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Centenário da Escola Normal 5Prefácio João Cury NetoNeste 2011 a nossa querida Escola Estadual Cardoso de Almeida faz a comemo-ração dos 100 anos de seu funcionamento e a cidade de Botucatu sente-se orgulhosa dela. É possível notar esta satisfação e esse orgulho em todos os segmentos da so-
ciedade. Sejam eles os mais simples, ou os de maiores possibilidades financeiras. Em qualquer deles, são evidentes estes sentimentos.Se procurarmos pelas razões dessa manifestação, tão interessante, de amor a uma instituição educacional pública, encontraremos a resposta no papel que ela desempenha como formadora do saber e do caráter de nossa gente. Sem dúvida, é essa a missão que a EECA sempre desenvolveu em nossa cidade, dos seus primeiros anos, até hoje.Missão tão importante, decorridos decênios e decênios, não enfraqueceu com o passar dos tempos. Quantos professores por ela passaram e quantos nela se forma-ram! Quantos alunos, cheios de sonhos, prepararam-se ali para a vida e, depois de 
algum tempo de estudos, mergulharam no mundo das profissões, ganhando sucesso e expressão nas carreiras escolhidas!Creio que a cidade de Botucatu avalia tudo isso, quando se refere à EECA como a escola-símbolo de nossa cidade, pois tudo nela aponta para tal: o seu tempo de de-dicação à nossa gente; a excelência de seu ensino, em todos os tempos; os resultados 
que seus alunos sempre obtiveram na vida profissional; a formação integral – educa-
ção e caráter – que o trabalho dos seus professores e diretores e demais funcionários sempre procurou. Tudo isso consolida a idéia de que sempre tivemos, e continuamos a ter, uma escola cuja proposta educacional de tornar o aluno um cidadão, não se perdeu no tempo. Ao contrário, continua viva, mesmo com os sistemas e métodos tendo mudado tanto.Assim, eis que chegamos aos 100 anos da EECA, com a satisfação de ver aqueles primeiros objetivos ainda sendo perseguidos, agora, por novas gerações de professores e alunos, pais e funcionários, também.Sinto, por tais fatos, ser um privilégio que o Altíssimo me concede, estando como prefeito, comemorar o primeiro centenário da mais antiga, tradicional e profícua de nossas escolas públicas, dedicada ao ensino fundamental e médio.Salve os 100 anos da EECA.Prefeito Municipal 
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Centenário da Escola Normal 7Apresentação Magali Helena NecharPara gritarmos a grandeza desta escola.Para cantarmos: Parabéns!Para celebrarmos o centenário!Pensamos: O que fazer?Ficarmos restritos ao trabalho dentro da escola ou abrirmos à comunidade, para que todos- “todos juntos”, participemos de homenagem tão merecida.Daí, surgiram as idéias...Pedir aos alunos que desenhassem a escola e que seus desenhos, após seleção, fossem transformados em selo comemorativo.Organizarmos um livro, abrindo a todos que quisessem escrever sobre sua passagem por esta escola e o que ela representou na sua vida.O que é um livro se não o abrimos?Apenas um cubo de papel, com folhas. Mas, quando o lemos, ele começa a existir e leva as pessoas a recordar, sentir alegria, tristeza. A emoção presente. O sentido do esforço, do trabalho, da persistência.Pedirmos a comunidade que traga a Banda, para ouvirmos a Banda tocar.Que venha a fanfarra com seus toques harmoniosos!Que venha a OCASS!Que os imigrantes tragam suas danças: Venham as danças Árabes. Venham as danças Japonesas. Venham as danças Modernas. Venham os alunos cantando o Hino da Escola.Todos homenageando esta centenária escola.Buscarmos fazer exposição em lugares públicos, para que todos pudessem se lembrar de uma linha de tempo, que começa em 1911- chegando até nós e recor-darmos, através de fotos, linha de tempo, que começa em 1911- chegando até nós e recordarmos, através de fotos, como era e como é, em muitos aspectos- a sua história.Sua história que se inicia a 31 de dezembro de 1910 com a sua criação a favor da educação e da cultura botucatuense e a 16 de maio de 1911 é inaugurada, instalada e inicia seu trabalho, já com a denominação de Escola Normal, posteriormente Instituto de Educação “Cardoso de Almeida”, Escola Estadual de 1º e 2º Grau “Cardoso de Almeida” e atualmente Escola Estadual “Cardoso de Almeida”- E.E.C.A.Iniciado seu trabalho em 1911, somente passou a funcionar em seu prédio próprio a 24 de maio de 1916. Embora envelhecido, continua imponente e persistente no seu objetivo maior: a educação de seus jovens.



Memórias da EECA8 Por ela passaram inúmeros jovens que devem aos seus professores muito do que conseguiram na vida. Muitos se destacaram e são pessoas renomadas, ilustres, notáveis. Muitos, muitos... são cidadãos que por ela passaram e anônimos foram e são -a força do trabalhador- nos mais diversos ramos. São os Heróis!Muito, muito se deve a esta escola que formou gerações.A escola E.E.C.A. não é só passado. Ela é o presente.A primeira turma- 1914- formou 28 professores, hoje formamos a cada ano uma média de 180 a 200 jovens que terminam o 3º ano do ensino médio, concluindo a educação básica e muitos continuam seus estudos em nível superior.Em 1920 contava com 595 alunos, sendo 241 masculinos, e 354 femininos- separadamente. Hoje, 2011- contamos com quase 2000 alunos que frequentam esta escola e utilizam o mesmo prédio centenário: descem pelas mesmas escadarias, uti-lizam os mesmos banheiros, as mesmas salas, o mesmo pátio. No entanto, são jovens de dois mundos diferentes .Os jovens dos anos passados, da Escola Normal, encaravam o estudo com responsabilidade, interesse, seriedade e valores da sua geração. Caminhos abertos 
com segurança, escola de elite, onde todos eram respeitados, e o professor, figura de destaque e respeito na comunidade.Os jovens alunos atuais, perdidos em busca de um caminho numa sociedade violenta, perdidos e lutando numa sociedade de desemprego onde a máquina substituiu o homem, perdidos na inversão de valores. Vítimas de uma sociedade cruel.Escola popular, que atingiu sua abertura para todos, democraticamente, mas não contemplou dar a estes jovens uma educação de qualidade, que os preparasse dignamente para acompanhar este mundo: tão veloz em tecnologia e outros conheci-
mentos- um mundo novo, onde a figura do professor foi diluída, esquecida, desvalo-rizada, embora esteja presente.Professor este que com grande dignidade continua ensinando a ler e escrever; estimulando os alunos a acreditarem em si mesmos, ao mostrarem suas competências, seus potencias; humanizando a tarefa através da esperança e da amizade.

Professores, pessoas maravilhosas- que atualmente numa profissão tão difícil- adversa, ainda conseguem com sabedoria cultivar os valores que acreditam.Os jovens alunos antigos e atuais da E.E.C.A. deveriam incessantemente repetir este refrão:Obrigado professores da E.E.C.A., pelo aprendizado!Obrigado professores da E.E.C.A., por acreditarem em nós!Obrigado professores da E.E.C.A., por terem feito parte da nossa vida!Com isto, com tudo isto, ultrapassam os muros desta escola, participando da vida da sociedade com seus trabalhos, seus estudos, suas compreensões de mundo, suas contribuições que vão transformar o que é necessário, tornando um espaço de 



Centenário da Escola Normal 9paz e para muitos de realização de sonhos.É neste edifício lindo, imponente, majestoso que quando a cidade está despertan-do, ele já inicia seu trabalho, silenciosamente, com toda a equipe gestora: acolhendo, 
ensinando, amenizando conflitos, orientando, socorrendo. Das 7 h às 23 horas.Funcionários da secretaria e outros que cuidam dos alunos, que são os agentes de organização escolar; funcionários da limpeza, merenda, os agentes de organização de serviços; professores- coordenadores; professores; vice- diretores e a direção se movimentam, sem cessar, numa labuta contínua e cheia de responsabilidades, deveres, 
respeito, profissionalismo e amizade.Todos unidos com o objetivo único: amor e formação.

Chega a noite. A cidade fica vazia e poucos carros circulam, ela dorme. Enquanto isto... a E.E.C.A. permanece com suas janelas iluminadas, trabalhando, com salas cheias de alunos. Este lindo edifício só terá suas luzes apagadas após as 23 horas, quando repousará num sono tranquilo, cheio de paz.Mais um dia de dever cumprido!A agitação, a passarinhada, a alegria contagiante dos jovens, aparecem na saída de um período e na entrada do outro. Aí circulam, reúnem-se e gorjeiam alegremente.É para ela, E.E.C.A., para todos que ali trabalham e estudam, trabalharam e estudaram- que devem convergir as luzes e todos juntos, cantarmos: Parabéns!Você merece Escola Normal!Você merece E.E.C.A.!A todos que aqui na E.E.C.A. trabalham, a nossa homenagem!Diretora efetiva da “Escola Estadual Cardoso de Almeida” desde 2009 e sente--se orgulhosa ao trabalhar nesta escola, com esta equipe, com estes professores, com estes alunos, e estar nesta cidade.
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Centenário da Escola Normal 11Notas de saudade Osni Ribeiro
Quando a fita começou a rodar, imediatamente afloraram as memórias. A voz peculiar do palestrante iniciava a apresentação comemorativa aos 64 anos do IECA.  

A fita, que chegara às minhas mãos com a finalidade de restaurar e digitalizar seu conteúdo, ao mesmo tempo restaurava lembranças de bons tempos passados. Se-bastião de Almeida Pinto era, sem sombra de dúvida, a pessoa certa para discorrer sobre o assunto. Com extenso currículo, mantinha estreita relação com a escola, onde formou-se em 1919 e posteriormente trabalhou como professor catedrático de biologia educacional e diretor. 
A última alteração do nome da escola modificou minimamente a sigla para EECA, porém habitual e carinhosamente continuo chamando-a de IECA, assim como meus pais, que ali também estudaram e, por força do hábito e da mesma afeição, ainda a tratam de “Escola Normal”.Apesar das mudanças de nomenclatura da instituição, a característica mais marcante da escola é sua arquitetura. Um projeto arrojado para a época, de grande dimensão e já concebido com características e potencial de atração turística. O teor histórico da palestra relatava a luta para estabelecer a instituição em nosso município e homenageava personalidades que nela se empenharam, evidenciando, entre outros, Rafael de Moura Campos, Amando de Barros, Dr. Cardoso de Almeida, Conselheiro Rodrigues Alves, Altino Arantes, Oscar Rodrigues Alves, Paulo de Moraes Barros e o Senador Rubião Meira.Finda a luta, a Escola Normal começou a funcionar em prédios já existentes no município, dividida em duas seções. No prédio do hoje Consulado de Portugal foi instalada a seção masculina. A feminina, secretaria e biblioteca foram instaladas em um prédio que não mais existe, situado entre o Seminário São José e o Colégio La Salle. Fui matriculado no IECA para cursar o terceiro ano primário. A escola era ainda mais portentosa sob a ótica de um menino na primeira década de sua vida. A expecta-tiva da chegada do ginasial, quando teríamos diversos professores inaugurando uma nova etapa no processo de aprendizado, era muito grande. Passei pela escola num tempo em que havia diversidade na grade curricular, contemplando, além das matérias 

tradicionais, matérias específicas nas áreas de Artes, Música, Desenho e Educação Moral e Cívica. Pude, ainda, manter os primeiros contatos com o idioma Francês, também parte da grade curricular à época.A voz do Dr. Sebastião, com carregado sotaque interiorano, continuava a discor-rer sobre a importância da Escola Normal e fatos pitorescos a ela relacionados. Falava, 



Memórias da EECA12agora, exatamente sobre as aulas de Francês, o glamour e o frisson que repercutiam na cidade e em seus moradores. As moças eram tratadas de mademoiselle, as senhoras, madame e os senhores, monsieur. O bazar Art Nouveau precedeu à saudosa e tradi-cional Casa Carlos. Exemplos claros de uma época em que os educadores lançavam moda e interferiam diretamente nos costumes da população.A Escola Normal colaborou, também, para a construção de uma nova reputação para o município de Botucatu. A cidadezinha “boca de sertão”, como era conhecida no 
final do século XIX, demonstrava vocação para cidade das boas escolas, solidificada pela instalação, nos anos subsequentes, do Colégio dos Anjos, hoje Colégio Santa Marcelina, e do Ginásio Diocesano, atualmente Colégio La Salle. Os seis anos em que estudei no IECA são celeiros de boas lembranças e recor-dações. Ainda no primário, dona Nair e dona Layre; as aulas de música com dona Clara; a sala de artes dos professores Laurindo e Faria... As aulas de história eram conduzidas pelo professor Cesário, palmeirense convicto, e a matemática, assimilada 
nas aulas-gincana-show do corintiano-professor Godinho. Geografia e OSPB forma ministradas pela dona Cidinha. O professor Passinho, de Francês, e depois a Marisa, de Inglês. Professor Pedro e dona Lucinha foram meus primeiros professores de lín-gua portuguesa... Figuras emblemáticas como o professor Volponi (Desenho) e dona Durvalina (Ciências). Ainda em Ciências fui apresentado à genética pelo professor Elio Fazzio. Tenho na memória, também, os professores de Educação Física, em minha passagem pela meiga escola: Prof. Fernão, o saudoso João Pilan, o Mirão e o Zé Maria Vicentini.O Tião continuava a narrativa... já o chamo Tião pela intimidade adquirida ao longo desse encontro - ainda que apenas auditivo - de diferentes gerações comparti-lhando semelhantes memórias, histórias e sentimentos. O assunto agora era a passagem do antológico Cornélio Pires por Botucatu, contratado como professor de Ginástica. A nomeação de Cornélio, um escritor, causou reações controversas. Uns diziam que ele encontraria um jeito de ministrar as aulas e os contrários celebravam a contratação de um grande atleta, campeão no levantamento de copo de cerveja. Cornélio contou com a colaboração de um amigo, cabo da polícia, que praticamente exercia as funções ao professor atribuídas. Dessa maneira, conseguiu desenvolver atividades intelectuais 
influenciando positivamente e marcando presença entre os estudantes e nos meios sociais. Demitido por telegrama, por oposição declarada ao governo, deixou Botu-catu para tornar-se o grande Cornélio Pires: escritor, poeta, folclorista e pioneiro na 
produção fonográfica independente. Eu já gostava e me interessava muito por música, tendo começado a tocar violão ainda aluno do IECA. Interrompi temporariamente o estudo do violão, quando meu progresso no aprendizado do instrumento começava a ser inversamente proporcio-nal ao meu desempenho escolar. Com o tempo aprendi a conciliar música e estudos. 



Centenário da Escola Normal 13Quando o Tião começou a contar histórias dos professores de música de outrora, apurei os ouvidos para compreender com mais clareza a narração que se misturava 
aos chiados e estalos da fita. Os relatos abordavam curiosidades sobre os primeiros professores de música que passaram pela escola: os professores Bonifácio, Gadelha, Luiz Cardoso e Franklin de Mattos. Bonifácio veio de Tietê, bom músico, regente de bandas e já com um prin-cípio de esclerose,  protagonizou passagens inusitadas até que fosse aposentado pela 
doença. Foi grande a dificuldade de achar um professor de música para substituí-lo, até que passou por Botucatu uma companhia de operetas que acabou falindo exata-mente em nossa cidade. O pianista da companhia, Sr. Gadelha, foi então contratado para a função. Gadelha não falava português, ia para as aulas de fraque e ensinava 
em francês, o que gerava muita dificuldade para os alunos. Para agravar a situação o professor começou a ministrar aulas particulares ao próprios alunos, cobrando pelas mesmas, situação que colaborou para sua demissão. O terceiro professor que assumiu a cadeira foi Luiz Cardoso. Luiz havia sido frade, maquinista de primeira ordem e era 
extraordinário músico e compositor. O professor Luiz Cardoso, filho de chefe político, nutria exagerado interesse pelo sexo feminino, e suas relações com uma normalista ganharam a proporção de manchete nos jornais da oposição. Um dia, encontrando o jornalista responsável pelas matérias, Luiz não teve dúvida e tentou dar-lhe um tiro, que terminou encravado num balcão de farmácia. A repercussão custou-lhe o empre-go. Para a felicidade de todos, assumiu o professor Franklin de Mattos que, apesar de suas excentricidades e esquisitices, foi um dos melhores professores de música da história da escola. Excelente arranjador e regente de corais, em 1923 o professor Mattos compôs a música do Hino da Escola Normal, com versos de Aluísio Azevedo Marques, grande cidadão e professor prematuramente falecido.

Interrompo a reprodução pausando a fita. Enquanto confiro a afinação da viola reconstruo na mente o panorama da importância e das transformações que a escola proporcionou a mim, à cidade e a toda sua população. Os valores disseminados. As personalidades que por ela passaram. O caráter de homens e mulheres que ali se formaram.Em algumas horas estarei adentrando, depois de muitos anos, ao Salão Nobre do IECA, incumbido da introdução musical na recepção a Luis Serguilha, renomado poeta português. Imagino o saguão e as escadas, recordo-me da doçura da Dona Dinda e da seriedade da Dona Ceres. Os corredores, salas de aula... A Biblioteca que me proporcionou tantas viagens, experiências, conhecimento. O temor infanto-juvenil pela sala da diretoria... Os diretores: dona Marisa, dona Cinira, professores Fernão e 
Danziato. O Laboratório de Ciências, Serafim...As lembranças se esvaem com a vibração das cordas. O som invade os ares com notas de saudade...Violeiro e Secretário Municipal de Cultura
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Centenário da Escola Normal 15IntroduçãoO patrocínio de 500 exemplares do livro faz parte do apoio do Governo do Prefeito Municipal João Cury Netto às comemorações do centenário da EECA, tendo o Secretário da Cultura, Osni Ribeiro, como o interlocutor,  o que possibilitou a realização do projeto.  O livro: -”Centenário da Escola Normal/ Memórias da EECA”- está sendo pu-
blicado sem fins lucrativos e será distribuído gratuitamente, em seu lançamento Com a missão de compilar arquivos para o LIVRO, recebemos inúmeros e-mails, telefonemas, contatos pessoais, ou na casa de colaboradores, e atribuímos o mérito do 
nobre nível do projeto final aos coautores (cada um com total responsabilidade sobre sua criação); Equipe Organizadora: Diretora da EECA, Prof. Magali Helena Nechar (idealizadora do projeto), Vice-diretora, Prof. Rosa Valéria Ceranto (auxiliar do projeto), Prof. Laís Lourenzi Barbosa (auxiliar do projeto), Prof. Bahige Fadel (revisor), Prof. Antônio Carlos Cesário (revisor), Prof. Carmem Lúcia da Silva (contatos e arquivos), Prof.  Milena Thomé (auxiliar de digitação), Prof. Vinício Aloíse (capa) e Poder Público Municipal de Botucatu. Acentuamos que a parceria das páginas de registros ‘notáveis’ da história da Escola Normal, hoje EECA, em “Memórias e Homenagens”, em seu Centenário, acres-centa indizíveis bens à cultura, à educação, ao social, à política, à alma, a Botucatu, à história, aos envolvidos na obra e aos prezados leitores, retratando a melhor parte do ser humano - ao “Saber Ser Humano”- através da honra contida  - em suas palavras - a partir daquela que é a Secular Escola Pública de qualidade.Para nos eximir de riscos referentes à lei de direitos autorais, informamos que esta edição tem o seu objetivo aprovado pelos coautores e que qualquer reprodução 
integral ou parcial deste livro fica proibida, até que seja autorizada pelos autores, comprovadamente.
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Centenário da Escola Normal 17Viagem ao tempo Adelaide Morato LopesÉ com muita emoção que inicio essa viagem ao tempo, e que relembro  minha passagem pela EECA e podendo deixar aqui gravada a minha história.Entrei na EECA com aproximadamente seis anos para cursar o pré-primário e  a sala localizava-se no porão do prédio.  Consigo recordar do cheirinho da sopa, dos lanchinhos e também das muitas vezes que chorava me sentindo abandonada. Mas logo me sentia abraçada pelas minhas irmãs mais velhas que vinham para me acalmar.
Cursei todas as séries desde o primário até o colegial concluído em 1971.  Foi um período de aprendizado intenso, pois a escola exigia muito dos alunos e assim no terceiro colegial optei por Letras. Quanto aos professores eles eram meus ídolos.  Pessoas de respeito, cultas e de formação ética e moral.  Alguns nomes posso destacar como Prof. Cury de Português, Prof. Cesário de Latim, Prof. Godinho, Prof. Lucinha Chiaradia entre tantos outros e que até hoje guardo no meu coração com tanto carinho e boas lembranças. 
O sinal tocando e a D. Ercília organizando as filas nos corredores chamando a atenção da criançada.
E as aulas de Ciências com o Prof. Marques, no anfiteatro. Era mágico, engra-çado e para aquietar a bagunça jogava giz nos alunos e aquele esqueleto para estudo nos dava medo.Os ensaios de dança preparados com muita antecedência, talvez para alguma apresentação comemorando o dia do folclore. Dentre as fantasias que usei a de baiana foi a mais marcante, pois lembrava Carmem Miranda.E a cantina deliciosa do Sr. Ganzeli.As aulas de Educação Física eram cansativas, mas as reuniões no porão da escola foram marcantes, pois o lugar era pequeno demais e abrigava tantas alunas e nos aproximava mais. Era tão aconchegante.Descer as escadarias de madeira era uma rotina. Nas minhas lembranças descia com tanta rapidez e agilidade que eu tinha a nítida sensação de estar voando, sem encostar meus pés em todos os degraus.Essa escola mora no meu coração e vai permanecer na minha memória para sempre, pois ela foi responsável pela minha formação e pelo meu caráter.Obrigada EECA pelos professores que tive e pelos amigos que conquistei.Parabéns EECA pelo aniversário.   



Memórias da EECA18Sob a Via Láctea, abaixo do Equador e sobre a Serra de BotucatuAdelina Maria Guimarães Essa é a localização da cidade de Botucatu, no cimo da qual foi construída 
a Escola Normal, nos início do século XX.  Também, por predestinação cósmica e genética é a cidade em que nasci aos seis de setembro de 1948. Sempre irrequieta e irreverente gostava de estudar e de aprender, mas viver sempre foi o ponto forte da minha vida. Atravessei minha adolescência ouvindo Bea-
tles, “cantando” ao som do violão dos amigos, assistindo a filmes no Casino, no Nelli e no Cine Avenida, dançando (e paquerando) nas brincadeiras dançantes, nos bailes do Clube 24 de Maio e nas festinhas das amigas, frequentando o BTC, o Candelabro 
Italiano, o reservado do bar Marabá, tomando cuba-libre, ponche e hi-fi, fumando , vendo “a banda passar” na Avenida Dom Lúcio, com minhas inseparáveis amigas Heleninha Sanches e Sylma Fátima Bestetti, convivendo com jovens do Instituto de Educação Cardoso de Almeida, IECA, do La Salle e da recém-criada Faculdade de Medicina de Botucatu. 

Frequentei o Curso o Normal no IECA, de 1964 a 1966. Ali fiz muitos amigos, conversei e palpitei bastante, aprontei artes nas aulas de Artes e de Música e me lem-
bro de que fiquei muito chocada com as teorias que a professora Lucila Leão, recém chegada do Paraná, nos contou sobre o descobrimento do Brasil. Santa ignorância!Os professores foram marcantes e inesquecíveis. A professora Clara Serra nos ensinava canto e conduzia o orfeão, outro foi professor Barbosa, professor Guedelha nos reforçava o português, a professora Margarida Esperança ministrava Psicologia da Educação andando pela classe e olhando para baixo, Benedita Della Torre era uma visionária, falante e agitada; professor Dezotti muito tranquilo, calmo nos ensinou Estudo dos Problemas (insolúveis) Brasileiros e Professor Waldemar Sartori, entre outros.A professora de Artes, Vitória, dizia-nos que tinha taquicardia e sudorese antes de entrar na nossa classe. Deus a tenha!  Dá para imaginar como éramos comporta-dos? Tínhamos aulas práticas de educação física com a professora Maria Corvino e de Biologia com a Durvalina, apelidada de “Durva’, brava como quê”!  Com elas não aprontávamos.

Grande figura para mim foi Dona Nair Pires de Campos, na época Inspetora 
Educacional do IECA, instituição na qual fez brilhante carreira e era profissional res-



Centenário da Escola Normal 19peitadíssima. Ela nos ensinava de tudo, até boas maneiras. Rigorosa, mas cuidadosa, atenta e elegantíssima. Um modelo de mulher que nunca caiu do salto. Enquanto escrevo, veio-me à mente a excursão da minha turma, antes da 
formatura, para o Rio de Janeiro, no final de 1966. D. Nair, sua irmã Helena Vieira Cassetari e o professor Barbosa  foram os responsáveis por nós.  Imagine a “responsa” e o trabalho que tiveram com  alunos, adolescentes em efervescência, durante uma semana, deslumbrados com uma cidade que se descortinava e oferecia inúmeras formas de prazer, muitos proibidos aos jovens do interior de São Paulo! Mal chegamos à cidade maravilhosa, tivemos o primeiro impacto. O local onde 
ficamos hospedados e que, também, hospedava outros estudantes ficava na Lapa, na época um bairro decadente (idéia de quem não sei), hoje badalado pela vida noturna que oferece a Lapa Boêmia. Ao se deparar com a situação, uma das nossas colegas se mandou para a casa de amigos da família. Eu, “ariana”, no segundo dia com uma hora de sol na praia passei mal, aco-metida de insolação. D. Nair me levou  para o apartamento dos botucatuenses, Eni 
Pires de Campos (sua filha) e de seu marido, o coronel do exército Tales de Pontes 
Ribeiro; eles já tinham dois ou três de seus cinco filhos. D. Nair, Eni e D. Helena me trataram a pão-de-ló, banhos de maizena e cuidados carinhosos e especiais. A eles serei eternamente grata. E, segundo minha colega e amiga Maria Ribeiro, via e-mail da Suécia, quando adoeci, “leguei” a ela meu biquíni, atitude que enfureceu dupla-mente o professor Barbosa.  

A talentosa aluna e exuberante figura Marlene Caminhoto, sempre de vanguar-da, quis que a fotografássemos “de costas”, de biquíni, na Praia de Copacabana, para registrar suas curvas e seu “derriére”, que já tinha recebido um apelido bem especial.                  O Diretor da nossa época foi Waldy Danziato, do qual tenho duas lembranças: fui suspensa por ele na última semana de aulas do Curso Normal e, dias depois, foi uma das primeiras pessoas a chegar à festa que meu falecido pai me ofereceu como presente de formatura. Que raiva! Muito queridos eram os inspetores de alunos. A calma Quina, Joaqui-na Serrador Ginez; a Dona Lina, que, amiga da família, em todos os meus aniversários me presenteava com suas deliciosas balas de coco. E o temido “Seu” Alvarenga, que se fazia de bravo e carrancudo, sempre nos chamando a atenção. Que estejam num lugar de muita paz e conforto para compensar o que aprontávamos com todos eles.
Depois dessa fase fomos cuidar de nossas vidas profissionais e, em 2006, tivemos 

um encontro retumbante, quando fizemos 40 anos de formados.Fomos recebidos na escola pela Diretora da EECA e nossa colega de turma Dilce Fattori Arruda. Uma honra para nós. Prestigiadas pela presença das ex-alunas, Maria Ribeiro e Ivone dos Santos Cardoso, que vieram da Suécia e da Bélgica (países em que residem), e muitos de São Paulo, especialmente para a celebração que durou um 



Memórias da EECA20dia inteiro, valeu muitas risadas e momentos de emoção nas dependências do belo prédio reformado e restaurado.Nesse encontro de ex-colegas, todos já senhores e senhoras, cada um contou sua 
história de vida profissional e familiar. Muitos já estavam aposentados das profissões que exerceram de forma comprometida, dedicada e com honradez, de acordo com a formação recebida na Meiga Escola. Eu continuo na ativa: sou colaboradora do Jornal Diário da Serra, para o qual há seis anos escrevo semanalmente uma coluna sócio-cultural, impressões que têm me permitido divulgar a organização das comemorações e pessoas ligadas ao Cen-tenário da Escola Normal, IECA e EECA, entre outros nomes. Também participo da promoção da cultura na cidade.  

Afirmo, sem sombra de dúvidas, que a experiência de estudar no IECA, a influ-
ência dos educadores, professores e “cuidadores” na minha vida profissional foram indiscutivelmente positivos.  Tanto como professora primária na Fazenda Monte Ale-gre e no SESI, como escriturária auxiliar de assistente social e enfermeira no HC da Faculdade de Medicina da UNESP, instituição em que trabalhei por trinta e três anos.Agradeço imensamente a lembrança do meu nome e o convite para participar do histórico livro em comemoração ao centenário da minha Meiga Escola.  Parabéns a ela! 



Centenário da Escola Normal 21Reminiscências Adolpho Dinucci VenditoSeria apenas um apanhado de memórias, se não fossem o sentimento que en-volve minhas lembranças e os ensinamentos recebidos que, certamente, nortearam 
a minha vida. Refiro-me à centenária Escola Normal, hoje EECA – Escola Estadual Cardoso de Almeida.

Na “MEIGA ESCOLA” cursei os antigos cursos ginasial e o científico. Foi lá que tudo começou, levando-me a seguir, abastecido de conhecimentos, a ingressar na Faculdade de Odontologia de Araraquara e, mais tarde, na Faculdade de Admi-nistração, na cidade de Marília.Na Escola Normal tive professores excelentes, verdadeiros educadores que 
exerceram grande influência na formação dos educandos. Professores exigentes quanto aos nossos estudos e deveres, mas amigos dos alunos. E nós, alunos, tínhamos por eles muita admiração e imenso respeito.Hoje, passados mais de cinquenta anos, muitas lembranças me vêm à memória. Gratas lembranças! Dos professores, dos colegas, dos funcionários, dos dias felizes vividos nesse período bonito da vida.Ao receber o convite para escrever sobre a “minha escola”, lembrei-me de vários fatos. Vou citar apenas dois, bastante pitorescos.Foi programada pelos alunos uma greve geral para conseguir a substituição de uma professora, por não corresponder ao alto padrão de ensino da escola. Resultado: ganhamos a causa e a professora foi demitida.

Outra passagem que ficou na minha memória, aconteceu em uma aula de Edu-cação Física. O professor Alcino fez um sorteio entre os alunos para disputar uma luta livre. No sorteio, meu adversário foi o Barbim, um grande amigo - grande em todos os sentidos, pois pesava 100 quilos e eu, 50 quilos. Fomos para a caixa de areia e, já no primeiro movimento, fui ao chão. Para meu azar, o Barbim caiu em cima do meu ombro, fraturando minha clavícula. Fiquei sessenta dias em recuperação. Meu tio, Dr. Humberto Gianella, grande médico da época, montou um estranho aparelho 
de madeira para auxiliar na recuperação da minha clavícula. Estranho, mas eficaz, pois o resultado foi perfeito.Disse, no início que na escola Normal foi onde tudo começou. Ocupei vários cargos importantes durante minha vida, na comunidade botucatuense.Hoje, além de outras atribuições nas áreas industrial e social, sou diretor do jornal “A Gazeta de Botucatu”.Os textos de muitos ex-alunos foram agrupados neste livro sobre a Escola 
Normal – um livro de depoimentos, memórias, crônicas, saudades...



Memórias da EECA22 O rubor na face Alaíde Terezinha Lopes Lessa Durante 8 anos frequentando a querida Escola, fui sempre o número 1 na lista de chamada. Isso foi um fato marcante e de muita responsabilidade. Nas provas orais, 
sabendo que seria a 1ª a ser chamada ficava muito nervosa.A banca examinadora era formada pelos professores da matéria. Sorteava o ponto a ser “dissertado” pelo aluno. Depois eram feitas perguntas pelos mestres. Se não soubesse a matéria não conseguia responder à pergunta.As provas mais concorridas eram com o Prof. Cid Guelli (matemática). As duas lousas da classe eram repletas com exercícios. Além dos 40 alunos da classe assistindo, os alunos de outras classes iam assistir, pois assim praticamente estavam aprendendo a resolver os exercícios.

Agora imaginem uma aluna “tímida” que ficava com “rubor” na face? (assim eu era). Tinha que tomar chá de hortelã para enfrentar as provas orais.
Mas graças a essa Escola o aprendizado foi gratificante. Os frutos que colhi com os ensinamentos passei para os meus alunos durante o longo período de minha carreira como professora.Aluna de 1952 a 1960



Centenário da Escola Normal 23Memórias da centenária EECA Alaise Badelucci Carvalho A família Badelucci era formada por descendentes de imigrantes italianos e 
portugueses e, nos meados do século XX, meus pais moravam no Bairro da Estação. Ali se concentravam os trabalhadores da Estrada de Ferro Sorocabana, então em seu apogeu, e meu pai era um desses funcionários, trabalhando no Seletivo. Meus irmãos mais velhos já estudavam na Escola Normal e meus pais davam muito valor à educação, considerando-a fundamental para nossa vida. Para entrar na Escola Normal, tendo cursado as primeiras séries no Grupo Es-colar Dom Lúcio Antunes de Souza, eu teria de fazer o Exame de Admissão. Assim, 
junto com a quarta série, fiz o curso de Admissão do Prof. Renato da Silva Cardoso . A vidinha não era fácil, só se andava a pé, e eu ainda fazia aulas de piano. Consegui 
entrar com boas notas e fiz o Ginásio e o Científico na Escola Normal, depois Instituto de Educação Cardoso de Almeida, lá estudando de 1954 a 1960. A lembrança que tenho dos colegas, professores, diretores, funcionários é muita boa. Há alguns de quem sou amiga até hoje. Lembro-me do olhar do Prof. Adolfo Pinheiro Machado, nosso diretor, da presença do Prof. José Pedretti Neto, observando 
o recreio, onde ficávamos separados pelo paralelo... meninas uniformizadas de um lado, meninos uniformizados de outro. Ao meio, o café do Sr. Ganzelli. A biblioteca era muito frequentada e lá éramos orientados pela dona Judite 
Monteferrante. A fisionomia do Alvarenga, do Romeu, da dona Joaquina, da dona Ercilia Godinho está guardada com carinho em minha mente. Já os professores, até hoje admirados com saudade: Prof. Cid Guelli, Prof. Paulinho Vieira, Prof. Pacheco e sua esposa Mariazinha, Prof. João Queiroz Marques e seu auxiliar Francisco, Prof. Flávio Lobo, Prof. Guedelha, Prof. Pedro Albero, Prof. Aécio, Pe. Caetano, Profa. Carminha, Profa. Eli, Prof. Matos, Profa. Juliette, Prof. Godinho, Prof. Pedro Lucchiari e outros, cujos nomes a memória não guardou. 

Quando meu irmão mais velho estava terminando o Científico, Prof. Cid Guelli foi a minha casa conversar com meu pai sobre a possibilidade de ele ir a São Paulo cursar faculdade, já que era impensável desperdiçar sua notória inteligência. Os professores eram muito considerados, e meu pai fez o que ele recomendou: meu irmão foi cursar a Politécnica. É claro que para isso meu pai tinha de trabalhar mais, vendendo seguros de vida da Sul América pela cidade... Minha mãe também ajudava nas despesas, costurando vestidos elaborados para as senhoras bem de vida. Isso tudo 
porque aos filhos dariam a oportunidade de cursar faculdade, já que estavam certos de que o melhor que eles nos podiam deixar como legado era uma boa educação. 



Memórias da EECA24 A Escola Normal, o Instituto de Educação Cardoso de Almeida, hoje Escola Estadual Cardoso de Almeida teve importância muito grande em nossa vida, sendo um elemento muito importante de nossa formação não só intelectual. No ano passado, 2010, tive a sorte de poder participar de nosso encontro de turma: comemoramos o 
Jubileu de Ouro de nossa formatura do Científico. Lembramos que no primeiro ano do 
Científico eram 45 alunos na classe, sendo apenas duas meninas: a Mara Sofia e eu. Revi antigos colegas, hoje companheiros bem sucedidos, que, como eu, consideram a nossa formação escolar fator preponderante para nossa realização pessoal. Somos gratos a ela e amamos muito nossa meiga escola, que neste ano está comemorando seu centenário. 



Centenário da Escola Normal 25Lembranças da Meiga Escola Alcides Nogueira São tantas e tão bonitas! A ligação da minha família com o IECA começa desde que ela foi criada. Meu tio Martinho Nogueira foi o seu primeiro diretor. Depois, meu pai foi professor de Biologia, secretário e também diretor. Minha mãe estudou lá, antes de se transferir para o Caetano de Campos, em São Paulo. E eu e meus irmãos Sebastião, José Roberto e José Paes lá estudamos. Cursei do primeiro ano primário até o terceiro ano do Curso Clássico (na épo-ca, era assim!). E fui direto, sem cursinho, para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP. Sinto um imenso orgulho de sempre ter estudado em escolas públicas. Fui uma criança muito tímida e quieta. Ir para a escola ajudou no processo de socialização. Fiz muitos amigos, assim como no ginasial e clássico. A vida corrida acabou me separando de muitos. Tenho medo de citar nomes, deixando algum de fora, e ser leviano. Todos estão em meu coração. São laços de companheirismo que o tempo não destrói. Sou profundamente agradecido às minhas primeiras mestras. E gostaria de 
homenageá-las na figura de minha primeira professora, dona Maria Miguel Villas--Boas. Uma educadora excepcional! Uma mulher boníssima! Dona Maria Miguel, além da inteligência e da elegância, tinha uma capacidade incrível para lidar com aquela criançada, nem sempre muito bem comportada. Como éramos vizinhos, eu, na volta da escola, carregava com muito orgulho a maleta da professora! Isso era motivo de disputa entre a molecada. Imensas saudades de dona Maria Miguel! 

Assim como reverenciei as mestras do primário na figura dela, faço o mesmo 
com todos os professores que tive, citando José João Cury e Helenice Barbin, figuras fundamentais na minha formação. Junto com a minha família, foram os meus pro-fessores do IECA os incentivadores para que eu nunca desistisse de ser escritor. Eles me apontaram os caminhos! A criança tímida do primário deu lugar a um adolescente rebelde e agitado. Briguei por meu espaço no mundo, fazendo teatro amador. Foi assim que joguei minha vida na cena, e nunca mais consegui viver sem essa magia. O teatro me levou à televisão... e hoje, quando me dou conta de que me comunico com milhões de bra-sileiros, ainda me sinto reunido com outros alunos/amigos que, na época, dividiram o mesmo sonho. Foi no curso ginasial que eu comecei, também, a me interessar pela política 



Memórias da EECA26estudantil. Fiz parte do Grêmio 16 de Maio como secretário e, depois, como presidente. 
Essa experiência foi fundamental para entender o que significa o exercício da cidadania. Quando faço o balanço de minha vida, a Meiga Escola, em todos os aspectos, se mostra soberana na minha Via Láctea pessoal. Sempre apontando o caminho do Bem. Claro que há os tropeços da vida, mas esse tem sido o farol que busco seguir: a Ética. Tudo começou naquelas salas de aula... 



Centenário da Escola Normal 27Memórias Alfredo Colenci JuniorInstituto de Educação Dr.Cardoso de Almeida-IECA de Botucatu 1. A Cantina do Sr. Ganzelli Dispunha a comunidade do IECA dos serviços de cantina prestados pelo Sr.Angelo Ganzelli, chefe de estação aposentado da Estrada de Ferro Sorocabana. Era uma instalação simples de cerca de dez metros quadrados, de alvenaria, com telhado 
de fibrocimento, de uma única queda e com balcões abertos em três frentes, visando ampla possibilidade de atendimento, situada no pátio da escola, perto da quadra coberta de recreio reservada aos alunos. O pátio das alunas não era coberto. De fato, havia uma divisão no pátio, estabelecida por uma longa faixa preta, que separava rigorosamente o espaço masculino do espaço feminino e que cerceava quaisquer tentativas de integração de gênero. No máximo, poderiam se estabelecer pequenas e rápidas conversações, nos intervalos de aula, que eram rigorosamente controlados pelos sons de uma sirene industrial. Dessa forma, as alunas tinham acesso à cantina pela esquerda da faixa e os alunos pela direita. O serviço oferecido era simples na variedade: cafezinho, salgados sempre quentinhos, lanches de pão com queijo ou presunto ou mortadela, doces e balas; os preços acessíveis e o atendimento, pela escassez do tempo do intervalo, tinha de ser 
rápido e eficaz, diante de uma demanda concentrada e afoita. Muita higiene e muita cordialidade criavam, nesse serviço, uma empatia saudável e alegre e que, com muita paciência do Sr. Ganzelli, pode-se dizer que todos eram atendidos e até tinham crédito na caderneta mensal, o que representava uma inestimável consideração em tempos 
de uma economia de baixo fluxo monetário, que caracterizava os anos cinquenta e início de sessenta. Por mais de quinze anos, o Sr.Ganzelli, apoiado por um ou dois ajudantes, atendeu, sempre gentilmente, a comunidade do IECA. 2. O modelo educacional vigente (1955-1962) Até a Reforma da Educação ocorrida em 1969,  com a qual a quantidade atendida passou a ser mais importante que a qualidade da aprendizagem, pode-se dizer que, se o acesso ao ensino médio era para poucos, para o ensino superior, para menos ainda. Estudar na Escola Normal exigia passar por um processo seletivo rigoroso e altamente restritivo, denominado Exame de Admissão ao Ginásio. Poucos eram os eleitos, ca-bendo aos demais, ainda que também poucos, as possibilidades alternativas oferecidas pela escola particular, ou a carreira técnica da Escola Industrial ou do Senac ou ainda, 



Memórias da EECA28diante da impossibilidade de estudar, a busca precoce pelo emprego. Estabelecida a peneira de estreito crivo, a prática educacional, pode-se dizer hoje, pautava-se por uma pedagogia francesa, eclética e generalista, aplicada sob uma rígida disciplina da cultura prevalente da época, quando a autocracia predominava. Aos formandos eram atribuídas funções de liderança, através de um claro processo de elevação social, no sentido de se manter um status vigente, com pouca condição de alterá-lo. Por força 
da influência dos senhorios do café, ou da formação política predominante na Europa, 
onde o fascismo e o nacional socialismo fizeram escola como uma onda sobre seus principais países e lideranças como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Iugoslávia e respingando no Brasil, de Vargas e na Argentina, de Perón, a postura unilateral dos professores e da direção, reproduzia modelos de extrema disciplina, de comunicação unilateral, do professor dono do espaço de ensino, centralizando o saber, de rígido controle, com sérias limitações didático-pedagógicas, com pouquíssimos recursos didáticos e materiais, o que exigia um esforço de superação por parte do corpo docente e do alunado. A visualização desse comportamento se dava no ensino médio pelo uso obrigatório de uniformes de características paramilitares: tecido cáqui amarelo, jaqueta e calça, camisa branca, botinas e com a designação da hierarquia escolar bordada na manga direita, como nos uniformes militares. Para as mulheres, saia azul, blusa branca de mangas, meias brancas e sapatos pretos fechados. Na educação física, agasalho 
de flanela azul, em duas peças, calças pantalonas e blusa de mangas longas, de enfiar pela cabeça, tendo nas extremidades das mangas compridas e das pernas das calças, elásticos, aproximando do que seriam hoje os conjuntos de moleton, camiseta de malha 
branca, sem mangas e calção azul, meias brancas e tênis básico. No curso científico 
era obrigatório o uso de paletó e gravata. Verificava-se também, nesse modelo, o respeitoso e disciplinado tratamento com o professor, sempre chamado de senhor ou senhora, no cumprimento de horários, controlados por sirenes, e nas avaliações por provas escritas e orais. Ao adentrar a sala de aula, o professor ou o diretor eram recebidos pelos alunos, de pé. A qualidade resultante do formado era marcante e seu 
reconhecimento ultrapassava os limites da escola. Alguns professores se identificaram institucionalmente e se destacaram. Tive a honra de ser aluno de Cid Augusto Guelli (na 2ª. E 3ª. Séries) e de seus discípulos Pedro Godinho e Moacyr Godinho, em Ma-temática. O prof.Cid Guelli, em seu desenvolvimento, foi convidado a ser professor( e sócio) do curso Anglo-Latino, na Tamandaré, em São Paulo, onde pude reencontrá-
-lo, ainda como aspirante ao curso de engenharia que fiz no 1º.semestre de 1963. Fui aluno de Paulo Vieira, linguista e professor de Português, de Luiz Carlos de Aranha Pacheco, que, superando suas limitações físicas, demonstrou alta competência didática e desenvolveu em nós, alunos , um espírito crítico indispensável para a compreensão da vida real. Em Física, fomos alunos de Pedro Lucchiari e, posteriormente, do Prof.Odécio Sanches, recém formado na Faculdade Estadual de Rio Claro, dedicado e 



Centenário da Escola Normal 29competente, com uma nova abordagem de ensino-aprendizagem. Esses destacados professores, sem desmerecimento de outros tantos que nos enriqueceram com o saber e com o aprender a aprender, foram indispensáveis suportes em nossa formação. Do 
IECA, a cada ano, cinco ou seis alunos do curso científico ingressavam nas escolas de engenharia, sem cursinho, no período 1960 a 1966, o que demonstrava a qualidade da formação adquirida. Estabeleceu-se uma identidade entre os professores e a Instituição. Aqueles davam notoriedade a ela, como uma marca forte construída pela competência e dedicação. Cabe lembrar que, até 1963, as vagas em cursos de engenharia no estado de São Paulo estavam limitadas a duas centenas, nas tradicionais escolas como Poli, Mackenzie, FEI-PUCSP e na recém criada EESC-USP. Somente a partir de 1963 
foram aumentadas significativamente as vagas e as instituições formadoras, por força da atropelada industrialização taylorista-fordista, já em andamento. Finalizando, cabe destacar que, embora o método educacional, por essa época, tivesse sido rígido em sua concepção, com preponderância autocrática, sua prática, entretanto, permitiu um relacionamento cordial e aberto entre professores e alunos e, de modo especial, na integração de colegas, com o destaque para a manifestação de lideranças, de solida-riedade e de coleguismo. Algo que perdura até hoje em nossas lembranças. 3. Educação Física 

Por volta de 1957, Botucatu sediou os Jogos da Alta Sorocaba, tendo o Giná-sio do Botucatu Tênis Clube, uma novidade na época, como seu principal espaço desportivo e, também, social. Em São Carlos, por sua vez, era oferecido, de maneira única , a possibilidade de se cursar Educação Física a partir do término do Ginásio, garantindo ao concluinte a possibilidade de lecionar, no ensino médio, diretamente. Essa possibilidade fez de São Carlos um centro de atração de desportistas e de sim-patizantes, o que lhe permitiu formar equipes de basquete renomadas ou de ter em suas equipes campeões mundiais de atletismo. Botucatu recebeu, pela combinação dessas vertentes, ilustres professores de educação física formados em São Carlos que revolucionaram a prática desportiva local e regional. Cabe destacar a presença de Mane (Manoel Bortolotti) da seleção brasileira e da forte equipe de bola ao cesto de Piracicaba, Célio Mori, um destacado jogador de basquete, e, na sequência, do Prof. Fernão Hélio de Campos Leite, que entre nós se enraizou e que representa para Botucatu um verdadeiro divisor de águas na prática desportiva, pela sua competência, dedicação e compromisso. Fui seu aluno e muito pude aprender com ele os funda-mentos do vôlei, a ponto de enfrentarmos a não menos conhecida equipe do Colégio Roosevelt, de São Paulo, em 1958, na quadra do BTC, que contava com o jogador Sugar, da seleção nacional de basquete. Perdemos o jogo de lavada, mas ganhamos auto-estima. Fiz parte das equipes de Ginástica Olímpica que o prof. Fernão treinou 
com nossos colegas do IECA e que, além das apresentações de gala no BTC, fizemos 



Memórias da EECA30apresentações em Santa Cruz do Rio Pardo e em Cambará, no Paraná, para onde nos dirigimos de trem, o que era uma novidade de grande atratividade que nos enchia de orgulho, na juventude. Exames biométricos, aulas de fundamentos de diversos esportes, jogos interclasses foram atividades inovadoras introduzidas pelo Prof. Fernão em suas 
aulas. Demos ordenação à fanfarra, da qual fiz parte, estabelecendo uma partitura de sete marchas e, modestamente, tocando um elementar tambor denominado repique, disponível para novatos. 4. Visita à Barra Bonita (1959)O Prof .Moacyr Godinho, representando novos ares para o ensino de matemá-tica, em suas primeiras atividades no IECA, coordenou visita dos alunos da 4ª.série, à Usina da Barra e às obras da Hidrelétrica de Barra Bonita, um fato memorável e inusitado para nós e de grande importância em nossa formação, pois nos motivou muito. Seguimos de ônibus, em meio a muita alegria e descontração. 5. Presença estrangeira 

Em 1957(na 4ª. série do ginásio) recebemos em Botucatu novos imigrantes libaneses, por força da revolução ocorrida naquele país. Hameh Antonius Saleh foi um deles e passou a integrar nossa classe de ginásio, a partir da terceira série, o que 
significou também uma grande novidade, por tudo que ele representava na época. 
Excelente aluno, que falava fluentemente o francês, jogava muito bem vôlei, com sua maneira inovadora de dar o arremesso, por cima e com efeito, colocando a bola nos espaços livres do campo adversário e com uma garra incomparável de estudar, uma vez que foi apoiado pelos seus familiares para estudar e cursar medicina, e que, dada sua condição de imigrante, tinha que se superar e atingir seus objetivos. Surpreendeu-nos 
ainda mais, quando, ao ser provocado por um incauto colega e desafiado a se proteger, numa típica brincadeira juvenil, com apenas um único gesto rápido e inesperado, aplicou-lhe um certeiro golpe de luta marcial, no qual, dando uma cambalhota, colocou as mãos no chão e, com seus pés juntos, atingiu seu rosto e encerrou aí a contenda. Hameh nos mostrou que havia muito ainda a conhecer além dos limites de Botucatu. Formou-se médico, na Faculdade de Medicina, recém criada, como esperado. Outros dois colegas do Líbano com quem tivemos o privilégio de conviver, dois anos depois, foram Adib Fadel e seu irmão Bahige Fadel, alunos do IECA e exemplos de dedicação aos estudos e aos seus compromissos. De Adib fui colega até concluirmos o Curso de 
Engenharia na FEI-PUCSP, em São Bernardo, em 1967. Por volta de 1960, instalou-se a Colônia Santa Maria, congraçando represen-
tantes japoneses, e muitos dos seus filhos estudaram no IECA. Realizaram o milagre da produtividade na Botucatu provinciana, onde muitos achavam que suas terras, preponderantemente de capim barba de bode e areníticas, eram inúteis e estéreis. 



