontece com tudo que é vivo e quer
crescer, novos desafios se colocaram. Sabíamos que contávamos com a inspiração divina,
com uma equipe iluminada, com grandes homens nos bastidores, mas ainda havia mais a
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se aprender. Começa uma nova crise envolvendo as instalações do projeto e tudo parece
terminar... Tivemos, então, a certeza de que
trabalhamos em uma comunidade também
iluminada: através da vibração de amor pelas
jovens ali assistidas e depoimentos de homens
solidários e parceiros na construção de uma
sociedade mais justa, vemos, mais uma vez, o
trabalho permanecer. E vai valer a pena!
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NÚCLEO COMUNITÁRIO JARDIM NOVO HORIZONTE

O Núcleo foi instituído em 2000 visando estreitar o relacionamento com a comunidade vizinha
à Cidade dos Meninos e Meninas. Nele são atendidas 314 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos, em diversas atividades de formação profissional e humana, como oficina educacional, alfabetização de adultos, artesanato, capoeira, futebol, ginástica feminina, moda e
iniciação musical.

O TRABALHO SOCIAL COM A COMUNIDADE
DO JARDIM NOVO HORIZONTE
CRISLAINE DE JESUS AMÂNCIO MOREIRA
Coordenadora pedagógica do Núcleo Comunitário

O

Núcleo Comunitário Jardim Novo Horizonte foi instalado no antigo Varjão –
atual Jd. Novo Horizonte –, visando desenvolver um trabalho social que contribuísse para o
desenvolvimento humano e social das pessoas
que moram na região, de acordo com a realidade e necessidades das famílias.
Observamos a busca dessas pessoas por oficinas que lhes dessem a oportunidade de se
aprimorar em determinado ofício, de forma a
complementar a renda familiar, já que a grande maioria trabalha informalmente, coletando
materiais recicláveis.

Entre as várias oficinas realizadas no Núcleo
– visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região –, destacamos a de Panificação e Confeitaria, que, em
razão dos resultados alcançados e com objetivo de seu aprimoramento, gerou uma parceria
com o Sebrae, oferecendo aos alunos a possibilidade de desenvolverem o olhar empreendedor em relação a um futuro negócio.
Atualmente, atendemos 314 pessoas, entre
crianças, adolescentes e adultos, em diversas
atividades além de termos uma fila de espera
com um número considerável de interessados.
Devido à grande demanda, o nosso espaço
atual tornou-se um fator complicador, limitando nossas ações e dificultando o bom desenvolvimento das oficinas. Aliado a isto,
obras municipais foram realizadas comprometendo o espaço atual do Núcleo.
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A Prefeitura Municipal, reconhecendo o
trabalho que realizamos junto à comunidade,
tomou a iniciativa de nos ceder um novo local. Trata-se de um Centro Comunitário, localizado no bairro, que nos possibilita não só a
continuidade das nossas ações mas também a
sua ampliação.
É gratificante sabermos que, por meio de
um trabalho consistente e de muita dedicação, conseguimos desenvolver a auto-estima
dessas pessoas, suas habilidades e seus valores
– gerando melhorias nas relações com a família e com a comunidade –, além de contribuir para que possam complementar a sua renda familiar. Há, sempre, uma relação de troca
entre professores e alunos, ambos aprendendo com as experiências vividas neste espaço
comunitário.
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FAZENDA SÃO JOSÉ

A Fazenda São José foi formada entre os anos de 1580 e 1640 e está localizada em Araçariguama (SP). A unidade desenvolve o projeto “Gira-Çara, Gera Saber”, que nasceu em janeiro
de 2006, atende 213 pessoas e possui três focos principais: capacitação e formação de professoras da Educação Infantil e Primeiro Ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal, em parceria com a Secretaria de Educação local; Ludoteca para atender crianças da
Educação Infantil; e Ateliê Agulha & Linha para atender as famílias destas crianças.