Centenário da Escola Normal 31Em 1962, Botucatu recebe os belgas, que posteriormente chegaram a ministrar 
aulas no IECA e nas principais escolas locais, vindos do Congo Belga, em conflito, patrocinados pela ONU, para implantação de uma colônia na Fazenda Monte Alegre, a exemplo da bem sucedida Holambra, em Jaguariúna. 

Enfim, grandes contribuições que recebemos através de sua convivência, por força das circunstâncias.6. Homenagem aos “serventes” do IECA São inesquecíveis os bedéis e serventes (na verdade, inspetores de alunos) que atuaram em nossa época. O Sr. Bento Alvarenga, com seu exagerado bigode e aparente intransigência disciplinar; o Sr. Pauletti, sempre risonho e atencioso, o Sr. Pereira, D.Ceres, D. Ercìlia Godinho são algumas pessoas que garantiram a infraestrutura operacional e animaram nossos dias de aula. A aparente intransigência disciplinar do Sr. Alvarenga permitia, em contrapo-sição, estabelecerem-se brincadeiras com os alunos. Do Sr. Alvarenga era comum ouvir-se a máxima disciplinatória: “Comigo é assim,escreveu num leu, pau comeu...”, ao que os alunos, em geral, respondiam em fogo cruzado:”0 vento é um elemento que põe em movimento o bigode do Bento...” 7. Convivência Interclasses 
Ao longo do curso científico (1959-1962) tivemos forte convivência com os 

alunos da classe precedente, mais velhos, que, já tendo passado pelas dificuldades, exageravam nas proporções dos possíveis problemas que enfrentaríamos nas diferentes disciplinas, o faziam com certo escárnio. Julgavam-se melhores e, convencidos disso, buscavam reduzir nossas possibilidades. Tirávamos a diferença no futebol de campo ou de salão, pois contávamos com o Jair de Almeida e com o Reynaldo Lovizzuto, que 
se tornou jogador profissional atuando na forte equipe da Ferroviária de Botucatu e, depois, na Venezuela (Valença), onde se estabeleceu e constituiu família. Igualmente, repetíamos tal comportamento com a classe imediatamente posterior à nossa, mais jovem, da qual faziam parte Oscar Guelli, Carlos Alberto Sardenberg (Globo/CBN), Marzano, Dagoberto Dario Mori, José Roberto Menegon, entre outros. 

8. A fanfarra e os desfiles Era ponto alto para os estudantes poder tocar na fanfarra do IECA, e a disputa era poder ter acesso aos instrumentos da preferência de cada um. Aos novatos, salvo vocações explícitas, sobravam a tuba e alguns repiques incompletos, que necessitavam de reparos ou que não dispunham da baqueta, aqueles bastões de madeira. Os tênis Conga ou Íris, que eram únicos e os mesmos do dia a dia, eram lavados e recobertos 
de alvaiade e, ao longo do desfile, secando o seu pó, iam deixando marcas brancas ao longo do percurso. Como já se sabe, o dinheiro era curto e mal atendia as neces-



Memórias da EECA32sidades básicas. O consumismo ainda não estava estabelecido. Na sequência, com o que aprendemos ao longo de nossa participação no IECA, fomos bem sucedidos no serviço militar obrigatório, servindo no Tiro de Guerra 123, nas posições de liderança e apoio aos Sargentos Ananias e Barcelos (na fanfarra, regida pelo Sargento Lira, na guarda à bandeira e no atletismo). O Sargento Ananias era o responsável pela Comis-são Central de Esportes - CCE local. Todos os colegas encerraram suas obrigações 
militares com citação de mérito (1962) na entrega dos respectivos certificados e juramento à bandeira nacional, em cerimônia solene realizada na praça defronte ao IECA. Nos esportes nos destacamos em diversas modalidades, principalmente na natação, praticada na piscina do BTC, onde nos anos 1959(Ourinhos), 1960(Assis), 1961(Presidente Prudente) e 1962(São Manuel) fomos tetracampeões dos Jogos da Média e Alta Sorocabana e ticamos no sétimo lugar no Troféu Bandeirantes, em São José do Rio Preto(1960), pontuando no revezamento 4x100 metros livres, algo que deu início a outras iniciativas mais maduras, tecnicamente otimizadas e em ambien-tes mais produtivos. Sem dúvida, isso foi muito importante para nossa formação, capacitando-nos para as batalhas futuras, nos ambientes mais diversos e sob pressões complexas da vida real. 9. Luta pela Escola de Medicina (1960) Emilio Pedutti, líder municipalista e político botucatuense, tinha uma meta inegociável que era trazer para a sua querida Botucatu a Escola de Medicina, numa luta na qual se empenhou diretamente por mais de 12 anos. Era um momento em que o município aspirava por indústrias e empregos, tendo a Companhia Antarctica Pau-lista como uma delas. Pedutti, entretanto, perseverou e apostou, com enorme acerto, na luta pela escola superior, o que, no timing político certo, veio a conseguir, com enorme vantagem. Disputava Botucatu com Campinas diretamente essa designação, com a força de que dispunha esse destacado líder. Ocorre que, às vésperas das eleições estaduais, na ocasião, o Governador Carvalho Pinto, que não poderia ser reconduzido, e em dissidência com seu até então aliado, Jânio da Silva Quadros, que se lançara candidato, contra sua vontade, veio a apoiar o seu Secretário José Bonifácio Couti-nho Nogueira, o que dividiria o eleitorado e abriria espaço para o terceiro candidato Adhemar de Barros. A necessidade de apoio era extrema e Pedutti se fez presente, dando total apoio no interior ao candidato de Carvalho Pinto, assim como Campinas, de onde José Bonifácio era originário. Campinas recebeu a Unicamp, tendo à frente o Dr. Zeferino Vaz, um autêntico líder-empreendedor, e Botucatu recebeu 5 Faculdades, entre elas a de Medicina, que se tornaram um dos principais núcleos formadores da UNESP. Na eleição, pela divisão, deu Adhemar de Barros, posteriormente cassado pela Revolução, em 1964. Os alunos do IECA apoiaram fortemente o movimento, empenhando-se em 



Centenário da Escola Normal 33passeatas pelas ruas e mobilizando toda a população, solidariamente. Muitos alunos 
de minha turma, concluintes em 1962 do curso científico, tiveram o privilégio de ingressar nas primeiras turmas dos diversos cursos superiores oferecidos, fazendo mesmo carreira docente ou administrativa na instituição que veio a se transformar na UNESP. Edmir Salatti, Antonio Caetano Pereira Simões, José Gomes da Cunha Neto, Disney Antonio Gonzáles, Antonio Faraldo, José Renato Colognesi são alguns deles. Da classe de 1962, em Humanas, ainda: Jorge Conti Cintra (Direito), Maria Aparecida Camignoto, Homero Machado (Educação Superior), Clícia Bruder (Nutrição-USP). Em exatas: Lourdes Gonçalves (Química-USP), Pérsio Porto Pompeu (Física-USP), Jair de Almeida(Física-Rio Claro), Luiz Gonzaga Gardin, José Norberto Rodrigues, Adib Fadel (FEI-PUCSP), Carlos Fanton (Engenharia-UFPr-Curitiba), Antonio Carlos Amando de Barros (Engenharia-Mackenzie) são alguns exemplos bem sucedidos, a nos mostrar a qualidade da aprendizagem adquirida. 10. Eleições do Grêmio Estudantil (1957) Pela primeira vez, desenvolveu-se um movimento eleitoral estudantil com vistas a se estabelecer o Grêmio Estudantil do IECA, o que mobilizou fortemente os 
diversos segmentos discentes, quer seja por cursos ginasial,normal,científico, ou por classes. Constituíram-se chapas partidárias e suas siglas e intensa busca por espaços. Os alunos da 3ª.serie do ginasial, da qual fazia parte, constituíram a chapa UGE - União Geral dos Estudantes, com o slogan: URGE votar na UGE, com pichação de 
alguns muros nas vizinhanças e panfletagem. Entretanto, a chapa vencedora foi a 
encabeçada pelo colega Shirley Lessa, em fase final de conclusão do Curso Normal, reconhecidamente mais madura. 11. Rito de iniciação Ocorria nas aulas do Prof. Pacheco um verdadeiro rito de iniciação aos alunos recém transferidos de outras escolas, o que era sempre carregado de humor no ambiente de sua sala de aula. Geralmente os novatos eram transferidos no 2º. ano, vindos de outras cidades e das escolas particulares locais, e, sem aviso prévio, eram tomados de surpresa, logo na primeira aula do novo período letivo e do novo ambiente, e so-licitados a irem à lousa,  expondo-se por inteiro. Enrubesciam e se descompunham 
diante das perguntas desafiadoras colocadas firmemente pelo mestre: O que é litro? O que é metro? Quantos litros perfazem um metro cúbico? E a classe ria de forma contida. Em seguida, vinha o discurso sobre a perda da qualidade do ensino, valo-rizando veladamente o seu método, onde o ensino se ensinava em detalhes e coisas tais. Aí a classe ria abertamente e todos podiam relaxar, como uma aceitação do grupo ao iniciado. Lembro-me da história ocorrida com um jovem e franzino rapaz 
que, transferido para o 2º.científico, veio desavisadamente vestido, logo na primeira 



Memórias da EECA34aula, com um vistoso blusão, estilo americano, creme, vermelho e com tarjas pretas longitudinais nas laterais dos braços, com o emblema do famoso Colégio Roosevelt, de onde viera. Não deu outra, pois logo na primeira aula de química orgânica a ser dada, o prof. Pacheco quis avaliar a reação do aluno, mandando-o ao quadro negro de pronto e lhe pedindo para escrever Cloreto de Potássio, esperando que o jovem incauto escrevesse NaCl, como tanto havia ensinado ao restante da classe, no ano precedente. Sem hesitar, o jovem começa a escrever: CLORETO DE... A classe ri, o professor inicia sua preleção, o aluno se descompensa... O riso se abre e contagia, e nosso colega passa a ser conhecido como CLORETO, no resto do curso,como uma amigável e carinhosa forma de ser bem recebido. 
Finalizando, estes flashes da memória estão aí a nos mostrar os elevados pa-drões de valores adquiridos por um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, desenvolvidos num ambiente sadio, pleno de compromissos e de perseverança. 
O que significou o IECA em minha vida. Vivi o ambiente e circunstância do IECA-Instituto de Educação Dr.Cardoso de Almeida no período 1956-1962, dos 13 aos 19 anos, passando, portanto, da pré-ado-

lescência à pré-maturidade e tendo cursado o Ginasial e o Científico num ambiente de excelência, apoiado fortemente em valores que permeiam até hoje minha vida. A ação educacional oferecida era rígida e competente e, mais que conhecimentos e habilida-des, recebi diretrizes e lições de vida, não só dos professores, como dos funcionários 
e dos colegas, que pude aplicar todo o tempo, tanto na vida pessoal, na profissional 
e na comunitária, enfrentando situações desafiadoras ou apenas no cotidiano, sendo colocado em teste inúmeras vezes, de maneira que, ao ser exigido, pude oferecer 
respostas social e economicamente produtivas. Paralelamente, fiz parte da equipe de natação do Botucatu Tênis Clube (1958-1962) e do Tiro de Guerra 123(1962), ambien-tes e atividades que fortaleceram a disciplina pessoal em mim, complementarmente, reforçando aspectos de empreendedorismo e de liderança. Encontramos no IECA um espírito doutrinário que nos induzia a sermos vencedores e saímos de nossas salas de aula com a certeza que conseguiríamos atingir nossos objetivos, pois isso só dependia de nosso empenho, e tínhamos base para almejar tal condição. Ao receber de Emilio Pedutti, (foto anexa), incansável líder visionário que apostou na oferta da educação para o desenvolvimento de Botucatu, e as provas estão aí, o Prêmio José Pedutti, por 
ter alcançado as melhores notas da turma do Curso Científico de 1962, de fato, e só entendi isso muito depois, estava recebendo uma delegação de responsabilidade para dar continuidade ao seu nobre esforço, que era o de dar continuidade ao seu projeto. 
Assim sendo, em 1973 , simultaneamente ao exercício de produtiva carreira de enge-nharia industrial, dei inicio à carreira docente, desde a primeira turma da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba-CEETEPS, posteriormente também na Fatec-São Paulo e 



Centenário da Escola Normal 35na Escola de Engenharia de São Carlos-USP(1981-2000), na área de Engenharia de Produção. No Centro Paula Souza fui escolhido pelo Governador Franco Montoro, em 
lista tríplice, para o exercício do cargo de Vice-Diretor Superintendente(1987-1989) e, lembrando sempre de Emilio Pedutti, propus ao colega e prefeito Jamil Cury, em 
1987, uma reunião local, da qual participaram diversas autoridades, como o próprio Jamil e o Vereador Prof.Cesário, que se buscasse a instalação de uma Faculdade de Tecnologia em Botucatu.  Era algo novo, pouco conhecido no ambiente educacional, motivo pelo qual tive que oferecer os esclarecimentos e destacar a importância. Ficou plantada a semente e outras pessoas deram continuidade a esse esforço: o vereador 
Arthur Esperandio de Macedo, em 1994, conseguiu do Governador Fleury , ao fim de seu mandato, o decreto de criação da Faculdade, e somente num esforço conjunto, ao retornar à Vice-Superintendência(2000-2004) do Centro Paula Souza, escolhido que fui,em lista tríplice, pelo Governador Mário Covas, tendo como Superintendente o Prof. Marcos Monteiro, pudemos conceber o planejamento estratégico da instituição 
tendo como premissa que a educação profissional técnica e superior tecnológica re-presenta a melhor alternativa de inclusão cidadã, por otimizar a integração dos fatores: Tempo de FormaçãoxQualidade da AprendizagemxCustos de Formação.  Isso foi bem compreendido pelo governo do Estado e, agora, no timing político adequado, com a liderança e empenho pessoal do Deputado Milton Flávio e do Prof. Dr. José Carlos Trindade, reitor da Unesp e presidente do Cruesp. O Prof. Trindade, logo no início de seu mandato, estabeleceu comissão especial que contou com os Pró-Reitores de Graduação da USP,UNESP e UNICAMP e comigo, representando o CEETEPS, que elaborou proposta de expansão da Educação Superior Pública no estado de São Paulo. O plano que elaboramos para a expansão do Centro Paula Souza foi adotado integralmente. Na sequência, passamos a contar com nossa Fatec, cujos resultados são surpreenden-tes no ensino superior, nos serviços de apoio comunitário e na pesquisa tecnológica, alavancando o desenvolvimento regional. De fato, a vinda da Fatec-Botucatu é um longo processo que contou, em seus diversos momentos, com indispensáveis colabo-radores, como o Prof. Ramanzini, o Prof.Roberto Colenci, o Prof.Minetto e o nosso 
arcebispo Marcos Penna, que nos cedeu a capela do Hospital Psiquiátrico (afinal, a inovação está muito próxima da loucura, até que se concretize em soluções úteis). 
Meu trabalho foi além, pois de 9 Fatecs existentes em 1999, fomos a 17 e deixamos planejada a expansão que hoje atinge cerca de 50. De 1050 alunos ingressantes em vestibulares semestralmente, a instituição atende, hoje, cerca de 12.000, na oferta de educação superior tecnológica gratuita e de qualidade. Pode-se dizer também que, coincidentemente, isso impulsionou o Governo Federal a estabelecer expansão equivalente em âmbito nacional. Finalizando, participei da implantação da industria metal-mecânica no Brasil, transferindo tecnologias de fabricação e implantando uma 



Memórias da EECA36fábrica completa de auto-peças, em São Paulo (cold forming technologies). De 1964 a 
1987, atuei como consultor, como gestor acadêmico na EESC-USP(1994-1995) e no 
CEETEPS(1987-1989 e 2000-2004), desenvolvendo competências simultaneamente em engenharia industrial, gestão acadêmica e docência, incansavelmente, com reco-nhecidos resultados, e isso deixa claro o destacado papel de minha formação. Portanto, cabe deixar aqui meu agradecimento a todos os que contribuíram pelo meu desenvol-vimento, direta ou indiretamente, uma vez que o cliente imediato da aprendizagem é 
o aluno e o cliente mediato, a sociedade, que passa a se beneficiar das competências 
estabelecidas nos profissionais formados. 



Centenário da Escola Normal 37Tantas memórias Alice LemeTantas memórias as paredes guardamE as salas consentem.O passado ajuda a relembrarOs cem anos que a EECA vai completar.
Muitas pessoas passarem... muitas ficaram...Outras ainda estão caminhando pelos corredores todos os dias.Histórias são contadasE folclóricos fantasmas vivem em seu porão.Professores e gestores enchem-se de gratidãoPara consagrar este prédio normalQue jamais em ruínas será deixado.EECA renova-se a cada novo aluno que a Ela adentra.É colecionadora de gerações.
E assim- de dez em dez – se chega lá.Faz um século de Escola e Jubileu de Jequitibá.Aluna atual da 3ª série A



Memórias da EECA38Meiga Escola na grande Via Láctea Antônio Carlos Cesário 1962 - atendendo ao especial convite do grande mestre. Educador e poeta, prof. José Pedretti Neto, assumimos as aulas de português, francês, latim e posteriormen-te história, no então instituto estadual de educação ¨Cardoso de Almeida¨, o nosso saudoso IECA. Até 1990, exercemos as atividades no magistério estadual não só ministrando au-las, como também dando a nossa colaboração na administração desse estabelecimento. Por diversas vezes, chamado a assumir a presidência da Associação de Pais e Mestres, procurando dotar o recinto escolar de vários melhoramentos, proporcionando aos alunos um meio ambiente muito salutar. Assim sendo, através da realização das festas juninas, arrecadaram-se fundos com os quais implantaram-se ventiladores em todas as salas de aula, bebedouros elétri-
cos (água normal e gelada) nos corredores, sistema de som no salão nobre e anfiteatro. Conhecemos a escola desde o porão onde se encontra a grande piscina - caixa d’água, que abastece o estabelecimento, até o forro onde se encontram as caixas d’água alimentadas, através de bombas, do indispensável líquido. Durante o mês de maio, época de comemoração do aniversário da escola, dávamos conhecimento aos nossos alunos da verdadeira história do IECA, falando-
-lhes do seu grande patrono, dr. José Cardoso de Almeida, botucatuense desde 1867, advogado ilustre, político invejável, Deputado Estatual e Federal, secretário de várias pastas estaduais, que amando verdadeiramente a sua terra e a sua gente muito lutou e muito conseguiu para a nossa comunidade. A esse deputado, que deveria servir de exemplo a tantos políticos mediocres, devemos a criação do grupo escolar dr. Cardoso de Almeida, da Escola Normal de Botucatu, atual EECA, a construção da Igreja de Lourdes, através de recursos próprios. Transmitíamos aos nossos alunos o conhecimento histórico da EECA desde a escola complementar de Botucatu, Escola Normal Primária, Ginásio Estadual, Colé-gio Estadual, Instituto de Educação, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus “Cardoso de Almeida”, até a atual Escola Estadual Cardoso de Almeida - centenário estabelecimento de ensino.. Dávamos também aos alunos o conhecimento do primeiro corpo docente da escola como também a relação de todos os diretores efetivos que passaram por nossa escola. 

Com os alunos, cantávamos, todos, o hino oficial da escola normal de Botucatu. A  pedido da então diretora, professora Leilah Arias Zeller, aventuramo-nos em criar 



Centenário da Escola Normal 39uma bandeira para a escola, visto que, na ocasião possuíamos apenas um estandarte. Uma bandeira que unida aos dizeres do hino da escola apresentava os seus 
objetivos e as finalidades da educação adquirida nesse templo sagrado. Participávamos aos alunos que em 1944, o então prefeito de Botucatu, Renato de Oliveira Barros declarou e decretou “Feriado Municipal” o dia 16 de Maio, para comemorar solenemente o dia em que foi ministrada a 1ª aula inaugural da Escola Normal de Botucatu. Como professor de história, Organização Social e Política Brasileira e Educação Moral e Cívica, procuramos incutir em nossos alunos o verdadeiro espírito cívico, o amor à pátria e o respeito às instituições democráticas.Para tanto, orientando as alunas do curso normal preparávamos solenes co-memorações do dia da pátria, do dia da bandeira e proclamação da republica, e com os alunos, principalmente, do curso primário, preocupávamos em mostrar-lhes a importância da independência do Brasil, o respeito e amor à bandeira nacional e a valorização do regime democrático, através da proclamação da república. 

Nesta oportunidade, não poderia deixar de enaltecer a figura grandiosa e com-petente do grande mestre e diretor, professor José Pedretti Neto, que imortalizou a memória da escola normal de Botucatu, através do belíssimo poema “Exaltação à Minha Escola”, que transcrevemos, com imenso carinho e eterna saudade: Exaltação à Minha Escola José Pedretti Neto Escola do alto da cidade como és sublime nessa tua austeridade! 
Nas tuas linhas de contornos definidos 
morrem os afagos dos zéfiros andarilhos e nelas mora um passado glorioso que se envolve num halo luminoso! Escola que em alegrias se expande e com o passar do tempo mais se torna grande 
e que no futuro se projeta e o passado vivifica! Escola que faz do seu trabalho a oração 
e da oração a fé que santifica! Na lenta procissão dos teus heróis rebrilham luzes de estrelas e de sóis! 
São os professores que te deram – ó Escola- 
o nome que ostenta e a glória que te inflora! Ouve-se, ainda num eco 



Memórias da EECA40 Compassado, Acalentado, Machucado, Insistente, Persistente, Plangente, Renitente A voz de bronze do sino do velho Virgilão E como nos rituais das fúnebres evocações Procede-se à chamada dos que se foram para o Além Mas que permanecem vivos em nossos corações: Martinho Nogueira, Joaquim Vieira de Campos, Rafael Laurindo, Alfredo Franklin de Matos, Dília Ribeiro, Maria Elida Alves, Isabel da Cruz Maffei, João Ventura Fornos, José Amaral Wagner, Deocleciano Pontes, Euclides de Campos... Presente! Presente! Presente! Escola dos corredores tão compridos Onde soluçam segredos incompreendidos Da mocidade que por aqui passou E em cada canto deixou uma saudade! Escola das classes claras, reino da alegria, Onde vive a mocidade de minha terra natal A vida alegre e bela da Normal! E nas classes, cada carteira, Possui o seu segredo guardado trêmulo num cicio de medo... E a história de um nome que o lápis consagrou, Um coração com duas iniciais, Um pensamento, A terminação dos verbos em francês, A fórmula de uma equação 



Centenário da Escola Normal 41E inteirinha a segunda declinação! 
E as carteiras são as ternas confidentes Das histórias do passado e dos amores do presente! Escola, bendita escola, Dá-me tua bênção que eleva e que consola! Escola Normal de Botucatu! Escola de minha terra, Escola de minha vaidade, Escola de meu orgulho, Escola de meu coração! Escola do Alto da Cidade, Como és sublime nessa tua austeridade. 



Memórias da EECA42 OportunidadeAntonio de Quintal VasconcellosNasci em Botucatu, ingressei no IECA no primeiro ano primário e só saí ao 
término do terceiro ano Científico, em 1960, para tentar entrar numa Faculdade de Medicina.Poucos, acredito eu, tiveram uma oportunidade dessas de estudar o tempo todo numa das melhores Escolas da época. Eu me orgulho disso. Foram os melhores anos de minha vida, em todos os sentidos!No IECA (me permitam usar o nome antigo da Escola) aprendi  TUDOProfessores de nivel altíssimo e com um amor fora do comum pelo Magistério, 
me transmitiram um cabedal científico excelente, que me permitiu entrar na Faculdade de Medicina logo no primeiro vestibular. Obrigado, IECA.Entretanto aqueles mestres abnegados me passaram outros valores maiores, alem do ensino teórico. Noções de disciplina, de honestidade, de retidão, de limpeza de caráter. E nos davam exemplo, em suas vidas particulares, de todos esses princípios. Os alunos os tinham como ídolos, acreditem. Nossos Mestres eram respeitadíssimos!Citarei alguns desses Baluartes do Ensino, daqueles tempos:Dona Judite, minha primeira Professora, depois Dona Cira, foram as responsá-veis pela minha alfabetização, nos 4 anos de Curso Primário.

No Curso Ginasial e Científico, tive Mestres memoráveis, cito os que mais me marcaram.Primeiro, o Triunvirato Supremo : Paulo Vieira, Cid Augusto Guelli e PachecoProf. Paulo Vieira, de Português, homem de Cultura impar, um Cavalheiro, com suas “Notas de Leitura” nos ensinou a Gramática, ao mesmo tempo que nos incutia o habito de estar sempre lendo algum livro. Ele fazia os alunos apreciarem o estudo da Língua Portuguesa, com seu método 
simples e eficiente. Prof. Cid Augusto Guelli: um gênio da Matemática, sua fama extravasava fron-teiras. Rígido, exigente, ultra didático, profundo conhecedor da Matéria que lecionava, assim mesmo vivia estudando cada vez mais. Que exemplo de Professor!  Depois de muitos anos lecionando no IECA, resistiu ao máximo em sair, até que foi convencido a se mudar para S.Paulo onde passou a integrar a equipe de famoso cursinho pré--vestibular. Posteriormente se tornou um dos Sócios do referido cursinho. Para nosso Mestre foi bom, outra carreira. Perderam Botucatu e o IECA.  O que se comentava na época é que o Prof. Guelli estava desperdiçando seu talento, em Botucatu. Sorte de 



Centenário da Escola Normal 43quem teve oportunidade de usufruir desse talento, antes dele sair da Escola. Prof. Pacheco : Ensinava Química brincando. Era um verdadeiro artista em sala de aula, tendo como  coadjuvante, sua esposa Mariazinha. Enquanto nos en-sinava equações químicas, fazia divagações, comentários sobre a evolução da raça 
humana, as histórias que contava, suas tiradas filosóficas,sua charrete, esquecer quem há de? E que base nos deu para o vestibular que se avizinhava... Houve muitos outros Professores inesquecíveis : Prof. João Queiroz Marques  -  CiênciasProf. Flavio Lobo - DesenhoProf. Guedelha - Pessoa excepcional, lecionou Português e EspanholProf. Pedro Albero - HistóriaProf. Aécio - MúsicaProf. Tiosso - Trabalhos Manuais - as aulas eram dadas no antigo Porão da Escola, hoje revitalizado.Prof. Pedro Luchiari - FísicaProf. Godinho - MatemáticaProf. Fernão - meu grande amigo Fernão, dava Educação Física.Professora Carminha - InglêsProfessora Virgínia - cujas pernas esculturais, ”displicentemente” cruzadas á 
frente da classe, dificultavam um pouco a compreensão da matéria...(perguntem ao Joel Spadaro) Uma curiosidade que acho que só existiu no IECA : o famoso “Paralelo 38”. Era uma faixa preta pintada no chão e que dividia o pátio longitudinalmente em duas 
metades : de um lado ficavam os homens, do outro lado as moças.Era terminantemente proibida a ultrapassagem dessa linha. O aluno ou aluna 
que o fizesse seria levado à Diretoria.

Mas os olhares, os flertes, as piscadinhas discretas, não havia Paralelo 38 que segurasse.A primeira namorada, que nunca se esquece, conheci ali, naqueles corredores, naquelas escadarias, no pátio com Paralelo e tudo! Depois outros namoros, outras paixões. Alguns deram até em casamento, hein Shirley?E as amizades conquistadas ? São um capítulo à parte. Tenho amigos, vários, daqueles tempos. Éramos uma turma muito unida e mantivemos muito presentes os vínculos de amizade! Nos reunimos periodicamente em Botucatu, para estreitar os laços, recordar os bons tempos do IECA, rever fotos 



Memórias da EECA44da época, colocar a conversa em dia. Não perco nenhum desses encontros. São muito prazerosos.Em 2010 nos reunimos para comemorar os 50 anos de término do curso Cien-
tifico. Difícil alguém acreditar?Amizades como essas, de décadas, merecem todo esse carinho , esse empenho. Obrigado, IECA, por esses amigos do peito, que ganhei em suas salas de aula !  Termino parabenizando nossa querida EECA pelos 100 anos a serem comple-tados em Maio.Que nossa Escola continue sempre, no futuro, sendo um importante polo do Saber.Tenho certeza que haverá sempre bons Professores empenhados em ensinar, naquelas velhas e acolhedoras salasEspero que eles possam encontrar pelo menos alguns bons alunos dispostos a aprender...Mas temos que perseverar! Feliz aniversário querida Escola, IECA dos meus tempos, EECA dos tempos modernos!



Centenário da Escola Normal 45No centenário da meiga escolaAntonio Francisco Moura Campos (Chico Moura)Para entrar na Escola Normal, tendo cursado as primeiras séries no grupo escolar 
Dr. Cardoso de Almeida, eu teria que fazer o exame de admissão. Para isso fiz o curso de um ano com seu Renato da Silva Cardoso. Aprovado no exame de admissão entrei para a EECA em 1954 e sai em 1960. Foi um período de vida maravilhoso, especialmente nos três anos de Colegial 
(Científico). Os formandos de 1960 comemoraram cinquenta anos de formados no ano passado, com grande alegria. As amizades feitas foram de tal modo extraordinário, que parecia que tínhamos estado juntos ainda ontem no EECA. Esse é o sentido profundo de uma verdadeira amizade: 

– O que existe de eterno nesse convívio. 
Três professores marcaram minha vida pessoal, profissional, e de literato: Cid Augusto Guelli, Paulo Vieira e prof. Pacheco. Simplezinhos. Todos a pé (salvo o prof. Pacheco de charrete). Mas que dignidade! Que sábios, ardilosos ensi-namentos nos transmitiam. E os caminhos do amor, só o amor pode trilhá-los. Por isso, esses mestres estão cada dia mais vivos, obsessivamente, na vida, no amor, na carne. Hoje sou grato à meiga Escola por tudo que ela me deu de formação, paixão e amizade. 



Memórias da EECA46 Escola Normal de Botucatu Registro históricoAntonio Oscar Guimarães    IOh! templo sublime de glórias altivas,És tu que apresentas co’imenso clarão,Os vultos passados com fama vividos,Vibrando eloqüente esta grande nação,Nas mentes dos jovens tais glórias vivas,Mostrando, e sentindo no teu coração,Os feitos ingentes de grandes talentos,E as belas vitórias de jovens rebentos.    IITu és venerando o altar do saber,Condor que a paulista planície domina,Que ofusca o semblante de quem a quer ver,És tu altaneira que a serra iluminas,A todos enchendo de grande prazer,
Qual mestre eterno a teus filhos, ensinas,O seu bê, a, bá, mui solene e triunfante,No solo sagrado de heróis e bandeirantes.    IIIHá anos que partem de ti os heróis,Que buscam das trevas o seu parecer,Das trevas que empanam há já muitos sóis,As mentes meninas que estão a nascer,Qual Sagres lendário, hoje brilham faróis,Na “Escola Normal” onde o culto é o saber,
Que lega a seus filhos amos à Nação,Que a todos abriga no seu coração!



Centenário da Escola Normal 47    IVTeu nome ilustrando os anais paulistanos,Se encontra espalhado por todo o Brasil,Mostrando bem claro o lutar sobre-humano,Que vem empregando com alma viril,Forjando estes jovens que já há muitos anos,De ti se separam com a mente sutil,Gravado deixando, com grande emoção,Um novo roteiro de luz e instrução!Membro Correspondente da Academia Botucatuense de Letras, publicada em agosto/78, no jornal “Vanguarda de Botucatu”, nº. 72.



Memórias da EECA48 Registro Histórico Armando M. Delmanto Nos anos 50 e 60, a Escola Normal atingia o auge do prestígio educacional. Mesmo com seu nome alterado para Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida”. E o prestígio da nossa Escola Normal transformava a cidade de Botucatu em palco privilegiado do mundo político nacional. Assim, em 1963, as professorandas tiveram como paraninfo o Sr. Laudo Natel, Vice-Governador do Estado de São Paulo. E, em 1964, as formandas escolheram o Governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Era simplesmente o político mais polêmico do país e candidato a Presidente da República nas eleições de 1966 (que seriam adiadas e transformadas em eleições indiretas pelo Regime Militar). Por aí dá para se ter uma idéia da importância nacional da tradicional Escola Normal de Botucatu! Em todas as solenidades nos anos anteriores, sempre o Paraninfo 
escolhido era um cidadão das mais altas qualificações, quer fosse da cidade ou da capital ou de outro estado. Carlos Lacerda, durante sua vida, por duas vezes esteve em Botucatu. A pri-meira vez, nos idos de 1935, quando procurado pela polícia, após sua participação no grande evento que foi o lançamento do Manifesto Comunista por Luís Carlos 
Prestes, quando Lacerda fora o Orador Oficial. Nessa ocasião, Lacerda abrigou-se por uns dias na Fazenda do Sr. José Augusto Rodrigues, conforme depoimento do mesmo. Na segunda vez, em 1964, já então Governador do Estado da Guanabara (Rio de Janeiro), Lacerda veio paraninfar as professorandas do Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida”. A notícia da solenidade, publicada no jornal “O Estado de S. Paulo”, de 22/12/1964, nos dá uma idéia de sua presença entre nós, ciceroneado por Antonio Delmanto (presidente municipal da UDN) e pelo Deputado Estadual Roberto de Abreu Sodré (presidente regional da UDN). “...O Governador dirigiu-se juntamente com sua comitiva à casa do Sr. Lou-renço Ferrari, para se preparar para a cerimônia de formatura dos professorandos do Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida”, e às 20 e 15 chegou ao Tênis Clube, 
onde se realizaria a cerimônia. Além do governador Lacerda, fizeram parte da mesa Dom Henrique Golland Trindade, Arcebispo de Botucatu; dep. Herbert Levy; cap. Armando Siciliano, da junta de Recrutamento local; José Pedretti Neto, patrono da turma; Benedito Mendes de Almeida, inspetor regional; Octacílio Paganini, presi-dente da Câmara; Joaquim Amaral Amando de Barros, prefeito de Botucatu; Waldir Danziato, diretor do Instituto de Educação e Roberto de Abreu Sodré, presidente da UDN Regional.” 
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“Na ocasião, Lacerda discursou sob rara inspiração, tanto que no final, encer-rando, dom Henrique lembrou “...que aquele ginásio, palco de tantas lutas físicas, recebia agora o campeão da palavra, o governador da Guanabara.” Além da solenidade de formatura, Lacerda tivera encontro, à tarde, com lideran-ças sindicais e políticas, no Círculo Operário, onde o debate foi aberto aos presentes. Visita Histórica: Em dezembro de 1964, o Governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, veio a Botucatu paraninfar as professorandos do Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida” (Escola Normal). Na oportunidade, proferiu palestra no Círculo Operário. Presente, a alta cúpula da UDN: deputado federal Herbert Levy, governador Lacerda, deputado estadual Abreu Sodré e vereador Antônio Delmanto. A seguir, algumas opiniões de botucatuenses a respeito do grande político bra-

sileiro, relembrando, já após seu falecimento, a visita que fizera a Botucatu: Ex-Prefeito Amaral de Barros:”Eu era Prefeito de Botucatu quando o então Governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, aqui veio paraninfar as for-mandas de nossa Escola Normal, em 1964. Juntamente com Antonio Delmanto, 
proporcionei-lhe uma magnífica recepção. Mais de 140 carros foram esperá-lo no Aeroporto. Quando o avião chegou, dele desceu o alto comando da UDN: Carlos Lacerda, Abreu Sodré, Herbert Levy e Padre Godinho. E eu, um político do PSP. A verdade é que como Prefeito de Botucatu, como sua autoridade maior, só poderia ter 
esse procedimento. E o fiz com prazer. Nunca confundi posições político-partidárias com o desempenho da função pública. Na ocasião, Carlos Lacerda brindou-nos com 
uma magnífica palestra cívica”. Ex-Presidente do Diretório da UDN, Dr. Antonio Delmanto: “Pude conhecer de perto esse grande líder. Carlos Lacerda representa, tanto quanto Ruy Barbosa e Armando de Salles Oliveira, a inteligência, a cultura e a política brasileira. Ele foi o grande líder nacional após a queda da Ditadura de Getúlio Vargas. Era um homem boníssimo. Fiz várias campanhas com ele, juntamente com Sodré, o Herbert e o Padre Godinho. Com ele participei do Diretório Nacional da UDN. Como ele, comecei na UDN e nela continuei até a extinção dos partidos políticos. Eu, como Delegado da 
UDN de Botucatu, e o meu filho Armando, como Delegado da UDN de Pardinho, em 1965, votamos, na Convenção Nacional do partido, em Carlos Lacerda como candi-
dato oficial da UDN à Presidência da República (1966). Lacerda teria sido o maior Presidente do Brasil de todos os tempos. É uma perda irreparável”. José Augusto Rodrigues (produtor agropecuário):”De Carlos Lacerda eu fui amigo. Politicamente, sempre segui a UDN. Mas eu não sou político, por isso sempre tive mais relações de amizade do que contatos políticos com ele. Tínhamos amigos comuns. Uma vez preparei a Fazenda Monte Alegre para hospedá-lo. Ele sempre me enviava seus livros e seus discos autografados. Foi um grande brasileiro. Eu o admirava muito.” 



Memórias da EECA50 Lourenço Ferrari (produtor agropecuário): “Quando Carlos Lacerda esteve em 
Botucatu, oficialmente como Governador da Guanabara, em 1964, eu tive a honra de hospedá-lo em minha casa. A ele e a sua comitiva. Nessa época, o Antoninho Delmanto era meu vizinho. Correligionário de Carlos Lacerda e seu admirador, lembro, com saudades, os momentos que ele proporcionou a mim e a minha família.”  (do livro “Memórias de Botucatu 2”, de 1993).Estudei no “Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida”, apenas 1 ano, em 1960, quando voltei de São Paulo.
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Foi no início dos anos 60. Eu era, ainda, um adolescente. Por motivos finan-ceiros, meu pai me transferiu para o IECA. Eu tinha sido aprovado no ano anterior e, 

por isso, frequentaria a segunda série do curso científico. Esse curso era, segundo os 
alunos e professores, o mais difícil dos três que existiam: normal, clássico e científico. Era para quem desejava ingressar num curso universitário de exatas ou biológicas.Assim que souberam de minha transferência, meus colegas me alertaram. 
‘Tome cuidado, cara. Estudar no científico do IECA não é para qualquer um. Lá, os professores exigem muito. Não é como nas escolas particulares. Comece a rachar de estudar, desde o início, se não quiser passar por um vexame.’Rapaz tímido, realmente tive problemas. O nível de ensino era muito superior ao que estava acostumado, na escola particular. Logo descobri que entre mim e a matemática havia algumas divergências. Minhas contas nunca batiam com as do 
professor Milton. Naquele ano, foi uma barra. Tive muitas dificuldades. Pelo menos, de cara, descobri que, se quisesse ter menos problemas, teria que vencer os obstáculos matemáticos.Durante o tempo em que estudei no IECA, antiga Escola Normal, descobri várias coisas importantes. Descobri, por exemplo, os encantos da literatura. A obra foi do professor Cury. Havia vindo recentemente para Botucatu. Em sua bagagem, trazia um estilo diferente de ensinar literatura. Seu carisma e sua sensibilidade impressionavam a todos. Não foram poucos os que se dedicaram às artes, especialmente à literatura, por 
influência do professor Cury. Foi com ele que entendi a poesia de Fernando Pessoa. Aliás, antes de ser aluno do professor Cury, nem sabia da existência do maior poeta 
português do século XX. E quantos alunos do professor Cury se tornaram professores de português! E quantos, no início da carreira, imitaram o estilo do professor!E não foi só isso que descobri, no meu tempo de IECA. Descobri que sou dal-tônico. Isso mesmo. Foi numa aula de biologia, com a saudosa professora Durvalina.  Certa ocasião, mostrou-nos um quadro com pintas de várias cores e pediu-nos que o passássemos para os colegas. Cada um deveria colocar numa folha de papel o número 
que conseguia ver. Ao final, o que aconteceu? O número que eu vi nenhum outro viu. Eu era o único daltônico da classe. Surpreso, imediatamente me veio à mente um episódio ocorrido no curso primário, em Pardinho. Dona Ernestina, minha professora, pediu à classe que colorisse a bandeira do Brasil. Onde deveria colocar o azul, pintei com a cor roxa. A professora me chamou a atenção. Disse-me que era um desrespeito com um símbolo nacional. Acrescentou que não era por ser estrangeiro que eu tinha 



Memórias da EECA52direito de mudar as cores da bandeira nacional. Eu, criança, não entendi nada. Para mim, minha pintura estava igualzinha à pintura dos colegas.Durante os anos em que estudei no IECA, tive várias descobertas interessantes. A maior e mais importante de todas foi a descoberta da Mari Neusa, minha mulher e 
mãe dos meus filhos. Aluna brilhante, era, praticamente, a minha antítese. Tudo que ela conhecia de matemática eu desconhecia. E se fosse só em matemática, a gente poderia dar um jeito. Ela era brilhante em tudo. Foi nessa época que começamos a namorar. 
No pátio da escola, era uma dificuldade. Naquele tempo, havia uma linha divisória 
no solo. De um lado, ficavam as meninas; do outro, os rapazes. A Mari Neusa de um lado da linha e eu do outro lado. Só para nos divertir e irritar o Alvarenga, inspetor de alunos enérgico, que não mostrava os dentes para os alunos, a gente colocava o pé na linha. Imediatamente, o zeloso inspetor de alunos se aproximava e exigia que cada 
um ficasse do lado que lhe pertencia. Como era diferente dos tempos de hoje! Hoje, as liberdades são bem maiores. Pegar na mão da namorada, dentro da escola, era motivo para levar os faltosos à diretoria. Era motivo para chamar os pais e informá-los do escândalo praticado pelos alunos inoportunos.

Na escola em que concluí o curso científico só ministrei uma aula. Foi no tempo em que eu era aluno do curso de letras. Nossa professora de didática acertou com o professor Francisco Guedelha o estágio em suas aulas. A primeira aula foi ministrada por mim e pelo Edson. Ficamos um tempão preparando uma aula sobre o Romantismo 
brasileiro. Fizemos gravações de poesias, com fundo musical, afixamos cartazes. O que era possível na época a gente fez. Após a aula, o professor Guedelha nos elogiou, estimulou-nos, falou a nossa professora que seríamos excelentes professores. Para concluir, no entanto, voltou-se para a classe e disse: ‘Eles deram a aula desse jeito, utilizando vários recursos, porque vale para nota. Quando se formarem, vão dar aulas do jeito que eu dou. Não vão pensar que vai ser sempre assim.’ E não é que o professor Guedelha tinha razão?! Descobri no professor Guedelha, naquela ocasião, uma pessoa extremamente boa, que, felizmente, se tornou um grande amigo.Pois é, descobri, agora, que o IECA, antiga Escola Normal, atual EECA, foi tão importante para mim, que é difícil, depois de tanto tempo, esquecer qualquer fato ocorrido em suas salas, em seus corredores, em seu pátio...Meiga escola, obrigado!



Centenário da Escola Normal 53Nos Tempos do Pós-Ditadura 1º Centenário – EECA / IECA/ Escola Normal Beatriz Galvão de Avellar PiresMeiga escola da grande Via Láctea...caminho do bem. És estrela....la La La lalalalalalaaaaaaa. Pois é, cheguei ao IECA - Instituto de Educação “Cardoso de Al-meida” -em tempo de conhecer o blusão que levava o símbolo do brasinha, a música ensaiada no salão nobre ao som do piano, o Hino Nacional cantado antes de entrar em sala de aula, da vergonha que se sentia em “enforcar aula” ou tirar uma nota ver-
melha e advertência ou suspensão era barra! Cheguei ao final da tão falada ditadura e sentíamos na pele suas consequências, mas sem compreender muito bem o que 
aquilo significava. Nasci e vivi no período da ditadura até meus 14 anos, com fatos recém vividos na cidade de São Paulo, como a proibição de se formarem grupos nas 
esquinas – tudo era considerado subversivo, da troca de informações até redação e 
quem cursava cientifico ou clássico, então, estava na mira dos militares...período do “Sem lenço, sem documento” de Caetano Veloso, “Roda Mundo, roda gigante” de Chico Buarque, violão sempre às costas de Juca Chaves (estudantes do Mackenzie), Rock da Rita Lee (Liceu Pasteur), entre outros. UNE-União Nacional dos Estudantes e por aí afora. Era hora de descobrir o pós-ditadura em uma cidade bem menor, com 80 mil habitantes. Algumas comparações eram inevitáveis. Era o temor que ainda irradiava entre os adultos, pois eles, sim, sabiam o que de fato ocorrera e ainda ocor-ria por detrás das cortinas e a chegada do AI-5, que trazia parte dos que se foram de volta ao Brasil (até hoje ninguém explica). Televisão havia, mas as notícias eram ainda disfarçadas ou simplesmente boicotadas pela censura, o mesmo ocorrendo com 
a imprensa escrita ou via rádio. Ano de 1971, o grito de liberdade ainda preso na garganta, a Jovem Guarda no auge, Elvis Presley e The Beatles fascinando, Paulo 
Ricardo gravava em inglês... as brincadeiras dançantes eram no final de tarde, aos sábados ou domingos (censura - 14 a 16 anos) e lá estava eu entrando na sala da 3ª 
série do ginásio (– não vó...é 8º ano, 7ª série). Nos primeiros meses de aula, era um tal de confundir francês e inglês e, é claro, enquanto riam, eu simplesmente me con-
fundia e era a Profa. Helenice Barbin, que pacientemente me corrigia – ela devia segurar o riso -, até eu me acostumar somente com o inglês. Levei o maior susto quando vi meninos e meninas descerem e subirem pela mesma escada. Coitados de 
nós se fizéssemos isso de onde vínhamos! Entra aquela fase em que queríamos com-
pletar logo os 18 ou 21 anos só para entrarmos no cinema e assistirmos a algum filme 



Memórias da EECA54proibido (mais light que as novelas das 19h00 de hoje). A História dada em aula com palavras cruzadas e muita criatividade pelos professores Dezotti (apelidado de De-
zoito) e Cesário (lá vem o baixinho) nos auxiliava com o estudo da Geografia via 
Prof. Álvaro – um gênio pouco valorizado pelos então “aborrecentes”, cuja didática ultrapassava os mapas e chegava à Física, numa canja para a próxima prova do Prof. Jair, que se divertia com as interrogações nossas de cada dia. Tínhamos que decorar o nome do Presidente da República, Governador do Estado, Prefeito e Presidente da Câmara; países, estados e capitais. Mas não misturar os amigos do Tiradentes com Bandeirantes era uma dádiva! Internet, nem pensar! E ter uma linha de telefone era muito caro (aparelho pesado e discado).  Muitos se salvavam com a caixinha preta 
(rádio amador PX e/ou PY). Mol, Força e Massa... isso não é o que você pensou. É Física mesmo! Inspetora de Alunos tinha que ser a eterna Maria, que se tornara con-selheira e ombro amigo de muitos alunos que por ali passaram e, sei lá como, memo-rizava quase todos os nomes e rostos, além de saber um pouco de cada um. Meus 
filhos Maximiliano, Marcio e Juliana souberam as artes dos pais e eu, parte das de meus pais, Raphael Augusto de Campos Avellar Pires e Leda Leme Galvão (depois Leda Galvão de Avellar Pires), que lá se formaram professores, nos idos de 1936 e 1944, então Escola Normal. Sr. Wanderley dos Santos (que não era o da rádio Muni-cipalista) cuidava dos portões. Ninguém saía ou entrava sem sua vistoria atenta. Enquanto as colegas se preparavam para suas respectivas festas de 15 anos, como 
Rosicler, Eugênia Athanazio e outras, eu estava prestes a ficar órfã de mãe... mas fiquei só sem o baile e ganhei o primeiro namorado (Fernando). Ciências e Biologia eram 
um mundo fantástico trazido pelos então professores João Marques, seu filho Sérgio 
Marques e Durvalina. Na falta de laboratório – que se encontrava detonado pelo tempo e deixado em segundo plano pelo Governo -, os mestres se desdobravam tra-zendo seus microscópios e lentes e, dessas aulas, bem me lembro do pito: para estu-do de insetos, encontrei uma bela borboleta que, de um lado, parecia coruja e, de outro, era de um azul impressionante; um barbeiro que levei meio morto e dei um susto (ou levei) ao saber que o dito cujo era o causador da doença de Chagas; no colegial, já trabalhando na Associação Paulista de Medicina, tinha acesso a revistas médicas (AMB) e não tive dúvidas ao levar uma delas para ilustrar a aula sobre do-enças sexualmente transmissíveis...quase causei um ataque na professora pois “...imagine você nessa idade com essas revistas nas mãos! Seus pais sabem disso?” e neste ano de 2011, o que diriam eles sobre conteúdo dos livros de 4º ano do ensino fundamental e distribuição de camisinhas no tal 9º ano? Meio inconsciente, procura-va nas paredes da velha escola algum resquício do que ouvira contar durante anos. Ueba, aqui a saia pode ser acima do joelho... escola moderna essa!! Hummm, saltinho no sapato só mesmo no colegial... tem jogos contra outras escolas e também em nível regional... eu quero participar e lá vou eu feliz da vida para a educação física e en-



Centenário da Escola Normal 55quanto a maioria arrumava desculpas para fugir da tal, eu literalmente guerreava para participar, e foi daí que entrei no vôlei e no handebol (a cada intervalo, uma bomba-dinha...era a asma que atacava e, para não perceberem, chegava a prender a respiração), posteriormente na ginástica rítmica, a qual “substituía” meus tempos de bailarina clássica e o sonho deixado para trás de entrar no corpo de ballet do Teatro Municipal... nem tanto assim, mas a gente cresce e vai mudando ou se adaptando e aproveitando ao máximo o que temos a nossa frente. Ah, a professora Mirva Cury! Dessa não me esqueço, pois foi ali que tirei meu complexo de burrice em português, o que me en-corajou a encarar um boletim informativo que iniciei em sala de aula só por brinca-deira e um pouco para livrar-me da timidez ou, quem sabe, ser uma maneira de me comunicar com outros colegas e professores? Mas o que eu queria mesmo era unir o pessoal, quebrar o gelo, participar e nessa escola eu podia quase tudo. Desse boletim passei a outros e cheguei a redação de jornal diário e colaboradora de outros com crônicas publicadas (Avaré e Botucatu). Jamais entenderia as reclamações dos meus colegas, que se sentiam tolhidos em algumas atividades. Ter vindo de São Paulo tinha lá algumas vantagens e também o inverso. Tanta gente se esforçando para estudar fora e  nós em mão contrária, achando tudo perfeito. Moral e Cívica, algo que valo-rizava, e senti quando a retiraram da grade escolar - visualizo o rosto do Prof. Serrão e também da colega de turma, sua irmã. Prof. Godinho na matemática e quantos o temiam e odiavam os milhões de exercícios que faziam diminuir as férias. E ele avi-sava desde o primeiro dia: - Tragam caderno de 200 folhas, e nem pensem em 
economizar...é isso mesmo e não me chamo Godinho se não fizer vocês utilizarem pelo menos 3 durante o ano. Prof. Milton, também matemática, causava medo aos alunos...ainda não sei por quê. Mas seu nome era citado de uma forma que apavora-va e mesmo sem o conhecermos de fato, sua fama logo nos chegava aos ouvidos...bem, também havia as apaixonadas que não desgrudavam os olhos do tal. Devido ao novo horário de trabalho, sigo para o noturno e, não querendo abandonar a educação física e os times (agora já represento a escola, a cidade e funcionários da Faculdade de Medicina), participava da 1ª aula com outra turma e tinha um bom acordo com a diretoria de onde trabalhava. Conhecer cultura e anticultura era com um professor magrinho e alto (ou eu é que continuo baixinha?). Perdoem-me, esqueci o nome, nos mandava ler dicionário e todos os muros por onde passássemos, para ampliar o vo-cabulário. Difícil mesmo era na hora da leitura...as palavras copiadas dos muros, não era lá muito fáceis de citá-las (atualmente estão nas letras de músicas...argh!!!). Ain-da em português, me recordo do Prof. Passinho e seu violão...uma forma diferente de nos ensinar prosas e poesias - literatura geral. Química...de novo a falta de laborató-
rio e o curso que começara não chegou ao seu final, graças às mudanças governamen-
tais:  Colegial – profissionalizante, Área de Saúde. Sociologia e Filosofia (lembro os rostos, mas não os nomes), algo que jamais deveriam ter eliminado. Todos somos um 
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pouco sociólogos e filósofos na vida vivida ou simplesmente assistida nas telinhas de TV, cinema e vídeos. A Biologia somada aos simpósios e congressos na APM me levaram a pensar em enfermagem ou medicina e me via em uma sala de cirurgias ou na ala da pediatria. Eu tinha, então, meus 18 anos e virado botucuda... e o IECA se 
tornava EECA – Escola Estadual “Cardoso de Almeida” e entrava em meu coração de vez. Entrou tanto que queríamos consertar tudo...tudo que encontráramos nos porões quando tentávamos obter uma sala para o Centro Cívico. Qual nada! Imagine pedir aos nossos pais material para tal “reforma”. Nem pensar. Chegamos a propor um evento para arrecadarmos verba. Alguns já tinham seus respectivos salários. Ne-nhuma grande ideia foi aceita. “Jovens são mesmo irresponsáveis...”, dizia a diretora Marisa Aun. E a mentalidade dos adultos de hoje com relação aos jovens, será que 
mudou? Pouco. Nossos “jovens irresponsáveis” (leia-se nossos filhos) são empresários bem sucedidos aos 22 anos, pais aos 15/16 ou lá pelos 30, sua independência está em residir na casa dos pais pelo maior número de anos possível e tê-los como babás de 
seus filhos (leia-se netos). E a EECA está aqui, centenária, tombada, recuperada...e 
fomos nós, a turma dos anos 70/80, que estávamos lá, abraçando-a...Havia também o pessoal dos anos 30, 40, 50, 60... Para que aulas de educação artística onde se mis-
turava nutricionismo? Vendi brigadeiros, olhos de sogra, fiz a manta do meu filho e a primeira bata para mim, muito crochê nas mangas das camisetas pintadas a mão, viu Profª Martha? Aquela aluna que não conseguia concluir um casaquinho de tricô 
e quase repetiu o ano por isso sustentou a si e aos próprios filhos ao aperfeiçoar o aprendizado e foi uma das protagonistas da Associação de Artesãos de Botucatu, quando o Prefeito era o Engº Jamil Cury. Estou em 2011 e, pegando minha neta Ana 
Carolina (10 a.) pelas mãos, fiz como um dia meu pai havia feito. Esta foi a primeira sala de aula onde estudei...a escadaria que me levava ao colegial, os troféus, as mu-retas dos encontros e desencontros...mas me entristeci ao ver o gradil em volta da 
escola... Olhei para Ana, minha mamãe Leda, meu filho Marcio e...me calei. Na 
mente, um único pensamento: Será esse o mundo que nossos filhos construíram para 
vocês ou chegará o dia em que seus filhos (os então bisnetos) acharão tão comum ter uma grade de neon com detectores colados em suas meias (ships laváveis)? Vou co-memorar estes 100 anos da grande escola, da primeira escola estadual erguida no município de Botucatu, das lembranças de meu pai, que a idolatrava, pois “enquanto aqui se ensinava, lá fora as bombas estouravam...” Vou abraçar esse pequeno grande mundo e pensar que as grades que hoje a cerca foram nossos braços de ontem que 
brincavam de roda ou eram feitas de flechadas do Cupido. Quero aproveitar este momento e agradecer um pouco a cada um e pensar que a Dª Maria era a inspetora mais brava, querida e compreendida ou compreensiva... Como nos aturou? E depois, 
aos nossos filhos? Quero tombar o que vai em meu coração, sem grades, com os sonhos de antão. Meiga escola da grande Via Láctea, continue caminhando pelas vias 



Centenário da Escola Normal 57do bem, por mais difícil que lhe possa parecer ou ser. Ex-aluna 1971 a 1977



Memórias da EECA58 Memórias da escola normalCarlos Antonio de Rosa Neste maio de 2011, em que a “meiga escola” completa os seus 100 anos de existência, não poderia deixar de recordar as alegrias do passado tempo em que, nos meus tenros anos cursei, cursei os anos primários nesse templo do saber.Descendente de imigrantes italianos, que aqui aportaram no inicio do século 
passado, meu pai Carlos de Rosa - exímio artesão do couro – oriundo de família extremamente cristã, nasci nesta terra serrana no dia 28 de agosto de 1929 do ventre 
de Maria Aversa de Rosa – saudosa mãe.Quando, no alvorecer de 1940, levado pelas mãos maternas, fui conduzido ao esplendoroso templo do saber, a manhã era tão luminosa que não deixei de notar os raios de luz que incidiam sobre o frontispício daquele enorme daquele enorme prédio onde se destacavam em letras garrafais “ ESCOLA NORMAL”.

Nesses primórdios – em que a grande guerra assolava a Europa – eu, menino, su-bia os graníticos degraus da meiga escola, sendo recebido, à porta, pelo Sinzenando da 
Costa Carvalho – servente – muito bem trajado em seu impecável terno azul-marinho.Acostumado às observações, notei que as classes naqueles longínquos anos, 
não ultrapassavam trinta alunos – número suficiente para o trabalho de alfabetização.A disciplina era perfeita. Os alunos respeitavam os professores que, eram con-siderados verdadeiros mestres. A sala de aula era impecável em seu asseio e organi-zação. Ninguém falava sem autorização da professora- nota importante lembrar que as mulheres sempre tiveram mais delicadeza e paciência no ensinar as tenras idades, fato pitoresco, aproveitando até hoje pelas elites governantes.                     Como novato e, um pouco assustado, percebi que teria lá meus amigos Aparecido B. Balarin, Cláudio Dezen e José Marins para recordar os que estavam mais ligados, tanto à vida escolar quanto à religiosaDirigia a Escola a Profª Edith Dias de Oliveira que era esposa do Dr. Edmundo de Oliveira- médico prestativo e caridoso, com renome na sociedade de antanho.Nessa oportunidade, existia muita coisa nova, que os americanos enviavam para 
o Brasil, pelos motivos da guerra; mas ainda não conhecíamos a caneta esferográfica. Usávamos o vidro de tinta azul turquesa “Parker” americana que o Sinzenando todas as manhãs, enchia de tinta, onde mergulhávamos a pena da enorme caneta de madei-ra para tecer as primeiras letras do alfabeto no caderno borrador. Todo aluno tinha direito a um mata borrão para sugar os excessos de tinta geralmente provocados pelo mergulho não calculado da pena no tinteiro.Fiquei amigo da Profª. Como minha casa era  próxima à sua residência e, ambas 



Centenário da Escola Normal 59distavam seis quadras da Escola Normal, era comum auxiliar a mestra na condução dos trinta cadernos para que fossem corrigidos e retornassem no dia seguinte ao ar-
mário – que localizava-se geralmente no canto direito da classe, regiamente fechado, onde eram guardados os livros, cadernos e objetos utilizados na sala.Nesse período da vida escolar a Diretoria não permitia a mistura dos sexos. Classe feminina e classe masculina. No recreio havia uma faixa de separação: meninas de um lado, meninos de outro. Ai de quem, inadvertidamente, cruzasse essa marca.Já existia, nos anos 1940, a merenda escolar. Era sempre servida uma sopa que, 
depois foi acrescentado um belo copo de leite – que era feito com leite em pó – en-viado pelos Estados Unidos, em sacos de trinta quilos com o logotipo “Aliança Para o Progresso”. Coisas da guerra.O que eu mais gostava era das aulas de trabalhos manuais. Quanto artesanato aprendíamos a confeccionar com pedaços de barbantes, restos de madeira, taquara, papelão, etc.Em 1943, dois anos do término da grande guerra, recebi o ambicionado Diploma do Curso Primário. Logo após sentindo a vocação religiosa, fui direcionado para o seminário, acompanharam nesse chamado os amigos já mencionados, tendo no correr da vida abraçado a vida religiosa o padre José Martins.Hoje, comerciante e , livreiro de coração, continuo a servir a Deus da maneira que ele predestinou: como um bom cristão!



Memórias da EECA60 EECA, uma paixão Carlos PessoaEngraçado... Ao sair de uma sessão de cinema, se alguém me abordar e pedir 
para contar alguns trechos do filme que acabei de assistir, terei imensa dificuldade. 
Talvez porque esse tipo de diversão tenha pouco significado para o resto de minha vida. O mesmo não acontece em relação a fatos e situações que ganharam importância e ajudaram na formação da pessoa que hoje sou. Nessa linha, reservo espaço mais do que especial na minha caixinha de lembranças, ao período de 12 anos que passei nos bancos da Escola Estadual Cardoso de Almeida, a nossa querida EECA.A “meiga escola”, agora a mais nova centenária, é um símbolo da pujança de Botucatu. Um orgulho para quem ama essa terra. Uma referência fundamental para que ganhássemos o título de cidade das boas escolas. Ali, no imponente prédio erguido na Praça Prof. Pedro Torres, vivi boa parte de minha infância, as transformações da adolescência e a efervescência comum na juventude. Bons tempos em que a vida parecia menos complicada e as pessoas mais abertas à convivência.Tenho fresca na memória a imagem de pessoas que de alguma maneira foram importantes no meu tempo de estudante. Lembro do ‘seo’ Romeu na portaria, um senhor de fala mansa e muito jeito para lidar com a garotada. Da dona Ana, servente que me ajudava a abrir as caçulinhas que minha mãe colocava na lancheira. Da dona Nikinha, sempre atenciosa, mesmo em meio ao corre corre de sua cantina na hora do recreio. Da Toninha, responsável pela biblioteca, dando dicas de boa leitura que foram muito úteis na minha formação.E tantos professores que, mais do que cálculos e o be-a-ba, me ensinaram a importância de valores como amizade, respeito e honestidade. Serei eternamente grato à Dona Nazaré e Dona Ivone, minhas professoras ainda no pré-primário. Dona Laís, responsável por me colocar em contato com o mundo das letras no primeiro ano e despertar em mim o gosto pela leitura. Dona Cleide, Dona Neli e Dona Isabel, também importantes em minha formação primária. No ginásio e no colegial vieram tantos outros: Moacir Godinho, Helenice Barbin, Eder Petrechen, Antonio Carlos Cesário. E não poderia deixar de citar Dona Maria Lúcia Chiaradia Gabriel. Grande mestra. De sorriso encantador, mas enérgica nos momentos que assim exigia. Principal incentivadora para minha formação acadêmica. Quando lembro da EECA também me vem à mente a entrega do primeiro livro no Salão Nobre. As atividades na sala de audiovisual. As manhãs de quarta-feira no hasteamento da Bandeira e cantando o Hino Nacional. As animadas partidas de 



Centenário da Escola Normal 61basquete na quadra surrada e as exigentes aulas de educação física com o professor Fernão. As concorridas festas juninas que coloriam toda a escola. A alegria quando ganhei a primeira medalha de melhor companheiro e depois de melhor aluno. Da animação da torcida nos jogos das Olimpíadas Estudantis. A sadia rivalidade com Dom Lúcio e La Salle. Nos corredores e nas salas de aula, pude conviver com muita gente bacana. Mais do que colegas, colecionei muitos amigos. Hoje me orgulho de vê-los bem 
encaminhados na vida. Muitos como expoentes em suas profissões. Felizes ao lado 
da família que formaram, dos filhos que criaram. Pessoas que, assim como eu, reco-nhecem a importância da EECA em suas vidas.  Guardo desse passado as melhores lembranças. Que ajudaram a despertar dentro de mim um amor incondicional pela escola que tanto me ensinou. E ao vê-la chegar aos 100 anos, deixo registrada minha eterna gratidão. E como ex-aluno, que torce para que ela continue cumprindo sua missão de iluminar o caminho do bem, encho o peito e solto a voz - no grito de guerra da EECA - como nos tempos em que lotávamos as arquibancadas: “Solta a cobra, solta a cobra, solta a cobra sururu. EECA, EECA, Botucatu!”Jornalista e Secretário Municipal de Comunicação



Memórias da EECA62 Dia do soldadoCarmen Sílvia Martin GuimarãesHomenagem ao Duque de Caxias em 25 de agosto de 1942Bronze e Branquinho em: “Só se ama o que se conhece!”
A inauguração será, definitivamente, no dia 25 de agosto, Dia do Soldado.“Homenagear um vulto que simboliza a bravura e a lealdade, o civismo e a 

nobreza dos filhos do Brasil – Duque de Caxias - é o propósito de um grupo de botuca-tuenses”. Tal ideia “foi patrocinada pelos senhores Ângelo Martin e Sargento Afonso de Jesus Fernandes, acompanhados de Sebastião de Almeida Pinto, Pedro Chiaradia, Jaime Pinto, Emílio Peduti, Oscarlino Martins e Gervásio Galiza”.Centenas de doações em dinheiro chegam diariamente às mãos da Comissão Organizadora. Todas as classes sociais estão envolvidas nas listas de contribuições: os industriais, os comerciários, os ruralistas, os religiosos, os magistrados, os funcio-nários públicos, o Tiro de Guerra, os professores, os órgãos de comunicação, as donas de casa, os empregados, os alunos de escolas particulares e os de escolas públicas.“Os alunos da Escola Noturna Dr. Costa Leite também quiseram contribuir para a criação do Monumento a Caxias. Os que frequentam as aulas da rua Major Leônidas Cardoso são pobres. Empregados, trabalham durante o dia e, à noite, estudam. Segundo o que pudemos apreciar de uma lista, os alunos de uma classe contribuíram uns com um tostão, outros, com duzentos réis, perfazendo o total, a quantia de vinte mil réis. Esse exemplo vem colocar a garotada num conceito destacado...”“...O busto já se acha modelado no barro e irá para a fundação dentro em breve. Terá a altura de 3,50 m sendo que será de 90cm de alto. Os quatro medalhões terão 40 cm de altura. Os medalhões serão de José Bonifácio, Tamandaré, Rui Barbosa e Rio Branco .O busto descansará em cima de uma base de granito cinza trabalhado em picola estreita. Quando as peças que compõem o monumento chegarem, a montagem 
ficará ao encargo de Jerônimo de Azeredo”.

A chefia da 2ª Região Militar de S. Paulo visitou o escultor em São Paulo e, assim, opinou sobre a peça: “o artista soube emprestar-lhe o vigor de seu tempera-mento...  especialmente pela semelhança que apresenta em relação ao retrato clássico de Caxias. Pode-se dizer que o citado busto cobrará no trato em bronze o que perder possa em delicadeza de linhas de acordo, aliás, com a técnica da escultura moderna, pois deixa-nos a impressão de que, uma vez colocado em praça pública, recebendo 
as influências da distância e da luz atmosférica, constituirá um verdadeiro espetáculo aos olhos dos amantes da arte escultórica. Quero felicitar o artista e os promotores da 



Centenário da Escola Normal 63homenagem, cujo sentido cívico e patriótico nunca será esquecido pelos integrantes do Exército”.
O programa de festividades para a homenagem a Luís Alves de Lima e Silva – 

Duque de Caxias – e o Centenário da Pacificação será intenso. Começando às 10h com a inauguração na praça fronteira à Escola Normal, haverá discursos de alunos repre-
sentando as escolas da cidade, desfile envolvendo as entidades estudantis, juramento solene à Bandeira pelo T.G., esquadrilha de aviões e, à noite, sessão lítero-musical.E assim foi.O povo na praça, patriota, participante.Era 25 de agosto de 1942.Hoje, passei pela frente do EECA para olhar nos olhos dos heróis ali estampa-dos. Sentia uma saudade de patriotismo, queria visualizar tudo o que eu tinha lido nos velhos números do jornal “A Folha de Botucatu”, em pesquisa que realizei no Centro Cultural. Infelizmente, em nosso país, vivemos um momento sem heróis pátrios. Nossa alma está desnudada de vergonha e de dor. 

Queria também rever o local onde minha mãe fizera seu discurso, represen-
tando os alunos da Escola Profissional (atual Escola Técnica Industrial), onde vários 
estudantes depositaram flores e desfilaram. Porém, que decepção...Ali estava Caxias, só, coberto de fuligem, dos cabelos ao tronco. Os três me-dalhões restantes (uma vez que o medalhão referente a Rio Branco foi arrancado do local) sujos, cegos, pintados e repintados com o maldito “corretor líquido” (ou bran-quinho, como querem uns). A pureza negra do bronze maculada pela alvura corrosiva do corretor. No granito que os acolhe, rabiscos desconexos em tom avermelhado e frases brancas do tipo : “Clau, eu te amo” ou “Fulano, 8a H...”Abandono total. Solidão total.Alunos do passado doaram seus míseros tostões para erigir o monumento de um herói, e alunos do presente destroem-no com o mísero “branquinho”...Urge que os alunos do presente aprendam a conhecer, a pesquisar, a entender o passado para não o destruir. Projetos do tipo “História da Escola” deveriam ser inse-ridos em todos os currículos escolares. Pesquisas, incentivadas. Para tanto, o Centro Cultural, a Biblioteca Municipal, os cidadãos remanescentes da época e estudiosos da história de nossa cidade são a porta de entrada e de saída para o conhecimento e proteção de nosso patrimônio. Não basta dizer  “Não faça isso! Não rabisque! Não Piche!”, se não educarmos consciente e criticamente nossa infância e juventude.Levemo-las, primeiramente, a conhecer, e, depois, incentivemo-las a admirar a beleza escultural do bronze diluído em forma de heróis que estão ali, bem no centro do coração estudantil de Botucatu, entre a Escola Normal e o “Cardosinho”.Só se ama o que se conhece!
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Membro da Academia Botucatuense de Letras



Centenário da Escola Normal 65Professora de Português do IECA (Instituto de Educação Estadual “Cardoso de Almeida”) por 13 dias...Carmen Sílvia Martin GuimarãesCursei as quatro séries do curso Primário no Colégio Santa Marcelina de Bo-tucatu (1956 a 1959). Paralelamente, enquanto estava na quarta-série, preparei-me para prestar o “famoso e temível Exame de Admissão” ao Curso Ginasial As minhas professoras, assim como as de muitos outros alunos de Botucatu e região, foram duas irmãs, reconhecidíssimas, ex-alunas normalistas da Escola Normal de Botucatu: Elda e Maria Anna Moscogliato.Fui aprovada nos primeiros lugares. Iria agora mudar de escola! Iria para o 
IECA! Porém, naquela época, 1959, os filhos não tinham poder sobre as decisões dos pais. Irmã Angelina, secretária do Colégio Santa Marcelina, assim que meus pais foram buscar os documentos para fazer a minha matrícula, convenceu-os a não me tirarem do colégio. E para lá eu retornei, um ano à frente de minhas colegas de turma.A aluna que era para ter sido... e não foi...Às vezes, na saída das aulas, alguns atritos surgiam entre as alunas do Santa 
Marcelina e as do IECA, geralmente por conta dos “paqueras”. (Eu ficava dividida, pois estudava no Colégio, mas admirava o IECA). E a agressão, tão inocente, surgia na forma de expressões verbais como: “- Escola Normal, entra burro e sai animal!” “- Colégio Santa Marcelina, entra burro e sai com crina!”

Em 1971, por 13 curtos e rápidos dias – de 5 a 18 de novembro – eu tive a honra de substituir, como professor III ACT, no então Instituto de Educação Estadual “Cardoso de Almeida”, o inesquecível professor de Português, Reverendo Francisco Guedelha. Assinou o meu Atestado de Frequência dessa época o Diretor Professor Fernão Hélio de Campos Leite.Por 13 dias, contribuí, pois, para o engrandecimento da “Escola Normal.”
Por 13 dias, fiz parte da Luz que o Instituto de Educação irradiava para todos os cantos do estado.Por 13 dias, compus, naquele local, o sagrado altar onde se celebra o santo sacrifício do Magistério. Membro da Academia Botucatuense de Letras e Membro da Pastoral da Edu-cação de Botucatu   



Memórias da EECA66 Movimento Estudantil 97 Cristiano AlvesAlunos do Ensino Médio Noturno da EECA protagonizaram o Movimento Es-
tudantil de 1997, que protestou contra o aumento de salário dos vereadores que seria 
votado naquele ano, com uma porcentagem muito acima da inflação.Depois de uma breve conversa no intervalo das aulas, uma roda de amigos debateu o tema, que surgiu inicialmente em um bate-papo. Estávamos, naquele local, eu (Cristiano Alves de Souza), Marcos Oyan e Carlos Roberto Pedro. Depois tivemos o reforço dos amigos Rodrigo Santana e Felipe Nunes, que não eram da escola, mas tocavam na banda conosco.Depois resolvemos produzir cartazes para uma passeata que foi agendada para a sessão da Câmara Municipal, onde os parlamentares votariam o reajuste da próxima legislatura. (A Câmara sempre vota aumento para quem for eleito na eleição seguinte).Depois de avisarmos a imprensa de que a passeata ocorreria, o problema foi mesmo na hora de reunir os alunos, pois era dia de prova e a maioria estava com medo de perder nota.

Nem as visitas que fizemos nos três períodos convocando mais de  mil alunos 
pareciam suficientes para surtir o efeito esperado. Tivemos que montar um “piquete” na porta da escola quase fechando o portão com uma barreira humana formada pelos organizadores, antes do começo da aula daquela segunda-feira.Para que o protesto tivesse resultado positivo, até o vice-diretor da escola, na época, chegou a apoiar os estudantes em sua causa dizendo que, se perdessem a prova, poderiam fazê-la em outra oportunidade.Assim, mais de 100 estudantes saíram em direção à Câmara Municipal, seguin-do pela rua Siqueira Campos e João Passos, interditando a via. Só foi autorizada a passagem de veículos como ônibus, ambulâncias e similares.Um motorista de carro de passeio tentou furar o bloqueio jogando o veículo 
contra os estudantes. Como alguns chegaram a danificar o carro, a polícia foi chamada para colocar ordem no trânsito.Exceto a organização, a maioria dos estudantes parecia não estar atenta ao dia a dia da política local, pois até os vereadores que se diziam contrários ao aumento foram vaiados quando entravam na sede da Casa de Leis.Os jovens foram convidados a assistir à sessão e acompanharam tudo. Os or-ganizadores foram chamados pelo então presidente do Legislativo, vereador Ednei da Costa Carreira, e foram ouvidos os motivos do protesto.



Centenário da Escola Normal 67Eu estava entre os organizadores e um dos vereadores era meu patrão. Dias depois, fui demitido. O plano era para que eu não continuasse no protesto quando chegássemos ao prédio, mas, no calor do ato  público, acabei entrando como um dos 
idealizadores do movimento e fiquei sem emprego. No mesmo ano do protesto que terminou em demissão fui convidado para tra-balhar no jornal Primeira Página, que funcionou dois anos. Depois passei por várias empresas de comunicação, especializando-me em mídia escrita. Atuo há 10 anos no 
Diário da Serra. Já são 14 de profissão jornalística.Naquele ano, o salário dos vereadores não aumentou, o que veio  a ser aprovado só no ano seguinte, quando não houve protesto.

O ato dos alunos da EECA em 1997 foi um dos últimos protestos políticos de estudantes da rede pública em Botucatu. 



Memórias da EECA68IECA - tempos em eterna composiçãoDora Martins“Pede-se a quem souber/do paradeiro de Luísa Porto/avise sua residência/À Rua Santos Óleos, 48./Previna urgente/solitária mãe enferma/entrevada há longos anos/erma de seus cuidados.” Esses são os primeiros oito dos cento e cinquenta versos que compõem o poema de Carlos Drummond de Andrade - “O Desaparecimento de Luísa Porto”.
4o. ginasial, turma da tarde - 1969: aceitei, e outros também, o desafio do Pro-fessor Guedelha: declamar, de cor, o poema todo e tirar nota dez, de bimestre. Estava lá, de saia cinza, blusa branca, cinto vermelho, meias pelos joelhos, e estes meio a tremerem, diante da classe silenciosa, a dizer os 150 versos das mazelas da entrevada mãe da jovem Luisa Porto que desapareçera sem deixar rastros. Tirei dez, e desde 

então passei ao amor infinito por Drummond. O IECA era ensolarado. Janelas imensas, risos, medos, alegrias, ansiedades. Pri-meiros aprendizados de princípios de direitos humanos, às avessas: igualdade - somos todos iguais, mas um traço imaginário e indelével dividia o pátio do recreio - meninos para lá, meninas para cá. Por que será!?! E, muitas da meninas comiam as coxinhas crocantes na cantina da Dona Niquinha, com certa culpa (e se engordar?!); e as pro-fessoras de educação física não davam folga, tem que correr, tem que jogar, tem que vencer! E do outro lado da linha imaginária havia os meninos, reais e presentes! Era melhor não exagerar nas coxinhas, tão boas!!! Tempo de aprender a fumar escondido. Tempo de matar aula, mas jamais as aulas de educação física, por conta de que, uma vez ultrapassado o número de faltas permitidas, que era prá lá de exíguo, repetia-se de ano. Jamais!! Aulas do Professor João Marques, no porão, com cadinhos e pipetas. 
Depois, aulas do filho do Professor Marques, o jovem Sérgio Marques, que sofria escancarado assédio das meninas mais bonitas e ousadas. Tempos de aulas de francês com professor Cesário, a cantar Frère Jacques, em cânone. Depois,  colegial!!! Turma matutina; que mudança de categoria!! Já então era possível olharmos os “menores do ginásio”, com certa aura superior. Eram os anos setenta. Copa do mundo. Aulas de OSPB - Organização Social e Política Brasileira, com o Professor Dezotti - e aquele zumzumzum estranho, sumiam estudantes, censuravam jornais, coisa triste no ar, não pode falar, não pode dizer.  E começaram as aulas de Física do Jair, meus deus!! aqueles 
trens: um  saía de um ponto x a velocidade Y e outro do ponto k a uma velocidade Z e a lousa não dava conta de conter a colisão de ideias e cálculos e pensamentos. O Professor Milton, de matemática, com tantas retas, semi-retas, obtusos ângulos, nos 



Centenário da Escola Normal 69deu lição de ética e dignidade. Alguns poucos e intrincados problemas e a autorização 
para que fizéssemos a prova, a prova do mês!, em casa. Quem tem consciência e quer aprender faz, quem não quer, copia. Altivez, solenidade, coisa de sagrado, e, num pequeno grupo, em silêncio, entre refrigerantes e chocolates, celebramos tanto ousio 
e saber pedagógico do sério professor Milton. Se me lembro, tirei dignificante nota 
sete. Acho que em 1972, os seis ou sete homens da classe, fizeram, juntos, o Tiro de Guerra. Por conta disso, eram autorizados a chegar um pouco atrasados, roupa verde, suados, com seus coturnos pretos e, alguns, de quando em quando, cansados, cochilavam nas carteiras, no fundão da classe. Mas, nunca o faziam na aula de inglês, 
com a Barbin, sotaque perfeito, inflexível, a ameaçar- nos “dar com o bração”, numa mistura de disciplina e afeto que se perpetuou em nós.Nosso professor coordenador era o Guedelha que nos amava, ainda que nós o enrolássemos, de quando em quando, na hora do famigerado sinal para sair. E, vencida a “barreira Guedelha”, havia a barreira número dois: pegar a carteirinha, carimbada  com a “presença”, na mesa da dona Mercedes, que não era lá de muitos sorrisos!! Mas essa minha turma, abandonando qualquer modéstia (são memórias, caro leitor, perdão!), era mesmo para ser amada. A Rita Sindronia Maimoni, de tão inteligente e sagaz, era chamada pelo prof. Jair de “Rita Sindrônica”! A Angélica Meneguin, disciplinada e amiga, se sentava à minha frente e me presenteava, diariamente, com as mais espe-taculares bolachas de nata, feitas em casa.  Vânia Nogueira Mendes e Silvia Sartori não economizam em tirar dez, em tudo e sempre. Sem desnecessária concorrência. Raquel Astholpi e Marina Rocha eram nossas colegas cheias de modas e ousadas,  a darem um tom descontraído e feliz a tudo. Havia a duas Marias, a japonesa, Maria Shizuka Sawabe, inteligente, calada e reverencial,  e a Maria Balbino, que eu achava muito importante pois ela namorava nosso professor de química. Havia a Teca,  bonita e delicada e duas Bertanis, a Cristina, que maltratava os corações masculinas presen-tes e a Beatriz, com seu sorriso e sardas felizes. A Nadime, a Marina Inocenti,  eram divertidas, cada qual de seu jeito e ambas moravam no bairro. A Regina Biagionni, de sorriso meio tímido era a inseparável da Marina Inocenti.  A Cleusa Rosseto, era amiga e séria e virou engenheira e artista famosa. A Marli Teixeira, com seu jeito es-tudioso e sério, tinha condição estratégica e privilegiada pois  morava tão pertinho, no jardim da catedral.  Havia o Renato Sardenberg que lia Nietzsche, fato que o professor Guedelha trombeteava, com admiração, para quem quisesse ouvir (a Rita devorava o Guimarães Rosa, muito séria, Sagarana). Dicão, Adyr, Diercks, Izo, todos amigos, e o nosso músico, pianista e compositor, amante de Chopin e Mozart, Miltinho Cassetari 
Filho,  que tinha rosto imberbe e que ficava sempre vermelho, quando meio tímido e travesso, ousava; e ele sempre ousava! E o Roberto Konishi, meu amigo secreto que 
me presenteou, num fim de ano, com uma tartaruguinha viva. No time dos músicos havia ainda a Zizi Moura Campos, compenetrada, por quem a Professora Barbin ti-



Memórias da EECA70nha óbvia admiração... nunca descobri, mas acho que a professora Barbin queria ter sido, também, além de professora, pianista. E a Zizi já então o era!! E, por conta de a turma ser tão eclética, houve por bem o Professor Dezotti determinar um trabalho lúdico, um show, para a comemoração do “dia do soldado constitucionalista”. Eram tempos sem Constituição, sem Congresso, um Estado sem direito e sem democracia e lá fomos nós,  de ensaio em ensaio até o dia D, da apresentação - diante da porta principal do nosso IECA, manhã ensolarada, o grande órgão orfeônico ali posto, Zizi Moura Campos a tocar, Miltinho, corado e sorridente, a nos reger, e todos concentra-dos, a cantar - “por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá”!! Não sei ao certo se tínhamos todos a exata percepção do momento político brasileiro que nos circundava. Que V de vitória seria aquele almejado, ali, em plena ditadura militar.  Mas a música era uma marcha, o ritmo era cadente, os amigos sinceros, e a vida ali estava.Esse exercício de memória tão pessoal é a única tônica possível para uma homenagem sincera ao IECA, que é marco  histórico da educação botucatuense. Era muito importante ser IECA, jogar pelo IECA, tocar na fanfarra do IECA, torcer pelo IECA,  estudar no IECA. Muitos anos se passaram. Há mais de duas décadas, sou Juíza de Direito do Estado de São Paulo. E, tenho para mim que, dizer a justiça é algo mais do que reproduzir a lei escrita, ou explicitar a norma legal. É garantir a dignidade humana acima de tudo. E, para tanto, deve o juiz mirar, se necessário, para além do texto da lei, estendendo o  olhar para cada contexto social sobre o qual irá  recair seu julga-mento. Quando nem então pensava em ser magistrada, no IECA pude  vivenciar  a prática dessa busca de justiça que deveria ser compreendida além do contexto frio da lei: para quem se lembra, na frente do IECA, na sua parte lateral esquerda, ao lado do portão de entrada, havia não um muro alto, como o de hoje, e sim uma grade de ferro, envolvida por uma  cerca viva imponente e verde e antiga. Na parte do canto, perto do muro divisor com o então grupo escolar Dr. Cardoso de Almeida, havia um cantinho, no qual mãos insistentes e constantes, arrancando parte do verde, criaram uma saída “secreta” para as fugas, para as saídas de aula no meio do período, caso se conseguisse, é claro, escapar do Sr. Osman. Pois numa tarde, já atrasada para a aula de educação física, deparei-me com o portão fechado e, ainda na rua, pude ver a minha turma já na quadra, em formação, e a professora Lucinda, tão rigorosa, a se preparar para fazer a famigerada chamada dos nomes. Eu sou Dora, com D, uma das primeiras a ser chamada. Não pensei duas vezes. Usei o local secreto, pulei a grade, 
entrei na escola e corri para chegar na fila e responder: presente!! Mas, tudo em vão. Ali, bem junto de mim, sem que eu o tivesse visto, estava a ordem - o Sr. Osmam!!. Levou-me à diretoria, imediatamente e, sem delongas, lançou-me a acusação: Peguei 
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esta aluna pulando o muro!! Eu, me sentindo absolutamente justificada, lancei-me à defesa: “mas eu estava entrando na escola e não saindo”!!! A sentença foi técnica e positivista  - pular o muro:  dois dias de suspensão!!! Saí de lá mais injustiçada do que envergonhada, com a única suspensão da minha vida.  E lição aprendida - os termos da lei, frios e estáticos, nem sempre carregam em si os sentires da justiça esperada e merecida. Do episódio, valeram os dois dias de folga e uma fama, confesso que de-liciosa, que me acompanhou por anos e enquanto viveu o nosso Professor Guedelha que me apresentava como a “única aluna de toda a história do IECA que foi suspensa porque quis entrar na escola e assistir à aula”!!! Encerro este texto em homenagem ao IECA, esquecendo-me, por certo,  de citar muitos e tantos colegas e professores, mas pontuando todos na memória do Milton Cassetari Filho, que faleceu há poucos dias, e levou com ele em sua  vivaz memória detalhes de tantas histórias de nosso tempo do IEECA que ele adorava contar!  Mas 
ao final, podemos celebrar - que bom!! - seremos sempre do IECA de Botucatu!!! E, 
como disse o mesmo Carlos Drummond de Andrade, “pois de tudo fica um pouco/ 
fica um pouco do teu queixo no queixo de tua filha/ da rosa ficou um pouco...e se de 
tudo fica um pouco, porque não ficaria um pouco de mim,” no IECA?Botucatuense, estudou no IECA entre 1967 a 1973. Juíza de Direito, em São Paulo. 



Memórias da EECA72 Indisciplina de estudantesEbe Cezar SalomãoHá fatos corriqueiros que acontecem na vida de estudantes e depois de muitos anos (bota anos nisso) ainda são relembrados porque neste caso, arredondando,  há mais de cinqüenta anos.Certo dia, havia fechado o portão de entrada do pátio da nossa formosa Escola Normal de Botucatu, então eu e algumas colegas fugimos por uma mureta que sepa-rava a Escola do Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida.Nós íamos ao jardim da Catedral para “paquerar”, aliás, não existia esse termo, era namorar  os moços, nossos próprios colegas ou os que estudavam no Colégio Diocesano que possuía internato  e abrigava os rapazes vindos regiões vizinhas. Eles tinham um certo status porque só as famílias mais abastadas eram privilegiadas em 
manter seus filhos para estudar  fora  de casa num internato, como era o Colégio Diocesano. As públicas eram frequentadas  por pessoas com menos posses o que não estava muito diferente dos dias atuais.Do  lado do jardim, muito bonito, bem cuidado, com estatuetas refrescando-se num chafariz ali existente, havia a Pensão Santana, onde também diversos rapazes se hospedavam.Quando não havia alguma aula, ou “pirava” da aula, como se dizia, os estudantes 
se encontravam no Jardim  para flertar  e casualmente se conversava, porque muita aproximação era proibido.Até me perdi na divagação, mas, nesse dia, quando deram por nossa falta, sem menos esperar, lá estava a servente da Escola, D. Joaquina, sempre encobrindo a indisciplina da moçada, um amor de pessoa, muito querida pelas alunas, para levar as fugitivas de volta à Escola. 

Como eu era muito tímida, fiquei morrendo de medo.Lá chegando, na portaria estava o Sr. Antoninho M. de Castro, que era severo e não via com bons olhos  a nossa atitude.  Por sorte, o Sr. Leandro (Lulu) um ho-mem íntegro, muito educado,  um verdadeiro gentleman, com alguma advertência nos perdoou e não fomos para a Diretoria e nem suspensas das aulas, como era o procedimento  na época. Excursão O nosso digno professor Antonio Correa Rangel de Alvarenga, professor de 
Geografia, aqueles que conheceram sua trajetória, sabem do seu profissionalismo e  da competência no trabalho.



Centenário da Escola Normal 73Suas aulas eram divertidas, entremeadas com muitas piadas.Num dia muito especial, ele levou a classe para uma Excursão à Estação Ex-perimental do Café, na fazenda Lageado.O percurso era longo, a estrada de terra e, para distração e amenizar a caminhada a pé, fomos cantando “Alouette” (uma canção francesa) durante todo o trajeto.Lá chegando, fomos visitar o célebre Museu do Café e apreciar as belezas naturais ali existentes.Até hoje, decorridos tantos anos (mais de cinquenta anos) ao ouvir essa música, relembro com saudades aquele episódio, perenizado em meu coração



Memórias da EECA74 Mil novecentos e sessenta e dois Edson G. L. Lopes Eram os idos de 1.962... Era eu jovem e, como tantos, repleto de aspirações e dúvidas. 
Circunstâncias da vida fizeram com que eu viesse estudar em Botucatu, no IECA. Não havia Curso Colegial em minha pequena cidade natal e íamos, de ônibus municipal, estudar em Piraju. Disseram que o ônibus não mais iria transportar estu-

dantes e, então, deu-se a transferência para o 2º. Ano do Curso Científico do IECA. 
Eu ficaria na casa do irmão mais velho, Dr. Antônio Lopes. Primeiro dia de aula... A emoção de subir as escadarias da famosa Escola Normal fazia com que as pernas tremessem, num misto de orgulho, prazer e temor... 

A sala ficava no 2º. Andar e de suas janelas viam-se a imagem de Sant’Ana (bar-baramente destruída posteriormente por vândalos), a majestosa Catedral e sua praça. Sentia-me um estranho, um “invasor” de uma turma que já se formara no 1º. Ano. O temor e minha natural timidez deixaram-me isolado, quase sem respiração, a imaginar se valeria a pena tal sacrifício. Decidi, porém: não desistiria! Não decep-cionaria minha mãe e meus irmãos. Não decepcionaria a mim mesmo. O alívio veio mais cedo do que esperava... Aproximou-se de mim um jovem forte, de traços árabes e “puxou conversa”. Era o Adib Fadel. “Quebrou-se o gelo”. Apresentou-me ao Santa Rita, aos irmãos Menegon, ao Eli, ao Chirinéia, ao Salata e a outros de cujos nomes não me recordo. O futebol-de-salão, a facilidade em escrever textos e as conversas no pátio valeram-me novos amigos, que amenizavam a saudade da família e da terra natal. 
Deram-me apoio nas dificuldades em acompanhar o ritmo imposto por professores como Pacheco, Décio, Flávio Lobo, Carminha, João Q. Marques e outros. Não fui um excelente aluno, como vários colegas, mas tenho plena convicção de que devo ao IECA enorme parte da minha formação intelectual, moral e religiosa. No seu centenário, junto as mãos, elevo-as ao céu e proclamo, orgulhoso e grato: - Graças a Vós, meu Deus... eu também estudei no IECA!... 



Centenário da Escola Normal 75EECA tão amada e querida escolaElizabete Lopes Gonçalez“EECAMinha tão amada  e querida escola, EECA... Que me deixou belas recordações e lembranças...
Lembranças de tempos bons, que ficarão para sempre, guardados em minha memória e em meu coração... EECA, tão conceituada instuição de ensino...Escola de tão grande importância para a história de Botucatu EECA, dos ilustres e inteligentes professores...
Grandes profissionais que trazem em seu mister:- O saber, o amor, a dedicação e a vivência para um mundo melhor.... EECA, dos incansáveis funcionários...Que com amor, carinho e atenção não poupam esforços,Para que tudo corra na mais perfeita ordem. EECA, dos dedicados alunos, Que graças ao alto nível de ensino que receberam e recebem
Tornam-se excelentes profissionais...Que muito se orgulham de  sua escola... EECA, o orgulho e o amor dos botucatuenses... EECA, hoje ao completar seu centenário,Quero registrar a minha grande honra, meu amor e respeito, por ter  participado de sua história..Parabéns, pelos seus 100 anos de existência. 
Professora de geografia e história de 1980 a 2001.