AÇÕES COM A ESCOLA, COM A CRIANÇA
E COM A FAMÍLIA
MARY RANGEL
Coordenadora pedagógica da Fazenda São José

E

m 2006, a FAACG iniciou um projeto
denominado “Gira-Çara, Gera Saber”
em parceria com a Prefeitura de Araçariguama. O projeto tinha como objetivo capacitar
professores da Educação Infantil da rede municipal de forma que estes olhassem seus alunos de forma mais abrangente e detectassem
problemas relacionados a visão, audição, desnutrição, problemas motores, de aprendizagem e comportamentais decorrentes de disfunções sociais, tais como conflitos familiares
e de dependência química.
No ano seguinte, houve a ampliação das

ações com a instalação de uma Ludoteca para
atender os alunos encaminhados pelas professoras e um ateliê, o Agulha&Linha, para acolher as mães destes alunos, proporcionando
técnicas de teares para que elas encontrassem
uma forma com que pudessem ajudar na renda familiar. Uma horta e uma estufa para educação ambiental foram criadas, e a implantação de biblioteca e computadores conectados
à internet facilitou a possibilidade de estudos
e desenvolvimento de trabalhos pela equipe e
pelos professores.
As atividades da unidade são plurais, envolvendo aulas, supervisões educacionais e psicopedagógicas, orientações gerais, apoio científico a seminários e Trabalhos de Conclusão de
Cursos (TCCs) dos professores, além de passeios culturais a museus nas cidades de São
Paulo e Jundiaí e participação em Congressos
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e Seminários. As crianças contam com uma
psicóloga especializada e com duas estagiárias
de pedagogia, o que nos possibilita fazer um
trabalho em rede, realimentando as aulas e
técnicas utilizadas pelos professores. Isso tudo
só é possível porque existe um compromisso
da equipe e dos professores em manter uma
rotina semanal de estudos. As famílias das crianças são atendidas mensalmente, em grupos,
onde um assunto pertinente à educação de
seus filhos é debatido e todos participam. Pais
ou responsáveis que trabalham e não podem
comparecer às reuniões mensais são convocados individualmente em horários possíveis fora de seu expediente.
No ateliê, as mães produzem bolsas, carteiras e cachecóis de retalhos nos teares de papelão criados pela estilista contratada, que oportunamente são vendidos em bazar beneficente
realizado pela comunidade e, mais recentemente, por uma Feira de Artesanato Municipal na Praça Principal de Araçariguama. A
renda obtida é revertida para suas famílias ou
para compra de mais material, tudo feito de
forma transparente e democrática.
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FAZENDA ERMIDA

A Fazenda possui um patrimônio material que remonta ao século XVII e está inserida na Serra do Japi, numa área de preservação ambiental da Mata Atlântica. A FAACG reconhece a importância da sua preservação e, em função disso, transformou o local num centro de divulgação de movimentos culturais diversificados e desenvolveu ações ligadas à área da
Educação Ambiental. Sua sede, construída por volta de 1860, abriga um museu sobre a história do dr. Eloy Chaves, pai de d. Antonieta, fundadora da instituição.

O ANTIGO E O NOVO A FAVOR DA
CULTURA E DO CONHECIMENTO
PATRICIA RAZZA
Diretora administrativa educacional
Colaboração de MARIA DANIELA BUENO DE CAMARGO,
historiadora

A

Fazenda Ermida, situada na encosta da
Serra do Japi, tem suas terras localizadas
às margens de uma antiga rota de tropeiros
que fazia a ligação da região da cidade de Itu
até a estrada de Goiás, lugar para onde se dirigiam aventureiros e bandeirantes à procura do
ouro das minas e de índios para serem escravizados.
Com essa movimentação de pessoas, intensificou-se a atividade comercial ao longo das
rotas, principalmente aquela denominada Ca-

minho Novo do Goiaz que permeava a região
da Vila de Jundiaí.
No século XVII, a fazenda inseriu-se na
produção de açúcar e, na segunda metade do
XIX, dedicou-se ao cultivo do café, na esteira
da expansão dessa atividade agrícola pelo
Oeste de São Paulo. Na década de 1880, a fazenda pertencia a Antônio José da Costa Wilk
e à sua esposa, Maria Pereira da Costa Wilk.
Antônio Wilk era um grande produtor de café em Jundiaí que atuou na política, exercendo
o cargo de vereador durante a década de 1890.
Ainda no final do século XIX, a propriedade
foi arrendada pelos italianos Armagni Attilio e
Azzoni Pietro, que aumentaram a produção
de café, investindo em novos cafezais. Com a
morte do fazendeiro Antônio Wilk, a fazenda
foi vendida a Eloy Chaves, que a inseriu no
contexto do crescimento industrial paulista. Já
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na década de 1920, a Ermida passou a produzir a matéria-prima para a S.A. Gordinho
Braune Indústrias de Papel, pertencente a Antonio Cintra Gordinho, genro de Eloy.
Quando voltamos os nossos olhos para a
atualidade, podemos destacar importantes
trabalhos realizados pela Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho nesse espaço histórico.
O primeiro Curso de Edificação e Restauro
promovido pela Fundação teve seu início em
2002, aliando preservação do patrimônio histórico à capacitação de jovens restauradores.
Professores experientes em restauração moderna e tradicional de edifícios e mobiliário
ministraram aulas a 40 jovens, que restauraram a sede da fazenda, em iniciativa inovadora baseada em projeto elaborado a partir de
pesquisa histórica e documental. Posteriormente, foram restaurados o jardim de verão e
sua cobertura, o tanque de carpas, o salão paroquial, a Casa da Farinha e a pintura da Capela Ermida, além da realização de obras de
conservação da senzala.
Os jovens que participaram do projeto foram preparados para o mercado de trabalho
e hoje se encontram empregados, sendo que
dois deles integram nosso quadro de colaboradores. O curso tornou-se referência para o
mercado de Jundiaí e novas turmas foram
formadas.
O trabalho de restauro feito na Casa de Farinha nos possibilita, hoje, a organização de eventos culturais no local, que passou a ter o nome
de Centro Cultural Ermida, inaugurado em 23
de outubro de 2006 com o lançamento do livro Contos e Rimas para Meninos e Meninas.

Outro momento marcante foi a promoção
da palestra internacional de Reggio Emilia –
região da Itália – ocorrida em 11 de agosto de
2008, através da qual dezenas de educadores
da Educação Infantil tiveram a oportunidade
de entrar em contato com essa experiência
que hoje atende a 96 países. No dia 14 de outubro de 2008, em homenagem à Semana da
Criança, tivemos a palestra Jogadas da Vida,
proferida pelo ex-jogador de futebol profissional Júlio César para jovens de 11 a 16 anos.
Além dessas ações, outras são realizadas
junto a todos os alunos da Fundação, privilegiando o local e seu espaço histórico e ambiental.
Em 2008, o Ministério da Cultura aprovou
projeto de implantação do Memorial da Fazenda Ermida, por meio da Lei Rouanet. O
projeto prevê ações de pesquisa, restauro,
publicação e exposição a respeito desse importante patrimônio, além de benefícios socioeducacionais como a ampliação do conhecimento sobre o passado da comunidade local
e regional a fim de valorizar a fazenda, considerada um dos principais sítios históricos e
culturais da cidade de Jundiaí e região.
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Vista da casa-sede da Fazenda Ermida, no início do processo de restauro, 2002. Acervo FAACG

Trabalhos realizados na parte interna
da senzala, 2002. Acervo FAACG

Aluna trabalhando em uma das entradas
da casa-sede, 2002. Acervo FAACG

Mensagens

F

undação é a atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio, que a vontade humana destina para uma finalidade social. Foi o que decidiu o casal Antonio e
Antonieta Cintra Gordinho, idealizando, nos
idos de 1957, a Fundação que leva seus nomes. Deram-lhe vida, animados pelo amor e
desprendimento. Para tanto, destinaram-lhe
seus bens, livres e desembaraçados, visando
proteger e educar integralmente a criança e o
adolescente desamparados. A finalidade precípua dos instituidores foi e vem sendo cumprida. As gerações que passaram por suas várias unidades nesses mais de 50 anos podem
testemunhar, assim como nós, os benefícios a
elas propiciados, e que de forma concreta
refletem em toda sociedade. O legado do casal encontra nos dirigentes da Fundação os

mesmos sentimentos e ideais, que conduzem
crianças, adolescentes e famílias à concreta e
efetiva cidadania.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

T

odo trabalho já é, em sua essência, uma
ação que exige olhares múltiplos. Agora, trabalhar com as crianças e jovens atendidos pela FAACG exige, também, um sentir múltiplo,
irrestrito. Momentos de escuta cuidadosa,
acalanto no colo, fala firme e, às vezes, dura,
olhares comprometidos pelo cuidado e pela
amizade.... Atitudes imprescindíveis ao desenvolvimento afetivo e social de cada um.
Um pouco da vida deles fica conosco,
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quando daqui se vão e um pouco da nossa vida vai com eles, sem que precisem devolver.
Estes “laços fraternos” imprimem o grande diferencial nas relações de formação humana e
educacional oferecidas por esta entidade.
CARMEN CARVALHO
Orientadora Educacional da FAACG