Memórias da EECA76 A escada frontal da EECA Enilze de Souza Nogueira Volpato 
Fico impressionada quando penso na influência da escola em minha vida. Lembro bem de uma lição especial que a EECA me ensinou. Antes de mais nada, devo fazer uma ressalva importante. EECA é acrônimo de Escola Estadual Cardoso de Almeida. Antes, chamara-se escola Normal. Seu nome 

foi alterado algumas vezes, o que considero justificável, afinal, ela já tem cem anos! 
Passou por inúmeras reformas educacionais e resiste firme, localizada em lugar nobre de uma cidade pequena do interior, vizinha da Catedral e da Prefeitura Municipal, com sua arquitetura soberba, elevada por sua bela escada frontal. Não quero ofender a gramática, mas nós, alunos, insistíamos em tratá-la com artigo masculino, talvez por causa da sonoridade da sigla. Esquisito dizer a EECA. 
Parecia quase óbvio que fosse o EECA. Assim, sendo fiel aos meus colegas, aos bons tempos e ao som do acrônimo, tratá-la-ei aqui, como ele. No EECA, aprendi muito. Não estou me referindo apenas às lições aprendidas com os Miltons das Matemáticas, com as Helenices dos Idiomas ou com as Durva-linas das Ciências. 

No EECA, tudo era influência. O tempo todo, eu aprendia e mudava com as relações estabelecidas naquele contexto escolar. O EECA era mais que uma referência institucional. Era um importante espaço para a socialização. Era o nosso ponto de encontro. 
Chegávamos mais cedo à escola para ficar ali em frente assistindo às pessoas que passavam, percebendo os olhares, vendo os risos tímidos e ouvindo as gargalhadas escandalosas das jovens ousadas que não tinham medo de destacar-se. Os garotos 

andavam em grupos. Um deles tornou–se um leal amigo, quase um irmão, daqueles a quem recorremos sem medo de ser inconvenientes quando precisamos: o Domingos Iessi. Sua turma contava com José Henrique Torres, Paulo Cintra e o Carmelo. Estavam sempre juntos, sempre felizes e atraiam olhares curiosos daqueles que desejavam saber, onde aqueles jovens rapazes colhiam tanta alegria. É verdade que éramos todos jovens, dos quinze aos dezenove anos de idade e não precisávamos de motivos para sermos felizes. Não faz tanto tempo assim. Era 
final da década de setenta. Não era tão complicado ser feliz, pois não precisávamos de celulares, mp3, ipods, notebooks ou carros. Andávamos a pé com segurança. Os encontros presenciais com amigos reais eram uma vigorosa fonte de alegria e de aprendizado. Nossas reuniões e encontros aconteciam em frente ao EECA, ali, na 



Centenário da Escola Normal 77Praça Professor Pedro Torres. Numa noite, marquei um encontro com meu namorado, hoje meu marido, que me apanharia quando a aula terminasse. Disse que não precisávamos de muito e incluí os carros, mas meu namorado 
tinha um carro: um lindo fusca azul 77. Era um namoro recente, eu tinha uns 16, e ele uns 24 anos. Eu estava “me achando”. Estava toda arrumada, de salto alto, e após 
a aula, assentei-me e fiquei aguardando. Onde? No alto da escada frontal do EECA. Várias pessoas estavam por ali. Algumas nos degraus mais abaixo, outras na calçada e até na rua. As pessoas conversavam pisando nos paralelepípedos que ainda hoje caracterizam o local. Ele chegou! Eu estava no alto do salto, no topo da escada e no auge do primeiro encontro. Levantei-me orgulhosa e caí. O salto do sapato deslizou na borda arredondada do degrau. Eu caí sentada e como se não bastasse a vergonha do tombo, ele se prolongou e fui descendo degraus abaixo. Não sei como ser elegante para dizer isso: “fui de bunda no chão”, descendo 
os degraus até lá embaixo, até conseguir equilibrar-me e ficar em pé novamente. Que embaraçoso! Senti-me humilhada. Em um momento eu estava no ápice e no outro, no chão e eu mesma me conduzira até lá. Não vou dizer que esse foi o maior “mico” da minha vida, porque acredite, eu teria muitos outros para contar. Ele foi, com certeza, o pior. Porque eu era uma adolescente. Porque era meu primeiro encontro. Porque eu estava no lugar mais importante da cidade! 

Enquanto buscava o equilíbrio até ficar em pé novamente procurava os espera-dos olhares de piedade, risos de zombaria e talvez, até alguma iniciativa de socorro. Percebi, para meu espanto, que ninguém estava olhando. Parecia que ninguém vira minha queda. Fui até o carro, entrei e com urgência, antes de qualquer cumprimento, perguntei ansiosa: Carlos você viu meu tombo? Ele, com a indiferença que os eventos irrelevantes merecem, respondeu com serenidade: não. O carro começou a rodar lentamente. Deixamos a praça e vi pela janela o 
EECA ficar para traz, mas eu podia ouvir a voz clara de sua escada falando-me com propriedade de educadora: - Mocinha! Não espere o pior das pessoas. Elas estão ocupadas e distraídas com suas próprias preocupações, angústias, alegrias e interesses. Por isso, também 
não fique esperando ajuda. Quando cair “e fez parênteses com voz de experiência” - a 
vida lhe reservará muitas caídas – levanta e aprende! 



Memórias da EECA78 Memórias Filosóficas Ercias José NogueiraA vida muda tanto de certa idade para frente, a começar pela determinação do 
ato de trabalhar ou dirigir serem impedidos ou limitados após os 70 ou 80 anos.Nascido em 1910 ainda com tenros  anos entrei na Escola Normal .

O primário fiz em 4 anos, o ginásio em 4 anos e 3 anos fui ‘’normalista’’. Sempre tive boas notas e gostava da atuação de aluno . Na época, as fazendas de café estavam dispensando os empregados e os fa-zendeiros começavam a formar invernada. O meu pai tinha sítio embaixo da serra e 
pelo trem de boiadeiro, encaminhava bois vivos até Osasco - vendidos ao Frigorífico Continental - que fornecia carne bovina até à Europa . Como era de costume, ao nascer uma criança, os tios e os avós darem de pre-sente ‘’uma cabeça de gado ‘’, na adolescência eu já tinha uma pequena boiada e a ambição era de ser pecuarista e continuar na fazenda; parar de estudar e viver livre, com a esperança na criação do meu próprio gado. O primeiro ano foi um sucesso, mas no segundo ano deu aftosa quando a boiada estava no ponto de corte e perdi todo o gado, pois não havia vacina. Meu pai falou :

  -” Vá estudar, meu filho! Tá vendo os riscos! ‘’
Voltei a estudar e fiz o curso preparatório com o Prof. Lindolfo Pires de Campos .Quando retornei à Escola Normal, o prédio era novinho . A  Avenida nem tinha prédios e na frente da atual ‘’A Libanesa ‘’ era o cafezal do Bispo D. Lúcio Antunes de Souza - hoje : Avenida D. Lúcio, e ele é tio-avô de meu pai: João de Souza Nogueira .Nas orientações de meu pai estava a sugestão de fazer o concurso e ingressar na Administração Escolar, em São Paulo. Isto aconteceria na Praça da República em São  Paulo, anos depois.Mesmo após ter estudado, fui visitar uns primos no Lobo - uma estação da 

Estrada de Ferro Sorocabana que fica entre Itatinga e Avaré e retornei com  o intuito de cultivar algodão,pois lá viviam em fazenda e cultivavam algodão, cana-de-açúcar e criavam gado.Até um de meus tios, o tio Antonio, fabricava açúcar. Ao voltar da viagem disse ao meu pai que queria cuidar da fazenda dele e plantar algodão. Ele não aprovara, pois o seu desejo era que eu seguisse carreira no Magistério, mas não teve jeito e permitiu.No primeiro ano foi uma fartura, já no segundo ano deu uma peste e perdi toda 



Centenário da Escola Normal 79a plantação.Meu pai voltou a dizer: - Vá estudar!!
Segui o desejo de meu pai e fiz a carreira de Educador.A evolução já estava a caminho, inclusive da zona rural. -Na nossa fazenda foi adquirida  uma máquina para pulverizar veneno nas plantações.-O Bacci tinha uma máquina para tirar sementes do algodão e vendia o produto para exportação.-O primeiro avião pousou em Botucatu, mas tinha que parar inúmeras vezes  para reabastecer.“Nas ruas de Botucatu, em contraste, uma mulher passava com a vaca para vender copos de leite de porta em porta.”Diante de tantas mudanças fui seguindo o percurso de Educador.  Da EECA de Botucatu para Taquarituba, depois Ourinhos e de lá para Santos.Em Santos fui Professor, Diretor de Escola Estadual e Inspetor Escolar e ao ser criada a Educação Municipal, ao lado do senhor Sílvio Julião, organizei o Ensino Municipal.Para me manter trabalhando no Projeto de Municipalização o prefeito de Santos solicitou por duas vezes o meu afastamento do estado e obteve permissão, mas não teve a terceira  vez. Quando eu já era funcionário do estado, em média há 18 anos, tive que fazer a escolha.Com família formada e com o ordenado proposto bem acima do que ganharia, 

se ficasse no estado, pedi demissão e continuei na Secretária de Educação do Muni-cípio de Santos.
Vivi 62 anos em Santos e aposentei-me aos 70 anos de idade, a meu pedido, pois na lei é compulsória a aposentadoria nesta idade.Minha trajetória a partir da Escola Normal foi de Educador e fui feliz.Deixo como mensagem de meus 101 anos de vida ao  Centenário da EECA o que me  norteou : “É obrigação a pessoa tratar bem aos outros quando é procurada!”



Memórias da EECA80 Fragmentos da vidaEugênia Antônio da Siva RibeiroQuinta feira, 20 hs do dia 21de abril de 2011, minha nora Anna Cristina, me apresenta proposta do livro de Memórias da EECA, organizado pela Professora Carmem Lúcia e propõe que eu escreva algumas linhas em meio a outros tantos de-poimentos de colegas coevos.Aquiesci e, devagarzinho, como quem descortina sua própria História, enumerei e nomeei Diretora, Professores, Funcionários e Merendeira da escola que frequentei 
entre o final dos anos 50 e início dos 60... Voltei mais de cinquenta anos atrás... Olhos brilhantes ao discorrer sobre a amável Diretora Carmen Garcia e sobre os funcionários Joaquina, Romeu e Wilson que me recebiam com zelo e apreço, após minha  viagem no trem que partia de Rubião Júnior às 5h 15min  e desembarcava na linda estação ferroviária da Vila Maria, agora desativada, às 5h 40min. No saguão da estação, eu aguardava até 6h 30min da manhã, quando então caminhava cerca de 11 quarteirões até a EECA.

Nascida em 1946, segunda menina de seis irmãs, filha de Lazaro da Silva ou 
Lazinho Capivara, ferroviário e filho índios, e de  Luiza Antonio, uma descendente de italianos que desbravou as primeiras ruas de Rubião Júnior, eu, Eugênia Anto-nia da Silva Ribeiro,  ingressei tarde no Ensino Fundamental. Nos tempos felizes do EECA, contei com o acolhimento e o incentivo da Diretora e Professoras de classe Nair Peres Sartori, Leda Dias Assunção e Olga Gonçalves para prosseguir no estudo 
das letras e dos números, educadoras essas que fizeram de meu temperamento inquieto e astuto, ferramentas em prol do saber. Criança adormecida e sozinha, embalada pelo chacoalhar do vagão nos trilhos, 
e ainda sob a luz da D’Alva, chegava à EECA antes das 7h da manhã e contava com os quitutes de D. Terezinha Galvão, a Merendeira que preparava o reforçado café  da manhã, para iniciar as atividades escolares.  Esses fragmentos de vida de mulher guerreira, que escreveu seu destino com as 
próprias mãos,  por caminhos bastante áridos,  me apareceram como flash nessa breve prosa com minha nora...  

Ouvi então, minha nora citar dizeres de Rubem Alves, de quem ela e meu filho Renato apreciam muito : “Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas” .... Pelo sorriso estampado em meu rosto durante minha viagem ao passado, a EECA fez de Eugênia uma criança alada... 



Centenário da Escola Normal 81“Meiga Escola na grande Via-láctea”Eugênio Monteferrante NettoA “Meiga Escola na grande Via-láctea” deixou muitas lembranças e ensina-
mentos. Nela cursei o Ginásio e o Colegial (Científico). Tive o privilégio de contar 
com excelentes professores, que amavam a profissão, entre os quais posso distinguir 
os das seguintes matérias: Desenho – Flávio Lobo; Química – Luiz Carlos de Aranha 
Pacheco; Matemática – Cid Augusto Guelli; História Natural – João Queiroz Marques; 
Latim – Raymundo Marcolino da Luz Cintra; Física – Aparecida Rocha (Assistente).

Os ensinamentos transmitidos por esses Professores foram suficientes para que eu passasse no exame Vestibular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, sem ter frequentado o cursinho.Esses Professores, além de serem competentes em suas matérias, eram espi-rituosos e não perdiam a oportunidade de fazer piadas ou comentários jacosos, toda a vez que um aluno, não muito estudioso, não compreendia suas explanações e não respondia corretamente às perguntas nos exames orais.Entre as centenas de piadas e considerações jacosas, lembro-me das seguintes:
Professor Pacheco, diante de um aluno não muito estudioso, disse: _”Afirmam que o homem veio do macaco. Mas tenho certeza de que vai indo para o burro”.Professor Cid Augusto Guelli disse: “Um indivíduo acordou assustado porque sonhou que estava preso numa raiz quadrada e não conseguia sair porque não se considerava um quadrado perfeito”.
O Professor João Marques, perante um aluno, sem muita classificação, num exame oral disse:_”Eu nunca reprovei ninguém e não quero reprovar você. Fale o nome de dois insetos”.Ao que o aluno respondeu:_Um mosquito._Muito bem, disse o professor. Outro exemplo._Outro mosquito, respondeu o aluno._Tá aprovado, disse o Professor.O Professor Raymundo Cintra, excelente professor de Latim tinha por lema a expressão “Ne quid nimis” (nada de mais, todo excesso é prejudicial), em lendo as 

provas dos alunos, correspondentes à tradução de um texto latino ficou surpreso com uma delas e assim se pronunciou:_”Vou dar uma nota 10 nessa prova pela originalidade da tradução. Por ela 
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percebo que o aluno a copiou do seu colega, mas para não ficar totalmente igual o aluno colocou “Até tu, Stupidus” no lugar de “Até tu, Brutus”.O Professor Adolfho Pinheiro Machado foi Diretor dessa Escola; além de ter sido um excelente Diretor, destacou-se por ter inovado o sistema de comunicação de punições aos alunos, através de Portarias, sempre com redação jacosa; como, por 
exemplo, citarei um trecho de uma delas: “Fulano de tal, aluno da “X” série, imaginou transformar-se em Tarzan Gritador, correndo e gritando pelos corredores da Escola Normal, imaginando-os transformados em verdadeiras trilhas da Selva Africana, razão 
suficiente para suspensão por 5 (cinco) dias de frequentar as aulas”.O prédio da Escola Normal foi implantado em 1916, em terreno confrontante com parte da grande Explanada da Catedral, que, posteriormente recebeu o nome de Praça Professor Pedro Torres. Essa praça faz parte da grande Explanada da Catedral, prevista pelo Intendente Raphael Ferraz de Sampaio, em 1892, que a idealizou como uma verdadeira Acrópole.O prédio da Escola Normal tem plantas funcionais e Arquitetura Eclética. Essas 
duas características, certamente, influenciaram inúmeros estudantes sob o ponto de vista educacional e aprendizagem, além de engrandecer a Arquitetura de Botucatu.Depois de formado, como Arquiteto, durante a primeira gestão do Prefeito Luiz 
Aparecido da Silveira, no período de 1969 a 1972, fui convidado pela Diretora da Escola Normal, Professora Adeb Gabriel, para fazer o projeto de Reforma e Cons-trução do prédio da referida escola, que constou, além das plantas de desenho, de 400 (quatrocentos) itens de orçamento. Para tanto, medi o prédio a “palitinho”, com 
a ajuda de dois estudantes. Entre outras obras propostas ficou determinada a retirada de todas as telhas da cobertura do prédio, que foram substituídas por novas telhas, do mesmo padrão (telhas francesas), bem como foram projetados novos sanitários.Os homens públicos do passado ao lutarem pela construção do prédio público da Escola Normal conquistaram mais uma posição para manter a hegemonia de Bo-tucatu na região.Arquiteto



Centenário da Escola Normal 83Recordações  e Referências Evanil Pires de CamposFilho de Pedro Pires de Campos e Nair Vieira Pires de CamposEstudante do IECA tendo como Professores mais queridos, dentre outros: Paulo Vieira criterioso e excelente Professor de Língua Portuguesa; Prof. Pedro lecionava História Geral e do Brasil, admirava-o pelo seu conhecimento e agradável maneira de expor a matéria; Juliette, amiga e companheira de minha mãe, docente de Língua Francesa, cativou-me muito, participei sob sua orientação de concursos da língua. Cid Gueli professor de Matemática que me incitou e desejou que eu fosse engenheiro. Morei com ele durante seis meses em São Paulo. João Queiroz Marques- Professor de Biologia, criador da Primeira Feira de Ciências do país juntamente com o seu assistente, o professor José Sartori. Admirava-o e muito com ele convivi. Em suas licenças fui substituí-lo em sua cadeira. Este gesto carinhoso permanece presente em minha mente.
Meus dois primeiros filhos: Evanil Pires de Campos Filho e Pedro Pires de Cam-pos Neto foram alunos, também, desta estimada escola e hoje são, respectivamente: Médico Veterinário com Residência e Pós Graduado e Médico e Pneumologista com outras atividades na área Médica.Nair Vieira Pires de CamposCursou o Grupo Escolar Cardoso de Almeida. Formou-se professora na Escola Normal Cardoso de Almeida. Lembrarei de alguns de seus professores: Martinho Nogueira, Alfredo Franklin  de Mattos,  José Amaral Wagner,  Fornos, Euclides de Campos, entre outros. Efetivou-se por concurso e lecionou durante anos em algumas Escolas da região de Botucatu: Toledo, Rubião Júnior, Fazenda Araquá, Fazenda San-tana. Esta longa experiência estimulou-a a criar a Escola Pré-Primária, visto que nessas duas fases da infância (pré-primário e primário) é que se forja o homem. Recebeu por sua atividade na área rural o Prêmio concedido pelo Rotary club de Botucatu ao melhor aluno selecionado na região, durante 8 anos consecutivos. Em 1946 iniciou o tão sonhado processo de implantação da Pré-Escola, sendo promulgado em 1949. Na década de 1950, já no Instituto de Educação Cardoso de Almeida, iniciou a organização e a implantação desse curso nessa Instituição. Em São Paulo aprimorou-se no Curso Intensivo de Educação Pré-Primária na Secretaria de Educação do Estado. Esse Curso enfatizou e versou sobre: a Psicologia da Criança, Metodologia de Ensino, Biologia 

na Educação, Filosofia da Educação Infantil, Pedagogia, Música e Trabalhos Manuais.Ao implantar esse Curso no IECA, recebeu donativos de Entidades e, princi-



Memórias da EECA84palmente da Prefeitura Municipal. Em 1952 recebeu dos edis da Câmara Municipal, ofício cumprimentando-a pela - Demonstração de ginástica - efetuada pelos alunos do Jardim da Infância. Foi agraciada e cumprimentada pelo Sr. Prefeito pela destacada 
colaboração prestada às festividades oficiais do Dia da Pátria. De 1953 a 1955 criou grupos de alunos para representar as atividades simbólicas, a saber: Bandeirantes, Soldados, Atividades Desportivas, Secção de Pinturas e Construtivas, motivando as crianças no desenvolvimento de suas habilidades, além de incitar a sociedade na educação pré-primária. Ainda em 1960, participou de Seminário sobre Arte de Con-tar História, promovido pela Secretaria de Educação do Estado, com o objetivo de aplicá-la e desenvolve-la em seu curso. A partir desse ano foi designada Professora Inspetora e em 1961 recebeu os Alunos e Professores para as atividades da Solenidade do Cinquentenário da Primeira Aula (16 de Maio de 1911 a 16 de Maio de 1961). Essa atividade foi conduzida pelo Diretor Prof. Pedretti Neto.

 Finalmente, organizou e supervisionou os eventos oficiais como Sessão Solene e Formatura, entre outros. Aposentou-se em 1965.



Centenário da Escola Normal 85Reminiscências da Meiga EscolaFernando da Rocha Camara E na “grande Via Láctea”, (como cantado em versos, no Hino da Escola Nor-mal, do Aluísio Azevedo e do prof. Mattos, professor de música, em época anterior) a Escola Normal, depois IECA e depois EECA, ainda povoa minha memória com lembranças cheias de amor. Como eu, minha mãe também cultuava seus mestres, da mesma escola, com imenso carinho.Embora tendo nascido em S. Paulo, cresci em Botucatu. Fiz o ginasial e o 
científico, até o final do 2o ano.Frequentei o 1o ano primário na Escola, que era considerada Modelo. Em agosto daquele ano, houve um eclipse parcial do sol, que maravilhou a todas as crianças reunidas no recreio.No quotidiano, nossa professora Dona Carmem Barbosa Garcia, com enorme carinho, enchia o quadro negro com arvorezinhas cheias de frutinhas vermelhas, para representar a soma, nas aulas de aritmética. Que preguiça me dava copiá-las no caderno.D. Edith Dias, a diretora do Curso Primário da Escola Normal, levava as normalistas para aplicarem testes nos alunos do primário. Como eu sabia que eram estudantes, não lhes prestava qualquer atenção. Concluíram após aplicar, novamente, o mesmo teste. Fui reprovado no teste das normalistas. Acharam que fosse limitado intelectualmente. Foi muito engraçado.Como minha mãe, Maria Apparecida da Rocha Camara, D. Cidinha, fosse Preparadora de Ciências e História Natural, (anos mais tarde passou a Preparadora de 
Física, e depois a professora concursada de Geografia), eu abusei desse fato e levei meu cachorro Fox e minha inseparável bicicleta ao saguão da Escola Normal.Fui, então, transferido para o Grupo Cardoso. Ainda guardo no coração lem-branças muito ternas das professoras daquele Grupo: d. Acácia Lobo, D. Conchita Mirabeli Gori, D. Laila e D. Reduscinda, todas cheias de amor e carinho pelos alunos.

Relato entre 1951 e 1957 (ginásio e colegial):Vinha aí o temido Exame de Admissão. Para enfrentá-lo, frequentava o curso preparatório, com D. Amélia Marins (matemática e português) e D. Jair Conti (história 
e geografia), concomitante com o 5o ano.Eu morava na Rua General Teles, perto do mais temido gênio matemático de toda a região, nada menos do que o prof. Cid Augusto Guelli. Era portador de vasto e negro bigode, que me causava arrepios. Ele o alisava, puxando a metade direita para baixo, quando fazia alguma pergunta aos alunos, e seu rosto não denotava se a 
resposta era certa ou errada. Minha casa ficava na mesma quadra que a dele. À noite, 



Memórias da EECA86quando eu e minha mãe íamos ao cine Paratodos (fone 249) ou ao cine Casino (fone 
247), a lâmpada de 200 velas iluminava seu escritório até mesmo quando o cinema já houvesse terminado. Estou contando isso, para relatar um evento quase dramático de um estilingue e seu pobre dono. Cantarolei em minha casa e outro moleque teve a ousadia de me imitar. Ato contínuo, a vingança se concretizou, em uma pedra certei-ra na janela dos fundos da casa do seu Cid. Mais rápido do que a pedra foi o pai da Candi, batendo à minha porta. Eis que nossa prestativa empregada Abigail, antes de qualquer coisa, se adiantou e gritou: - Seu Cid, o Fernando não tem estilingue não!Pouca gente consegue imaginar o medo que o exame de admissão passou a ins-pirar nesse garoto. Ainda bem que foi aprovado com 8.4, depois de tantos pesadelos.Nossa classe na 1a C reunia os alunos que haviam tido as melhores notas. Éramos apenas 9 garotos, e o restante eram as meninas. Eu não suportava nem o cheiro de café, mas cada dia um dos meninos pagava para os outros, na cantina de seu Biondo, no porão da Escola Normal. Por mera timidez, comecei a tomar café, para a turminha não pensar que eu não quisesse pagar o deles. Quem me vir tomar café hoje não pode imaginar esse meu antecedente.O diretor da Escola Normal (fone 423) não era mais o seu Anízio, de cabelinho de paina e uma suavidade, no trato, pouco comum. Era agora o pai do meu melhor amigo, o Régis, o prof. Adolfo Pinheiro Machado. A escola tinha uma disciplina de 
quartel. Os meninos ficavam em um galpão e as meninas no outro. No pátio, uma risca de piche separava as áreas de cada sexo. Havia uma separação com tinta preta numa das escadas. As publicações da direção, chamadas na época de portarias, eram normativas ou punitivas e sempre terminadas com o “publique-se e cumpra-se”. Ficou na direção até 1956.

 Como o Régis e eu éramos filhos de professores, o trote nos pegou pesado. Além 
de nos rasparem a cabeça, fomos atrelados a uma carrocinha de lixeiro. Desfilamos 
pela cidade, e eu relinchava para fingir que gostava, para diminuir o entusiasmo dos veteranos. Naquela época já existia o bullying, embora nunca denunciado. No ginasial, a grande novidade era termos um professor para cada matéria. O de música, prof. Aécio, no 1o dia nos aplicou um ditado melódico tocando as notas na pianola e esperando que soubéssemos responder. Eu me lembro do solfejo 66 da “Alegria das Escolas” (certamente não da minha), que era a marcha fúnebre. Não me lembro do solfejo, que tinha a mesma melodia do anúncio do sabão Platino. Com toda a macacada, como nos chamava esse professor, à direita das carteiras, logo ao entrar, 
ia dizendo ‘“Abotoem as túnicas!’’ com uma entonação que ainda hoje flui em minha memória. Ensinou-nos todos os hinos pátrios.Nos intervalos, o inesquecível (Bento Rangel) Alvarenga, de permeio a seu vasto bigode negro, vociferava: “O aluno se prejudica porque quer; são só 2 minutos 
de celêncio”. Duas marquinhas no papel pendurado na porta significavam uma visita 



Centenário da Escola Normal 87à diretoria. Quando era dado o sinal dos professores, o silêncio em classe tinha que ser sepulcral. Inesquecíveis são também o Pedro, o Pauletti, o Romeu, o Wincler, a Joaquina (mãezona das meninas), a Lurdes, a Hercília e o Antoninho porteiro. Também 
merecem ser lembrados D. Cinira Astholfi, na vice-direção, o Agostinho dos testes vocacionais, D.Araci da fantástica biblioteca, D. Enedina e o pessoal de retaguarda na secretaria. A D. Julieta, de francês, me deixou a lembrança da poesia do galinho que 
acreditava que seu canto fizesse o sol nascer, até que um dia perdeu hora e, ao ver o sol já alto, exclama “quelle desilusion, quelle tristesse”. Ele se parece com algumas pessoas muito comuns em nosso quotidiano.D.Celina, de latim, nos ensinava as declinações, que eram uma grande e difí-cil novidade. Certa vez, morri de vergonha quando traduzi a lição em que Cornélia 
conduzia os filhos com diligência, dizendo que ela conduzia a diligência e levava os 
filhos passear. O Pedro Albero, de história e também ministro protestante, mesclava suas aulas com passagens bíblicas e anedotas históricas sobre os personagens. O colorido da 
matéria me fascinava. Quando sofreu um infarto e ficou de licença, foi substituído pelo Pedretti, que parecia ainda mais interessante em seus relatos.O Cid Guelli chegava com o terno marcado de giz, sua inseparável pasta mar-rom, que ele atirava sobre a mesa, ao entrar. De modo teatral, empurrava a mesa sala adentro; quando a mesa parava, ele já estava adiantado na chamada de frequência dos alunos. Nos dias de prova parecia ter havido alguma catástrofe: vários alunos de anos adiantados, à porta, perguntavam o que cairia na prova.O Adir Ferraz Vianna, de português, marido da Celina, aliava uma aparência impecável a um ensino ímpar. Morreu precocemente, em S.Paulo.

A Geografia da Ana Virgínia Vicentini era muito atraente (tanto as aulas como a professora). Quando uma vez, de modo inadvertido, coloquei minha mão em seu ombro direito, quando usava um casaquinho peludo de lã, eu queria sumir...O sério prof. Walter, de trabalhos manuais, tinha um cacoete que me intrigava: movia ambos os ombros para a frente, em movimento rotatório. Ensinou tecelagem, marcenaria e modelagem. Quando em aula de modelagem nos mandou fazer o abacaxi, 
nunca nos fez pensar que seria essa a tarefa da prova final; um abacaxi molenga que 
não poderia ser posto sobre a mesa, sem ficar deformado e disforme.Na educação física, o Alcino Pellegrini,”campeão sul americano de basquete” soltava uma bola e a turma fazia o jogo. De vez em quando uma física forçada para deixar a garotada dolorida. Bom seria se tivesse descoberto as melhores aptidões de cada aluno para os principais esportes. Depois veio o Fernão.O Flávio Lobo, de desenho, deu um show de didática e criatividade nas aulas de perspectiva: um painel de vidro na vertical e objetos geométricos do outro lado, já 



Memórias da EECA88desenhados com tinta preta, no vidro. As letras de forma, que nos acostumou a fazer, ainda hoje salvam meus pacientes ao lerem minhas receitas. Maldade foi quando um aluno desenhou uma grega, com gilete, na tinta preta de seu belo Mercury(?).A escola pública era de uma qualidade invejável. Algo digno de ser resgatado 
hoje! Além das provas mensais e semestrais escritas, havia, no final de cada ano, os exames orais, com sorteio na hora. A gente faltava uma semana antes dos exames 
finais.  Eu cheguei a estudar oito horas por dia, para conseguir preparar os 60 tópicos de cada matéria.O uniforme dos meninos era um terninho cáqui com estrelas azuis no alto da manga, para indicar a série ginasial. Os botões eram do tipo militar. As botinas de pneu deveriam durar dois anos e, para vir sem elas, era preciso uma autorização. Diziam 
que irmãos de menos recursos iam cada um com um pé do mesmo par, fingiam que o outro pé estava machucado. As meninas usavam saias azul-marinho, suspensório do mesmo material e blusas brancas, com estrelas na gola. Havia sessões de inspeção para conferir os uniformes da garotas.Já na 2a C, o professor de matemática era o Gustavo Marissael de Campos, namorado da lindíssima nova professora de latim. A memorável d. Helly Caserta tinhas olhos verdes, que contrastavam com seus cabelos morenos. Estes, por sua vez, emolduravam o mais lindo sorriso que meus 13 anos já vislumbraram. Ninguém pode imaginar minha vergonha, quando, antes da aula de latim, uma pomba carimbou minha camisa. Ficava humilhado quando alguém, justo na aula de latim, reclamava que minhas botinas estavam com cheiro forte, sem dizerem que era da Tinta TicTac, da Selaria S.José. Depois de alguns anos com D. Helly, nas provas, fazíamos tradução à primeira vista do De Bello Galico.

Na Geografia, D. Ana nos ensinou a mapas fazer à mão livre, com divisão 
política, relevo, hidrografia do Brasil e das Américas. Esse treinamento é útil por toda uma vida.No inglês, D. Maria do Carmo Faraco nos levava a aprender a nova língua, com pronúncia britânica. Desenvolvemos um vocabulário de cerca de 200 palavras, naquele ano.No português, o Guedelha nos ensinava as técnicas de redação com sua didática e senso de humor. Disse, certa vez, sobre uma professora que mandou um aluno à diretoria: “Quando o burro é manso todo mundo quer dar uma volta”.Já no 3o ginasial tivemos novas aquisições fantásticas: o professor de Ciências 
Naturais, João Queiroz Marques, e Ema Calafi de inglês. O prof. Marques, uma vez 
por mês, fazia uma projeção de filmes do Gordo e Magro e desenhos animados, à noite, no Grupo Cardoso. Subia em um muro no qual havia uma prancha e projetava 



Centenário da Escola Normal 89no galpão.Tinha um gravador Geloso, que ilustrava suas aulas.  Isso nos dá uma tênue idéia de seu desempenho.Dois anos de inglês já me permitiam entender parcialmente um livro de História da América em inglês. D. Ema, recém chegada dos EUA, nos mostrou a pronúncia americana. Era bonita, comunicativa e prendia a atenção dos alunos com seus fascinantes relatos sobre a vida na América.  Mais tarde voltamos a ser alunos da Carminha Faraco.O professor de português Paulo Vieira foi uma das personalidades mais mar-cantes entre meus professores de toda minha vida. Verdadeiro líder, tinha um conhe-cimento preciso da língua. Ensinava também pelo exemplo. Era um verdadeiro lorde.No 4o ano, nosso francês foi dado pelo Abramo Rubens Cuter. Notável. No 
final do ano, voltou da Sorbonne a Alza Maia, que usava um rabo de cavalo igual ao do Ming, um seriado das tardes de domingo. Terminou o ano, e eu conseguira ser aprovado com a melhor nota das duas classes daquele ano. O Cid Guelli, que esti-mulava seus alunos a optarem por engenharia, me disse que, se eu não estudasse nas férias, não acompanharia o colegial. Mandou-me fazer 200 exercícios de fatoração algébrica, de um livro italiano. Soube, anos mais tarde, que ele usava essa artimanha para treinar muitos de seus alunos.No colegial, D. Nilza Camargo nos iniciou na física e nos vetores. Era um curso básico. Na química, o notável professor Luiz Carlos Aranha Pacheco usava seu defeito físico para que entendêssemos que, se não houvesse estudado, não teria feito farmácia e se tornado professor. E que professor! Ensinou a raciocinar, a compreender a maravilhas de sua disciplina. Só posso fazer este relato por não ter aprendido como fabricar TNT. Eu e o Pelícia bem que tentamos.No 2o científico, o Dagoberto de Aranha Pacheco, muito bom, que cursava enge-nharia na Poli, veio lecionar física, por solicitação nossa ao então diretor, Prof. Pedretti. O IECA tinha laboratórios que funcionavam e ilustravam a parte teórica de Física, Química. História Natural tinha agora o Camilo Fernandes Costa, que se es-forçava para nos transmitir a Botânica. 

Geografia, que tivera D. Durvalina, tinha agora D. Dineia, de quem também me lembro com carinho.
Tínhamos aulas de espanhol com o Guedelha e, no fim do ano, com D. Melhado, futuro arcebispo de Sorocaba..Botucatu estava em campanha para trazer uma Faculdade de Medicina. Seu trunfo era o prédio, onde não fora instalado o Hospital para Tuberculose. Participamos dessa luta. Fez-se uma corrente humana desde o “Campo de Aviação” até a cidade, para recebermos Dr. Zeferino Vaz, Diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e Marcelo Damy de Souza Santos, físico nuclear, em caravana para visitar o local.



Memórias da EECA90 Botucatu não tinha cursinho. Eu comprava minhas apostilas na Nobel, em S.Paulo, e estudava sozinho. Precisava fazer cursinho. Se fosse no interior, seria mais barato. Dr. Aleixo Delmanto, nosso médico da família, disse a meu pai: Se quiser que 
seu filho estude medicina, guarde “seiscenti conti”. Quando terminei o 3o colegial em Sorocaba, meu pai lhe disse: Aleixo já acabaram os “seiscenti conti”.E como a Faculdade não veio a tempo, quem teve que ir fui eu, que havia ingres-sado na Medicina de Sorocaba, da PUC SP. Excelente escola, com professores oriundos da USP. Por sorte, naquela época, o curso custaria quase como um pré-primário em 
escola privada. Depois fiz a residência no HCUSP e o doutorado na FMB UNESP, onde lecionei Urologia até 2010.Contar o convívio com meus pares deixo para outra oportunidade, por falta de espaço e de tempo. 



Centenário da Escola Normal 91Professor efetivo da EECAFernão Hélio de Campos Leite No dia 1º de outubro de 1956, assumi a cadeira de “educação física, na EECA, como professor substituto do titular, prof. Alcino Pelegreni, delegado regional de educação física”. Em abril de 1963, tornei-me efetivo na mesma discipina e na mesma escola. 
De 1972 a 1977, exerci o cargo de diretor substituto, devido ao afastamento da diretora efetiva, Prof. Adeb Gabriel. Retornei à minha cadeira de educação física, após esse período de sustituição na área admistrativa até 1986, quando requeri a minha aposentadoria. Como professor de educação física, desenvolvi um trabalho intenso na formação de equipes de bola ao cesto, voleibol e futebol de salão, conseguindo muitos trofeus que enalteceram a EECA, pois nos campeonatos realizados na cidade, constantemente, sa-grávamos compeões, (jogos da primavera, olímpiada estudantil, quadrangulares, etc.). Quando da realização do famoso campeonato colegial do estado de São Paulo, 

sempre saíamos vitoriosos na fase municipal e regional, classificando-nos para as finais que eram realizadas no estádio municipal do Pacaembu e no Ginagio do Ibirapuera, em São Paulo, onde obtivemos o 3º lugar em voleibol masculino e o vice - campeonato em ginástica olímpica. Como diretor substituto, graças ao apoio dos presidentes da APM - Associa-ção de Pais e Mestres - Nilson Zanela, Prof. Antônio Carlos Cesário e Prof. Alberto Laurindo - tivemos a oportunidade de realiza grandes obrar para os nosso alunos, modernizando nossa escola. Conseguimos a reforma total do nosso prédio, adquirimos um novo gabinete dentário, graças ao trabalho dedicado de nossas professoras do curso primário, que entenderam a real necessidade de um novo equipo, possibilitando ao dentista, não só tratar dentes de leite das crianças, mas também executar outros serviços dentários. Com o apoio sempre indispensável da associação de pais e mestres - APM - reformamos mesas, cadeiras, relógios de parede, jogos de móveis de palhinha, novos balcões para a secretaria, instalação de ventiladores de teto em cada sala de aula, novos jogos de carteiras para todas as salas de aula, bebedouros elétricos em cada corredor 
e filtros no bebedouro dos alunos, providência que se fazia necessária. Acredito que nos 30 anos de trabalho na EECA, como professor e diretor subs-tituto procurei ser útil a esse estabelecimento de ensino, a essa escola e aos alunos a quem tanto amei e amo. 

Tudo o que consegui fazer por ela e seus alunos, não o fiz por vaidade, mas por 



Memórias da EECA92pura obrigação de realizar algo para uma escola a qual tanto devo e tanto orgulho e felicidade senti em nela poder ter trabalhado.  



Centenário da Escola Normal 93Lembranças Inesquecíveis Francisco Marins Algumas recordações marcaram minha vida de forma indelével. Assim: No primeiro dia em que meu saudoso pai levou-me até à escada, que conduz à entrada do hoje EECA, àquela época Curso Anexo à Escola Normal, no topo encontrei um jovem professor de nome Otavio. Infelizmente não sei mais de seu sobrenome. 
Excelente mestre, como depois confirmaria. 

Ele olhou para a figura esquisita do novo aluno. Roupa de caipirinha e um chapéu de palha. Talvez até provocasse o riso dos demais companheiros de classe. O 
professor ficou em dúvida e dirigindo-se a meu pai, trabalhador rural, que esperava ansioso por uma palavra de acolhimento do mestre. Disse ele. Deixe o Chiquito comigo. Mas ele deve abolir o chapéu de palha. A palavra abolir martelou em meus ouvidos. Nunca a ouvira na vila. Nem sabia o que represen-tava. No dia seguinte vim de cabeça descoberta, como todos os alunos, mais ainda com a roupa caipira. A classe do professor Otávio era conhecida como de ótimo padrão. Ele distri-buía aos alunos, conforme seu aproveitamento, uns cartões ou bônus. Assim o melhor 
aluno ficava na primeira carteira da 1.ª fileira à direita e os demais classificados em 
outras, em sequência até o último da fila. Creio que a classe devia ter uns 36 alunos. Como chegasse após dez dias de principiadas as aulas e certamente chucro, da 
vila, fiquei na última carteira da 4.ª fila em desprimoroso último lugar! Boas lições nos dava o professor Otávio sempre a distribuir bônus aos alunos 
que se alternavam nas primeiras fileiras. Creio que era um estímulo e uma competição saudável. 

No segundo mês, o caipirinha de Pratânia já estava na 2.ª carteira da 4.ª fileira o que representava um certo avanço. Foi quando ocorreu um fato importante para classe: o professor Otávio falou, logo na 2.ª feira, que no sábado à tarde em sua casa haveria uma reunião com pés de moleques, sucos de frutas e guloseimas, somente para os 10 ou 12 alunos, os melhores 
classificados. (aliás ele não teria mais lugares em sua modesta residência). Toda classe se animou para merecer a premiação, na casa do mestre, morador à Dr. Costa Leite. Disse o professor Otávio que faria uma nova prova para que todos participassem na disputa. E anunciou-a: cada aluno devia dividir as folhas de um caderno, riscando-a ao meio, em duas colunas. Então deveria escrever a maior quantidade de substantivos possíveis. Era uma forma dos alunos conhecerem nomes e palavras da gramática da 



Memórias da EECA94língua, que representavam objetos, seres, ideias. A princípio os alunos não entenderam os objetivos do professor que repetiu: — Escrevam a maior quantidade: substantivos masculinos ou femininos. Quem escrever a maior quantidade será campeão! Fomos à luta em busca de palavras que deveriam ser lembradas da prosa diária. Creio que nenhum de nós tinha dicionários em casa A decisão seria na 6.ª feira e a premiação no domingo. Contei a meu pai, sempre acompanhando, muito orgulhoso, a trajetória do primogênito que viera da Vila e tentava se tornar um bom aluno na cidade grande. Meu pai tinha um volumoso catálogo de produtos agrícolas, sementes, vegetais, legumes etc. e ajudou-me a começar a lista. A primeira palavra foi abacate, a última zebra... passei dois dias a redigir palavras e mais palavras. Encontrei um velho alma-naque que tinha nomes dos animais e muito me serviu. Na sexta-feira a expectativa. O professor fez surpresa: — Vamos ver quem escreveu o maior número de nossos substantivos? 
Quis principiar pela primeira fileira à direita onde estavam os bambans da clas-

se. Tonico escrevera 180! Um sucesso. O Miqueleto – 272. O Jujuca 350! O páreo 
estava quente. E chegou a vez do Raimundinho, o aluno que ficava todo aquele ano sempre na primeira carteira. Era o melhor aluno e o que possuía o maior número de bônus. Surpresa de arrancar aplausos. Escrevera quase todo o caderno: 890 palavras! 
Vivas! – de  alguns, constrangimentos e decepção para outros. Finalmente o professor perguntou pelo Chiquito. Certamente não teria feito grande número para emparelhar com os ponteiros. O menino entregou-lhe o caderno de 32 páginas com 2 colunas cheias de no-mes. Escrevera 1030 palavras. Foi um grito de surpresa. E o menino logo conduzido 
da sua fileira para o 1.º lugar. Raimundinho desatou em choro. Perdera a 1.ª carteira. 

Mais tarde, o adolescente frequentou muito a biblioteca, onde ficava solitário. Lá encontrou pela primeira vez o grande Machado de Assis, em uma coleção doada por Dona. Edith Dias de Oliveira e também com Euclides da Cunha de “Os Sertões” autoria de que se tornara permanente leitor e lhe inspiraria “A Aldeia Sagrada” hoje com um milhão de exemplares editados e traduzida em várias línguas. Também o Chiquito, encontraria colegas que o acompanharam pela vida em fora: Pedretti Neto, Agostinho Minicucci e, principalmente, o confrade de toda uma vida Hernani Donato. Felizes lembranças a serem revividas com saudade em seus 88 anos, pelo escritor hoje Presidente Emérito da Academia Paulista de Letras.Francisco Marins em princípios de 1934, vindo da antiga Prata de Botucatu, hoje Pratânia, matriculou-se na 4.ª série do Curso Primário anexo à Escola Normal. 



Centenário da Escola Normal 95No ano seguinte ingressou no Curso Fundamental e cumpriu cinco anos tendo sido orador da turma. Em 1939 prestou exames ao Pré-Jurídico da famosa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e lá haveria de se formar advogado em 1946. É uma glória para a cidade e região que Francisco Marins, modesto aluno, vindo de uma Vila, tornou-se Presidente da Câmara Brasileira do Livro e da Academia Pau-lista de Letras, sendo hoje Presidente Emérito da mais importante instituição cultural de São Paulo, tendo sido, também, o Editor das Edições Melhoramentos. 



Memórias da EECA96 Professor Pacheco Geraldo José CovreO personagem Para quem o conheceu, vai ser fácil lembrar-se dele, mas, para quem não teve a oportunidade, é bom dizer que o mestre de Química do nossa querido IECA até o início dos anos 60 era o Professor Pacheco (o seu nome completo, salvo engano, era Luiz Carlos de Aranha Pacheco). Teve, quando criança, paralisia infantil e, então, 
andava com bengalas. Quando fiz o Científico, as disciplinas experimentais tinham sua própria sala, a de Química no primeiro andar e as de Física e de Biologia/Ciências no segundo. E, junto a elas, os respectivos laboratórios. A assistente do Professor 
Pacheco era a sua esposa, a dona Mariazinha. Devido às dificuldades de caminhar, e naquela época andava-se muito a pé, o Professor Pacheco usava charrete, já que, 
naquela época, não existia automóvel adaptado para deficiente físico. Quando fui seu aluno, entre 1956 e 1958, o cavalo usado pelo professor Pacheco, em sua charrete, era o Butano. Ele contava que era o quarto cavalo que tinha: o primeiro tinha sido o 
Metano; o segundo, o Etano e o terceiro, o Propano. Enfim, os seus cavalos tinham o nome da série dos alcanos. A postura Entre os folclores conhecidos sobre o Professor Pacheco, conto dois, mas existem outros. Um dia ele recebeu uma mãe, preocupada com os estudos de sua 
terceira filha. Na conversa, ela disse que o seu primeiro filho gostava muito de Ma-
temática (talvez influência do Professor Cid Guelli), tinha ido cursar Engenharia, já 
era formado e muito bem empregado. O segundo filho, que era uma mulher, gostava 
muito de Biologia (talvez influência do Professor Marques), não tinha medo de ver 
sangue, tinha ido cursar Medicina e estava concluindo o curso. Mas o terceiro filho, uma mulher, não gostava de Matemática nem de Biologia e, na realidade, não era uma boa aluna. Por isso, achava que ela deveria fazer o curso Normal: “Já que ela não é boa em nada, vai ser professora, e espero que faça alguma coisa de bom”. Nesse momento, o Professor Pacheco disse: Obrigado pela parte que me toca. Se a senhora se lembra, eu sou Professor! A didática O que escrevo a seguir, conto com absoluta segurança, já que aconteceu em 
minha classe de 1º Científico. O Professor Pacheco gostava de fazer perguntas no meio das suas explicações (como sofri com isso, mas como aprendi). Um dia, no meio 



Centenário da Escola Normal 97da exposição, ele escreveu na lousa H2SO4 e perguntou a um dos alunos da classe (acho que era o Gibi, o Gilberto Carmelo): “Moço, o que é isso?” O aluno deve ter achado a pergunta muito fácil, já que o Professor Pacheco tinha falado muitas vezes nos ácidos. Então, “estufou” o peito e, feliz da vida, respondeu: “É ácido sulfúrico, Professor”. O Professor Pacheco respondeu: “Moço, se isso fosse ácido sulfúrico, não existiria mais essa lousa, pois o ácido teria comido todo o cimento; H2SO4 não é ácido sulfúrico, mas, sim, a sua fórmula!”. 
Aluno do IECA entre 1952 e 1958, engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP, professor de Química e autor de livros de Química para o ensino médio. 