D

urante muito tempo tive curiosidade
em conhecer uma fazenda, que meu avô dizia
existir em Jundiaí, de uma prima sua, da família Gordinho. De outras conversas, sabia que a
fazenda abrigava a “Cidade dos Meninos”, que
no meu mundo cercado de música, me remetia às instituições européias onde jovens dedicam horas ao estudo da música.
Através de um amigo, colaborador da
FAACG, pude conhecer o trabalho da Fundação e levar ali um pouco de música. Vi que a
música oferecida aos seus jovens é mais uma
mostra, entre tantas atividades, das oportunidades que estes poderão agarrar em suas vidas.
Sua equipe de colaboradores, acolhedora e
cheia de entusiasmo, aponta a fonte da alegria
que os jovens trazem consigo. Fico feliz em ter
conhecido esse trabalho e, ainda que em parcela muito pequena, ter podido participar dele.
CLAUDIA FERES
Regente

E

sta é uma instituição que reúne em sua
equipe de direção e educadores a possibilidade do aprimoramento constante de uma
proposta de trabalho voltada para a Educação
e Cultura.

O exercício de uma prática humanista é resignificada no seu dia-a-dia, através do projeto pedagógico educacional presente em suas
unidades de ensino. O cuidado que tem com
seus diversos espaços educacionais possibilita
formar/informar, tecendo a teia de compromisso com a infância e juventude, frente aos
objetivos do seu “tempo”, festejando junto aos
seus representantes.
CLÉLIA LAGAZZI RUSSO PASTORELLO
Pedagoga

M

uito me honra poder deixar registrado
nestas breves linhas a importância da
atuação social desenvolvida por instituições
do Terceiro Setor, como é o caso da Fundação
Antonio-Antonieta Cintra Gordinho.
Desde muito cedo na história da humanidade, registram-se atitudes isoladas de homens que, por amor às artes, à sabedoria ou
por solidariedade ao próximo, legavam bens
para uma finalidade cultural, filantrópica ou
humanitária.
Como exemplo, temos a doação da biblioteca de Alexandria pelos Ptolomeus com características, ao que parece, de patrimônio
desgarrado, pela primeira vez, da pessoa de
seus proprietários. Como segundo exemplo,
ainda no mundo antigo é digna de nota a escola que Platão fundou nos jardins de Academos (daí Academia), uma instituição de ensino do tipo científico-religioso, consagrado às
musas em Atenas.
Assim, nos tempos modernos e atuais persistem as iniciativas de doações, vez que grandes nações e civilizações nunca foram constru-
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ídas a partir de sociedades divididas, prevalecendo a solidariedade e a cooperação interna.
Nesse contexto, a Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho é reconhecida pela incansável disposição em aprimorar e perenizar
seus objetivos fundacionais que se materializam nas várias ações e serviços prestados à coletividade. Parabéns!
LUCIA MARIA BLUDENI
Presidente da Comissão de Direito
do Terceiro Setor OAB-SP

O

que faz a Fundação Antonio-Antonieta
Cintra Gordinho passar dos 50 anos é o
rigor da administração, o zelo, a manutenção
do patrimônio, a moral e a postura dos seus
dirigentes, do Conselho e dos presidentes que
mantêm a instituição. As crianças e adolescentes recebem instrução quanto ao comportamento ético e moral do cidadão, a importância do respeito ao próximo e eles são
receptivos a isso, nos compreendem e agem
corretamente. A Fundação respeita o jovem e
ajuda-o a descobrir em si próprio um ser humano valorizado. Vejo esse trabalho como um
sonho, que eu quero que dure mais 200 anos.
MARIA APARECIDA RAMOS LORENA
Advogada da FAACG

nificativa para a população menos favorecida
de nossa comunidade, mas, principalmente,
por confirmar que o espírito empreendedor e
abnegado de ambos fez com que a Fundação
fosse, de fato, uma das primeiras instituições
brasileiras a aplicar em suas ações os princípios da responsabilidade social, como forma
de viabilizar a construção de uma sociedade
cada vez mais justa, solidária e, conseqüentemente, mais livre.
GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS
Presidente da 33ª Subsecção da OAB-SP – Gestão
2007/2009

O

s sonhos motivam nossas vidas, mas a
concretização destes mostra-nos que
nossa existência valeu a pena.
Foi na concretização de um sonho do casal
Antonio e Antonieta que surgiu a Fundação, a
qual vem modificando a vida de centenas de
crianças e adolescentes, dando-lhes oportunidade de desenvolver suas potencialidades e de
se sentirem inclusos numa sociedade tão excludente.
Que a atitude deste casal sirva-nos de
exemplo, pois, quando temos um sonho individual, este afeta só a nós mesmos, mas, quando o sonho é coletivo, este pode transformar
uma sociedade.