Memórias da EECA98Uma orquestra para o baile de forma-tura Gilberto da Silva AlvesO baile de formatura teria que ser o ponto alto. A entrega dos diplomas no Cine 
Paratodos configurava a parte solene e, emblemática, era ansiosamente esperada pelos pais em suas orgulhosas expectativas. Mas o baile, ah! O baile seria nosso. A ansiedade começou logo no início do ano: 1960. Ano da fundação de Brasília. Essa era a desculpa para que o Baile fosse impecável, inesquecível e que marcasse nossa saída do IECA de forma indelével.Formou-se a Comissão de Formatura, responsável pela programação e, princi-palmente, pela arrecadação de fundos que permitissem a realização do Baile.

O Professor Pedretti apoiava, não sem antes verificar se havia algum exagero, qualquer que fosse. A Comissão se esforçava para promover, nos altos do Paratodos, os “bailinhos” e nós tínhamos que vender os convites.Criou-se uma “cultura organizacional” que estruturava e distribuía tarefas e nos emulava para que tivéssemos uma festa à altura de nossas expectativas e um Baile “a rigor”.Foi quando começou a discussão. Luiz Arruda Paes e Zezinho da TV ou Silvio Mazucca?As opiniões se dividem, as discussões são exacerbadas quanto às qualidades de uma ou de outra, até que, não de forma consensual, optou-se pela melhor maneira de escolher a orquestra: a que fosse compatível com nossa disponibilidade orçamentária, ou melhor, a que apresentasse um custo que julgássemos passível de ser coberto com 
nossas futuras receitas. Entretanto, tinha que ser uma das duas. Afinal, era o “Nosso Baile”.Assumido o critério, restava a tarefa de se fazer contato, de especular preço e datas, de regatear e de assumir o compromisso com a escolhida. Mas isso tinha um custo: passagem de trem de ida e volta para São Paulo, hospedagem e alimentação.As passagens de trem foram custeadas com verbas próprias. Disso a Comissão se orgulhou muito. A Prefeitura ajudou conseguindo que um representante dos for-
mandos ficasse no alojamento do Estádio Municipal do Pacaembu (lado oposto ao da Concha Acústica). A verba disponível para despesas de alimentação e de locomoção em São Paulo era escassa, mas era o que se dispunha.Cinco horas e meia de viagem no trem Japonês e dois ônibus urbanos depois, 



Centenário da Escola Normal 99encontro-me instalado, junto com algumas dezenas de atletas do interior e de outros estados, no Pacaembu. Era a realização de um sonho pessoal.Sem café da manhã, mas radiante, fui cumprir minha tarefa e me dirigi à sede da TV Tupi. Sem burocracia e recebido como se fosse alguém muito importante, Zezinho (o da TV) e um auxiliar consultaram datas e preços e me passaram todas as informações de que precisava.
No dia seguinte a busca de informações do Silvio Mazzucca. Escritório refi-nado e os preços compatíveis com o cenário não levaram a um susto maior porque a recepção foi acalorada, muito mais do que afável.Com as informações e uma opinião formada voltei, e como um altivo soldado que desempenhou seu dever passei para a Comissão todas as informações além dos prospectos que havia recebido.Teríamos, com certeza, o “nosso Baile”. Melhor do que o Colégio dos Anjos, melhor do que tinha sido no ano anterior.E ele foi, de fato, maravilhoso. Aos dezessete anos dancei com minha mãe a valsa dos formandos. Aos dezessete anos despedi-me do IECA. Não era verdade. Achei, presunçoso, que havia me despedido do IECA, em cujas salas havia passado a melhor parte da minha vida, até descobrir que ninguém se despede do IECA. A “Meiga Escola” nos impregnava com seus valores e conhe-cimentos, mas nos cobrava severamente.
Peço auxílio do filósofo para entender, muito tempo depois, o significado dessa cobrança: “Aquele que fez sacrifícios sabe o que pretendia e recebeu algo em troca 

– talvez algo de si em troca de algo em si...”Obrigado, IECA.Formando de 1960



Memórias da EECA100100 anos da Escola Normal de Botu-catu Hernâni DonatoPor quase uma década cruzei os portões da Normal. Esta Normal era bem o que 
viria a afirmar o seu hino: “estrela que na Via Láctea, ilumina o caminho do bem... outra igual neste Estado não tem”.Botucatu era, ainda, a capital de vasto território. Só ela contava com Bispado, Misericórdia, o solene tribunal do Júri e a Normal. A Sorocabana trazia alunas do Alto Paraná, que então se abria ao devassamento, e do hoje Mato Grosso do Sul. Pensões familiares acolhiam-nas maternalmente, formaram-se grupos musicais, teatrais, lite-rários. Criaram-se jornais, publicaram-se revistas, editaram-se livros. Tudo em torno da Normal. Ela deu tom e elevou a categoria da cidade.Em 1930 e em ‘32 foi quartel de tropa de ocupação, pois São Paulo perdera as duas guerras civis. O amplo salão nobre, no andar superior, lembrava aos alunos, 
em fotografias, vultos notáveis da História Pátria. Todos os retratos tiveram os olhos vazados a tiros pelos ocupantes em exercício de pontaria. O sempre modernizado e bem abastecido laboratório serviria de depósito e tornar-se-ia irreconhecível. A cidade 
mobilizou-se para repor tudo em seu lugar. Mulheres, homens, acorreram. Afinal, era a sua NormalVoltaram as aulas. Também no grupo escolar anexo. Alta e robusta grade cercava o edifício. O portão principal defrontava a escadaria de entrada. Uma vez por sema-
na a criançada reunia-se na praça. Um porteiro – Virgílião - enormizado aos nossos olhos infantis pela gordura e a avantajada estatura, descia custosamente os degraus e brandia a sineta. Silêncio! Atenção nervosa ao anúncio que era sentença: - Segundo 
ano bê! – Angústia para uns quantos, distensão para muitos.

A classe assim convocada formava duas filas apontadas para o convocante. Des-
cia para o portão, com postura imperial, o diretor (refiguro o professor Architiclinio 
dos Santos), aos nossos olhos de meninos, altíssimo, severíssima, hierática figura.

Postava-se entre as filas. O porteiro sacudia o silêncio – este bem destacado da 
algazarra das classes liberadas para atingir as escadas laterais – e afastava-se, depois 
de todos ouvirem uma forte e seca sinetada. Era uma ordem: as filas moviam-se len-
tamente ladeando o diretor que, severo quanto um cobrador postado entre as fileiras, apontava ao acaso (ou segundo um critério jamais revelado) para um dos alunos e bradava em tom audível por todos: - Quatro vezes oito? Ou qualquer outra combinação 



Centenário da Escola Normal 101da tabuada. Curvava-se teatralmente para ouvir a resposta. E seguia: Quem descobriu o Brasil?  E a mão descia para a altura do braço do aluno. Resposta certa valia uma 
batidinha de aplauso. Se errada ou seguida do silêncio indicador de ignorância – um belisco. E a procissão seguia. O diretor, todo sorriso, ambos os braços abertos, fes-tejava a meninada que, desanuviada, galgava aos saltos a escadaria. Entrar na escola pela escadaria era sumamente honroso. Porém o que mais irritava a criançada era a insistência das mães em matricular 
os filhos na Normal também porque o diretor condescendia em reforçar o ensino e 
com método militar averiguar a sua eficácia.A escola, de fato, atraia. Alunos e também professores. Em mesa abandonada do porão, Cornélio Pires, que viria a ser o grande nome da cultura sertaneja, escreveu, uma página por dia, dois dos seus livros que altearam a fase do bairrismo-caipirismo paulista. Cornélio, prestigiado pela cúpula do Partido Democrático, poderia ter sido nomeado para a escola da capital ou para cidade mais importante do que a nossa. Mas 
quis ficar conosco por haver percebido que Botucatu se tornara fulcro de curioso fenô-
meno sócio-cultural: arraigada fidelidade à tradição e o inserir-se na vida comunal da vivência dos grupos de imigrantes em ritmo crescente na área. O caso merecia estudo e divulgação. Foi o que fez. Ficou. A política nomeou-o para a prática e o ensino de matéria que menos condizia com o seu físico, o seu pensar, o seu agir: educação física, ao tempo chamada gymnástica, ou seja, a nossa modesta ginástica.Sempre ostentando sorriso aliciante, estava a postos na primeira hora matinal vindo (e nunca ninguém se ocupou em desmentir) das “casas de mulheres alegres” instaladas em uma parte nova da cidade. De borzeguins, colete abotoado e paletó de riscas, não parecendo cansado da noitada, comandava o exercício de abertura da 
primeira turma de alunos – Um! Dois! Um! Dois!No outro lado da escola, durante muitos anos, as moças ginasianas obedeciam 
ao simpático comando da professora Maria Banducci, que geralmente, ao fim do dia, animava serões musicais com a sua bem cultivada voz de soprano, culminação das festas patriótico-escolares.Gosto de lembrar que muitos anos depois aquele comando sertanejo do Cornélio Pires era substituído pela voz atleticamente marcial do atleta, campeão de cestobol, Alcino Pelegrini. Na substituição atuava o famoso e apreciadíssimo cabo Lyra, devoto servidor alternativo do Diocesano e da Normal.E as festas de formatura!? Mais do que o Natal e o Ano-Novo faziam vibrar a sociedade inteira. Havia duas formaturas: a dos “bacharéis” ou ginasianos, neces-sariamente antecedendo a dos professorandos. Esperava-se durante o ano todo, com expectativa nervosa: - Quais serão os paraninfos? Quais os oradores das turmas? Onde os bailes? Com qual orquestra? E isso animava e enervava a cidade. Ali, na Normal que frequentei no primário e no secundário, aconteceram-me 



Memórias da EECA102muitas coisas boas. Nos sonhos de menino imaginava-me, uma vez adulto, explorador ou tirador de borracha nas selvas amazônicas, então muito presente no noticiário espe-tacular. Mas, em certa manhã, com a chuva e o frio suspendendo a aula de educação física (minha mãe insistira que mesmo com a chuva deveria estar a postos, conforme 
outras mães fizeram), resultamos em pequeno grupo. O professor nos dividiu em duas 
pequenas turmas, fez rápido sorteio findo o qual me tocou “inventar” uma estória de preencher o tempo. De um medo inicial passei a imaginar e descrever minhas andanças futuras entre índios, feras e seringais. O professor tocou-me e disse: Você pode não vir a ser um atleta, mas acaba sendo um contador de estórias. No segundo ano veio sentar-se na carteira ao lado um caipirinha do bairro da Prata chamado Francisco Marins. Também sonhava viagens seguindo um ancestral que fora piloto nas monções felicenses. Escrevia estórias. Demo-nos bem. E, carteira a carteira, nas aulas consideradas “cacetes” acabamos escrevendo uma a quatro mãos. Ao longo dos anos dois editores, organizando livros de estórias de raízes nativas, juntaram algumas dele e outras minhas... o que soubemos quando já editadas em livro. Esta amizade, nascida nos bancos escolares e que tanto me orgulha, devo-a à Normal.E o Hino da Normal!? Ahhh!... Esse Hino... E a batuta do professor Matos a conduzir a execução. A alma dos ouvintes punha-se de pé. Aplausos, intermináveis.Durante bastante tempo a parcela culta da sociedade queria saber: - Quando o orfeão vai cantar? Valia a pena. Nas festas cívicas (e eram várias durante o ano), mesmo o corredor do andar de cima acolhia admiradores numerosos.

O clímax das festas era o Hino. Esse hino – de vez que não há mais Escola 
Normal reclama ser – após pequeno acerto de palavras feito por intelectuais capazes 
– deveria ser o Hino de Botucatu. Procurem ouvi-lo. Que o assumam os grupos corais da cidade. Tenho para comigo que somente cinco hinos marciais (a Marselhesa, Listras e Estrelas, Hino da Cavalaria Vermelha, Hino Balila e o Hino Nacional Brasileiro) se equiparam em beleza, marcialidade, comoção, aliciamento ao Hino da Escola Normal.Senhora Diretora: por favor, providencie para que ele seja recuperado e ouvido muitas vezes durante a solenização do Centenário.



Centenário da Escola Normal 103IECA dos anos de chumbo Iná Camargo CostaEm 1968, quando minha mãe, já aposentada, completou 30 anos de formatura na Escola Normal de Botucatu, comecei a estudar no IECA em situação relativamente excepcional. Transferida do Instituto de Educação Horácio Soares de Ourinhos, fui matriculada no segundo ano do curso Normal, mas também me matriculei no primeiro ano do Clássico e passei a estudar em dois períodos, o que implicava permanência na escola em período integral. Como se não bastassem os compromissos de tantas disciplinas, ainda achava tempo para participar das atividades do Grêmio e dos en-saios e apresentações de peças teatrais e espetáculos de variedades organizados por alunos e professores do IECA no cine-teatro Nelli. Nunca me diverti tanto na vida! Os anos de 1968 e 1969 foram agitadíssimos e os estudantes do IECA não se furtaram às manifestações políticas que os tempos pediam. Lembro-me especialmente da discreta manifestação de repúdio à substituição do arcebispo e da ruidosa concen-tração de protesto contra a presença na cidade do candidato da ditadura a governador do Estado. Esta última foi dissolvida a poder de cavalaria, obrigando-nos a práticas atléticas como corrida e salto em altura com barreira (muros). As autoridades não 
deixavam por menos: proibição de festivais de teatro, panfletos e boletins apreendidos, tudo isso culminando com a depredação das instalações do Grêmio, que depois foram interditadas por “razões de segurança”... Minhas turmas eram extremamente animadas. Como a classe do Normal era muito grande, havia uma divisão em equipes para a realização de trabalhos e pesquisas. Fui acolhida pela equipe de Lúcia Maitan, Vera Alice, Graça, Mara e Márcia. Mas 
sendo a classe muito unida, lembro-me de muitas colegas – algumas amigas para o 
resto da vida – que integravam outras equipes: Salete, Glória, Adelaide, Célia, Cleide, Aida, Norma, Irani, Maria José, duas Neusas, duas Lurdinhas e Sônia. Havia ainda a Beth, que já conhecia por contatos familiares. Nossa marca registrada eram as cantorias (em altos brados) nos intervalos das aulas. A turma do Clássico era mínima: cerca de 15 alunos em 1968, aos quais em 1969 foram incorporados o Josué e a Nicole. Deste grupo, destaco a Sílvia, professora de grego na França e minha amiga até hoje, além de Regina, Ilza, Neneca, Beth, Graça, Marília, Rose, Lorenção (Francisco), Lorelei, Orceli, mas principalmente a Matilde. Além de atriz e cantora de grandes recursos, Matilde se encarregou de me in-tegrar à sua grande e acolhedora família. Por seu intermédio, travei contato também com o pessoal do Normal noturno, onde estudava a sua irmã Mary, cujo grupo de amigos, ao qual nos integramos, fazia serenatas regularmente às sextas-feiras após 



Memórias da EECA104as aulas, até alta madrugada de sábado. A ditadura já vinha produzindo seus efeitos no campo educacional. O mais drástico revelou-se para nós em 1969, quando foi eliminada a divisão tripartite entre os cursos do segundo grau com a introdução do famigerado “colegial” e, ao iniciar-mos o segundo Clássico, descobrimos ter sido a última turma do IECA a desfrutar daquele verdadeiro privilégio que era integrar uma classe de poucos alunos, com direito a atendimento quase que individual por parte dos professores. Estes, por sua 
vez, não se furtavam ao desafio. Ao contrário, em 1970 (terceiro ano), Maria Eugênia Pinto de Carvalho, nossa professora de português, contou que havia uma espécie de disputa entre os professores, por aquela classe. Anos mais tarde, Zezé Fabrizzi, nossa 
professora de filosofia naquele mesmo ano, ainda acrescentou que estudava quase todos os dias para nos dar aulas, pois considerava a nossa turma muito estimulante. Os sinais de que a educação deixara de ser uma prioridade do Estado, entretanto, já eram visíveis em 1968. Os mais evidentes eram as classes imensas e a situação precária dos professores que, além disso, em decorrência do arrocho salarial, davam mais de 40 horas-aula semanais (alguns chegavam a 48!). A título de exemplo, posso enumerar os professores de língua portuguesa que tivemos, no normal e no clássico, em apenas três anos: a já citada Maria Eugênia Carvalho, Maria Lúcia Dal Farra, Mirva Curi, Wilma Fabrizzi e Maria Lúcia Chiaradia. A tradução deste fenômeno em termos de administração escolar é simples: o IECA, uma das maiores escolas da região, já não dispunha de professores efetivos em número adequado à quantidade de alunos e classes. E nossos professores faziam uma espécie de rodízio anual conforme a distribuição das horas-aula disponíveis. Alguns anos depois, quando eu mesma me tornara professora de língua portuguesa, entendi que a destruição do ensino público de qualidade havia começado naqueles meus anos no IECA. Minha própria experiência contraditória como aluna da última turma do Clás-
sico pode demonstrar melhor a afirmação. Tivemos professores efetivos que nos acompanharam pelos três anos e asseguraram a qualidade e continuidade das aulas e da aprendizagem: Helenice Barbin estabeleceu um nível tal nas aulas de inglês, que nos permitiu ler Oscar Wilde no original no terceiro ano; Monsieur Matos, que co-meçou o primeiro ano ensinando literatura francesa com um texto de Chateaubriand; e professor Cesário, que nos ensinou a ler Júlio César no original. Estes exemplos 
são suficientes para assegurar que até 1970 a escola pública no Estado de São Paulo ainda oferecia um ensino de excelente qualidade. 

Para finalizar, vale a pena relatar uma experiência que demonstra o interesse (para os alunos, evidentemente) de estudar em classe pequena. Maria Lúcia Dal Farra tinha especial interesse em nos estimular a ler, a falar em público, ou relatar leituras aos colegas e a escrever. Para alcançar esses objetivos, promovia debates literários entre os alunos. Toda a classe lia o mesmo livro e dividia-se entre prós, contras e jurados. 



Centenário da Escola Normal 105Depois de debatermos os problemas que a professora propunha, os jurados decidiam quem tinha apresentado os melhores argumentos. O encerramento da atividade era marcado por uma dissertação na qual cada um podia expor a sua opinião (agora fun-damentada) sobre a obra. Foi num desses debates que pela primeira vez me dei conta 
de que Bento Santiago, o dom Casmurro, não era um narrador confiável e, por isso, os leitores jamais saberiam se Capitu tinha ou não traído o marido, uma vez que não teve chance de se defender. Este debate sobre Dom Casmurro se estendeu por vários dias e, a cada problema formulado, voltávamos à leitura do romance com a cabeça fervilhando de perguntas: conferíamos as diferentes interpretações, examinávamos minuciosamente as declarações de Bento Santiago, analisávamos as cenas do romance e assim por diante. Depois, armados com os materiais encontrados no próprio livro, confrontávamos as nossas posições em encontros animadíssimos na sala de aula. Este resumo permite avaliar o alcance do método. Para não ir muito longe, acho que foi assim que desenvolvi o gosto por ler várias vezes o mesmo livro e ver muitas vezes 
o mesmo filme ou a mesma peça de teatro. Mas um dos efeitos mais imediatos desta 
experiência apareceu nas aulas de filosofia do terceiro ano: sem avisar a professora, 
nós nos dividíamos entre favoráveis e adversários dos filósofos a serem estudados, líamos os textos com antecedência e transformávamos cada aula num acalorado debate de idéias em que nos divertíamos aprendendo. À parte as saudades desse tempo, mantenho ainda hoje a convicção de que, tendo sido possível proporcionar formação de alto nível em minha época, não há impedimento material e sim obstáculo político ao resgate dessas condições de ensino e trabalho na escola pública. * Professora de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo 
– aposentada em 2003. 

Formação: 1969 – Conclusão do Curso Normal de Formação de Professores Primários 
no IECA; 1970 – Conclusão do Curso Clássico no IECA; 1973 – Licenciada em Letras na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Botucatu; 1979 – Bacharel em Filosofia, Univer-
sidade de São Paulo; 1988 – Mestre em Filosofia, USP; 1993 – Doutora em Filosofia, USP; 
2000 – Livre Docente em Teoria Literária e Literatura Comparada, USP. B) Docência: 1977 – 
1985: Professora efetiva de Língua Portuguesa na Rede Estadual em São Paulo; 1982 – 1985: 
Professora de Filosofia na rede privada em São Paulo; 1985 – 1988: Professora de Filosofia 
na UNESP-Marília; 1989 – 2003: Professora de Teoria Literária e Literatura Comparada na USP. C) Livros publicados: A hora do teatro épico no Brasil (1996); Sinta o drama (1998); Panorama do rio vermelho (2000); A luta dos grupos teatrais de São Paulo por políticas pú-blicas para a cultura (2008). 



Memórias da EECA106 Escola Normal de BotucatuIna Conti Silva (In Memoriam)Texto escrito de presente de aniversário e que recebemos a autorização da senhora Lola Pedretti, a dona do presente, para nobre publicação.“Para a Lola: Relembre o nosso tempo na “Normal”Um abraço da Ina 
Como era a Escola Normal de Botucatu quando eu a frequentei, de 1927 a 1938“Antigamente, a escola era risonha e franca. Do velho professor as cãs e barbas brancas impunham respeito e infundiam simpatia.”Passando quase um século, a escola é diferente. Sofreu muitas reformas no 

currículo e na finalidade. 
Na fundação, sua finalidade era formar professores para o ensino primário. Eu cursei a Escola Normal de Botucatu, fundada em 1912, 11 (onze) anos, de 

1927 a 1938. Entrei analfabeta com 7 (sete) anos e sai professora com 19 anos.Nesse tempo, ela foi risonha e franca, um convívio amigo e respeitoso entre mestres e alunos. Seu currículo era assim: 4 anos de primário, 3 anos de complementar e 5 anos de normal.
O primário era curso anexo à Escola Normal. Idade mínima, 7 anos completos. Tinha seu próprio diretor.O período da manhã era frequentado pelos alunos do sexo masculino; à tarde, pelo feminino. Tinha boas professoras: moças e senhoras de muito respeito.O recreio era um descanso para os alunos. Depois de tomado o lanche (pão, manteiga, mortadela e uma banana), vinha o brinquedo: pula corda (passa zero) e a roda. O diretor descia e dirigia a brincadeira, fazia com que todas as crianças parti-cipassem da corda e da roda, pulando ou cantando:A moda das tais anquinhas.Essa moda estranguladaBotando o joelho em terra (ajoelhado)
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Toda gente fica pasmada.Mariquinha sacode a saia (e sacudiam)Mariquinha levanta os braços (e levantavam)Mariquinha tem dó de mim (mão no coração)Mariquinha me dá um abraço, e duas meninas dançavam no meio da roda.Esse curso servia para os alunos da Normal fazerem aulas práticas de ensino.O Curso Complementar: era pago. Pagava-se uma taxa de 50 mil réis, em fe-vereiro, na matrícula e no início do segundo semestre de julho, depois dos 20 dias de férias em junho. Essa taxa era paga na Coletoria Estadual, com a apresentação de um 

requerimento selado, assinado com firma reconhecida no Fórum.O Curso Normal: durava 4 anos, idade mínima 14 anos completos, tinha exame de admissão e a taxa de 50 mil réis no início dos semestres.Em 1932 arrebentou a revolução Constitucionalista, em 9 de julho. As aulas foram suspensas. O prédio foi requisitado para abrigar soldados que lutavam em nos-so setor do Estado. Não houve mais aula e os alunos foram aprovados “por média”. No início de 1933 houve uma grande reforma: o curso Complementar foi supri-mido e substituído por 5 anos de Fundamental e o Normal, pelo curso de Formação do professor Primário, com duração de 2 anos.Eu tinha cursado o 1º ano de Complementar e passei a frequentar o 2º ano do curso Fundamental, com 5 anos de duração.Esse curso era básico para a vida e para a preparação dos alunos que seguiriam os estudos em escolas superiores.Por isso ensinavam 14 disciplinas, cada uma com seu professor especializado.Eram elas:1- Português (prof. Euclides de Campos e José do Amaral Wagner)2- Francês (prof. João Ventura Fornos)3- Inglês ( prof. Gastão Pupo)4- Latim ( prof. Raimundo da Luz Cintra)5- Matemática (prof. Afonso Celso Dias)6- Química (prof. Pedro de Canto Junior)
7- Física (prof ª Dinorah César e assistente Hugo Pires)8- História da Civilização (prof ª Durvalina Ferraz)
9- Geografia (prof. Amaro Alves)10- História Natural (prof. José Martins)11- Desenho (prof. Rafael Laurindo Ruy Pavão)12- Música (prof. Alfredo Franklin Mattos)13- Trabalhos Manuais ( profª Izabel Cruz Mafei)14- Educação Física (prof. Azor Araújo e prof ª Maria Banducci)



Memórias da EECA108 Esses professores foram homenageados dando nome às ruas da cidade. Algumas disciplinas eram ministradas em salas-ambiente.Química: num laboratório muito bem equipado com aparelhos, sais e bases para nossas experiências.
Física: com aparelhos (bafômetro, barômetros) no anfiteatro, sob os cuidados e assistência do Sr. Hugo Pires.Trabalhos Manuais: sala do porão, para trabalho com barro e madeira.Desenho: desenhávamos em pranchetas.Música: ao som da “charamela” tocada pelo professor.Educação Física: eram aulas dadas um horário extra. Os alunos eram divididos em turmas: fraca, média e forte, de acordo com o exame feito pelo bafômetro. Usáva-mos uniformes próprios para ginástica - blusa branca, saia azul marinho, calção azul muito franzido na cintura e ia até os joelhos.A Biblioteca bem organizada, muitos volumes e cuidadosamente cuidada pela profª Dona Dilia Ribeiro Pires.
Curso de Formação Profissional do Professor Primário da Escola Normal Oficial de Botucatu .Terminando o Curso Fundamental, ensino básico, começava, então, o ensino 

profissional.
O curso de Formação Profissional do Professor Primário na Escola Normal 

Oficial de Botucatu.Duração de 2 anos, não havia exame de admissão para o curso, continuando o pagamento da taxa nas mesmas condições.As disciplinas eram divididas em sessões:Sessão de Educação formada pelas disciplinas:
Prática de Ensino – (prof. Armando Ognibene)
Pedagogia – (profª Maria Elisa Alves)
Psicologia – (prof. Guaraciaba Trench) Sessão de artes:Música- (prof. Alfredo Franklin de Mattos)
Desenho Pedagógico – (prof. Genaro Lobo)
Trabalhos manuais – (profª Isabel B. Mafei e prof. Adolfo Pinheiro Machado)
Biologia – (prof. Dr. Sebastião de Almeida Pinto)
Sociologia – (prof. Dr. Silvio Galvão)Professores que mais se destacavam:



Centenário da Escola Normal 109No Primário: Cecília Trigo, minha primeira professora, Nísia Pinheiro Machado, tão bonita que foi até Miss Botucatu, e as talentosas Lurdes Vieira, Alaíde Meireles 
e Noêmia Veiga de Barros – amiga, mestra e mãe.No fundamental:

Prof. Wagner: um sabichão, entendia de tudo, orador oficial da cidade e dizia que todo rojão que subia na cidade, ele estava em baixo fazendo o discurso.Prof. Fornos: completo na disciplina e no saber. Nos 30 anos faltou somente 
em uma aula – motivo: esqueceu a gravata. Entrava com um livro na mão e nos dizia 
“Bon Jour – Asseive vu si vuple”. Autor do livro “Mon Guide”, para ensino de francês.

Prof. Gastão: amigo dos alunos. Dirigiu uma greve para a oficialização da Escola em 1933. 
Prof. Cintra: todo dia chamava para leitura o quarteto que sentava na 1ª fila: Pupo (Dulce), Conti (Ina), Dias (Eny), Torres (Lucia). Um dia, após leitura, exclamou: “Lê corretamente, Cícero”.Sr. Celso: amigo querido, só não foi nosso paraninfo porque os moços não o quiseram, sentiam-se muito magoados porque uma vez, por descerem a escadaria ba-tendo o pé, ao chegarem ao último degrau, ouviram, do alto, a ordem do prof. Celso: “Meia volta volver, aqui não é estrebaria, desçam como gente.”Dona Durvalina: uma santa no vestir, no trato, no viver e no amor em Cristo.Sr. Amarinho: chamava os maus alunos de “tan-tans”.Sr. Martins: tudo que aprendi com ele dos reinos animal, vegetal e mineral me ajudaram a resolver palavras cruzadas, na Recreativa.Dona Isabel: muito calma, mas queixava-se porque, como dizia, “Estou pre-gando no deserto”. Dona Maria Banducci: fui sua amiga até o dia em que completou 95 anos e faleceu.Sr. Azor: Judiava das moças. Depois de correrem uns 10 minutos em marcha com passo acelerado, dizia que já estavam chegando a Catedral.
Prof. Mattos: foi o meu terror. Por capricho dele, eu e mais nove alunos ficamos para 2ª época, no penúltimo ano, sujeitas a perder o ano, mas Deus ouviu a nossa oração e ninguém foi reprovado.
Pedretti – José Pedretti foi aluno da escola, como eu, do primário ao Normal. Aposentou-se como Diretor dessa nossa Escola.Avaliação escolar. No primário havia o boletim mensal, com dados registrando o comportamento, faltas e aplicação, com notas até 12 pontos. O boletim mensal era levado para casa, os pais tomavam ciência, assinavam e devolviam.



Memórias da EECA110 No Fundamental e Normal, a avaliação era por meio de sabatina mensal, feita em papel almaço, em “chamada oral”, exercícios caseiros e tese em conjunto.As notas mensais eram publicadas em quadros situados nos corredores.O uniforme era o mesmo para os 3 cursos: blusa branca, saia azul marinho, gravata azul marinho com listra branca, de acordo com a série.Dona Sinharinha Cintra era encarregada da disciplina e do uso correto dos uniformes.No meu tempo foram diretores da Escola, no primário, o prof. Roberto Pascho-alik e, no normal, Arquiticlinio dos Santos, Afonso Celso Dias e o “Pirulito” (esqueci o nome dele). Na escola havia comemorações no dia da Bandeira, da Independência, da Pro-clamação da República, dia das aves, da árvore e formatura.A formatura dos professorandos normalistas era a mais solene. A entrega do diploma era feita no Salão Nobre da escola. Era uma Sessão Solene com a presença do Paraninfo da Turma (o nosso foi o engenheiro Dr. Joaquim Amaral Gurgel, Prefeito da cidade). O orador da turma foi o Milton Mariano. Abrilhantou a reunião o Orfeão da Escola, regido pelo prof. Mattos.Os alunos participavam dos acontecimentos políticos do Brasil e, em algumas ocasiões, faziam comícios pró ou contra. Um deles foi na morte do João Pessoa. O comício começou com discursos em frente à Escola e seguiu em passeata pela Rua Amando, seguindo até a cervejaria do Bacchi. Todos cantavam o hino a João Pessoa. Lá no Norte um herói altaneiroQue da Pátria o amor conquistouFoi um vivo farol que ligeiro Acendeu e depois se apagouJoão Pessoa, João PessoaVive ainda no coração do BrasilEra costume os comícios terminarem na cervejaria do Bacchi, com rodadas de cerveja.Fizemos muitas excursões fora da cidade, mas a principal era organizada pelo prof. Silvio Galvão, para São Paulo, onde visitávamos a Pinacoteca do Estado, Butan-tã, Escola Normal Caetano de Campos, Catedral da Sé, Penitenciária do Carandiru.
Ao meio-dia, o largo da Escola ficava movimentado, era saída da 1ª turma e entrada da 2ª turma. 
Na ponta do jardim (onde está a Prefeitura) havia uma figueira enorme, em cuja sombra, ao meio-dia, se reuniam o sorveteiro com carrinho ou carrocinhas puxadas 

a burro, o pipoqueiro, o piruliteiro, o vendedor de galinho de doce e a figura mais saliente e esperta, vendedora de doces frescos , a velha “Fresca”, que escandalizava 



Centenário da Escola Normal 111a turma com seus gritos e palavrões.Assim passaram os anos.Da turma de 1938, dos 48 formandos, estamos aqui em Botucatu apenas três sobreviventes saudosas, lembrando-nos das colegas: a Augusta Sartori Alves, Jesumina Domene Dal Farra e eu, Ina Conti Silva, vivendo o que a Onélia nos aconselhou, em seus últimos dias de vida.‘ Na bruma do nosso pensamento Se escondem rostos amigos, risos. Alegrias, ansiedades, esperanças, Reúna essas lembranças e guarde-as no coração.Não permita que elas morram. ‘Saudosas, estamos nós falando com o Pedretti.‘ Escola, Bendita Escola,Dá-me tua bençãoQue eleva e que consolaEscola Normal de Botucatu Escola da minha vaidadeEscola do meu orgulhoEscola do meu coraçãoEscola do alto da cidadeComo és sublime Nessa tua austeridade.’ 



Memórias da EECA112 Instituição transformadora e impulsionadora Isaac Bravo NogueiraA Escola Normal, depois IECA e atual EECA, é uma instituição transformadora e impulsionadora. Transformou e impulsionou um menino da roça, de pés no chão e estilingue no pescoço, que falava “caipirês” e que vivia entre vacas, cavalos, porcos, galinhas, passarinhos, mangueiras, goiabeiras, jabuticabeiras, sem sonhos e sem ambição de grandes aprendizagens e aventuras, em um urbano universitário da USP. Aluno de 1948 a 1960



Centenário da Escola Normal 113Os cinco sentidos na EECA Jaqueline Aparecida de Almeida Nesta manhã de céu azul, mais uma vez a bola de vôlei cai para o lado de fora da escola EECA e assim um garoto sobe a grade e grita para que as pessoas na rua arremessem de volta. Esta cena me trouxe tantas outras lembranças e que, ao som de músicas - da época - que escolhemos para tocar em nossa formatura de terceiro colegial, compartilharei este momento. Lembro da escola EECA com todos os meus sentidos: O cheiro de giz de cera que invadia a sala quando nós, alunos da primeira série, 
rabiscávamos as folhas de sulfite e entregávamos as “obras de arte” para a querida professora Maitê ou quando ela usava o mimeógrafo para alguma tarefa. O cheiro do giz riscando o quadro negro também me faz lembrar quantos professores passaram suas lições curriculares e extra-curriculares (de vida) para todos nós. O sabor gostoso da merenda, principalmente às segundas-feiras que, a meu 
ver, tornava até as aulas mais gostosas. Lembro-me, também, da fila na cantina para comprar o famoso pastelão ou os amendoinzinhos cobertos de chocolate. Os sons da EECA também únicos: o sinal tocava, os portões se abriam e todos 
aqueles alunos trazendo seus fichários, cadernos e sono entravam às 7:00 da manhã para suas primeiras aulas. A música tão esperada na hora do recreio invadia as caixas de som do pátio, juntamente com recadinhos de amizade e amor entre uma música e outra. Não posso deixar de lembrar as vozes enérgicas e vigorosas dos inspetores quan-do demorávamos um pouco para voltar do intervalo ou quando, meio escondidinho, resolvíamos dar um passeio pelo porão. Até hoje não entendo o porquê gostávamos tanto de ir àquele porão, ainda bem que isso nos foi permitido quando começamos a 
ter aulas de educação artística em uma das salas que ficava por lá. Faltou um pouco também de silêncio em algumas aulas, recordo tão bem do professor Júlio, professoras Adelaide, Regina, Marcos, Maria Aparecida, Laís, Éder, Carmem Lúcia, Celso, Godinho, Valério, Sílvia, Mirian e tantos outros que tiveram que chamar nossa atenção mais de uma vez. Até o professor Chicão e o Miro tiveram que pedir nossa atenção nas aulas de educação física. Fecho os olhos e ainda vejo as carteiras, onde serviram- algumas vezes- para escondermos as colas da prova ou para nos proteger. Ali era um canto só nosso e só ultrapassava essa barreira quando deixávamos. Vejo ainda meu primeiro amor passando pelos corredores da EECA, vejo a primeira tentativa de passar a bola de vôlei para o outro lado da rede, vejo as me-



Memórias da EECA114rendeiras, os inspetores pelos corredores, a diretora Casadó de quem tínhamos tanto medo. Também fecho os olhos e consigo enxergar um dos piores tombos da minha vida naquele pátio molhado da chuva. 
E, uma última cena, e pra mim a mais significativa, foi ver minha sala da oitava série durante uma aula de português da professora Carmem, olhando para mim em pleno silêncio enquanto eu agradecia a força que eles estavam me dando após a morte da minha mãe. A EECA me trouxe lições e amigos para toda vida. E então, me vem o último sentido, que aqui tem duplo sentido: o “SENTIR”. Pode passar um, dez ou cinquenta anos, não esqueceremos o quanto sentimos dentro daquela escola. Os abraços de chegada e de partida, de amigos ou de professores e funcionários que também se tornaram amigos; os beijos dos casais de namorados, muitas vezes interrompidos pelo sinal ou pelo inspetor, os risos escandalosos e os choros compar-tilhados. Descobrimos tantas coisas ao redor das paredes da EECA, nos descobrimos, sonhamos, crescemos, aprendemos e tornamos a aprender. Sentimos! Como sentimos! E hoje sentimos falta de tudo o que um dia parecia que não ia acabar. E na verdade, não acabou, pois ainda haverá tantas bolas de vôlei caindo para fora daqueles muros. Aluna da EECA até 2004 



Centenário da Escola Normal 115Para sempre... EECA Jenifer de Almeida Donida Lembro-me como se fosse hoje...Ah!!! EECA... Quanta saudade dessa meiga escola...
Foi nos idos de 74... Eu fazia colegial... Os professores...Talvez os melhores que Botucatu já teve, porém, lembro de alguns que marcaram muito minha vida...Foram os Professores Milton de Oliveira, que dava aula de matemática, Jair de Física, O professor Bertoti de química, mas o especial de todos eles, para mim, foi o Mestre Guedelha.Digo especial, porque confesso que nunca gostei das matérias exatas... E, o professor Guedelha, quanta redação nos dava... Quanto nos motivava a escrever... Ele com seu jeito diferenciado de ser, nos dava “dura” para ler, e ler e ler...Então, creio que, por adorar escrever e ler, eu era uma de suas alunas especiais.Redação eu tirava de letra, mas, algo precisa ser explicitado. “Eu fazia redação para mim e para os outros alunos”.Nossa... Como pude fazer isso (?)... Mas, com 15 anos, a gente se acha dono da verdade e do mundo e “tudo pode”.Mas, minha alegria maior foi quando fui contemplada com uma publicação no Jornal “O correio” pelo professor Guedelha.Ele gostava do que eu escrevia e havia mandando publicar minha redação. Foi a maior felicidade que tive!Então, a partir daí foi que percebi que era mesmo o que eu queria... Escrever, escrever e escrever, principalmente poesias.O que posso dizer hoje dessa maravilhosa escola, que outrora se chamava I.E.E.C.A., Instituto de Educação Cardoso de Almeida, que foi ela que me ajudou a dar os primeiros passos na escrita.Foi a escola com seus maravilhosos funcionários... Diretor Serrão, Senhor 

Osman e tantos outros que peço perdão por não os citar, que fizeram parte de minha tão saudosa adolescência...E os amigos da época, até hoje, muitos deles fazem parte de minha vida...O uniforme de Educação Física era impecável e quantos exercícios físicos forçados pela professora Maria e professor Pilan...Na escola nunca existiam drogas, violência... A gente só pensava em ir bonita 
pra flertar os lindos garotos que também nela estudavam...O uniforme era impecável... e não havia aluno que entrasse na escola sem ele.No intervalo, ao som insistente da sirene, descíamos as barulhentas escadas de 
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madeira, sentávamos todos no galão e lá ficávamos no intervalo.

E, no final do mesmo subíamos às pressas, para novamente aprendermos...Como era lindo ouvir o Hino Nacional toda quarta feira...Enquanto cantávamos, Dona Cinyra, olhava-nos de “cima embaixo” para ver se estávamos corretamente arrumados... E, quando não era possível ir de uniforme, era explicada na carteirinha do aluno, a razão... Aliás, a tal carteira era realmente um livrinho, onde ia tudo anotado.Fazíamos amizade com os alunos do La Salle e na saída, era a mistura do azul “IEECA” com o vermelho do “La Salle”...Quantas saudades...
Como eu havia recentemente vindo de Manduri, foi muito gratificante adentrar uma escola de tamanho porte.Na época, tudo o que eu mais queria, era estudar nessa escola. Inclusive, havia “vestibulinho” para ser aluno e eu, passei!Destes três anos que na EECA estudei, só tenho boas lembranças... Foram anos que se pode chamar de “dourados”, pois a escola muito contribuiu para minha formação intelectual e espiritual.Foram anos em que aprendi, cresci e tive sonhos...E, o maior sonho que a escola despertou em mim, foi a vontade de fazer jorna-lismo e, continuar a escrever.Foi então, que nunca mais parei com as letrinhas.Hoje, trago no peito, linda e saudosas lembranças dessa época.Percebo, que num evento na escola, ou ao ouvir  seu nome... voltam às lem-branças dos anos que nela vivi.E, sempre que adentro seu corredor, ou subo as mesmas escadas de madeiras, 

barulhentas por natureza, fico envolvida por uma sensação de alegria, de gosto de café com leite... E, sinto um aroma de merenda, a merenda cheirosa da época... Vejo no piso tão antigo, um brilho do passado, com pegadas das ilustres pessoas que nele pisaram. As enormes janelas brilhantes trazem a minha mente, as pesadas cortinas brancas...As carteiras rústicas... O banheiro tão limpo...O galpão era coberto de sonhos e esperanças...
Nem via o muro tão alto, pois ali era meu lugar e eu amava nele ficar.Foi uma época do saltinho no sapato, que, com ele, queria ser mais mulher que menina...Foi época das trancinhas. A menina mais bonita era a que tinha o cabelo mais comprido...A meia três - quartos... Impecavelmente branca.O brilho nos lábios...O discreto cheiro de alfazema...



Centenário da Escola Normal 117Os sonhos...Quanta saudade hoje sinto!Foi então que quis que o espelho permanecesse intacto... E, para a EECA meus 
filhos foram estudar...Novamente, grandes diretores e professores.... Foi então que tive o prazer de conhecer a Casadó, a Dilce, a professora Carmem, Adelaide... Nossa...foi o passado que no presente volta...Parece que essa escola atrai grandes mestres e educadores.

E o espelho se manteve intacto... Meus filhos também se formaram na EECA.Hoje, trago comigo esse orgulho e felicidade.Quando passo em frente à escola, sinto um cheiro de uniforme limpo, meias impecáveis, Trancinhas recém feitas.Sonhos... Nunca foram desfeitos...Vejo-me então, aguardando o som da sirene... E, já a adentrando, sinto minha adolescência reluzindo mais uma vez...Foram meus melhores anos que nela vivi.Foram os melhores anos de minha vida!



Memórias da EECA118 Minha Escola Jesumina Domene Dal FarraNeste dia 16 de maio quero saudar minha escola centenária.Admirando-a pela janela da alma, abro a porta do tempo para tirar a minha vida estudantil que lá aconteceu. Fincada no ombro da serra e batizada como Escola Normal, minha escola tem a seus pés a cidade dos “bons ares e das boas escolas”.Escola de tradição, de carisma e de nobreza, recebeu, na sua caminhada cen-tenária, diversas denominações, todas elas condensadas em uma única sigla: IECA.Respeitando sua longevidade, hoje, eu me debruço sobre a velha Escola Normal, como aluna que fui.Um dia, a curiosidade aguçada pela vontade de estudar levou-me a desvendar os mistérios daquela grande caixa de segredo que tanto me atraía.Tirei as sandálias da minha ignorância para pisar o chão sagrado daquele san-tuário, onde a chama ardente do saber ardia sem se consumir.Ganhei o hall da entrada onde, divisando a lousa negra com os nomes brancos dos aprovados, lá achei o meu. Como quem ganha na loteria sem comprar bilhete, senti minha alma de menina tímida, invadida pelo orgulho ingênuo de uma conquista.Entrei. Duas escadas laterais eram dois braços fortes a me convidar ao acesso. 
Escolhi o esquerdo, que me ajudou a pisar firme o madeiro dos degraus, levando 
comigo o desafio de uma aventura inesperada.Chegando ao topo, uma grande porta se abriu apontando-me a diretoria, onde o vulto esguio do professor Arquiteclíneo dos Santos me metia medo pela sua seve-ridade de diretor.Logo em seguida, um longo corredor distribuía as salas de aula como contas de um comprido rosário que eu deveria rezar.Entrei na primeira sala e, como inquilino sem pagar aluguel, rezei o primeiro mistério gozoso da minha vitória.As carteiras ainda falam a linguagem da saudade cochichando os segredos que esquecemos nelas, e as lousas dependuradas no passado guardam a sabedoria 
dos famosos mestres que iluminaram almas, delinearam corpos e fizeram o perfil de personagens ilustres a espalhar pelo mundo inteiro a eletricidade dessa luz.Quantas descobertas, quanta sabedoria, quanto sufoco nas sabatinas improvisa-
das e nos exames finais foram o conteúdo desse pequeno espaço que habitei.Penetro agora na área recreativa feminina, com diversas portas que se abrem para as salas de aula, onde uma maior escancarava os lavabos como pias batismais 



Centenário da Escola Normal 119da vaidade feminina.Desse salão de beleza é que nossos cabelos sulcados pelo pente saíam como 
ondas mansas para agitar o mar da tagarelice que inundava o corredor onde flutuavam os barcos das nossas ilusões.Na frente desse mar, janelas rasgadas para o pátio masculino e veladas por venezianas impossibilitavam a visão, a ousadia do alcance, mas as gravatas listradas que denunciavam as séries rompiam essa barreira quando expostas ao vazado da 
veneziana e identificavam o vulto amoroso escondido atrás dela.Sonhos, amores, frustrações, ilusões, desilusões, amizades queridas são espec-tros que povoam aquele corredor da minha escola. Em cada canto uma saudade e em cada saudade uma lágrima pendida dos olhos dos anos.Minha escola também tinha alma que morava no Salão Nobre, a parte festiva da casa: onde ela tocava no teclado dos sons, cantava com a voz do orfeão e declamava os poetas pelos lábios dos alunos artistas.Dos dedos do Professor Matos e de sua batuta, o orfeão era a alma que interpre-tava sucessos clássicos e populares: Recompensa... A Casa Pequenina...O Pinhal...A Cabocla do Sertão...O Baile na Flor...O Primeiro Amor alcançaram aplausos, mas...o Guarani foi o imortal. Seu canto triunfal foi a chave de ouro a fechar a memorável festa da minha formatura. Carlos Gomes teria ressuscitado se tivesse ouvido tão 
magnífica interpretação!

Depois...o baile de gala...as amizades truncadas...fizeram parte da despedida dolorosa.Enquanto nossos vestidos rodados rodopiavam ao som vienense, nossas vidas rodopiavam no redemoinho do tempo que o vento levou, sem saber onde pousar.De repente... tudo sumiu como num toque de mágica, acordando as cinderelas 
do sonho dourado para a realidade, como desafio a enfrentar. Só ficou o sapatinho de cristal brilhando como lembrança de uma mocidade feliz.Eu, que entrei descalça nesse santuário sagrado, saí calçando as botas do bandei-rante Fernão Dias, que encontrou dentro dele a preciosa pedra: a esmeralda do saber.E é essa esmeralda da gratidão que ofereço, hoje, a minha escola aniversariante e centenária.



Memórias da EECA120Escola Normal Dr. Cardoso de Almei-da Joãozinho Thomaz de Almeida “Você sabe o que é uma polyanthea? Para essa ocasião é que existe o pai dos inteligentes (antigamente chamado de pai dos burros), o tal dicionário. Mudaram a designação porque só os inteligentes é que consultam esse livro, já que os burros não o fazem.  Está lá que se trata  de um miscelânea. Quer saber por que coloquei essa palavra (ou palavrão) neste texto?  Porque o Correio de Botucatu, então dirigido por Levy de Almeida, publicou uma polianteia por ocasião da inauguração do prédio da escola Complementar, depois Escola Normal e depois Instituto de Educação. Fotogra-
fias muitas: Altino Arantes Marques, presidente do Estado, Rodrigues Alves, Rubião Junior, Carlos Guimarães, Freitas Vale, Raphael de Moura Campos, Amando de Barros, Paulo de Moraes Barros.  Entre professores cheguei a conhecer João Ventura Fornos, em 1943, pois se aposentou naquele ano.  Agora, aqui entre nós, deveria ser divertido ter aulas de educação física, pois o professor era o Cornélio Pires, famoso humorista 
e contador de causos.  A cidade ficou em polvorosa no dia  30 de novembro, quando aconteceu a formatura da primeira turma da Escola Normal.Pelo decreto nº 14909, de 01/08/1945, a escola de Botucatu passou a denominar--se escola Normal e Colégio Estadual Dr. Cardoso de Almeida, transformando-se em Instituto de Educação Dr. Cardoso de Almeida na década de 1950. Atualmente EE Cardoso de Almeida.  Essa salada de letras é vício de quem tem preguiça de dizer o nome todo. (O preguiçoso só diz pré, pois preguiça é muito para ele!). Deve sig-
nificar Escola Estadual Cardoso de Almeida.  O prédio ainda é o mesmo de 1916, a despeito de inúmeras reformas pelas quais passou.  Deve ser preservado não só por sua importância histórica, mas pelo valor arquitetônico, patrimônio cultural de todos os botucatuenses. Em 5 de maio de 1989, a EEPSG Cardoso de Almeida foi tombada 
pelo CONDEPHAAT (algum leitor comum sabe o que significa essa salada de letras?) Não é sem sentido que tenho alergia por siglas.  Uma pessoa comum porventura sabe que FIOCRUZ é o nome que homenageia o grande médico  Oswaldo Cruz? Tenho raiva de siglas.Em 1920 foi feito um recenseamento do número de crianças no município de Botucatu.  Não me venha com essa história de que estatística é mentirosa!  Aliás, sempre se diz que existem vários tipos de mentirosos: pescador, caçador, político e estatístico.  Só que este último mente com tal classe que a gente quase acredita... Pois 



Centenário da Escola Normal 121como dizia, existiam no município de Botucatu nesse ano de 1920, de 6 a 12 anos, 
5367pessoas.  Sabiam ler: 1330 (23,6%); analfabetos 4 307(76,4%); frequentavam 
escolas  1 627 (28,87 %); não frequentavam escolas 4 010 (71,3 %). O número de analfabetos iria aumentar! Nesse ano a população do município era pouco mais de 33 mil habitantes.  Muita criança! Sem televisão, sem preservativos, sem controle, 
cada família tinha um número enorme de filhos. Camisinha era  aquela roupa que as mães e avós faziam para os recém-nascidos.  

Paulista da cidade de Botucatu, pastor presbiteriano, professor de história e filosofia, 
engenheiro civil, escritor e poeta. Ex-aluno da escola dos cursos Científico e Normal e ex--professor do Curso de Admissão



Memórias da EECA122 O Dom Lúcio e a Escola NormalJoel SpadaroO objetivo dos botucatuenses em geral e dos vilenses em particular era es-tudar na afamada Escola Normal, fundada em 1916. Nosso Bairro teve o Grupo 
Dom Lúcio, funcionando na Chácara Barros, diz-se que a partir de 1937. Grupo era denominada a escola que só oferecia o curso primário (da 1ª à 4ª série do 1° grau). Embora em instalações não muito adequadas, na rua Major Matheus, para onde a escola se mudou, nossa geração teve ali bons momentos de aprendizado, pelas mãos do diretor, prof. Luís Gonzaga Prado, e de professoras do porte de Joana Milanesi 
Rúbio, Sofia Padovani, Zilda Jaqueta Foglia, América Pires Camargo, Zezé Pinheiro Machado, Conceição Schimidt, Nair Maciel, dona Eulina, dona Cacilda, dona Liliana, dona Luizinha (os sobrenomes, com as devidas desculpas pelo uso da memória, só citamos de quem temos boa lembrança) ... Os inspetores de alunos, dona Mariinha e Sebastião tornaram-se inesquecíveis. Também inesquecíveis eram as lancheiras, nas quais levávamos, frequentemente, pão com goiabada-cascão, marmelada, ou mesmo uma banana. Uma paçoquinha, ou doce de batata roxa, abóbora, pé-de-moleque... poderiam complementar os lanches. Tudo era muito simples. Havia uma sopa quente, que comíamos em meio a forte alarido, em ambiente absolutamente espartano.(*) Depois do quarto ano, ia-se para a Escola Normal, não sem antes passar pelo 
exame de admissão, ao final do quinto ano (dispensável para quem obtivesse apro-veitamento imediatamente após o 4° ano). Era um pré-ginasial. O Grupo Dom Lúcio veio para o prédio onde funciona o Fórum Trabalhista (curiosamente, nossa família viveu naquele prédio, antes que virasse escola). Depois de alguns anos, por questão de segurança, a escola teve de ser transferida para o prédio onde está o Hotel Santo 
Antônio e, em seguida, para o prédio do Gomes Pinheiro, onde, em 1950, fizemos o quarto ano primário. O Gomes Pinheiro funcionou no prédio do Hotel Santo Antônio, 
na confluência das avenidas Floriano Peixoto e Paula Vieira, até o término da cons-trução, na Avenida Santana, que sedia hoje a Diretoria de Ensino. 

Após essas idas e vindas, o prédio definitivo do Dom Lúcio foi entregue ao alunado, em 1956, nos altos da rua Major Matheus, onde a EE “Dom Lúcio Antunes de Sousa” continua prestando seus relevantes serviços ao alunado botucatuense, com maior abrangência de conhecimento, oferecendo os ensinos fundamental e médio. Por 
uma questão de fidelidade afetiva, para nós será sempre o Dom Lúcio, que, por seu 
significado, dispensa as siglas criadas pela burocracia administrativa. Nós participamos de mudanças de prédios, até chegarmos ao Grupo Modelo, da profª. Ruth Mariano, em 1951; este grupo funcionava em nosso maior e mais fa-



Centenário da Escola Normal 123moso educandário público. Outra forma de chegar à Escola Normal era fazendo curso preparatório com o prof. Renato, na rua Curuzu. Durante dez anos, na Escola Normal, que depois virou IECA e, agora, EE “Car-doso de Almeida”, pudemos testemunhar uma forma correta de ensino: gratuito, pujante 
e eficiente. Não era raro alunos que não conseguiam acompanhar o nível da escola se transferirem para o Colégio Arquidiocesano ou o Santa Marcelina, que ofereciam, repetimos, internato de abrangência regional e ensino também de boa qualidade. (*) Nota: as carteiras duplas (sempre com dois alunos) tinham tinteiro de vidro, embutido em sua parte superior. Isto nos obrigava a escrever com canetas toscas de madeira, com pena (de aço) removível. Algumas “artes” eram realizadas com bolinhas de papel, embebidas em tinta preta. Caneta tinteiro, para nós, era impensável, como era impensável que estudantes pudessem, um dia, atear fogo em pessoa que dormia em banco de praça. As molecagens, na vida escolar da época referida, não contem-plavam vandalismo, violência ou o temível instinto assassino que, pasmos, pudemos ver recentemente. Uma mudança dramática! A escola pública tinha o respeito de alunos e pais. Seus professores deixaram bela história de competência na formação de recursos humanos para o país. Lembro--me do diretor, Adolfo Pinheiro Machado. Homem de poucas palavras, disciplinador, mas justo e correto. Por isso, era temido e respeitado por alunos e professores. Estes, como o diretor de escola pública, tinham grande prestígio junto à comunidade, sendo referência de sucesso. Os mestres do sexo masculino trabalhavam de terno e gravata, enquanto as mestras, muito bem arrumadas, usavam vestidos sóbrios ou tailleurs, com botões à esquerda e as casas à direita, coisa característica do sexo feminino, à época. Os alunos tinham uniforme típico. As moças usavam saia godê azul e blusa 
branca com estrelinhas na gola, para identificar a série. De 1ª a 4ª para o ginásio e 
1ª a 3ª para os cursos Normal, Científico ou Clássico. A mulher só veio a usar calça comprida nos anos sessenta, mas não de pronto na escola. Os mancebos ginasianos usavam calça (com friso azul-marinho, ao longo das pernas) e jaqueta de brim cáqui (fechada com botões pretos em estilo militar), e batina preta com sola de pneu. As 
estrelinhas azuis ficavam, parece-me, na manga esquerda da jaqueta, quase junto ao 
ombro. Para o Normal e o Científico, exigiam-se paletó e gravata. Essas indumentá-rias davam ar solene ao estabelecimento, modulando o comportamento dos alunos. Na época, fazia-se a separação de alunos, por sexo, nas classes. Havia salas para homens e para mulheres. Algumas classes mistas podiam ser vistas. No Normal 
e Científico não ocorria essa separação. Fato marcante era o “paralelo 38”, como chamávamos a linha que ia da sala de trabalhos manuais ao bar do Ganzelli. Essa linha dividia o pátio ao meio. Metade dos homens, metade das mulheres, durante o 



Memórias da EECA124recreio. Muitas paqueras eram desenvolvidas ao longo da faixa demarcatória, que 
não bloqueava o olhar atento e o flerte, só os excessos. Shirley Lessa e Alaíde, por exemplo, começaram a namorar ali, casaram-se e constituíram família. Os funcionários mantinham a ordem, com enérgica discrição. Das “meninas” cuidavam as sras. Joaquina (tia Quina), Lina e Ercília. A tarefa de cuidar dos “me-
ninos” ficava por conta dos funcionários Pedro Frederico, Alvarenga, Romeu, João Winckler, Wilson, Paoletti, Messias e o porteiro Antoninho, com seu inseparável sino. A secretaria da escola era muito organizada, tendo a comandá-la Judith Mon-teferrante, Waldy Danziatto e Edmundo Silveira. Na área de direção, o prof. Adolfo contava com pessoas como Ruth Mariano (vice-diretora), Agostinho Minicucci (orientador educacional). José Pedretti Neto substituiu-o. Dona Ieda, esposa do prof. Adolfo, e dona Nair Pires de Campos eram inspetoras. Havia profundo respeito por esses educadores, que sabiam cobrar dos alunos o aprendizado, e dos professores o bom ensino, marca da instituição. Com todo esse cenário desenhado à nossa volta, havia o curriculum a ser vencido. Matemática, bicho papão, era ensinada por Gustavo Campos e Cid Guelli, sendo este o mestre de todos. Sua capacidade didática e seu conhecimento foram responsáveis pela formação de inúmeros engenheiros, físicos e outros professores de matemática, que ele preparava para concursos públicos, arduamente disputados. Citem-se como exemplos Omar Rufaiel, Moacir e Pedro Godinho e Mílton de Oliveira. Sua fama ganhou fronteiras, a ponto de ser convidado para ser professor e sócio do Anglo--Latino, de São Paulo. Botucatu perdeu um grande mestre, mas o alunado do país se 
beneficiou. Parêntese: o Ildefonso do Carmo, o Covre e o Sídnei Cavalante, donos do Curso Universitário, em São Paulo, e o Fontana, ligado ao Anglo, também da capital, foram “crias” do prof. Cid. Estudávamos Latim com a profª. Eli e o padre Caetano. Português, outra ma-téria fundamental, era de responsabilidade do prof. Guedelha, que também ensinava 
Espanhol, e de outro grande mestre: Paulo Vieira. Sua figura franzina escondia uma enorme força de caráter e um amplo conhecimento da língua ‘mater’. Sabia cobrar dos alunos, de maneira formativa, o hábito da leitura, o desenvolvimento da linguagem e o espírito crítico. Fazia-nos ler o suplemento literário do “Estadão”, aos domingos, para debates na segunda feira; preocupava-se, ainda, com o ensino de oratória. Dei-xou padrões e chaves de raciocínio linguísticos, que jamais se apagaram. Por trás da redação deste livro há, com certeza, um dedo dele. História vinha pelas mãos dos professores Queirós, Pedro Albero, Cleusa Z. 
Zacharias e Pedretti, sendo este último grande didata e literato. Francês, língua sofis-ticada, contava com os mestres Julieta e Mattos (Monsieur). Tudo era de bom nível. 
Inglês, hoje a língua oficial da humanidade, tinha nas profas. Emma e Carminha duas 



Centenário da Escola Normal 125competentes difusoras de conhecimento. 
Geografia era ensinada pela profª. Anita, muito jovem, curvilínea e atraente; todos prestavam muita atenção nela (e na matéria, claro!), durante suas aulas. Flávio Lobo era o mestre do desenho. Abro, agora, espaço para uma das marcas da Escola Normal: o ensino de música e canto orfeônico. O prof. Aécio Salvador lecionava essa matéria com muita com-petência, sempre ao lado de sua pianola ou do piano do Salão Nobre. Toda a mística 

que havia em torno da Escola ganhava aura de encanto, quando o anfiteatro central lotava para ouvir o Hino da Escola Normal, cantado pelo coral. A “meiga escola na grande Via Láctea” deixava nos alunos um sentimento forte, por meio da música e da poesia. Um detalhe: a matéria valia para nota. As aulas de Química eram ministradas por um misto de professor e artista: o prof. Pacheco. Suas aulas eram encantadoras, tendo em vista sua grande capacidade didática e seu espírito crítico: “O Homem pode não ter vindo do macaco, mas está indo para o burro. Já está deixando abertura no paletó para sair o rabo; as mulheres já estão usando corte de cabelo, tipo rabo de cavalo”. Vê-se que suas observações 
tinham o dom de provocar reflexão, face às brutalidades que se verificam no dia a dia. Física, outra matéria complicada, era ministrada por dois jovens ex-alunos da 
Escola Normal: Pedro Luchiari e Dagoberto Pacheco, filho do prof. Pacheco e de sua esposa e assistente técnica, Mariazinha. A senhora Aparecida Câmara era a assistente técnica de Física. 

História Natural (hoje Biologia) tinha no prof. João Marques uma figura notável, por sua didática, seus trocadilhos e brincadeiras saudáveis: “os alunos desciam pela 
tua amando”; na feira, pedia “Musa paradisíaca, sem Drozófila melanogaster”. Seu assistente (preparador) era o sr. Francisco Passarinho (seu Chico Piupiu). A profa. Durvalina e o prof. Camilo também lecionavam essa matéria. Trabalhos Manuais se constituíam em disciplina de interesse prático, tendo como professores Sílvio Tiosso, José Sartori e Vitória Françoso Arantes. As aulas 
de educação física ficavam a cargo dos professores Alcino, Fernão, Mané e Maria Santucci. A década de 50 foi de efervescência esportiva. Botucatu tinha destacada participação nos Jogos Abertos da Alta Sorocabana. Daí o enorme interesse pelas aulas de educação física. 

Na área de magistério, pontificavam professores, tais como Jair Conti (sociolo-gia), Eni Dias Amaral e Elza Pereira Cunto (psicologia), Antônio de Moura Barbosa (desenho e pintura), Durvalina Silva (anatomia e biologia educacional), Luís C. A. Pacheco (física-química). Com essa respeitável grade curricular, aos alunos cabia estudar e passar de ano. Quem não soubesse, repetia a série uma vez; na segunda bomba, havia o jubilamento. A procura pela escola pública era intensa, por sua qua-lidade e gratuidade. 



Memórias da EECA126 A Escola Normal simbolizou os valores do ensino público dessa época, deixando marcas de profundo respeito e saudade, em milhares de alunos que por ali passaram e se envolveram com aquela casa do saber. A reforma-restauração devolve a majestade que a Escola sempre ostentou. A propósito, publicamos matéria sobre a obra, no jornal “A Cidade”, em 1994. Escola Normal RevisitadaPor todos os ângulos que se queira analisar, a iniciativa de reunir ex-alunos, professores e funcionários da “Meiga Escola” foi extraordinária. Devemos, de início, registrar a data do evento: 24 de setembro de 1994. O motivo: apresentar a todos a 
nova configuração da área restaurada. Quem frequentou aqueles bancos escolares por certo se lembrará da sala de trabalhos manuais e sua entrada lateral. O prof. Tiosso, titular dessa disciplina, estava na festa, como marco de um tempo. Aquela área passou por completa reformulação, ganhando cerca de 1.800 metros quadrados. Por meio de rebaixamento do piso original, conseguiu-se montar, no velho porão, pouco utilizado, conjunto de galerias, sendo estas ladeadas por arcos e espaço central que se encaixa na antiga sala de aula. Esta transformou-se em pequeno museu, onde estão documentos, bandeiras, a pianola do prof. Aécio, móveis, fotos de diferen-tes fases da Escola, com seus alunos, professores, funcionários e cenas de formatura. Alguns números do jornal “O Grêmio”, de 1960, ano em que terminamos o 
curso científico, estão lá, como um cordão umbilical que não se cortará. O Toninho Vasconcelos e o Quico Moura Campos, respectivamente diretor de redação e cola-borador do jornal, folheavam-nos com incontida emoção. Um relance, as cortinas de trinta e quatro anos se abriram, para um belo reencontro. As sólidas paredes que sustentam a Escola encaixam-se no novo ambiente, que contém laboratório, cozinha, banheiros, refeitório, etc. Esse novo ambiente, com suas galerias, sem medo de errar, poderá ser o melhor espaço cultural de Botucatu. Como lembrança, considerando que nosso país não prima pelo registro de even-tos e fatores que os produziram, devemos dizer que, a rigor, a festa do dia 24 foi o coroamento de um processo que se iniciou em 1991, quando o secretário de educação do governo Fleury, jornalista Fernando Moraes, sensibilizou-se com a solicitação dos agentes políticos locais, diretor, professores, alunos e ex-alunos da Escola, viabilizando a restauração do educandário, que havia sido tombado pelo patrimônio histórico do Estado de São Paulo, no governo Montoro. Após este adendo, voltemos à memorável reunião. Os professores Alcino Pele-grini e Fernão Campos Leite certamente perdoaram a “agressão” sofrida pela quadra, onde ministravam suas aulas, ao serem construídas salas de aula sobre ela. A causa 
era justa: a beleza do todo justificava a feiúra temporária das partes. Em seus olhos percebia-se o brilho do orgulho. Que dizer do prof. Tiosso, que viu sua antiga sala de 



Centenário da Escola Normal 127aula transformar-se no miolo de uma obra grandiosa? Foi contagiante ver a alegria de antigos professores, como Jair Conti, Anita Vi-centini, e ex-alunos que vieram em grupo, como os irmãos Covre, Sacomani, Sartori ... Logo na entrada da Escola, no topo da escada, já ocorreu um fato curioso. Como se fosse seu pai, em noite de gala, a receber convidados da Escola que dirigia, via-se o 
ex-aluno Régis Pinheiro Machado, filho do diretor Adolfo Pinheiro Machado. A emo-ção já começou a se instalar, num crescendo. Passamos pelas salas de aula, e ecos de vozes podiam ser ouvidos, ao simples apelo da imaginação: Guelli, Pacheco, Vieira ... Ao descermos até a nova área, um impacto se fez sentir. Música de boa qualidade, iluminação agradável, gente amiga e histórias, muitas histórias. Os abraços apertados selavam fortes ligações do passado, mas apontavam em direção ao futuro, considerando que a obra e o momento concorriam para a sensação de resgate de um tesouro, cujo brilho intenso serviria de farol para as novas gerações, cujos representantes estavam ali, contagiados com aquela manifestação espontânea de amor à “Meiga Escola”. “Até mesmo uma rocha insensível” se emocionaria, ao ver dezenas de pessoas entoarem o hino, em uníssono, sem ensaio, sob a regência da ex-aluna Arlete Bravo Nogueira. Alguns cantavam de memória. Todos traídos pelos olhos marejados. O inspirado texto de José Pedretti Netto, lido com emoção, foi o coroamento de um instante mágico. Aos jovens cabe a perpetuação das imagens daquela noite. Soubemos pelo diretor, José Luís Miranda, que eles tiveram participação importante no evento, jun-tamente com a comissão organizadora. Revelação muito auspiciosa. Alguns colegas foram até o pátio externo, à procura do “paralelo 38”, linha que dividia, em tempos idos, os lados masculino e feminino, na hora do recreio. A faixa era 
preta. Sugeriu-se ao diretor que a refizesse, em nome da memória do estabelecimento. Seria apenas um marco histórico. Talvez um plebiscito resolva a questão. No próximo ano, haverá outra festa, mais ampla, quando se comemorará a entrega do prédio, após longo e meticuloso processo de restauração. Pode-se prever, facilmente, nova carga de gostosas emoções, em torno de uma meiga e revigorada Escola. Parabéns a todos. (Jornal “A Cidade”, 1994)Quando se fala de nossa Escola Normal, naturalmente surgem nomes de grandes mestres. Um deles, professor Pacheco, ao falecer, inspirou-nos a matéria seguinte. Exemplo de Pai, Exemplo de Mestre

Lendo publicação recente, senti o reconhecimento de um filho a um pai, que 
tinha dificuldade para andar, mas era dono de imensa capacidade de orientar e amar, 
por seu exemplo dignificante de retidão e grandeza espiritual. Esse mesmo homem, 
que tinha dificuldade para andar, mas não reclamava nunca e não pedia nada, foi meu professor e amigo. Nos bancos da sua querida “Escola Normal”, jovem aluno, aprendi a admirá-lo. 
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Sua figura singular tinha lampejos de seriedade pétrea, alternados com momentos de 
humor fino e irônico. Na difícil arte de ensinar, era mestre. Quando necessário, rodo-piava na dança da didática, colocando seus admirados espectadores no compasso de sua música. Tornou-se, por isso, um mito. Como era gostoso aprender com ele. Era imprevisível, drástico, duro; ao mesmo tempo, conseguia ser afetuoso, simpático e cordial. Ácidos, bases, sais, água, amor, dignidade, honestidade - tudo nele se confundia e se entrelaçava para dar forma a um verdadeiro mestre, que tinha predileção pelo ensino de química. São passados quinze anos desde nossos contatos de aluno e professor. Hoje, exercendo a carreira docente, sentimos o quanto é difícil ser, ao mesmo tempo, amigo, professor, justo e, fundamentalmente, bom didata. Essas coisas ele resumia numa palavra, numa atitude ou simplesmente num olhar. Tinha, também, o dom de tratar de assuntos delicados, com extrema habilidade. Quando se dispunha a falar do “tempo da palmatória e dos grãos de milho”, fazia-o com tamanha sabedoria e objetividade que, ao contrário de impor o medo e a angústia pelas tarefas não cum-pridas, incutia no aluno a necessidade do aprendizado, sem imposições ou castigos. 

Sua figura carismática mostrava, sem que ele precisasse insistir nisso, que os sacrifícios aos quais os alunos teriam de se submeter para aprender, eram, sem dúvida, menores do que ele fazia para ensiná-los. Por estas razões, e por uma coerência às vezes rude, ensinava também a viver. A personalidade do educador sério transformava-se frequentemente, para dar 
lugar à figura do notável contador de “passagens hilariantes”. “Não é mesmo, Maria-zinha?” A pergunta era comum, ao término de suas histórias, muitas vezes fantasiosas, mas cuja narrativa ele saboreava. Por outro lado, contavam-se a seu respeito várias histórias. Quase todas envol-viam seu famoso cavalo “Propano” e peripécias com alunos não muito estudiosos: Propano foi roubado, Propano está doente, professor Pacheco impedido de fazer exa-me, etc. Todos esses fatos curiosos marcaram sua passagem pelo maior educandário de nossa cidade. Saliente-se que, em todas as referências que se faziam à sua pessoa, 
pairava no ar a sensação de respeito e admiração que sua figura inspirava. Foi um exemplo de vida, nesta mesma vida que lhe foi tão dura ao limitar-lhe 
a locomoção. Tinha dificuldades para andar, mas a quantos não amparou, vendo-os engatinhar, fazendo-os caminhar e soltando-os seguros para seus caminhos! Além de suas qualidades de emérito didata e talentoso brincalhão, cumpre res-saltar sua maneira aguda de observar os rumos do Homem. Quantas vezes chamou a atenção para o desapego do jovem aos livros e às tradições, com seu célebre e jocoso pensamento: “o homem talvez não tenha vindo do macaco, mas, certamente, está caminhando para o burro. Quando cair de quatro, não mais se levantará”. Por outro lado, em muitas oportunidades, mostrou-se preocupado com o avanço da tecnologia, 



Centenário da Escola Normal 129alertando para o perigo da desvalorização do Homem, em função da máquina. Chamava também a atenção para as possíveis consequências do uso indevido das conquistas ininterruptas nos campos da indústria e das ciências, com especial enfoque à malig-nidade potencial do domínio da energia nuclear. Admirava-lhe a coragem, a força de vontade e a dedicação à família. Hoje, certamente mais vivido, admiro-lhe a introspecção e a convicção de que sua força de espírito deveria superar a fraqueza das pernas. A estes nossos tempos, quando a tecnologia propicia maneiras fantásticas de locomoção, reverencio a memória desse 
homem, que tinha dificuldade para andar, mas cujo espírito e força interior caminhavam 
céleres no entendimento das criaturas e na procura de condutas que as dignificassem. 
Resta-nos, finalmente, lamentar que, na época de nosso maior relacionamento, não fôssemos mais maduros, para entendê-lo melhor e poder, por isso, propagar mais intensamente seu exemplo. Ao professor Pacheco, uma homenagem póstuma de quem se dispôs a dizer aquilo que muitos, como eu, seus alunos, pensaram e pensam a respeito de sua inve-
jável figura humana. 

(Jornal “A Gazeta de Botucatu”, 07/07/76) 
O professor Aécio de Sousa Salvador, como já dissemos, foi outra figura mar-cante em nossa vida de estudante da “meiga” Escola Normal. Por ocasião de seu passamento escrevemos matéria, em jornal local, que reproduzimos a seguir: Ao EditorPrezado Senhor: Qualquer perda de vida humana deve ser lamentada. Quando o ente que se vai é professor e grande amigo, a dor é grande e toca fundo. Quem não se lembra do professor Aécio de Sousa Salvador, compositor, arranjador, pianista, professor de música e canto orfeônico da Escola Normal? Conheci-o, ainda na 1ª série ginasial. Nessa época, música era ensinada em níveis comparáveis às outras matérias e valia para nota. Bons tempos! O prof. Aécio conseguia ser austero e doce, ao mesmo tempo. Estas qualidades, 

raras, fizeram dele referência de conduta a ser imitada. É impossível dissociá-lo da Escola Normal e seus símbolos: um deles é o Hino que ele ensinou gerações a cantar. Ao prof. Aécio, por sua batuta, poderíamos seguramente dizer: “até mesmo uma rocha insensível, tu transformavas em bom coração”. Membro da Academia Botucatuense de Letras, continuou seu trabalho na área educativo-cultural, após sua aposentadoria do magistério, como literato, arranjador 
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e instrumentista. Sua figura esguia, de cabeça branca, foi vista, constantemente, nos acontecimentos importantes de nossa cidade. É curioso que, nele, gravata borboleta 
não ficava estranho. Sua estampa era solene! Vale a pena registrar sua passagem por nossa Orquestra Sinfônica Municipal. Humilde, pontual e competente, muito ajudou na formação e no desenvolvimento de nossa Orquestra. Seu Cello silenciou, mas o exemplo do vigor de seus 84 anos, por 
certo, ficará. Encerraremos este artigo-homenagem, salientando seu exemplo de marido e pai dedicado. Foi também amigo de todos e rigorosamente correto em suas ações como 
homem e professor. À esposa, filhas, genros e netos fica o conforto de ter convivido com um grande exemplo de cidadão útil, honrado e ilustre. Do amigo e prefeito, Joel Spadaro



Centenário da Escola Normal 131Na grande Via Láctea José Angelo Potiens No princípio, eu a via como uma imensa nebulosa. Atraente e cheia de misté-rios para o ainda menino de 12 anos. Um desses enigmas era o curso ginasial, que ela abrigava nas espirais de seu encanto e no qual esperava entrar. A nave que a ele 
me conduziria chamava-se exame de admissão. Naquele dia de final de 1953, subi as escadarias que levavam ao céu, cujo nome era Escola Normal, junto com meu pai Bruno Potiens. Precisava saber se havia passado naquela prova de pilotagem. A lista 
dos aprovados estava fixada do lado direito da porta de entrada da nebulosa.Lá estava meu nome. Começava ali a viagem a bordo de um corpo celeste que logo me descortinaria um mundo novo. E então, com o transcorrer dos dias, a nebu-losa transformou-se em Via Láctea. Que ilumina o caminho do bem, como canta o hino entoado por gerações de aprendizes de cosmonautas do saber que sonham em conquistar seus lugares na Terra. No meu assento dentro da galáxia, já não me sentia um garotinho de grupo escolar. O uniforme da época - calça e paletó cáquis, camisa branca e botina - me dava ares de mocinho. Os botões pretos do paletó tinham o emblema da República, parecia coisa de Exército. A estrelinha azul bordada no braço esquerdo, indicando que estava no primeiro ano ginasial, me punha nas nuvens. Estava em 1954 na 1ª série B. Já não precisava carregar a gasta bolsa de couro que me acompanhara por todo o primário. O bacana era andar com livros e cadernos na mão. Em vez de uma professora, como no grupo, havia um professor para cada matéria. E havia novidades: Francês, Latim, Desenho, Música, Trabalhos Manuais, Educação Física, disciplinas que nunca conhecera antes.   Naveguei por esse espaço verdadeiramente interestelar e só fui abalroado por um meteorito no segundo ano, quando me tornei aluno repetente. Dali até a última 
série ginasial, concluída em 1958, fiz o percurso sideral como se estivesse montado em 
um foguete. E passei, no ano seguinte, para o colegial, então chamado de Científico.Sonhando mais e realizando menos, tive baixo rendimento no primeiro ano do novo curso. Minha preocupação, nessa época, fora ir ao cinema e passear na Rua Amando, era com a política. Em nível nacional e depois também dentro da escola. 
Foi assim que, em 1959, me fiz candidato a presidente do grêmio do IECA, sigla pela qual a Normal também atendia a quem a procurava.Fundei um partido, o REI - Reunião dos Estudantes do Instituto. Fiz umas cha-madas assim: “O Rei vem aí”, “O que será o Rei?”. E um texto, pintado a cal perto do busto do Duque de Caxias, ao lado da escola, onde a palavra Rei foi escrita em 



Memórias da EECA132todas as línguas em que sabia escrevê-la: Rei, Rex, Roi, King. Um show de poliglota. 
A desculpa para tal pretensão é que eu tinha 17 anos.Em seguida, outras agremiações uniram-se ao REI, formando a Coligação REI--CEN-UGE-PEG-PPE. A CEN - Coligação dos Estudantes da Normal, a UGE - União Ginasial de Estudantes e o PEG - Partido dos Estudantes do Ginásio existiam desde um pleito anterior. O PEP - Partido Estudantil Progressista foi criado na ocasião. Fui procurar seus dirigentes e pedi-lhes apoio, que me foi dado. 

Uma das minhas metas era filiar o grêmio à UBES - União Brasileira dos Es-tudantes Secundários. Muitos que me ouviam diziam que não deveria fazer isso, pois a UBES era comunista. Eu não queria saber. Se eleito, estaríamos nessa entidade. Surgiu uma chapa adversária. Chamaram-na de OLE - Organização Liberal Estudantil. Não me lembro dos números de votos obtidos pela minha e por essa outra. À noite, ouvi na Rádio Emissora os resultados. Eu tinha perdido. Mas a iniciativa de 
provocar uma eleição havia, afinal, dado certo. Democracia poderia ser outro nome para a meiga escola.Em 1960, como repetente do primeiro colegial, entrei para a fanfarra. Na escolha dos instrumentos, que eram guardados no porão, coube a mim um repique. Não sabia tocá-lo. Nos ensaios, contudo, deu para disfarçar minha pouca habilidade. Como podia levar o repique para casa, devo ter infernizado os ouvidos de meus pais e de minha irmã. Dentro da escola, a única matéria que me falava mais de perto era, possivelmente, História. Nem Português, com todas suas regras e morfologias, me seduzia. Só era bom em redação. Conquistei uma nota dez, dada pelo rigoroso Paulo Vieira. Pode ter sido, pelo que rezava a lenda, a primeira nota máxima atribuída pelo professor Paulinho a um trabalho desse tipo.  Ah, professores! Não ouso citar todos, pois é grande o risco de deixar de co-locar algum na constelação de minha memória. Igual cuidado tenho ao não nomear 
funcionários e colegas que comigo fizeram a grande jornada pelas estrelas. 

No fim de 1960, embora tivesse passado em todas as disciplinas, peguei segunda época em Matemática. Esta não me entrava na cabeça. Além do mais, uma preguiça enorme me dominava toda vez que procurava entender os logaritmos, senos e cossenos.   Deixando sempre para depois o mergulho na matéria de que dependia minha continuidade na escola, nem na véspera das provas me animei a pegar o livro e o ca-derno. Apatia ou irresponsabilidade ou as duas coisas juntas, não sei o que acontecia comigo. Claro que não passei nos exames, realizados no início de 1961. Eu estava fora do IECA. Ejetado da nave-mãe. Tive de buscar um novo abrigo, um exílio estudantil longe da órbita do planeta Normal. Cursei, então, o antigo Clássico, na vizinha São Manuel.  Depois, continuando a odisseia pelo espaço da vida, cresci, casei, tive duas 
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filhas. Virei publicitário em São Paulo e, há quem diga, escritor.  Quando vou a Botucatu e passo diante da centenária minha escola, faço um retorno no tempo. Não estou mais a bordo dessa gigantesca cápsula cósmica, hoje 
denominada EECA. Mas posso afirmar que sinto correr em meus neurônios e em minhas veias o rio luminoso, que nasce e jorra do centro e do coração dessa grande Via Láctea. 



Memórias da EECA134 Escola Normal de Botucatu José Antônio Maryssael de CamposEscola Normal de Botucatu Desde 16 de maio de 1911Atual Escola Estadual Cardoso de Almeida-EECAHavia uma Escola Meiga no meio do caminhoNo meio do meu caminho encontrei essa EscolaDepois, só houve caminho porque houve a Meiga EscolaEntre a velha Escola Normal da minha meninice e a EECA de hoje, rolaram já sete décadas. E tem sido para mim uma honra e um privilégio acompanhá-la nestes últimos longos setenta anos, dela haurindo “luz e saber”.Vivi na Escola, vivi a Escola, primeiro como aluno e, depois, até vivi da Escola, como professor.Sou-lhe muito grato.Além de fazer e ganhar muitos amigos queridos que, até hoje, frequentam meus dias, na Escola encontrei funcionários e professores, principalmente professores, 
extremamente dedicados e extremamente competentes, a quem fiquei devendo muito e continuo devendo.Obrigado, outra vez.Em 1943, só em 43, no Brasil todo, nós os ginasianos, embora aprovados na quarta série, para podermos ser tidos e havidos como já tendo concluído o ginásio, 
tivemos de passar por um verdadeiro crivo, ou pente fino, o chamado exame de “li-cença ginasial”, em que nos foram cobrados os currículos de todas as disciplinas e todas as séries, da primeira à quarta.Por isso cada turma de concluintes desse ano de 1943, inclusive naturalmente a nossa de Botucatu, foi chamada de “licenciandos ginasiais”, galardão que ostentamos com orgulho. Honra-me sobremodo o ter pertencido a ela.E agora, graças aos meus bons fados, neste maio de 2011, tenho a imensa satis-fação de vir cumprimentar e parabenizar a Meiga Escola pelo seu primeiro centenário, fazendo votos para que muitos outros venham ainda e que a vetusta, tradicional, afa-mada e já centenária Alma Mater continue onde sempre tem estado, como um marco indelével de referência na história da educação brasileira.Ergo-lhe, por isso, por tudo isso, a minha taça e deixo, aos seus pés, velha, 
querida e Meiga ESCOLA, muitas flores e também um beijo grande, aquecido por pedacinhos do meu coração.



Centenário da Escola Normal 135IEECA : Sonho e Realidade José Celso Soares Vieira “O tempo é a minha matéria”, eternizou Carlos Drummond de Andrade. Em verdade, o tempo passa sorrateiro e nos conduz vida afora. Envelhecer as criaturas é, talvez, uma de suas principais façanhas. Para onde vamos? Ele nos leva ou simples-mente passamos a seu redor? Presumimos, em nossas fantasias e crenças, tentativas de duvidosas e insatisfatórias respostas, dadas por nós mesmos. Isso somente nos espelha a fragilidade do viver e as tormentas das embaralhadas cartas da vida. Con-tudo, se impotentes lhe perdemos a perenidade da existência, alguma coisa ele não pode tirar-nos: as lembranças e saudades. 
Neste centenário do “IEECA”( sic), vêm-me à memória – ainda a tenho! – muitos dos momentos vividos por mim ali. Recordações que marcaram minha longa passagem por essa escola onde se cultivou a disciplina, como princípio de ordem e o exercício de uma educação séria, fundamento de crescimento cultural e formação de 

cidadania. Os obstáculos dos exames – termo da época – e provas exigiam excesso de entrega ao estudo e, galgá-los, eram símbolos de gostosas vitórias. Não ultrapassá-
-los significava a frustração da derrota após uma maratona de desafios e incertezas. A linguagem poética de Gonçalves Dias transcende, com maestria, minha prosa: 
“Não chores, meu filho; / Não chores, que a vida/ É luta renhida: / Viver é lutar./ A vida é combate, / Que os fracos abate, / Que os fortes, os bravos, / Só pode exaltar”. ( Canção do Tamoio) 

Egresso do Ginásio Diocesano – hoje, La Salle – desafiei-me em estudar no IEECA e fui derrotado por duas seguidas vezes. Nos exames para admissão ao Curso de Formação de Professores Primários, tirei nota 8,0 em português, mas fracassei em matemática com um vergonhoso 2,5. Era necessário o mínimo de 5,0. A segunda 
derrota, no mesmo ano, foi no curso científico, atual colegial. As aulas (obrigatório 
o uso de paletó) eram à tarde e tínhamos como disciplinas: português – literatura, 
gramática e redação – francês, inglês e espanhol, entre as línguas; história e geografia, entre as humanas; matemática, física, química e biologia, entre as exatas, além de 
desenho, religião – facultativa para os alunos – e outras que já deletei. Era uma dureza. Professores exigentes, provas difíceis, tudo um tormento, especialmente para quem vinha de fora. Minha sala começou com aproximadamente 54 alunos e terminou no 
final do ano com 22, dentre os quais, somente 12 foram aprovados para a segunda 
série. Entretanto, os que concluíam o científico nessa escola furavam o bloqueio dos vestibulares mais disputados de São Paulo e entravam nas melhores faculdades da USP; boa porção, sem cursinho. Era um orgulho. 



Memórias da EECA136 Um dia, porém, retornei e completei o Curso de Formação de Professores Primários, cujo diploma me abriu as portas para o magistério, primário, a princípio, 
durante dezoito anos e secundário, após desafiante concurso de português, na rede estadual. Nem sequer sonhava em ser professor dessa tradicional escola; no entanto, um dia subi as encantadas escadarias frontais da “meiga escola” e tive a inefável honra da docência em português. O prédio da tão sublime escola está ali, no mesmo lugar onde nossos antepas-sados, com visão do futuro, o construíram e o inauguraram, nos idos anos de 1916. Circundado pelo “Cardosinho”, Prefeitura Municipal, catedral, BTC e belos jardins, 
mantém-se altaneiro – diria, majestoso – e até hoje abriga com conforto de espaço bem planejado, centenas de alunos, professores, diretores e funcionários. Sábia an-tevisão do futuro. Ali estudou e se formou minha esposa, Neide, também professora, e meus 
três filhos: José Luís, Marcos Paulo e Ana Carolina. Sempre acreditei que a escola pública é o suporte para o exercício da democracia por abrigar as diversas camadas sociais. Pena que a má qualidade do ensino, mercê de experiências equivocadas de uma madrasta política educacional, há cerca de várias décadas, provocasse a deban-dada da classe média de seu meio, para frequentar as escolas particulares ou privadas, 
ideal de ensino qualificado para os filhos. Faltam, assim, convincentes cobranças das comunidades envolvidas e maior engajamento numa efetiva luta por melhoria da 
qualidade do ensino público. Enfim, vozes que não clamem no deserto da fanfarronice das promessas políticas em épocas eleitorais, mas exijam adequação à modernidade, sem condescender com o chamariz da hipocrisia e de tortuosos caminhos. 

O IEECA me traz momentos felizes que já vão longe no desfilar dos perdidos anos. Colegas, professores, diretores, funcionários... “Onde estão todos eles? / Estão todos dormindo/ Estão todos deitados / Dormindo profundamente”. Quanta história! Às vezes me vejo dentro dessa escola e, sozinho, percorro-lhe o hall de entrada, com a herma do patrono, Cardoso de Almeida, o salão de palestras, os longos corredo-
res, as enormes salas de aula, as escadas de madeira em dois lances – que no meu 
tempo tinham tapete e eram enceradas – e davam acesso ao segundo andar, com os laboratórios de química (este, no térreo) e de física, a biblioteca, a sala de desenho pedagógico e de pintura, a diretoria, a secretaria, o salão nobre, em cujas paredes se achavam penduradas e emolduradas fotos de personagens de nossa história, cadeiras 
antigas e juntinhas em fileiras estreitas, além do velho e desafinado piano, o tablado para o coral do prof. Aécio e uma pequena mesa dos palestrantes... E ainda o pátio, dividido por uma faixa negra, que separava os meninos das meninas. Críticos, os alunos apelidaram-na de paralelo 38, alusão à divisória que separou as Coreias, após 
o fim da guerra entre o norte e o sul, até então um só país. Também o bar, doce bar, do bondoso velhinho, seu Ganzelli, onde alunos e professores se deliciavam na compra 



Centenário da Escola Normal 137de café, refrigerantes e cheirosos sanduíches de mortadela na hora do recreio. 
E assim sonhando e vivendo um “flashback” de inolvidáveis lembranças, apelo uma vez mais para o poeta: “uma ilusão gemia em cada canto/ Chorava em cada canto uma saudade”( Luís Guimarães Jr., Visita à Casa Paterna). Que a estrela na grande Via Láctea volte a brilhar em cada pedacinho da meiga escola. Ad multos annos ! Ex-aluno e Professor, Presidente Emérito da Academia Botucatuense de Letras. 



Memórias da EECA138 Boas RecordaçõesJosé Eduardo Rodrigues Torres
A sensação foi estranha,  um  misto  de  alegria  com  saudade – acho que foi 

isso – quando me pediram que escrevesse, na qualidade de ex-aluno,  um depoimen-to sobre os cem anos (1911-2011) da  Escola Estadual “Cardoso de Almeida”; para  
mim, simplesmente  IECA,  onde  cursei o  ginásio,  de 1974 a 1977,  entre  meus 11 e 14 anos de  idade.Trago comigo, desse  tempo,   gostosas  lembranças,  boas recordações ...  - agora revividas por força do pedido da comissão organizadora dos festejos centenários da  escola.  A primeira coisa que me veio à mente,  ao  ler  a  carta-convite,  a qual se referia à EECA como “Meiga Escola”,  foi  uma  nítida e  deliciosa  imagem:   aula  de  música,  ministrada  pela  querida  Profa. Clara,  estando  ela  tocando  o  Hino 
da  Escola,   em  uma  pianola  (talvez  tenha até outro nome),  que ficava apoiada em cima da mesa,  cujas  primeiras  estrofes,  ou parte delas,  até  hoje  sei  de cor  (de coração) e  me arrisco  a transcrever:  “Meiga Escooola na grande Via-Láaatea, que  ilumiina o camiinho do beeeem, és estrela tão viiva que peeenso, outra igual este Estaado não teeem,  salve, salve,  oh,  templo sagrado,  foco imenso de viida e razão, pois  que mesmo uma rocha insensííível, tu  transfoormas  em  bom coraçãão,  caçador  de esmeraaldas  tu fazes,  quem disposto em ti vem aprendeeer, pois preparas ao  século viiinte,  bandeirantes da luz e sabeeeer”...    e assim por diante !Bom, eu  transcrevi  desse modo porque junto com a imagem  veio a recordação sonora da  música (e, na verdade, confesso,  eu escrevi  cantarolando).Não posso me olvidar de dizer que, além desse hino, outros restaram indele-velmente marcados e decorados, dada a dedicação à música dessa dileta  Professora:  Hino à  Bandeira (Salve lindo pendão da esperança ...),  Hino da Independência (Já 
podeis, da pátria filhos, ver contente a mãe gentil ...),   Canção do  Marinheiro (Qual cisne branco que em noite de lua, vai deslizando num lago azul ...), Canção do Expe-dicionário (Você sabe de onde eu venho ? Venho do morro, do Engenho ...), Canção do 
Soldado Brasileiro (Nós somos da Pátria a guarda, fiéis soldados, por ela amados...) e,  
por fim,  o  maravilhoso Hino  Nacional  (Ouviram do Ipiranga às margens plácidas ...).Nossa, cerro os olhos e me lembro !   Foi  muito  bom !    Até hoje sei boa parte das suas  letras !Lembro-me, ainda, das aulas de  ciências,  do Prof. Élio Fázio,  mais preci-samente  no laboratório, onde havia um recipiente  contendo “tênias” (solitárias),  aqueles vermes platelmintos,  e  nesse  vidro  (não sei se no próprio  vidro  ou na 



Centenário da Escola Normal 139tampa), uma inscrição: “Torres”. Bom, nem preciso dizer o que isso  rendia de risos  e  gozações  para  mim !  Recordo-me, também, do  Prof. Moacir Godinho,  outro mestre marcante,   não só porque as provas (exames) da matéria que ele lecionava (matemática) eram  as 
mais temidas  pelos  alunos – e por mim também -   mas  também  porque  ele,  que  sempre se referia  a mim por meu sobrenome,  nome de família,  durante os exercícios, dizia (de vez em sempre): “Torres, você, como sobrinho do Professor Cid Gueli , me responda uma coisa ......” .  