C

om muita honra recebi o convite para
participar deste livro sobre a história da
Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, não só pela alegria de testemunhar que o
ilustre casal fundador semeou boas sementes,
que frutificaram de forma extremamente sig143

MARIA APARECIDA M. GIBRAIL
Psicóloga, Diretora do Projeto Criança da Secretaria
Municipal de Integração Social

M

uitas foram as vezes em que tive oportunidade de comparecer aos eventos
realizados na Cidade dos Meninos, mantida
pela Fundação Antonio-Antonieta Cintra
Gordinho. Lembro-me da primeira vez
quando fui convidado para conhecê-la. Fiquei encantado tanto com a estrutura dos
prédios quanto com a estrutura pedagógica
que alicerçam esse sonho que se materializou
pela vontade de duas pessoas extraordinárias. A fortuna material só tem sentido quando transformada em espiritual. Tive a alegria
de conhecer o dr. Vail três meses antes de seu
falecimento. A foto tirada está revelada em
meu coração. Foi a Fundação que tornou
possível o lançamento de meu livro de poemas O aviador, que rompeu todas as barreiras do tempo. Muito teria para contar, mas fica aqui minha gratidão pelos meninos e
meninas.
MAURO VAZ DE LIMA
Promotor de Justiça da Infância e Juventude

D

estaco duas palavras importantes e
que a meu ver fazem parte da história
deste lugar, Amor e Generosidade. Amor
porque é uma obra que foi idealizada pensando no acolhimento do próximo, no seu
desenvolvimento pessoal e profissional onde o futuro, apesar de nem sempre claro,
pudesse, de alguma forma, ser garantido. A
Generosidade que diz respeito ao desprendimento porque um casal, sem filhos, deixa
toda a sua fortuna, em vida, para este trabalho social. Estas são geradas em uma única
fonte – Deus.

É um orgulho fazer parte da equipe da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho.
PATRICIA RAZZA
Diretora Administrativa Educacional da FAACG

F

oi uma oportunidade excepcional levar
nosso projeto Oficinas Kinoforum de
Realização Audiovisual aos alunos da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, proporcionando um primeiro contato com um
aprendizado mais aprofundado da linguagem
audiovisual e a experiência de realização nesta
área.
A Associação Cultural Kinoforum, ao criar
o projeto das oficinas de vídeo, em 2001, o fez
por ter sido sempre nossa crença que a arte é
um sólido instrumento de transformação. Para se realizar projetos assim, é fundamental
também o apoio de bons parceiros como essa
fundação, pois partilhamos um mesmo ideal,
de que tudo deve ser feito em benefício de
uma vida melhor e mais digna para todos.
A experiência adquirida pelas Oficinas Kinoforum nos indica, com muita clareza que o
trabalho realizado pela Fundação AntonioAntonieta Cintra Gordinho supera de longe
tudo o que até então havíamos nos deparado
em termos de trabalho educacional e transformador. Os jovens participaram com entusiasmo de todo o processo de realização: criação,
gravação e edição e, a partir de seus próprios
sonhos, criaram imagens que encantam.
Os resultados adquiridos em nosso trabalho conjunto apontam para um futuro mais
do que promissor para nossa parceria recéminiciada, e que esta dará à Kinoforum um
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aprendizado excepcional no lidar com a questão humana, pois nada é suficiente quando se
deseja aprimorar a vida humana, e vocês sabem disso.
ZITA CARVALHOSA
Produtora Audiovisual e Presidente da
Associação Cultural Kinoforum

A

ntonio e Antonieta Cintra Gordinho, filhos maravilhosos de Deus, merecem
toda nossa reverência e gratidão pela grandiosidade de suas vidas em prol dos menos favorecidos, crianças, adolescentes e suas famílias
da cidade de Jundiaí.
Nós, do Poder Público, mantemos um laço
estreito com a Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, muito valorizamos essa
parceria, cujo foco é, pela educação, forjar o
caráter do homem-cidadão, possibilitando o
seu desenvolvimento integrado à sua comunidade.
MARIALICE FOSSEN
Assistente Social, Secretária da Secretaria
Municipal de Integração Social e Presidente do
Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí

D

o casal generoso e sem filhos veio o desejo de cuidar de meninos, do jeito disciplinado que entendiam e com largueza,
junto à natureza. A fazenda virou escola, a tia
Antonieta encheu a sua vida com boas obras,
e muitos meninos puderam aprender a viver.
Quando se encerrou o ciclo de sua vida, uma
nova geração assumiu o mando. Nela, elogio
Thereza, que abriu as portas aos novos tem-

pos de muitas realizações em visão contemporânea.
MARGARIDA CINTRA GORDINHO
Cientista Social e Editora

F

orçoso o reconhecimento da superlativa
importância da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, instituída há mais de
meio século por ato louvável de dignas pessoas da sociedade paulistana.
Desde então, com seu significativo patrimônio, exerce relevantes atividades em benefício da sociedade menos abastada monetariamente. Com efeito, na condição de uma das
principais fundações privadas do Estado de
São Paulo, desenvolve iniciativa visando à formação cidadã junto à Escola de Educação Infantil Almerinda Pereira Chaves, junto ao centro educacional Cidade dos Meninos e
Meninas, além de ações de cunho cultural, na
conservação e restauro de equipamentos de
interesse social. Imperioso ressaltar, por derradeiro, que estas palavras, com justo colorido
elogioso, são fruto do acompanhamento dos
passos da Fundação, em razão do velamento
exercido no dia-a-dia. De rigor, nesse caminho, para aquele que, na qualidade de curador
de fundações, é o defensor do interesse social
coletivo, destacar a importância e a relevância
da Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho. A contribuição da Fundação para a alteração e a melhoria da realidade social é fato,
basta querer ver e conhecer.
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AIRTON GRAZZIOLLI
Curador de Fundações da Capital

I

nspirado nos ideais cristãos, o casal Antonio e Antonieta Cintra Gordinho, em
1957, descobriu sua vocação: semear amor para além das fronteiras de seu lar. Prepararam o
campo do altruísmo, espalharam as sementes
da caridade, ofereceram as flores aos amigos e
os espinhos, os ofertaram a Deus, na patena da
generosidade, como sinal de sua fé inabalável.
Iniciaram os trabalhos da Fundação que leva seus nomes e o bem começou a produzir
seus frutos no coração das crianças a quem
tratavam como filhos. Por nove anos estavam
juntos nesta obra de grande mérito, até que
em 1966, Deus chamou para Si o dedicado esposo. Antonieta prosseguiu o trabalho na Cidade dos Meninos (hoje, dos Meninos e das
Meninas) que já não conta mais com apenas
30 crianças, mas toma formas de amplitude:
uma verdadeira escola de vida, fé e autêntica
promoção humana. Antonio Cintra Gordinho
afirmara: “É esse um velho sonho que realizamos seguindo os ensinamentos de Cristo, procurando voltar a nossa vida para essa Cidade
dos Meninos, fazendo, assim, uma cousa duradoura que sobreviverá à nossa vida passageira. Criar coisas é próprio dos homens e
criar homens é quase uma coisa divina”.
Nesses mais de 50 anos, a Igreja esteve presente no começo e no desenrolar desse extraordinário empreendimento de amor fraterno.
Nela os fundadores receberam o batismo, a
eucaristia, o matrimônio e beberam da santa
Palavra de Deus que lhes moveu o coração e a
mente, para a prática concreta e autêntica do
amor fraterno: “Meu mandamento é este:
amai-vos uns aos outros como eu vos amei”
(Jo.15,12).

Somos impelidos a naturalmente olhar para o céu e expressar a mais eloqüente gratidão,
por ter na estrada de nossas existências e na
história de Jundiaí exemplos de vida como os
de Antonio e Antonieta, que continuam vivos
tanto na terra, pelas suas boas obras, quanto
no céu, certos de que cumpriram exatamente
o que ensinou o Mestre de Nazaré: “Tudo o
que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a
mim que o fizestes” (Mt, 25, 45).
DOM GIL ANTÔNIO MOREIRA
Bispo de Jundiaí – SP

D

eixo a Fundação com ar de alegria, na
certeza que após oito anos de convívio
nesta entidade tornei-me uma pessoa melhor. Sinto que hoje tenho uma base, uma estrutura para poder chegar até onde Deus me
permitir...
Saio em busca de um sonho, ser promotor
de justiça, sonho este que me proporcionará
lançar mais e mais sementes, cultivando valores éticos e morais, muitos adquiridos com
uma equipe que trabalha com o prazer de fazer o sonho de Antonio e Antonieta perdurar
e crescer a cada dia, formando cada vez mais
homens de bem.
Agradeço por tudo o que já fizeram e fazem
por mim e prometo que nunca me esquecerei
da Fundação.
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ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA
Ex-funcionário da FAACG
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