Eu ficava apavorado!   Não me esqueço disso.  E outra recordação do Prof. Godinho:  sempre que ele via um aluno conversando  com alguma  menina,  falava, em tom que mesmo fosse de brincadeira,  soava  muito sério:  “namoro (ou namorico),  só  no  colegial !”,   o que  deixava  a todos  muito sem graça !Aliás, era o tempo em que. no IECA, as escadas que serviam  o andar superior,  uma somente podia ser usada  por  meninos e outra por meninas!
Tive geografia com o saudoso Prof. Álvaro de Souza, que   me  deixava  (e a todos)  de  boca aberta  durante as aulas,   por conta do seu conhecimento  de causa,  

principalmente  quando  dava  aula  sobre o  eclipse solar – explicando que  se  trata-va do alinhamento da Lua entre o Sol e a Terra,  escondendo a luz ....   Lembro-me, muito bem dele ensinando quando  e  como  ver  esse  fenômeno  raro,  dizendo  que  
o  olho humano devia  estar  coberto durante  a observação,  protegido  por  um  “fil-me”  escuro,   tipo  “raio x”.   É inesquecível !  Outro mestre, o Prof. Helio Volponi (desenho).  Ele não admitia falta de aten-ção  aos  seus  ensinamentos.   Era rígido  a  ponto  de   mandar  o  aluno  desatento, conversador  escrever  100, 200 vezes,  no quadro negro  (que era verde) ou no cader-no,  uma mesma frase,  de forma  a  lembrá-lo  do seu inadequado  comportamento durante a aula. Registro, ainda, que, muitos anos  depois,  tive a honra de trabalhar com o sau-
doso  Prof.  Volponi  (agora  advogado),  no  exercício  da  minha  profissão, atuando com ele em algumas lides no Fórum local,  representando  partes  adversas,  oportu-nidades em que pudemos lembrar os tempos de aluno e professor.    Muito legal !!E mais uma boa lembrança: o saudoso Prof. Laurindo (de artes):  suas aulas aconteciam  na parte  inferior  da  escola,  em  uma  sala,  tipo  porão,  com  as janelas voltadas para o pátio do recreio e o  teto  baixo.  No seu interior, havia uma  pequena  marcenaria,  com  muitas  ferramentas (e até serra). Nessa sala  de aula,  havia a mesa  do  professor,  a qual tinha o  seu  tampão  solto.  Certo dia, o  Prof. Laurindo,  que tinha o costume de deixar os seus  óculos  sobre  a  mesma,  em  um  momento  de  explosão,  certamente  por cota  do comportamento dos alunos,   bateu  forte com a 



Memórias da EECA140mão no tampão,  pedindo  “silêncio”,  o que  fez com  que os seus óculos  voassem  para  o  alto  e  batessem  no   teto.  Não  lembro se quebraram,  mas  o  riso   foi  geral. E o sermão... Porém, o que eu sei é que muitos dos trabalhos que eu aprendi nessas aulas de pura prática manual ainda me servem  nos dias de hoje, principalmente na lida com  ferramentas.E guardo, também e de forma bastante carinhosa, a lembrança das pessoas e do modo de ser ou de agir  de vários professores,  mestres  daquele gostoso tempo.Tive a honra, ainda, de ser aluno de outros  grandes  professores e conviver com eles:  Guedelha e  Guerreiro (português),  Milton  (matemática),  Farias  (artes),    Serrão,    Dezoti (história),   Fernão e Waldomiro (ed. física),  Cinira  Astolphi  e  Adeb Gabriel  (diretoras),   entre outros,  de cujos  nomes não consigo me lembrar e, desde já, me penitencio por não citá-los.  Realmente, são só  boas recordações ... Isso 
sem falar nos caros amigos – ex-alunos também -  que fiz durante esse tempo escolar,  vários cuja a amizade ainda perdura.  Mas isso é outra estória ... Finalizando, quero externar e deixar  consignado,   de  forma  indelével,  neste  depoimento, na qualidade de ex-aluno do IECA,  minhas homenagens e minha gra-tidão aos queridos  Mestres,  ainda  presentes  entre  nós,  e  aos  saudosos  mestres  “in  memoriam”,   que  muito  me  ensinaram,  aos  quais,   portanto,   devo  muito do  que  sou  e  do  que  consegui na vida.



Centenário da Escola Normal 141Encontro José Henrique Rodrigues Torres 
Encontro de Botucatu: alunos e alunas do Colegial do IECA de 1976 data: 19 de março de 2011 homenagem aos professores e professoras Antes de qualquer coisa, Romeu, obrigado por estes momentos mágicos que nós estamos vivenciando hoje. Bom Dia a Todos Bom Dia a Todas Queridos Amigos Queridas Amigas. Emprestando um verso de Neruda, eu posso dizer que hoje “no coração estamos todos juntos”. Queridos Professores, Queridas Professoras. Tenham certeza de que, trinta e cinco anos depois, todos nós ainda trazemos marcados, em nossos corações, como coloridas tatuagens, todos os nossos encontros nas salas de aula, nos corredores, nas quadras, nas escadarias, no pátio desta escola inesquecível. E eu ouso acreditar que vocês também se lembram. (Aliás, eu devo pedir licença às nossas queridas professoras e aos nossos queridos professores para tratá-los assim, de maneira tão informal, mas nós, que já ultrapassa-mos a barreira dos cinquenta anos de vida, sentimo-nos cada vez mais próximos de sua juventude e do calor de sua amizade). 
1976. 
Nós contávamos 17 anos de idade. (E isso aconteceu no século passado!) E isso me faz lembrar de Violeta Parra, cantando: “Volver a los diecisiete” 
Nós vivíamos o final de um terrível período de ditadura civil e militar, que, por muitos anos, infelicitava a nossa sociedade, calava as vozes dos resistentes e muti-lava os sonhos e as esperanças de todos os jovens que, como nós, viviam momentos ingênuos e felizes nesta “meiga escola” desta “grande via Láctea”, como diz o hino desta nossa escola. 
1976. A sociedade ainda estava hipnotizada pelo arbítrio e tentava libertar-se de um casulo de opressão, estancada pelo silêncio dos coniventes e controlada pela ganância 



Memórias da EECA142daqueles que assaltaram o poder. A sociedade estava confusa e Dividida na dissimulação do real... carente de liberdade e de democracia... E muitos de nós nem mesmo sabíamos que estava a nos aguardar uma sociedade imersa em uma realidade que ainda hoje é um verdadeiro “Monumento à Negligência Social”, com diz Eric Hobsbawm. Queridos mestres. Coube, então, a vocês lapidar a nossa sensibilidade e nos preparar para enfrentar esse mundo ... ... esse mundo de contradições sociais profundas e de antagonismos inconcili-áveis, que nos impunha, e ainda nos impõe, falsas noções de igualdade entre classes, de unidade social, de identidade e de liberdade, onde, na realidade, só há divisão, ruptura, contradições, desigualdade e exclusão. Queridos Professores Queridas Professoras Mas vocês nos prepararam ... ... e nós saímos daqui, desta escola, inspirados pelos seus ensinamentos, ... e escolhemos os nossos caminhos, ... e seguimos ouvindo a bulha dos macunaímas e das Macabeias, ... e enfrentamos este mundo hedonista, tanta vez injusto, mas com tanto sol em todas as manhãs ... ... e passamos pelos bancos universitários, e enfrentamos um sistema educacional acrítico e reprodutor da exclusão, da ignorância e da alienação. Mas nós seguimos, semeando sonhos e estrelas, ... vestimos camisas amarelas e fomos às praças por democracia e por eleições diretas,... e enfrentamos concursos públicos e corridas de obstáculos, 
...e fizemos uma nova constituição, ... e enfrentamos esse mercado de trabalho que tanto teima em colocar o lucro acima de nossa humanidade. Mas nós seguimos, ... entramos em novo século ... ... elegemos presidentes, e pusemos um deles pra correr ! ... e até elegemos uma presidenta ... E unimos destinos, mudamos rumos, recomeçamos muitas vezes, desatamos nós, 
plantamos árvores frondosas, semeamos filhas e filhos, e até mesmo netas e 



Centenário da Escola Normal 143netos, todos maravilhosos, E hoje, trinta e cinco anos depois, voltamos, todos, ainda jovens e sonhadores, para renovar a nossa esperança ... Nós, que tivemos o privilégio de tê-los como mestres, nós, que somos cidadãs e cidadãos privilegiados nesta sociedade tão desigual, viemos aqui, hoje,  para renovar as nossas forças ... E nós sabemos muito bem o que fazer, porque vocês nos ensinaram. Não é mesmo, Jadir? Jadir: “É preciso ouvir Chico Buarque de Holanda: “contra fé, moléstia e crime, vá de Dorival Caymi”. Mas vocês também nos ensinaram que é preciso lembrar-nos de GRACILIANO RAMOS e olhar para as aves da arribação, sem acreditar, como supunha Fabiano, que são elas as responsáveis pela secura dos açudes e pelas misérias da vida. Não é mesmo, Paulinho? 
Paulinho: “É preciso sempre lembrar-se do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, e da força da grana que ergue e destrói coisas belas”. E, porque vivemos inspirados pelos ensinamentos que tivemos nesta escola, continuaremos a nossa caminhada e nada temeremos. E há algo a temer, Domingos? Domingos: “nada a temer, senão o correr da luta”. Queridos professores Queridas professoras, Por sua causa, nós não vamos correr da luta, jamais! Não seremos cadáveres adiados, como dizia Fernando Pessoa. Lutaremos com a bravura de Dom Quixote. Resistiremos como resistiram nos sertões os apaixonados de Canudos. Acreditaremos nas feiticeiras de Macbeth, no amor de Capitu, nos espectros de Hamlet e no sonho real de Macondo Mas, hoje, diante de vocês, nossos mestres, nós precisamos assumir um com-promisso mais audacioso. Marisa, o que nós faremos nos próximos 35 anos? Marisa: “Correremos mais riscos Cometeremos mais erros Não tentaremos ser tão perfeitos” .E o que mais nós devemos fazer, Tuca? 



Memórias da EECA144 Tuca: “Teremos mais problemas reais e menos problemas imaginários contemplaremos mais amanheceres tomaremos mais sorvete e menos lentilha” .Ah! E também não nos esqueceremos de observar, vez ou outra, o doce caminhar dos caramujos! Queridos mestres Nós, que depositamos na sua sabedoria e na sua dignidade todo o nosso futuro, ainda podemos vê-los, debruçados nos livros, invadindo as madrugadas, preparando o que iriam nos dizer ... ainda podemos vê-los, orgulhosos, subindo os degraus das escadarias desta escola, atravessando os corredores, armados com giz e livros, pro-tegidos por alvos guarda-pós, e, compenetrados, entrando nas salas de aulas como professores de esperança. Mas qual foi a maior lição que esses mestres nos ensinaram, Rafhael? Raphael: “É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã”. E esse, então, continuará sendo o nosso maior compromisso Queridos Professores Queridas Professoras. Finalmente, para homenageá-los, nós ousamos roubar um poema de Fernando Pessoa, para lhes oferecer, em nome de todos estes seus eternos alunos: Julia e Cely, por favor: Julia: Mestres, são plácidas todas as horas que nós perdemos. 
Cely: Se no perdê-las, qual numa jarra, nós pomos flores. Julia: Não há tristezas, nem alegrias na nossa vida. Cely: Assim, saibamos, sábios incautos, Julia: Não a viver, mas decorrê-la. Cely: Tranquilos, plácidos, Julia: O tempo passa, não nos diz nada. Cely: Envelhecemos. Julia: Saibamos, quase maliciosos, sentir-nos ir. 
Cely: Colhamos flores. Julia: Molhemos leves as nossas mãos nos rios calmos, Cely: Para aprendermos calma também. Queridos amigos, Queridas amigas Queridos professsores Queridas professoras, Queridos funcionários e funcionárias do IECA. 



Centenário da Escola Normal 145Olhando, hoje, para essas paredes repletas de sonhos, eu ouso parodiar o poeta peruano César Vallejo, e posso lhes dizer: “Esta escola, por onde nós passamos, nunca mais será erma. Somente está solitário, de solidão humana, o lugar por onde ainda ninguém passou. Todos nós, de fato, deixamos esta escola, mas na verdade todos continuamos dentro dela. Não, não é a nossa lembrança que aqui permanecerá, somos nós mesmos que 
aqui ficaremos”. É por isso que, em homenagem aos nossos mestres e aos queridos e dedicados funcionários do IECA, 

para marcar definitivamente a nossa presença no coração desta escola, para selar eternamente a nossa amizade, Eu lhes peço: repitam comigo esses versos de Drummond: Todos: “Não serei o poeta de um mundo caduco também não cantarei o mundo futuro estou preso à vida e olho meus companheiros estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças considero a enorme realidade o presente é tão grande, não nos afastemos vamos de mãos dadas” Obrigado Não morra mais ninguém (César Vallejo) “O lugar por onde um homem passou nunca mais será ermo. Somente está solitário, de solidão humana, o lugar por onde ainda nenhum homem passou. Todos de fato deixaram a casa, mas na verdade todos continuam dentro dela. 
Não, não é a lembrança deles, são eles mesmos que ficam”. 



Memórias da EECA146 Falo dela com orgulho, por aí                                                                    José Maria B. LeonelNa vida da gente nem tudo passa, nem tudo acaba, nem tudo vai embora, nem tudo muda, embora mude. É certo que há no nosso coração um canto, um trecho, um desvio onde ninguém anda e que ninguém vê.Escondido, ele guarda relíquias, coisas nossas, pétalas amareladas pelo tempo da vida. Difícil explicar e dividir a importância de nossos guardados. Também os tenho: Capela de Santa Cruz, Água da “Orvaia”, rio Petiço, mula “ruzia”...Mas tudo muda. Muda sim. Mudam as estradas, os trens, os trilhos. Muda a 
mulher, mudam os filhos.  Mudam os abraços. Mudam os arvoredos dos caminhos, os quintais das casas, as roupas e os varais. Muda a sorte, muda o destino. Mudam os 
semblantes das donzelas e dos amigos, e o que era novo fica antigo.

Tudo muda, mas a essência não muda. Ela fica. Faz parte de nós, anda conosco, 
nos explica e nos justifica para nós mesmos. É tese, antítese e síntese. É ato puro, ato perfeito.Assim é, embora pareça não ser. E o não ser não é e não pode vir a ser, mas é. O IECA não era a Escola Normal e era a Escola Normal.

 E foi bem assim que essa escola aconteceu na minha vida e ficou para sempre neste cofre de relíquias escondido num canto do meu coração. Bem antes que o doce pássaro da juventude fosse embora, ele cantou um hino 
que falava em Via Láctea. Foi-se o pássaro, ficou o hino, a saia azul e a blusa branca, o salão nobre, o pátio e a faixa amarela do pátio, os corredores e até mesmo uma velha gravata pendurada no fecho da porta do meu quarto.Voou o doce pássaro. Foi-se embora, deixando para nossas vidas os sonhos sonhados, os amores feitos e desfeitos, a saudade de uma rebeldia santa de um tempo santo e necessário: o tempo de nossa mocidade.Desta minha escola guardo falas, conselhos, gestos, semblantes e propostas de 
vida. Guardo mestres que se foram, mas que ficaram. Ficaram andando comigo pela vida afora, norteando rumos, iluminando pedaços de noite que todos temos. Dos fun-cionários guardo, com saudade, as posturas nobres, altivas e serenas do trabalho digno.Se o galope das novas descobertas quis envelhecer o que nesta escola eu aprendi, não conseguiu. Parece que, para mim, ela deixou a essência das almas e das coisas. Não sei se é bem assim, mas assim é.Falo dela com orgulho por aí. Digo que fui aluno da Escola Normal e se não fui, acabei sendo, de tanto querer ter sido. Desde 1965, quando a deixei, ela faz parte de meus guardados, como a paineira velha ou a Capela de Santa Cruz, da Água da 



Centenário da Escola Normal 147“Orvaia”. Coisas nossas, coisas do coração.  



Memórias da EECA148 Meu amor por essa escolaJosé Roberto Quinteiro JúniorÉ muito fácil perceber o que sinto por essa escola, mas acho muito difícil con-seguir descrever tal sentimento, pois, mesmo com todo o esforço do mundo, não vou conseguir encontrar palavras que se equiparem à importância que a EECA teve em 
minha vida. Oficialmente, estudei na tão querida Escola Normal de 1984 a 1997, de forma ininterrupta do Pré I ao Terceiro Colegial, quando me formei. Ao total foram 14 anos e, sem hesitar, digo que foi o tempo mais feliz da minha vida. Creio que todo o sucesso que ainda por ventura eu possa alcançar não poderá se igualar em felicidade aos anos em que me formei homem na EECA. Na verdade, minha história com a escola começa bem antes de 1984, pois minha mãe, a professora Ana Iracema Duarte Rangel Quinteiro, lecionou nessas salas por aproximadamente 20 anos e, na época, chamada de “professora de cadeira”, obvia-
mente fez com que todos os filhos estudassem na melhor instituição educacional da cidade. Fui matriculado como aluno no Pré I no ano de 1984, aos 4 anos, mas segundo relatos de minhas irmãs, mãe, e de antigos funcionários como a Inspetora Dona Rosa Paganini ( In Memorian ), com frequência visitava a escola bem antes de conseguir dar meus primeiros passos, ou seja, ao acompanhar minha mãe em algumas oportu-nidades, há registros de que muito engatinhei no saguão da escola. Tudo o que tenho hoje, tudo o que com esforço conquistei devo à EECA, dos ensinamentos teóricos ao aprendizado da vida. Ainda no Pré, dizem as antigas profes-soras, como a dona Corina Interdonato, que, pequeno, fui responsável por verdadeiras fuzarcas entre os colegas, ou simplesmente agrupava os amiguinhos para reivindicar 
e chorar por melhores condições na fila do bar para a nossa coxinha de cada dia, pois enfrentar os grandalhões na busca por uma vaga era tarefa das mais ingratas. Vejo, nessa passagem, que o dom da comunicação começou bem cedo e, para me tornar radialista e jornalista, aprendi bem cedo o caminho das pedras. Na minha 
profissão tenho que possuir o domínio da escrita e da fala, e nessa questão a Tia Edna (Therezinha Edna Ricardi), minha professora na 1ª, 2ª e 4ª séries, teve fundamental importância, pois aprendi a ler e escrever nos banquinhos da sala que se localizava em frente ao banheiro masculino do segundo andar. Não posso me esquecer da disciplina da Tia Nelli, (Nelli Maria da Rocha), minha professora da 3ª série. 

 Como jornalista, a geografia se faz necessária, ainda mais em um mundo tão globalizado, e jamais vou me esquecer da professora Ana Cleide Borgatto durante o ginásio e o colegial. Acumular conhecimentos de história foi necessário. Lembro-me do saudoso Tom Martins. Falar, escrever e exercitar um português com dignidade, devo 



Centenário da Escola Normal 149à EECA a oportunidade de ter encontrado a professora Matilde Cury, assim com sua irmã Suraya, que na marra me fez aprender os produtos notáveis. Ela que mais tarde encontrei nos exercícios de matemática de um cursinho pré-vestibular.   Lembro-me com carinho da professora Mirian de inglês e das tantas expres-sões que aprendi na língua mais falada no mundo, tão necessária também para minha 
profissão.  Recordo-me do ano de 1992, quando fui Diretor de Comunicação do Grê-
mio Estudantil XVI de Maio, com apenas 12 anos. Nessa época, também acumulei o cargo de vice-presidente e pude sentir, pela primeira vez na vida, a liberdade que a democracia pode oferecer na luta por uma nação mais justa. Naquele ano, os grêmios estudantis saíram para as ruas com as caras pintadas pedindo o impeachment do então presidente Fernando Collor, ou seja, a EECA me proporcionou a oportunidade de ser um “cara pintada”, expressão que entraria para história de nosso país. Vivi nesta escola tantas emoções, tantas alegrias, mas também alguns momentos 
de aflição, como a reforma do prédio entre 1992 e 1994. Como era sofrível assistir a aulas nas salas de madeira montadas nas quadras esportivas. No calor era praticamente insuportável, tanto para alunos quanto para professores. No frio, bem, aquele vento cortante que adentrava a sala congelava qualquer um. Nessa época sofríamos para praticar esporte na educação física, pois tínhamos que improvisar algo nos poucos espaços que sobraram. Tivemos que emprestar as quadras da escola Industrial. Os professores Chicão, Galinha e Nelsinho se viravam como podiam para que a EECA não tivesse resultados negativos nos Jogos Estudantis. Mesmo assim ganhamos medalhas no vôlei e no handebol, esportes em que representei a escola. Os nossos professores e técnicos foram verdadeiros abnegados no esporte e heróis de um tempo muito difícil. Eu respirava EECA, era minha primeira casa, passava mais tempo na escola do que no meu próprio lar. Era um prazer sem comparação andar pelos suntuosos corredores, as charmosas escadas de madeira, assistir a um vídeo no Áudio Visual, uma peça ou uma apresentação do coral, no belíssimo Salão Nobre. Quanta saudade! As festas juninas eram sem iguais, aqueles sábados de junho repletos de ativida-des, comidas, bebidas, fogueiras, doces, danças e quadrilhas. A mais terna lembrança desses dias, quando do Pré I ao Terceiro Colegial me vestia de caipira e vivia com tanta alegria aquele momento.

Vou me reportar ao ano de 1997, para tentar narrar uma fascinante passagem desses anos de EECA. Estávamos no terceiro colegial, eu e meu sempre amigo An-dré Godinho.  Juntos adquirimos uma mesa de som, um aparelho, dois microfones e 
fizemos, durante esse ano, o lendário “Som do Intervalo”. Éramos os locutores e o hoje funcionário municipal Kleber Machado era nosso DJ. Tocávamos músicas e fazíamos leituras de recadinhos românticos. Colocávamos bolsas nos corredores minutos antes do intervalo, para que os alunos pudessem colo-



Memórias da EECA150car suas escritas. Todos os dias tínhamos centenas e centenas de bilhetes, eram mais participações do que qualquer rádio na cidade, isso posso garantir com propriedade. Ajudávamos também a divulgar a escola para os alunos, atividades extra-sala, projetos de professores, e por aí vai. Tanto eu como o André lapidamos nossa vocação 
para comunicação na EECA e, não por acaso, nos tornamos comunicadores profis-sionais. Sei que nos anos posteriores à nossa formatura nosso projeto teve sequência por outros alunos. Fiquei muito feliz em saber que a prática continua nos dias atuais. Acho que foi uma pequena contribuição que pudemos dar.Quando menciono que Botucatu é a cidade dos Bons Ares e Boas Escolas, 
inconteste é a importância que a Escola Estadual Cardoso de Almeida tem nessa afir-mação. Por aqui se formaram tantos alunos que viriam a ser personalidades no futuro, empresários, professores, atores, magistrados, políticos e - por que não? - jornalistas e radialistas. Eu tenho o maior orgulho de ter feito parte dessa história centenária, por menor que seja. Tenho o maior orgulho do mundo de falar que estudei na EECA, aliás, o mesmo orgulho que carregava ao vestir o uniforme da escola, quando aluno. Jamais vou me esquecer de tudo o que passei nesses anos.  Hoje não consigo enxergar ou imaginar como teria sido minha infância ou minha adolescência fora dessa Escola. Sinceramente, acho que não seria possível. A importância que ela teve e tem na minha vida, a ligação emocional que possuo com esta instituição são coisas que muitas pessoas não conseguem entender, mas o que 
importa mesmo é que eu consigo sentir. Não tenho dúvida nem medo de afirmar que a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Cardoso de Almeida foi um dos grandes amores da minha vida.  Aluno da EECA de 1984 a 1997. É jornalista e radialista, diretor do departamento de jornalismo da Rádio Criativa FM – 98,9.



Centenário da Escola Normal 151Escola Estadual Cardoso de AlmeidaLaís Lourenzi BarbosaDesde sua instalação na acidade dos “bons ares”, a atual Escola Estadual Car-doso de Almeida vem desempenhando seu papel de disseminar a educação e a cultura. Na formação de professores, a Escola Normal de Botucatu cumpriu um papel importantíssimo. Ainda hoje leva o saber a muitos que não conhecem. Aqui se proclama: - O Patriotismo, quando se ressaltam as riquezas e as tradições brasileiras e quando se divulga o amor a Pátria. - A dedicação aos ideais de crescimento do país. - A Solidariedade ao próximo. -A Luta em favor das grandes causas. Aqui há sempre: - Respeito a todos os mestres e discentes de ontem e de hoje. - Estímulo ao espírito de trabalho para a formação de cidadãos atuantes. 
- Trabalho pedagógico e intelectual cuja finalidade é a formação de homens com valores nobres. Esta é também a escola dos ideais. Eles são a cultura e a instrução, que geram as forças na vida de um indivíduo ou de um povo, pois é pelo conhecimento que o indivíduo consegue ler o mundo. Esta é a escola que transformou a cidade dando-lhe um padrão de cultura in-

vejável, tornando-a “a cidade das boas escolas”, pois seus filhos, em todos os setores 
da vida pública ou não, projetam-se e se afirmam. Celebremos, portanto, a escola centenária, símbolo de humanização, educação e cultura! 



Memórias da EECA152 As “Patricinhas” de Botucatu... Nos Idos de 42... Leda Galvão de Avellar Pires 
A Escola Normal Oficial de Botucatu – atual EECA, a “meiga escola na grande Via Láctea, que ilumina o caminho do bem” - nos idos de 42, além de belas garotas e guapos rapazes, possuía professores que, realmente, eram cônscios de seu papel de educadores. Além disso, sabiam transmitir a matéria e, por isso mesmo, continuam vivos na memória de seus alunos, após tantos anos. Não. Não eram perfeitos. Tinham suas pequenas idiossincrasias. Dr. Sebastião de Almeida Pinto, biologia, e, depois, o prof. João Queiroz, que o substituiu, diziam que, se no dia da correção das provas ele ouvisse tocar na F8 a musica “Mula Preta”, daria nota dez pra todo mundo. Dona Isabel da Cruz Maffei, de Artes Manuais, mandava para fora da sala de aula a aluna que esquecesse o dedal. Prof. Armando Ognibene, Prática de Ensino, fazia questão de que fosse seguida, sem trocar uma vírgula, sua metodologia de ensino. O Professor Cintra, Latim, não perdoava aos que não deco-rassem as declinações. O Prof. Pedro Torres, dono de uma extraordinária paciência e de uma fala muito mansa, conseguia manter disciplina e explicar matemática como ninguém. Mas era extremamente metódico. Dona Eunice de Almeida Pinto não tinha defeitos para a turma. Por isso, foi convidada para madrinha de formatura. Ensinava História de uma forma viva, interessante, que prendia a atenção e levava os alunos, através de suas descrições, aos locais onde os fatos haviam ocorrido. Dona Maria Elisa adorava citar Spencer como o maior pedagogo e dava matéria pra chuchu (naquele 

tempo o chuchu era com x e não provocava inflação). Gastão Pupo ensinava inglês 
e dava notas no exame oral, de final de ano, utilizando letras. Por exemplo: se ele 
mandasse o aluno passar as férias em Santos, este poderia ficar ciente de que havia tirado zero e repetira o ano. A letra s passou a ser a mais temida. O Prof. Alvarenga conseguia o “milagre” de fazer com que todos desenhassem à mão livre os mapas do Brasil e da Europa. Não contente, os alunos deveriam dividi-los em países e colocar 
todos os acidentes geográficos (quase igual ao ensino de hoje). O Prof. Franklin de Mattos fazia a turma aprender solfejo, gostava mesmo de música e seu maior orgulho era o Orfeão (coral da Escola que foi regido uma vez por Francisco Braga). A Língua Portuguesa não tinha segredos para o Prof. Euclides de Campos, o que resultava em grandes traços vermelhos na prova. Mas aprendíamos de verdade gramática e reda-ção. O Prof. Genaro Lobo, além de ensinar desenho artístico e geométrico, era poeta 



Centenário da Escola Normal 153e teatrólogo. Uma de suas peças, inclusive, foi levada pelos alunos, em capítulos, na PRF8. Causou um verdadeiro furor na época. A Professora Dinorah, depois substituída pelo Professor Acácio Pinto, ensinava Química no laboratório da Escola, dando-nos excelentes aulas praticas. O perigo era sempre quando um aluno mais afoito e metido a sabido fazia misturas que ou fediam enxofre poluindo os corredores ou produzia pequenas explosões. Na realidade, adoravam assustar as meninas. O Prof. Novelli, de Ciências Naturais, era o professor mais bonito da escola, só competindo com o vice-diretor, que era o causador da metade dos suspiros da ala feminina. Será que o Professor Oswaldo Walder sabia disso? Para tão excelentes professores, não resta a menor dúvida de que teriam direito a ter ótimos alunos. Será verdade? Éramos excelentes sim, principalmente na hora do recreio, quando os terríveis 
adolescentes ficavam de um lado do pátio e as adoráveis senhoritas ficavam de outro, separados por um muro. Mas as “donzelas puras e recatadas” sempre davam um jei-tinho de enviar convites para os “santos mocinhos”, jogando-os do 2º andar. 

Foi assim que, certo dia, a ala feminina ficou sabendo que, a convite da F8 do Plínio Paganini, o cantor da época, Orlando Silva, estava na cidade e que iria fazer uma apresentação à noite. As garotas já andavam meio “fora de órbita” com as notícias da guerra, dos jovens sendo convocados e a disciplina estava começando a falhar. Resolveram, então, após muitos cochichos e bilhetinhos voando do 2º andar, 
fazer greve que, naquela época, chamava-se parede, a fim de a turma toda ir ao Hotel Paulista (Peabiru), visitar o cantor e pedir-lhe autógrafo. Não houve quem segurasse as meninas e, lógico, os marmanjos foram atrás, para “defendê-las”. O grupo chegou ao hotel, mas, para decepção geral, o porteiro não permitiu a entrada, esclarecendo que o cantor estava com problemas de garganta e precisava economizá-la para o programa na rádio, à noite. As “patricinhas e tietes” não quise-ram saber de nada. “Gentilmente” afastaram o porteiro e subiram ao apartamento do cantor. Lá encontraram também um tal de Carlos de sobrenome russo, que tocava violão. Orlando Silva, óbvio, autografou as folhas dos cadernos, não cantou nada e todo mundo foi embora, mas achando que o dia não estava completo. Novas confa-bulações e uma das meninas, lembrando-se do dia da “pindura” dos acadêmicos do 
Largo de São Francisco, propôs uma “pindura” de sorvetes no Bar Colosso, que ficava próximo. Aí a turma se dividiu e poucas “toparam” ir para o rodízio de sorvetes e, 
depois, saírem “de fininho”, sem pagar. 

Sorvetes tomados, saída sorrateira de um em um – ninguém tinha dinheiro mes-
mo! – foram todos de volta para casa com cara de gato que derrubou a vasilha de leite. Passou-se uma semana, mas aí ninguém aguentou mais guardar segredo. O tal de Carlos, de sobrenome russo, não era russo, mas um “quinta-coluna”, nome dado aos espiões brasileiros que também existiam aqui, sim senhor! E que, no dia seguinte, 
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saíra preso do hotel. A sorvetada... bem...a sorvetada ficou por conta do bolso dos pais de algumas da turma, que o Colosso, dono do Bar, conhecia. Ele, muito gentilmente, como bom comerciante, simplesmente telefonou aos pais das “patricinhas”, dizendo que estavam todas muito alegres por terem fugido da aula e haviam se esquecido de pagar a conta. Dia inesquecível para a turma toda, quando as meninas puderam sorrir aliviadas porque tudo terminara bem com a sorvetada, primeira e última, pois juraram que nunca mais haveria outra. Foi também um dia muito triste, pois tiveram que arrancar a folha 
do caderno, rasgar e ficar sem os autógrafos do Orlando Silva e dos namoradinhos. Quem se arriscaria a guardar o autógrafo de um quinta-coluna, mesmo sendo bonito e tocando violão divinamente? Membro da Academia Botucatuense de Letras, Cadeira nº 4 – Casimiro de Abreu



Centenário da Escola Normal 155Entre o Deslumbramento e a Sauda-de... Luciana da Silva Paes Secco
No início do ano de 1970, eu, então com 10 anos de idade, chego pela primeira vez aos portões do IECA . Sim, IECA, pois era assim denominado esse estabelecimento de ensino na época: Instituto de Educação Cardoso de Almeida). Uma menina tímida, vinda de um Grupo Escolar pequeno - Raphael de Moura Campos - apavorada com a imensidão e magnitude de uma escola como aquela.... 

Porém, a curiosidade infantil, a sensação de “estar ficando mocinha” rapidamente tomaram conta de mim e passei de apavorada para deslumbrada com toda aquela nova experiência! E mais uma vez, passei assim de tímida a exploradora. Não havia cantinho dentro daquela escola que, junto com as amiguinhas, não tivéssemos ido espiar, nem que fosse disfarçadamente. As escadas que levavam ao 2º andar, reservado para os alunos do colegial, a sala da Diretoria e, principalmente, o Salão Nobre eram simplesmente emoções mágicas! A imaginação infantil voava 
e as conjecturas eram infinitas. E, enfim, conseguíramos, sorrateiramente, chegar ao alto: e que surpresa maravilhosa quando o Salão Nobre foi visto pela primeira vez. Simplesmente majestoso!Passado o deslumbramento com o prédio em si, veio o deslumbramento com os novos professores, com as novas matérias. Até então, no Grupo Escolar, tínhamos somente uma professora por matéria e, geralmente, mulher. Na nova escola, vários professores, um para cada matéria, e podíamos avaliar cada um deles, pela nossa preferência pessoal, tanto da pessoa quanto da matéria ministrada.

Foi nessa época que me deparei com a minha primeira dificuldade: Matemáti-ca! Não que eu fosse uma aluna ruim na tal matéria, mas não era a matéria de minha preferência e, por consequência, era a matéria que eu sempre deixava para estudar na última hora. Até que apareceu na minha vida o Professor Milton de Oliveira. Nossa! Ele era temido pelos alunos por sua exigência; para nós, era o “bicho papão” da es-cola. Chega a primeira prova e, sem surpresa nenhuma, qual foi minha nota ? Dois, é 
claro. Chorei, fiquei desesperada, pois como contar para meus pais um absurdo como aquele? (Naquela época era assim que funcionava, hoje já não sei mais). Mas a realidade era totalmente outra. O professor temido mostrou-se o mais dedicado dos mestres, aquele que conseguiu despertar em mim o prazer em estudar Matemática. Foi ele que conseguiu, pela primeira vez, me fazer entender a matéria. 



Memórias da EECA156Ele explicava os problemas na lousa e chamava o aluno para acompanhar o raciocínio. Se percebia que o educando não estava entendendo,  apagava tudo e recomeçava de uma maneira diferente, chegando, às vezes, a mostrar que o mesmo problema podia ser resolvido até de duas ou três maneiras. Atualmente, eu amo Matemática, que foi a base sólida para os demais anos de estudo. Agradeço de todo o coração por ter tido o privilégio de ter sido aluna do grande professor Milton.Tínhamos também outros professores maravilhosos, dedicados igualmente, entre 
eles: Newton Dezotti - professor de História; Prof. Álvaro, de Geografia (falecido); Profª Helenice Barbin, de Inglês (falecida); Prof. Jair de Oliveira, de Química; Prof. José Sérgio Marques, de Ciências; Profª Marta Lourençon, de Artes Manuais; Prof. Pilan, de Educação Física masculina (falecido), Prof. Francisco Guedelha, de Portu-guês (falecido) e outros ainda que tenho na lembrança. No momento, no entanto, não me recordo de seus nomes.Hoje, com 51 anos de idade, ainda me lembro com carinho e saudade dos 
anos que ali no IECA passei, onde fiz os 4 anos do curso ginasial, mais 3 anos do curso colegial. Recebi uma base muito forte e bem estruturada para minha formação acadêmica. Sou advogada, passei em primeiro lugar no concurso para o Banco do Estado de São Paulo na época e, após 30 anos trabalhados, hoje sou aposentada, vivo em Botucatu. E continuo “deslumbrada” por minha querida e saudosa escola: IECA



Centenário da Escola Normal 157EECA: Compromisso com os  próximos 100 anosLuiz (Veludo) Amando de BarrosQuando foi fundada em 1911, Botucatu não sabia o que era  asfalto, menos de 10 mil pessoas habitavam esse ponto serrano, Botucatu era uma província. Automó-veis? Nada de automóveis, apenas os carros puxados por bois. Aviões? Fazia apenas 5 anos que Santos Dumont tinha feito seu voo no 14 bis. Informática? Se alguém naquele tempo falasse em armazenar informações em minúsculos chips, seria taxado de lunático. As ruas, quando calçadas, só conheciam os paralelepípedos. As boiadas atravessavam a cidade quando precisavam ir de uma fazenda para outra. As famílias compravam aves vivas para serem abatidas e as frutas e verduras eram vendidas de porta em porta. O leite era distribuído  por carroças para que cada freguês pudesse abastecer seus litros.  Mesmo neste cenário, que hoje nos parece cenozoico, a EECA já iniciava sua nobre missão, que nunca sai de moda, de formar pessoas, de instruir, de tornar as pessoas engrandecidas pelo conhecimento.As décadas foram chegando, veio o automóvel, veio o telefone, chegou o trem, chegou a eletricidade.  As ruas precisaram crescer para comportar novas formas de transporte, depois despontou  a  TV  para mudar de vez os costumes, o comporta-mento das pessoas. E outra vez, lá estava a EECA pronta para formar, recrutando os melhores professores para trabalhar na educação dos jovens. Tornou-se um modelo de educandário, seus alunos vão para São Paulo e muitos deles já estão  prontos para enfrentar um vestibular numa grande universidade brasileira. Alguns anos mais tarde, eclodiu a grande crise da escola pública brasileira e, novamente, a Escola Estadual Cardoso de Almeida levantou a voz para dizer “aqui manteremos a altivez, a dignidade dos grandes mestres, empenhados em valorizar a ciência, o conhecimento”. E foi com essa grandeza, que a EECA completa um século de existência,  cravada bem no coração histórico de Botucatu, testemunha ocular de todas as mudanças registradas num mundo cada vez mais veloz , intransigente no seu 
papel de servir ao progresso da ciência. Inúmeros foram os mestres que fizeram do 
conhecimento cientifico e humanístico uma missão. Para citar apenas um, ficaríamos com o emblemático  professor João Queiroz Marques, inigualável em seu amor pela ciência e pelo saber. Dezenas e dezenas de outros nomes surgem a cada momento em nossa lembrança para honrar essa tradição de compromisso com o ensino, com a formação do ser humano.
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Ao completar 100 anos, novos desafios  surgem para uma escola onde a indepen-dência da educação é inegociável: levar para as gerações futuras a mesma qualidade de ensino, o mesmo rigor na tarefa de engrandecer o espírito humano com formação, informação e sabedoria.  



Centenário da Escola Normal 159Memórias e homenagensLuíza de Campos EliasReferindo-se à Escola Normal, Grupo Escolar Anexo, IECA, EECA, Memórias e Homenagens estão de tal modo intrincadas que se torna impossível dizer de uma sem atrelá-la à outra, principalmente para aqueles que vivenciaram sublimes momentos desta tão querida “Escola do alto da Cidade”... cantada nos versos do inesquecível professor e poeta José Pedretti Neto.Memórias:- do então Grupo Escolar (1952) com a saudosa professora Cyra Drumont de Campos Cassetari nos preparando para enfrentar os temidos Cid Guelli e Paulo Vieira nas provas do Exame de Admissão ao Ginásio que eram escritas e orais, em especial as de matemática realizadas no “quadro negro” com as portas abertas para quem quisesse assistir!-Já no então Ginásio (1953) as aulas de Ciências, em sala especial, com fantástico material didático que o ilustre professor João Marques utilizava para nos aproximar da realidade da ciência;- aulas de Trabalhos Manuais da dedicada professora Vitória Arantes em que meninos e meninas, com professores diferentes, dedicavam-se ao preparo de trabalhos 
expostos no final do ano e eram o orgulho de todos nós;-aulas de Desenho com o competente Flavio Lobo quando curvas e retas entrelaçavam-se com harmonia e cores iniciando assim o amor à arte e ao belo;-aulas de Português, Inglês, Francês, Latim em que os diferentes professores, em diferentes línguas, nos levavam a valorizar a nossa e respeitar as outras que deveriam fazer parte de nossa formação integral;(Reverendo Professor Francisco Guedelha, Heny Dias Amaral, Cônego José de Oliveira Andrada, José Sartori ). Aprendíamos nessas diferentes línguas o Hino Nacional, o Pai Nosso, a Ave Maria e as mais variadas canções.

- professores de História e Geografia que nos desafiavam com textos imensos para serem interpretados e memorizados;
- aulas de Educação Física onde o desafio dos exercícios e o preparo nas dife-rentes modalidades de esporte nos chamavam às quadras, várias vezes por semana, para o necessário aperfeiçoamento em defesa do nome da escola nas competições inter-escolares da cidade e de outros municípios durante os jogos abertos do interior. Quantos meninos e meninas defenderam as cores de nossa cidade a partir do empenho 

desses mestres/professores; com que orgulho desfilávamos nas datas comemorativas ( a escola toda, até mesmo o “brejo” como eram chamados os pequenos das quinta 
séries) ; que emoção ficarmos todos a postos ( todas as escolas da época ) em formação 



Memórias da EECA160em frente à nossa escola para ouvirmos o professor Fernão Hélio Campos Leite dizer bem alto ...” Escola, fora de forma” ... Brasil!! Ruidosamente nos dispersávamos. Só então estavam encerradas as comemorações e aos bandos íamos tirar fotos no jardim, 
percorrer a rua Amando para flertarmos com os rapazes do T.G. ( o que na época era já um compromisso sério!)- o que dizer das aulas de Matemática quando, o tão temido professor se transforma em um grande amigo com o qual marcávamos encontro no cine Casino 
na noite anterior às temidas provas para descansar a cabeça assistindo a filmes de cowboy e as inesquecíveis aulas de inglês em que a professora encontrava-se com grupos de alunos no banco do jardim em frente ao mesmo cinema para exercitar o inglês! (Professora Ema)E em todas estas disciplinas enfrentávamos em novembro os exames escritos e em dezembro os orais com banca examinadora, sorteio de um tema oralmente desenvol-vido e depois éramos argüidos, sobre o restante do conteúdo, pelo professor titular ou algum membro da banca. Se a média não fosse alcançada lá ia o aluno para a segunda época,em janeiro, apenas em duas disciplinas e, não alcançada a nota, repetia o ano, fazia de novo todas as disciplinas e, caso repetisse novamente, era “jubilado”! Tinha que ir para uma escola particular porque as portas da pública se fechavam para ele!Não é possível deixar de lado, também, a nossa participação no “TAENCA”, (Teatro Amador da Escola Normal Cardoso de Almeida) quando na qualidade de infanto-juvenis ou juvenis apresentamos peças teatrais ensaiadas pelo amado casal Nelli. Quantos momentos de descontração, aprendizado, vivência e convivência junto a tão queridos amigos de diferentes séries sob o comando de Dona Alice e “seu” Nelli. Saudade... Saudade... Saudade!Saudade até mesmo da linha divisória que separava meninos e meninos na hora do intervalo e onde não se podia parar para conversar sem que algum Inspetor 
de alunos nos alertasse para o proibido. Inspetores de alunos:- Josefina Pinheiro Ma-
chado, que cuidado ao verificar se o cumprimento das nossas saias estava de acordo com a medida marcada na escada que dá acesso ao andar de cima! Não importava a altura da aluna, a marca tinha que ser observada o que deixava entre a meia e a saia um pequeno pedaço das pernas! Quantos conselhos recebíamos desta tão zelosa funcionária; ‘Seu” Alvarenga, disciplinador competente que só por bater o lápis em sua mesa no corredor, embaixo do antigo relógio, fazia gerar o silêncio e cuja frase 
ainda perdura em nossa memória:-”Comigo é na ponta do grafite!” Como temíamos 
e respeitávamos esse grafite que tinha o poder de levar a uma suspensão! Suspensão gerada, também, para algum casalzinho que se atrevesse a chegar de mãos dadas até 
a calçada do então Correio ou do B.T.C. que ficavam em frente ao portão de entrada das meninas! O enérgico diretor da época, Prof. Adolfo Pinheiro Machado estava atento e a postos! Via e “ouvia” tudo! E não desculpava os atrevimentos!



Centenário da Escola Normal 161Saudade! Saudade! Saudade! Nossa Homenagem a esses professores do passado, tão presentes em nossas vidas e na vida dos alunos que hoje frequentam as escolas que têm, muito justamente, o nome desses heróis da educação.Se o exame de admissão foi assustador o que dizer do exame seletivo para o Curso Normal?
Mas enfim lá estávamos nós enfrentando mais uma vez diferentes, mas não 

menos eficientes professores a nos conduzir, nos orientar no cominho escolhido.(1957)Inesquecíveis, Saudosos professores.-Mais uma vez Cid Guelli com movimentadas aulas de Matemática, de conteúdo 
difícil e extenuante, tão bem substituído, no final do curso, pelo seu então discípulo Pedro Godinho!-De novo Paulo Vieira fazendo de nós, futuros professores, estudantes incansá-veis da língua portuguesa tão misteriosa na época e não menos cativante uma vez que, 
quanto mais árdua era a tarefa de decifrá-la, mais gratificante se tornava o resultado 
de uma a boa nota! Dificílima de conseguir! A regra era:- oito para vocês, nove para mim, dez para Deus!- Professora Vitória Arantes com os enxovais de bebês, os monogramas, as amostras contendo o aprendizado do cerzir, remendar, pregar botões, casear, ponto paris, e tudo o mais em que as moças prendadas tinham que ser hábeis.- Música com o professor Aécio Salvador! Solfejos do Hino Nacional, da Bandeira, da Escola; os ensaios de Orfeão com preparo para as Sessões Solenes de 
Formatura realizadas na quadra do B.T.C. que ficava com as arquibancadas repletas de familiares e amigos. A mesa era formada por inúmeras autoridades da época, 
justificado pela importância dada àquele ato solene. As músicas ensaiadas para tal solenidade são cantaroladas, saudosamente, por muitos de nós até hoje! (Os bailes de formatura também eram no B.T.C. realizados; orquestras famosas animavam gran-diosos e inesquecíveis momentos!)- Professora Clara Serra! Como era bom ver seus dedos deslizando nas teclas do maravilhoso piano do Salão Nobre, dele tirando com maestria os sons do Hino de nossa tão querida Escola.- As aulas da insuperável professora Jair Conti que, com sua sabedoria, tato, entusiasmo, modéstia, além de nos cumular de saber, nos incentivava a buscar cada vez mais o aperfeiçoamento na arte de ensinar! Que aulas foram aquelas! Quanta 
saudade! Confesso que foi ela a professora que me serviu de modelo para firmar meu desejo de seguir a carreira do magistério.- As aulas de Psicologia da professora, conselheira e amiga, Elza Pereira Cunto onde éramos estimulados a penetrar no mundo enigmático da mente humana e que muito contribuiu para que tivéssemos tato e sabedoria para lidar com os nossos alunos quando do exercício do magistério.



Memórias da EECA162 - A meiguice da professora de Metodologia Maria Aparecida de Aguiar cuja forma de corrigir nossa postura e nossos erros não nos constrangia e intimidava, pelo contrário, levava-nos a buscar cada vez mais a perfeição!- Professor de Desenho Antonio de Moura Barbosa:- aulas esperadas com ansiedade e curtidas semanalmente para melhor desenvolver a habilidade que muito necessitaríamos para o futuro trabalho de professor, bem como a pintura de quadros 
que iriam para a exposição da escola no final do ano. Artistas? Por que não? Os qua-dros eram admirados por todos. Como isto nos envaidecia e recompensava o esforço e dedicação de tão zeloso professor.Professora de Biologia Durvalina Silva. Que expectativa e temor! Depois da 
chamada para verificar presenças a aterrorizante chamada oral de todas as aulas, que valiam nota, e nos faziam estar sempre em dia com o conteúdo trabalhado!- Professor Luiz Carlos Aranha Pacheco, professor de Física e Química, que nos levava a estudar até de madrugada para conseguir nota satisfatória! Que euforia ao receber as notas!Obrigado professores. Valeu a pena!... obrigado desta “ mocidade que por aqui passou e em cada canto deixou uma saudade”...(Pedretti Neto)Este tão ilustre e respeitado Professor atuava na época como Diretor, foi nosso Paraninfo, e nos parabenizou no momento que recebemos o diploma pela maneira 
como interpretamos na solenidade a sua magnífica “Exaltação à minha Escola”.Na quarta fase nesta Escola, lá estou eu, Luíza de Campos Elias, professora do Magistério, trabalhando didática e metodologias junto a professores que muito mar-caram esta época. O que dizer das inesquecíveis alunas? Muitas ainda hoje lutando para fazer alunos trilarem a senda do saber. Mas esta parte de saudade, acredito, cabe a elas fazerem seu depoimento, tecer comentários, reviver, escrever suas “memórias”.Só não devo deixar de registrar a doação e o carinho de cada uma destas incan-sáveis ex-alunas no preparo da festa junina, do dia das mães, da semana da criança; da confecção de fantoches, ensaio e apresentação de peças teatrais para recreação das crianças. Durante as horas de estágio estas alunas mostravam-se incansáveis ao 
auxiliar a professora titular trabalhando as dificuldades dos alunos de aprendizagem lenta nas diferentes escolas por onde passaram. Dedicadas, saudosas, inesquecíveis alunas! Que tempo maravilhoso foi esse em que carinho e amizade nos unia e nos une até hoje! Que abraço apertado trocamos quando, em algum momento, nos encontramos pelas estradas da vida! Que bem isso nos faz!Vivenciei, assim, diferentes momentos da História desta Escola:- Primário, Ginásio, Magistério e foi atuando como professora no então Magistério do EECA que me aposentei no Magistério Público (1993) mas continuei atuando até 1999 por 



Centenário da Escola Normal 163amar o que fazia e não me considerar preparada para ausentar-me das salas de aula.O Curso foi extinto, entretanto, as sementes plantadas transformaram-se em árvores frondosas que tempestade alguma consegue vergar uma vez que :-”Preparas 
ao século XX (segundo o Hino da Escola!) Bandeirantes de luz e saber!...e para encerrar peço licença para, mais uma vez, utilizar as rimas do Prof. Pedretti“Escola Normal de Botucatu,Escola de minha terra,Escola de minha vaidade,Escola de meu orgulhoEscola de meu coração!Escola do alto da cidade!Como és sublime nesta tua austeridade”.



Memórias da EECA164 Meiga Escola Márcia Penteado Vasques
Na década de 70, quando concluí o meu curso de Magistério, chegando de outro colégio, fui recebida de maneira muito carinhosa na querida Escola Normal, onde se formaram Cyro Camargo Penteado e Gessy Camargo Penteado Corrêa, meu saudoso tio e minha mãe, respectivamente.Embora fosse recém-chegada, tinha a sensação de já pertencer ao grupo de estudantes daquele local. Os professores que, na sua maioria, eram muito carinhosos, atenciosos e acolhedores, com vasto domínio de conhecimento; muito contribuíram para a minha vida, principalmente a acadêmica, na qual estou inserida até o presente momento, construindo meu doutorado.
Na Escola Normal recebi as primeiras orientações para atuar na vida profissional e artística, pois foi também lá que subi ao palco pela primeira vez na aula da profes-sora Durvalina (que já não se encontra entre nós); onde apresentei, com as colegas, pequenas cenas de um teatro sobre alimentação saudável. Mas a história continua, pois em seguida, através do TAENCA (Teatro da Escola Normal Cardoso de Almei-da), montamos com a professora Maria Gabriel, que nos contagiava com sua alegria e disposição, um espetáculo infantil para levantarmos recursos para a formatura da 

turma de 1977. Apresentamos “A Gata Borralheira” no palco do Teatro Nelli, da APAE de Botucatu e do Teatro Municipal da cidade de São Manuel. A experiência foi muito 
gratificante e intensa... Mais tarde me formaria em Artes Cênicas.Tínhamos “preparo” para atuar e adaptar o texto, pois praticávamos Canto Orfeônico com a professora Clara Serra, contávamos com a orientação da professora de português, nossa querida Nilsa Soares Santos que muito nos amava e nos ensinava, 
adquirimos ainda, bagagem filosófica com a professora Maria José Machado que tanto nos acolhia nas horas difíceis da adolescência.Contávamos também, para a nossa formação, com as professoras Maria (de Educação Física), Maria Luísa Brisighello e Soraia Cury; com os professores Serrão e Odin Cassettari, dentre outros. Na direção da escola atuavam Adeb Gabriel, a que-
ridíssima Marisa Buchignani e a delicada e dedicada Cinira Astolfi. Éramos um grupo formado por pessoas que compartilhavam momentos de intensa alegria e também de tristezas, mas que sempre seguiam, buscando vencer obstáculos.A escola maravilhosa tinha uma cantina também encantadora com os salgadi-nhos deliciosos da dona Bárbara, mãe da querida dona Niquinha que, com o marido 
Moacir Oliveira e as filhas Gisele, Cristina e Jaqueline nos alimentava com tanto carinho e atenção... Muitas vezes tive o privilégio de ajudá-los, no balcão, durante 



Centenário da Escola Normal 165os intervalos das aulas...Lembro-me bem dos senhores Romeu e Osman que cuidavam dos alunos no pátio e corredores; da professora Jovelina que nos recebia com muito carinho para fazermos estágio em suas aulas na Educação Infantil.Nossa “Meiga Escola” não tinha trancas, o portão da rua Dr. Costa Leite per-manecia aberto, não precisávamos desse tipo de limite; hoje esse acesso virou muro alto... Nós tínhamosvontade e coragem para aprender e jamais fugíamos... A aprendizagem gera mudanças, e para mudar, sabíamos, é necessário coragem, determinação e, muitas vezes, ousadia.Muitos contribuíram com a construção do que representou e do que representa 
a magnífica Escola Normal... Sinto-me privilegiada por ter participado como aluna e estagiária de uma “Obra” que tanto engrandece a nossa cidade e o nosso espírito, pois a “Meiga Escola” nos alimentou e nos alimenta... A Escola Normal Cardoso de Almeida é, e continuará sendo, um poema escrito por muitas mãos...Formou-se em Magistério no ano de 1977, na EECA. Posteriormente cursou Educação Artística, Artes Cênicas e Pedagogia. Especializou-se em Psicopedagogia, Psicodrama e Tera-pia de Casais e Família. É Mestre em Saúde Coletiva, pela UNESP de Botucatu – Faculdade de Medicina – Departamento de Saúde Pública e Doutoranda pela mesma Instituição. Atua como artista visual, atriz, diretora de teatro, arte-terapeuta clínica e professora de Artes no Ensino Público Estadual.



Memórias da EECA166 “Centenário da EECA”Uma reflexão sobre a data inauguralMarco Alexandre de AguiarUma prática comum entre os historiadores trata-se da delimitação de uma data inicial para alguma coisa. Em relação à data inaugural do cinema brasileiro, por 
exemplo, a data escolhida foi a de 19 de junho de 1897. Nesta ocasião, o comerciante italiano Afonso Secreto, voltando da Itália, chegou em um navio à Bahia da Guanabara, 
sacou da sua câmera recém-comprada e filmou a bela cidade do Rio de Janeiro. Ape-sar dessa data se tornar a predominante, há alguns historiadores que discordam dela. Em relação a nossa escola EECA (Escola Estadual Cardoso de Almeida), pode-mos pensar em três datas. A data do decreto criando a escola da então chamada Escola Complementar, em 30/12/1910, a data da primeira aula, dia 16/05/1911, ou ainda a data de inauguração do atual prédio que ocorreu em 24/05/1916. Acabou predominando a data da aula inaugural ocorrida em 16/05/1911, já possuindo uma tradição a respeito. Corroborando essa questão, na ocasião do quinquagésimo aniversário houve uma grande comemoração, que podemos constatar observando fotos do período. Essa aula inaugural referida acima evidentemente não ocorreu no atual prédio porque esse não existia. As aulas ocorridas entre 1911 e 1916, momento de inaugu-ração do prédio, ocorreram na casa onde Dom Lúcio residira, na chamada Rua da Misericórdia, hoje Restaurante Ipê. Outra questão importante a enfatizar é a mudança do nome da escola antes mesmo do seu início. De Escola Complementar (hoje cor-respondente ao ensino médio) ela passou a se chamar Escola Normal Primária, com uma ampliação de função, ou seja, passou a ter o objetivo de formar professores para as escolas rurais. Em relação à escolha do local onde se construiu o prédio, podemos mencionar um fator para essa escolha: estar ao lado de um grupo escolar, que, portanto, forneceria condições para os professores em formação realizarem o estágio, ou seja, se iniciarem na prática de professor. 

Professor da EECA há catorze anos. Doutor em história (Unesp-Assis). 



Centenário da Escola Normal 167Sobre a Escola Normal Maria Amélia Blasi de Toledo Piza A nossa Escola Normal faz cem anos! No seu corpo de arquitetura elegante e senhorial passaram cem turmas de alunos, em diferentes cursos, em diferentes salas de aulas, com diferentes grupos de professores... Seriam cem retratos, se um aluno de cada turma dissesse como se sentiu durante o tempo em que se agasalhou sob as asas da Meiga Escola? Não! Seriam incontáveis retratos, medidos aos milhares, talvez! Então, vamos dar o nosso retrato, partilhado com a minha querida turma de Professorandos de 1954. O principal objetivo é testemunhar aqui nosso sentimento de gratidão pela grandeza e nobreza do espírito da nossa Escola Normal, criado pelo admirável grupo de educadores que nos acompanhou. Registraremos nosso dia a dia, através de instantâneos, guardados na nossa me-
mória como um tesouro valioso, que visitamos com carinho e ternura: afinal, éramos adolescentes em processo de metamorfose para mestres. Estamos em 1953-4. Vamos entrar. Estamos subindo as escadarias e alcançan-do o largo vestíbulo, revestido de ladrilhos decorados, muito bem encerados, com belos vasos de folhagens. Estamos entrando como visitantes , claro. Essa entrada é reservada para a Diretoria, professores e visitantes. Funcionários e alunos entram pela escadaria lateral. A frente desse primeiro andar é ocupada pela Biblioteca, onde está a bibliotecária Professora Aracy Assumpção. As salas da Secretaria, onde trabalha a equipe do Sr. Lulu Leandro, da Diretoria do Curso Primário Modelo, onde está D. Edith de Oliveira. 

Às 7h00, entram os alunos, de um lado do prédio as moças e do lado da rua 
Velho Cardoso, os rapazes. Quando bate o sinal, formam fila e passam pelos serven-
tes, que conferem a lista das classes e verificam se o uniforme está completo. Se não, o aluno volta para casa. No caso das moças, na primeira semana de aula é medido o comprimento da barra da saia; máximo permitido: 35 cm do solo à barra. Quem cresceu precisa descer a barra. De longe em longe, essa medição era feita de novo. No caso dos rapazes, deviam estar com o uniforme de cor cáqui completo, com camisa e gravata. Não havia permissão para uso de joias, no máximo um relógio de pulso e brincos para meninas. Na classe, entrava-se em silêncio, e cada um zelava pela sua carteira, usando sempre a mesma o ano todo. Naquele tempo, a escola não tinha o turno da noite. À tarde, outro curso usava a mesma sala. 

Os professores eram recebidos em silêncio, ficando todos os alunos de pé 



Memórias da EECA168ao lado de suas carteiras, aguardando o “Bom dia, podem se sentar”. E começava a aula. Os professores escreviam resumos na lousa e desenvolviam o assunto com muito preparo. Eram indicados livros para leituras complementares, que podíamos retirar na biblioteca da escola ou adquirir, se quiséssemos começar nossa biblioteca de futuros professores. Tivemos grandes professores: Dr. Sebastião Almeida Pinto, nas aulas de bio-
logia, nos preparava para as dificuldades que encontraríamos no futuro, ao assumir aulas no sítio. Como ele conhecia muito a vida rural, suas aulas eram coloridas com muitas histórias e “causos”, que ele sabia contar com sua incrível veia de folclorista. Minha mãe, Maria Emília Mendes Blasi, era sua assistente para as aulas de Anatomia e Puericultura. Muitas vezes desenhei em casa com ela cartazes mostrando vermes em seus diferentes estágios, bichos peçonhentos, etc, que ela expunha em classe para explicar os perigos e trabalhos que esperavam o jovem professor alfabetizador da roça. Era ela que conduzia a classe para atender as crianças do Grupo Modelo, sob direção de D.Edith, e acompanhamento das professoras de cada classe, para inspeção sanitária. Ensinava as professorandas a pesar cada criança, inspecionar os dentes, os dedos dos pés, se havia sarna, bichos-de-pé e abrir os cabelos com dois lápis para ver se havia piolhos. Depois vinham as receitas caseiras para resolver tudo aquilo. Claro está que as crianças da cidade tinham menos problemas, mas quando chegasse a hora do sítio, ia ser daí para pior, e era preciso estar preparadas. Música e civismo! Que beleza a aula do professor Aécio de Souza Salvador! Ele entrava na sala de aula precedido pelo servente, que trazia e instalava o seu pequeno harmônio portátil, movido a fole. Ensinava todos os Hinos pátrios, que os alunos deviam copiar, nota por nota, num caderno de pauta musical. Esses lindos cadernos, 
decorados com aquarelas e bicos-de-pena, no final do curso eram valiosos tesouros, que cada professorando conservava com carinho. Nas aulas de música aprendiam-se solfejo e canto, e no repertório havia músicas adequadas para cada momento da vida escolar infantil. A prática do orfeão era feita aos sábados, e os alunos executavam lindas peças a várias vozes, algumas vezes acompanhadas ao piano, no salão nobre. As aulas de trabalhos manuais tinham dois professores diferentes, um para os rapazes, que era o professor Sylvio Tiosso, e outro para as meninas, D. Vitória Françoso Arantes. Ambos se esmeraram em nos treinar em várias técnicas, incluindo alguns trabalhos manuais básicos, que as crianças do sítio poderiam aproveitar muito: pregar botões, fazer bainhas e casas, aplicar remendos, fazer tricô simples para bebês, etc. Os bordados decorativos, mesmo simples, resultavam em peças muito bonitas, 
que eram reunidas em exposição do fim do ano. As aulas de desenho eram dadas pelo Professor Antonio de Moura Barbosa. Destinavam-se, sobretudo, a ilustrar as aulas de alfabetização, fazer mapas, peque-nas ilustrações, que deviam ser executadas na lousa em traços sintéticos, o famoso 



Centenário da Escola Normal 169“desenho pedagógico”. O professor Barbosa era um grande idealista. O seu anseio de comunicar algo mais do desenho e da arte que ele dominava tão bem fazia com que desse plantão em algumas tardes, na sala de desenho, para ensinar pintura artística para os alunos que desejassem, sem nada cobrar por isso. 
O trio da Educação, o coração específico do curso, era formado por três pro-

fessores magníficos, fazendo rodízio nas disciplinas de Psicologia, História da Edu-cação e Pedagogia: Professora Hebe Dias Lavras, Professora Heny Dias do Amaral e Professor José Pedretti Neto. Com eles tomávamos conhecimento das principais 
correntes educacionais e formávamos o cerne teórico de nossa formação profissional. A nossa professora Jair Conti ministrava as aulas de Sociologia, colocando-nos no centro do mundo, onde as grandes ideias aconteciam e onde se traçava o destino da humanidade. Tendo feito seus estudos na USP e, mais tarde, na França, D. Jair era uma mulher avançada para o seu tempo, uma das primeiras botucatuenses a se formar no mais alto padrão do país. Seu saber e seu trato espontâneo, sua simpatia, idealismo e bondade nos levaram a escolhê-la como paraninfa da turma. O Professor Agostinho Minicucci tinha sua sala diante da Diretoria, e ali dava assistência psicológica, aplicando testes vocacionais. Na Diretoria estava o Professor Adolpho Pinheiro Machado e na Vice-diretoria estava a Professora Ruth Camargo Leopardi Mariano. A professora Inspetora era D. Enedina Faro Pinheiro Machado. 

Os funcionários eram muito respeitados e possuíam aprumo profissional, cons-cientes de sua responsabilidade. Seu Alvarenga, formal, impecável como um chefe de trem, responsável pelo sino que brandia majestosamente pelos corredores anunciando o término das aulas e troca de professores nas salas. E ninguém saía. À entrada do novo professor, todos de pé ao lado das carteiras, garbosamente aprumados. Dona Joaquina, Dona Hercília, Seu Antoninho Mono, seu Bruder, Dona Mercedes, Dona Dinda Alves, Dona Afonsina e outros que faziam parte do nosso dia a dia. No intervalo, todos desciam ao pátio, onde continuavam a ser separados os rapazes das moças, por uma risca preta no chão, que ia até o quiosque de lanches do 
seu Biondo: nada muito sofisticado, apenas pão com queijo e cafezinho. Nossa turma era numerosa: 40 moças e 31 rapazes. Na classe, o clima era sem-pre cordial. Quando havia um aniversariante, era aplaudido. E se o aniversário era do 
professor, a aula ficava reduzida à metade, pois a lousa era preenchida com versos, desenhos de giz colorido, um cartão desenhado a capricho era passado para assinaturas gerais, havia um pequeno discurso de parabéns, cantoria e declamação de poesias. 
Na nossa classe, a declamação ficava por conta da Edna Gruppi, que lá vinha com a poesia “Caperucita, la mas pequeña de mis amigas...”. No canto, tínhamos a Anita Rocha, que, com sua linda voz de soprano, cantava “Quem sabe?”, de Carlos Gomes. Tempos muito bons de viver, muito bons de lembrar... Quinze anos depois, com meu diploma superior de Desenho, voltei à Escola 



Memórias da EECA170Normal como professora dessa disciplina. Era o ano de 1968, a escola se abria para grandes contingentes de alunos, em três períodos de aulas. Fui designada para as aulas de Desenho Pedagógico no Curso de Formação de Professores Primários e Desenho 
e Geometria Descritiva no Curso Científico. Agora a escola se chamava Instituto de Educação  Cardoso de Almeida. Mas o nosso amor por ela continuava o mesmo. 



Centenário da Escola Normal 171Relembrando Maria Anna MoscogliatoO Salão Nobre era para mim um santuário, um lugar ‘sui generis’ que em arreba-tava, inebriava, pois ao adentrá-lo sentia-me realmente num espaço palaciano e divino.E neste espaço privilegiado ouvi discursos, declamações, canto de vozes ex-cepcionais, tudo complementado pelo famoso Orfeão do insigne professor Mattos.Como descrever os oradores, os declamadores, os solos de canto e de instru-mentais dessa plêiade de artistas que por lá passaram,Acentuo que todos os frutos da Escola Normal foram sementes bem cultivadas pelos mestres que souberam conduzi-las ao prazer do aprender.Dentre todas as maravilhas presenciadas na Escola Normal, o evento que cito como o mais marcante foi a solenidade de inauguração do Busto do Duque de Caxias.
Todo este fato está arquivado em material jornalístico e fotográfico que definem bem a grandiosidade desta festa. O idealizador da homenagem ao Duque de Caxias, para incentivar o civismo, foi o grande professor de Biologia: Sebastião de Almeida Pinto, que fez desde o levantamento do busto, o contato com escultores do Rio de 

Janeiro e São Paulo, as listas para a adesão ao empreendimento com a finalidade do pagamento da obra de arte e documentou em detalhes, como preciosos documentos, 
e hoje os guardo, por confiança de seus filhos, em meu pequeno acervo sobre história de Botucatu, comprovando sua organização e idoneidade moral ao prestar contas, nos mínimos detalhes, em seus arquivos.Na lista da Comissão Executiva do Monumento ao Duque de Caxias a ser eri-gido, para minha felicidade, constam os nomes de meu pai, de meus quatro irmãos e de outros familiares e o meu, como aluna da 3 ª série ginasial e também de amigos e colegas.Neste meu singelo relato relembro o quadro de professores de primeira grandeza; tão ricos de sabedoria e conhecimentos que nos transmitiram e de quem vamos nos lembrar como inesquecíveis mestres, pois iluminaram as nossas mentes para a vida toda; dos colegas: eram duas grandes classes, masculina e feminina e dos bondosos funcionários, que nos vigiavam e orientavam com maternal carinho.Minha homenagem especial ao Dr. Sebastião de Almeida Pinto, “in memoriam”, paraninfo de minha formatura, em nome de quem estendo as homenagens a  todos que foram meus mestres e, sobretudo, à Escola Normal -nestes seus 100 anos de existência.Estudou na Escola Normal no período de 1940 a 1946 e formou-se professora.
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Centenário da Escola Normal 173Vocação Maria Aparecida Caminoto GeiserEtimologicamente, VOCAÇÃO vem do latim vocatio, vocationis, ação de chamar, intimação, convite, conforme se pode ler no HOUAISS.A um chamado ou convite atendemos (ou não); a uma intimação, como se trata de ordem, de imposição, o atendimento se torna menos voluntário, mais exigente.Essa introdução tem muito a ver com o teor do que vou contar.
Fui a luna do então IECA nos anos 50 e 60 do século XX. Ali estudei desde a 

quinta série até a conclusão do curso científico, portanto, cresci entre os professores, colegas, funcionários, móveis, utensílios, cantina, pátio dividido entre meninos e meninas (!), porão, no maravilhoso prédio da praça.Nunca fui muito ligada a passado, em registrar o ocorrido em diários, fotos, em conservar objetos, em suma, a cuidar de minhas memórias.
Apesar disso, há fatos que não esqueci, pessoas com quem convivi que ficaram estampadas na minha alma.Desde muito jovem, 12 ou 13 anos, gostava de dar aulas particulares das matérias em que me saía melhor, Português, Francês, Inglês. Eu cobrava baratinho, mas sim-plesmente alguns alunos não me pagavam e decidi encerrar a minha nascente carreira.Tive professores maravilhosos dessas disciplinas de que gostava mais, o Paulo Vieira, o Guedelha, a Carminha Faraco, o monsieur Matos. Modelos.A Carminha dizia que, quando se aposentasse, eu iria substituí-la. Aliás, um 

parêntese: fiz o curso de Letras Português/Inglês pensando nessa possibilidade. Aí fui aluna de Literatura do João Cury...Ganhei algum dinheiro fazendo tradução do Francês em São Paulo. Falo com 
alguma fluência. Leio bem.No segundo ano da faculdade, o Guedelha me convidou para substituí-lo como professora de Português no Ginásio Estadual de Itatinga. Ele havia sido meu professor 
de Português no ginásio, de Espanhol no científico e colega no curso de Letras na faculdade, além de ser pastor da igreja Presbiteriana e advogado. Comecei com uma 
liceça dele, em setembro de 1964, seguida da aposentadoria. Lá fiquei até 1/4/68, quando vim para a Escola Industrial de Botucatu.Convite prontamente aceito, iniciei a trajetória, em 1964, que só foi concluída em 2006, como professora de Espanhol na FATEC de Botucatu.

Outro parêntese: graças a um ano de Espanhol no curso científic o pude con-correr a uma bolsa de estudos oferecida pelo governo espanhol e freqüentei o Curso Hispano-brasileño para Profesores de Español, no Instituto de Cultura Hispánica, de 



Memórias da EECA174
Madrid, onde obtive  o título de Profesora de Filología Española, em 1975.O Pacheco, professor de Química, também me convidou para substituí-lo quando 
se aposentasse, ao final do meu curso científico. Sem pensar muito, aceitei. Hoje fico 
pensando na confiança que ele depositava em mim! Mas o curso que pude freqüentar foi o de Letras, que se instalou aqui naquela ocasião...Ele me contou que foi avisar o Pedretti, diretor à época: A Camignoto roeu a corda. Assim não fui, aos 18 ou 19 anos, professora de Química do IECA. Até me assusto só de pensar na possibilidade!Acho que também devo ao João Marques, professor de Ciências, o ser professora 
de Português. Ele desmontava os termos científicos para explicar seu significado. Tomei gosto pela etimologia. Ele também valorizava TUDO que o aluno fazia. No seu diário constava, para a avaliação, por exemplo: prova, 6, mais chamada oral,2,mais sapo, 1. 
A gente levava sapo, barata, para dissecação. Experiências científicas. Dona Áurea, sua esposa , muitas vezes se deparava com os sapos em excesso soltos no jardim.Houve outros professores importantes enquanto estive no IECA. Muitos. Pedro e Benê, de História, Flávio, de Desenho, por exemplo. Como disse, não lembro muitos nomes, ainda que me lembre bem das aulas deles.Também tive professor desestimulante, que serviu de modelo de como NÃO agir. Reprovava classes inteiras e era considerado ótimo. Dava aulas para uns poucos que já vinham com alguma base e ignorava os demais. Perdi um ano de vida escolar, reprovada em Matemática na então segunda série do ginásio.Serviu para que, no trato com meus alunos, tenha sempre tentado não ser como ele. Espero ter conseguido.Fui muito feliz com relação a colegas. Turmas tão boas que, acho, os professores gostavam de encarar. Até hoje conservo amigos entre eles.Volto ao início, à vocação.Foi um convite, ou melhor, foram vários os convites recebidos para ser pro-fessora.E foi também uma intimação interior, quase mesmo uma imposição. Não me lembro de ter sentido algum “chamado” para ser outra coisa na vida. Não saberia, ainda, dizer se isso foi uma limitação.

Sinto que fiz a coisa certa. Tive um retorno tão compensador que só posso me sentir privilegiada pela vida.E posso concluir que as ferramentas, os modelos, os fundamentos foram quase todos construídos no IECA, hoje EECA.
Professora de Português e de Espanhol



Centenário da Escola Normal 175Querida EECA Maria Balbino BatistaAgradeço ao convite para escrever acerca da EECA. Acredito que não tenho muito o que falar e ao mesmo tempo  creio ter muito. Pensar na querida EECA é trabalhar com a memória na busca de dimensões e questões do passado que continuam a me interpelar no presente, possibilitando  aproximar-me de perspectivas peculiares do vivido. Hoje, credito tudo que eu sou à contribuição da época da minha formação na EECA, onde os valores aprendidos foram apreendidos e assimilados e toda a minha experiência educativa e  social foram sólidamente cons-truídas. Pena que o alunado de hoje não aproveite esta contribuição.Que saudades! Será que a escola do passado era muito rígida? Acredito que não! Passei a maior  parcela da minha  vida escolar na EECA e tive muitos colegas que deixaram saudades, bem como o corpo docente com professores competentes, rígidos, que muito contribuiram para que eu seja o que sou. As experiências vividas  na vida escolar foram deixadas em minha memória para que eu possa confrontar 
diferenças e ter em conta, analogias sobre o que refletir e métodos para comparar e colocar em prática o mais adequado. De tudo que eu possa falar da EECA, e de tudo que ela me deixou, decidida-mente, sinto que possuo uma necessidade de sempre compartilhar  e pensar, que uma educação  de qualidade, diferente, como a que eu tive é possível nos dias de hoje  e  sinto que sempre estou contribuindo para realizá-la  e adequá-las às transformações sociais e alargar os horizontes dessa minha caminhada, como professora, há vinte e cinco anos. Finalmente, entendo que  as mudanças que ocorrem em nossas vidas, são necessárias e  aceitar essas mudanças é que é o grande aprendizado de nossa existência. 

Que esta magnífica escola continue como sempre foi: pomposa, altiva e ocu-pando um lugar de destaque em nossa querida cidade “Botucatu’’. Parabéns!



Memórias da EECA176 EECA 100 anos Maria Elisa de Almeida Fogaça Apenas um pequeno grão de areia, perto das grandes personalidades que PAS-SARAM por essa meiga escola, mas gostaria de fazer o meu registro. Meu nome é Maria Elisa de Almeida Fogaça. Este ano, no Centenário da Meiga Escola, onde estudei do 1º ano até o 3º colegial, estarei também, no mês de maio, fazendo cinquenta anos. Formada em Economia, pela UNIFAC de Botucatu, turma de 1983, hoje sou 
funcionária da Diretoria de Ensino – Região de Botucatu, responsável pelo Pagamento. 

Cabe ainda lembrar que em 1967 meu saudoso pai, Luiz de Almeida Fogaça, trabalhou como Inspetor de Alunos na escola. Tenho doces lembranças da época em que passei por muitas salas de aula dessa escola. Minha mãe trabalhava numa casa de família, da bibliotecária do IECA, na épo-ca, Anna Terezinha do Amaral Gurgel. Seu Edmundo era o Secretário , Dona Jacira Giacoia e a Lourdinha, que se aposentou como Secretária do Pedro Torres, também trabalhavam no IECA, como era chamado na época. Antes de começar a estudar, a pequena Elisa era levada para a escola pela Terezinha. Em 1968, entrei no 1º ano, já que não tinha pré. Fui aluna da Professora Alme-rinda. Depois de 3 meses mudei para a classe da professora Dolores . Muito falante, cheguei a ter 60 de comportamento. Passei para o 2º ano, a minha professora era a Dona Dulce; na 3ª série fui aluna da saudosa Dona Nair Sartori; no 4º ano, da Dona 
Maria. Tivemos duas substitutas em afastamento das titulares – Raquel Viadana, no 1º ano,  e Vera Lúcia Silva, no 2º ano, com a qual vim a trabalhar na Diretoria de En-sino. Também Maria Elvira Figueiroa Lourenço, hoje Supervisora de Ensino. Todas eram substitutas efetivas . Até hoje, quando saio na rua e encontro os meus antigos professores, eles ainda se lembram de mim, tenho muito boas lembranças daquela etapa de minha vida. Lembranças de Dona Dinda, com sua famosa Quadrilha, das festas juninas memoráveis, das broncas do Seu Osman , da doçura dos olhos azuis do Sr. Romeu de 
Lima, que ficava no portão por onde entrávamos. Das primeiras paqueras na frente e dentro da escola. Pena que naquele tempo não havia a máquina digital e não se cos-tumava fotografar tanto como hoje, tendo apenas as fotos na memória e uma agenda 
de recordações, com palavras de amigos e professores, no final do 3º colegial. Hoje, 
quando a releio, sinto saudades. Da caricatura feita pelo Vina, filho do prof. Vinícius Aloíse. Do medo que toda a classe tinha da professora de ciências, Dona Durvalina. 



Centenário da Escola Normal 177Das algazarras nas aulas de música com Dona Clara. Da minha magreza e pequeno 
tamanho, quando Dona Helenice Barbin falava, “se você não ficar quieta, vou pisar nos seus pés sentar no seu colo”. Quando da primeira tristeza, de perder uma professora de matemática, Dona 
Maria Estela Titon Ranzani, que faleceu em 1972. Foi a primeira pessoa por quem chorei, por causa de sua morte. Quando, também na quinta-série, o Prof. Álvaro pegou a minha cola e me deu 
zero na prova de geografia, deu-me outra chance e nunca mais colei. Quando por 0,5 ponto repeti a 6ª série, em matemática, com o Prof. Moacir Godinho. Quanta choradeira! Do medo do dentista, quando Dona Lurdinha chamava a gente para seu con-sultório, mas depois ela nos acalmava e o medo se dissipava. Como também não me lembrar da Cantina, da Dona Niquinha, do Sr. Moacir? Lembro-me de todos os meus professores. Gostaria que todos recebessem ho-menagens, pois eles fazem parte da memória dos 100 anos dessa escola e dos meus 50 anos de vida. Quero citar os meus mestres queridos:

Português – José Celso Soares Vieira, Mirva Curi, Ana Maria Casalenuovo,  Pedro Fernandes, Francisco Guedelha, Maria Helena Bacchi 
Matemática – Maria Estela Titon Ranzani, Soraia Curi, Maria Ap. Godinho , Moacir Godinho, Milton de Oliveira 
Ciências – Dona Durvalina, Prof. Ellio Fazzio 
História – Nilton Dezotti, Prof. Cesário, Maria José Machado 
Geografia – Álvaro José de Souza, com quem trabalhei na Diretoria de Ensino. 
Artes – Dona Marta Lourençon 
Francês – Dona Vitória 
Inglês – Dona Mariza Pazzinato e Helenice Barbin 
Ed Artistica – Prof Odim Prado Cassetari, com quem depois também trabalhei na Diretoria de Ensino. Desenho - Helio Volponi,Vinícius Aloíse 
Biologia – Sandra, Geraldo, Pedrina, Eliane 
Química – Valente, Bertotti, Marisa Marculin 
Física – Jair Dias de Almeida 
Ed Física – Cleoneide e Dona Maria Noções de Zooctenia - Armindo e Ilza Nicoleti 
Organização e Normas – Maria José Machado e Marilda Sanseverino Maluf. 
OSPB e Educação Moral – José Rodrigues Serrão, Maria Luiza Brisighello.



Memórias da EECA178  Gostaria de encontrar cada um deles e sinceramente agradecer pelos ensina-mentos que me passaram e que me valeram para toda a minha vida. Muitos já estão no “andar de cima” e certamente receberão a minha gratidão, em preces. Reencontrar os ex-colegas de classe é relembrar os bons tempos. Há um, em especial, Danilo Aiello, que imitava o Chacrinha na sala de aulas e chamava: Terezi-nha! Ao que e eu respondia: uhuhuhuhu!!! Obrigada, Mestres! Obrigada, “Meiga Escola”, que me ensinou o caminho do bem. “Serás sempre estrela tão linda que penso/ outra igual este estado não tem!!!!” 



Centenário da Escola Normal 179Meiga Escola Maria Lúcia Dal FarraA Hernâni DonatoQue alguém me explicasse (naquela altura) por que chamavam essa Escola de 
“meiga”! Lugar longe da casa da gente, onde devíamos nos confinar (sem pai nem mãe), apenas para estudar - que direito tinha ela de ser conhecida por “meiga”?! Ali-ás, que eu soubesse, tal qualidade só dizia respeito a seres humanos: de preferência gentis, suaves, brandos ou ternos... Mas vamos que eu estivesse enganada: seria ela, de fato, uma pessoa? E se fosse, seria assim tão boa?!Entretanto (e eu bem que conferia toda vez), a Escola não passava de um prédio, de uma mera construção. Como era possível, então, que um edifício desses (onde brincar não se podia!) despertasse um sentimento tão simpático e acolhedor - a ponto de todos concordarem que ela fosse... “carinhosa”? Ah, tenha dó!Tá bom que com sua grandiosa arquitetura, ela era bonita além da conta. Mas aquilo (pra mim) era o avesso da meiguice. Na verdade, ela tinha uma cara grave, 
uns modos de gente sóbria demais – nunca que fosse sorrir pra alguém! E, de uma vez por todas: a Escola era carrancuda, muito séria! Ela era ranzinza, isso sim! Ela até tinha um quê do meu avô?!

Sempre que a gente passava no velho citroën diante da Catedral, eu ficava espe-rando crescer aquele casario comprido e solene à esquerda (coisa de todo um moroso quarteirão), pra que minha mãe comentasse, secundada pelo meu pai (ocupado na direção): “foi aí que me formei. Quando for no tempo, é pra aí que você vem também.”Mas enquanto isso, menina do jardim-de-infância das Marcelinas (que sequer cogitava com o Primário), eu só quebrava a cabeça pra compreender aquela primeira palavra do verso que, de vez em quando, os meus pais cantarolavam pela casa, sempre com muito orgulho. Orgulho de sobra, pela Escola e por seu Hino. O autor da música (o professor deles) era amigo de um tal Villa-Lobos, que meus pais conheceram da sua passagem por Botucatu, quando eu ainda nem existia. O homem devia ser seve-ro às pampas, porque, nesse concerto, parou de tocar o violoncelo quando ouviu o barulhão que o pessoal fazia mastigando de boca aberta amendoim torradinho. Que gente mais mal educada!
E havia outra coisa que me encafifava mais. A Escola ainda por cima se cha-

mava “Normal”! Se eu bem compreendia, essa palavra significava o contrário de “abilolado”. De maneira que logo me vinha uma certeza: adoidada a Escola não era, 
não; era só meiga – e olhe lá!Ora, tá aí: ela era “bondosa” porque recebia de bom grado as pessoas lelés-da-
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-cuca, e as modificava e aprimorava, fazendo delas seres sem defeitos, gente comum e bem comportada, diferente daqueles tipos que tanto incomodaram o Maestro. O que iluminava, de repente, um outro pedaço da letra, aquele que dizia que a Escola transformava “uma rocha insensível” em “bom coração”!Pois em casa não se comentava, quando fulano cometia alguma bobagem, que aquilo era coisa de “louco-de-pedra”? Parecia, portanto, que a Escola (e eu não tinha idéia de que maneira, mas isso me parecia deveras um fato!) tinha por dever escara-funchar maciez naquela dureza, descobrir ali dentro daquela pessoa alguma virtude, alguma graça... Mas como é que ela podia fazer tal mágica?!E a propósito: como teriam sido os meus pais antes de ingressarem na Escola Normal? Se eu não nascera ainda, não podia adivinhar... O que haveria neles que necessitasse de conserto? Por sim ou por não, essa dúvida me deixava um tanto 
cabreira, embora eu também soubesse, por ouvir dizer, que (afinal) a exceção é que 
confirma a norma...Mas se a Escola Normal era uma especialista em (digamos) recuperar os corações empedernidos, era pra lá que (em vez de mim) deviam mandar aquele rapaz da Rua Curuzu, o João Pulinho, que falava coisas sem sentido e que invadia tudo quanto era casa que encontrasse com porta aberta - para gáudio e pândega da meninada perversa. Neste caso particular, não digo que a Escola fosse um “sanatório”, mas (quem sabe) ela funcionasse como uma residência “generosa”, que acolhesse as pessoas de saúde “irregular”, botando-as no trilho da “normalidade”... Coisa que, de certa forma, fazia a Santa Casa de Misericórdia (provavelmente sua gêmea de função, situada em si-
metria do outro lado do Largo), visto que esta também zelava pela saúde alheia – se bem que de outro jeito.Ora, eu achava que tudo devia ter um sentido: a Catedral, o mais alto de todos os edifícios do meu tempo, e, por isso mesmo, o principal, fundeava (com suas torres e imponência) o centro invisível da minha cidade de infância. Assim, Deus resolvera botar (do seu lado esquerdo) a Escola Normal - pra cuidar da alma; e (do seu lado direito) a Misericórdia - para cuidar do corpo. E já se vê como, inesperadamente, 
também a ponta do báculo do Bispo se enfiava na minha história, pastoreando os 
homens. O que, aliás, justificava o milagre de haver ali em Botucatu (e bem no alto 
da serra!) - três templos. Se bem que (a confiar ainda nos versos do estribilho), apenas a Escola dos meus pais (sim, só ela!) fosse o importante “templo sagrado”, onde a “vida” e a “razão” se construíam!Pronto, eis como tudo acabava traduzido do modo mais apaziguado! O maluco 
tinha de passar pela Escola Normal para ganhar, definitivamente, a razão. E saía de lá um santo, sarado para sempre - para todos os séculos dos séculos. Amém!Agora, quanto ao tal caso da via “Lacta”, das estrelas, das esmeraldas, dos brilhos 
e do fulgor – esse era em definitivo um grande mistério! O que tinha um bombom a 



Centenário da Escola Normal 181ver com a Escola que me destinavam? De novo, além daquelas qualidades todas dela, eis que a letra do Hino lhe conferia ainda uma enxurrada de palavras estranhas (com uns “viandantes” pelo meio!), que surgiam no caminho do saber como pedregulhos, ali (de propósito) só pra me fazerem tropeçar!Mas chocolate tinha tudo a ver comigo! Com ele papai nos presenteava à noite, debaixo do travesseiro, para compensar (com sua doçura) alguma contrariedade do dia-a-dia. De maneira que era nele que eu (por esses desviados percursos do prazer) 
encontrava afinal a meiguice que tanto se atribuía à minha Escola.Pois hoje, quando desfolho o papel colorido de estrelas e brilhos (que, no meu caso, não é o de folha de estanho do Pessoa) - não é do “sonho de valsa” do meu baile de debutantes que me lembro.Degusto nesse bombom a delícia dos anos vividos na minha Meiga Escola, a memória de tudo que nem tem mais nome e que não morre - quando eu, ávida do 
conhecimento que ela me daria, errava e derrapava, tateando o significado do mundo apenas como podia.Botucatuense, aluna e professora do IECA. Encontra-se aposentada como titular da 
Universidade Federal de Sergipe, onde também foi Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesqui-
sa. Escreve poemas: Livro de auras (1994), Livro de possuídos (2002); ficções: Inquilina do 
intervalo (2004 - todos pela Iluminuras de São Paulo. Também escreve ensaios: As pessoas 
de uma incógnita (Lisboa: Junta Distrital de Lisboa, 1979); O narrador ensimesmado (São 
Paulo: Ática, 1978), A alquimia da linguagem (Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 
1986); e outros tantos dedicados a Florbela Espanca: Trocando olhares (Lisboa: Imprensa 
Nacional/Casa da Moeda, 1994), Florbela Espanca (Rio de Janeiro: Agir, 1996), Poemas 
de Florbela Espanca (São Paulo: Martins Fontes, 1996), Afinado desconcerto (São Paulo: 
Iluminuras, 2002); À margem dum soneto/O resto é perfume (Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007), 
Perdidamente. Correspondência amorosa de Florbela Espanca 1920-1925 (Porto: Quasi, 
2008). É mestra e doutora pela USP, onde foi professora; livre-docente pela Unicamp, onde 
lecionou; tem pós-doutorado em Paris e em Lisboa; foi professora-visitante em Berkeley 
(Universidade da Califórnia, 2002). É pesquisadora do CNPq.



Memórias da EECA182 Aí o mundo se abriuMaria Lucia Morato Chiaradia GabrielMeu depoimento sobre o IECA é, na verdade, um agradecimento por tudo de positivo que me proporcionou. Aí estudei e me formei professora; aí o mundo se abriu e me fez sonhar; aí a escola e os professores, os funcionários, os colegas me forneceram material para enfrentar, de cabeça erguida, o mundo lá fora.Anos depois, voltei para passar a meus alunos a experiência de vida que adquiri na luta diária, trabalhando com eles a inteligência, o coração e o espírito. Entendo que hoje seja uma época diferente, cheia de novos apelos, horizontes, exigências, objetivos diversos, que pendem mais para o lado imediatista e materialista. No entanto, acredito que sempre será possível incutir no adolescente a ideia de que pela assimilação de conhecimento podemos melhorar o mundo e criar na nossa sociedade um sentimento de respeito, responsabilidade e harmonia.O jovem deve ser orientado para tirar o máximo rendimento das coisas existentes e, para tanto, deve receber princípios de determinação e critério justo.Na verdade, essa é a missão da escola e do educador, missão difícil  mas de recompensa imensurável.Parabéns e bom sucesso, IECA!Ex-Aluna e Ex-Professora do IECA



Centenário da Escola Normal 183Bela aurora!!!Aurora da minha vida!Maria Olga de Oliveira LimaLindas recordações guardo de quando estudei no I.E.C.A. Instituto de Educa-ção “Cardoso de Almeida”, na época; hoje E.E.C.A., Escola Estadual “Cardoso de Almeida”.O que falar da tão bela e querida Escola? De sua arquitetura? Falar de suas Escadarias? Brilhantes Professores? Brilhantes Funcionários? Brilhantes Alunos? Tantos e quantos Brilhantes, também, pois dali seguiram para continuar seus estudos, 
optando  pelas profissões de médicos, engenheiros, dentistas, educadores e outros tantos ramos de destaque! Verdadeiros cidadãos!!!Nesta Escola, muitos sonhos foram semeados com amor, dedicação, carinho, determinação. Quem não desejaria ter ali estudado? Eu tive essa Grande Felicidade e Privilégio! Meu Deus!! Quanta Alegria! Nunca me esqueço de meu primeiro dia de aula: toda de uniforme novo: saia pregueadinha azul marinho (tecido casimira) e abaixo do joelho; blusa branca, tendo no bolso, bordado em azul marinho as letras IECA; uma estrelinha também azul na gola, mostrando estar no primeiro ano do cur-so normal. Contornando a gola também havia um discreto viés na mesma cor azul. Obrigatório o uso de sapatos pretos e meias brancas. Não posso deixar de falar que foi minha querida irmã Nilze, que meu uniforme preparou e bordou com o maior carinho. Usávamos também um blusão que era um sucesso, com o emblema do “bra-sinha” nas costas. Que satisfação!! Nossos professores eram os mais simpáticos, e porque não dizer os melhores educadores, tão empenhados em nossa formação. Fui aluna do Professor José Pedretti Neto, Dona Benedita De La Torre (Maravilhosa!), Maria José (cearense), Professora Margarida, Professor Valdemar Sartori, Professor Godinho, Dona Maria (Educação Física), Professor Newton Dezzotte, Professor Décio, Professor Barbosa (desenho). Todos, só deixaram as melhores lembranças e emoções em nossos corações.Falando um pouquinho sobre a Professora Maria José, lembro-me de que recém casada com Dr. Newber, de imediato por ela apaixonamo-nos todos; aliás pelo casal, vindos em 1962 do Ceará, mais exatamente da capital Fortaleza. O elo entre a turma 
de formandos - 1967 e a referida professora se mantém até os dias atuais. Recordar de Dona Maria José Leitão Machado é muito bom. Recordar do Professor Pedretti da mesma maneira, pois nos traz tantas recordações maravilhosas, mas infelizmente traz 



Memórias da EECA184também a triste lembrança de seu falecimento. Nunca me esqueço que no ano de nossa formatura estivemos fazendo serenata aos nossos professores e não pudemos cantar em sua casa porque já estava muito doente e não deveríamos causar-lhe emoção. Para nós tão jovens, o fato foi motivo de profunda tristeza, por não podermos homenagear um professor tão especial e tão querido por todos da turma.Outra coisa que vale citar e que nos preenchia a todos de satisfação e orgulho era cantar o nosso Lindo Hino, que segue abaixo: Hino da Escola Normal de Botucatu Letra: Aluísio Azevedo MarquesMúsica: Alfredo Franklin de Mattos Meiga escola na grande Via Láctea!Que ilumina o caminho do bem,És Estrela tão viva que penso,Outra igual este Estado não tem!  Salve! Salve! oh templo sagrado!Foco imenso de vida e razão!Pois que mesmo uma rocha insensívelTu transformas em bom coração.  “Caçador de Esmeraldas” Tu fazes,Quem, disposto, em Ti vem aprender,Pois preparas ao Século Vinte,Bandeirantes da luz e saber. Esta Escola é um jardim verdejanteDonde cresce da Pátria o amor;Ao viandante sequioso de LuzesSopram raios de ardente fulgor.  O tempo passou, mas tudo parece que foi ontem e apenas o contar ao relembrar histórias nos acalentam o coração.                            Que tempos bons! E que maravilha termos vivido essa época de Belos e Tão Va-lorosos Tempos!!



Centenário da Escola Normal 185Escola querida Marina Rocha CamaraParabéns, meiga Escola! Parabéns, Escola querida! Que saudade eu sinto de você! Mais do que sempre, neste seu aniversário eu quero agradecer por tudo quanto tive a oportunidade de aprender e viver nessa escola tão maravilhosa! Agradecer a tantos mestres que tanto me ensinaram e me orientaram a ser o que sou hoje e a não me cansar nunca de aprender!A densa maioria desses professores tão queridos já se foi de nossas vidas... Mas nunca de minha lembrança, de minhas orações, de minha gratidão. Eu poderia contar muitas histórias bonitas e/ou engraçadas vividas por mim na escola, com participação de cada um dos professores, mas correria o risco de ser muito prolixa. Por isso, vou contar apenas uma.Eu era uma pestinha. Aprontava todas. Aos dez anos, já estava na primeira sé-rie do ginásio (seria hoje a quinta série?) e acabei sendo aluna de minha mãe, Maria 
Aparecida da Rocha Camara, que dava aulas de Geografia. Ela, sempre muito correta e cuidadosa não gostou muito de ter de dar aula para mim. Na primeira aula, quando eu a chamei de “Mamãe” a classe toda gargalhou sem parar. Então, passei a chamá--la de “D. Cidinha”, que era como quase todos os alunos a chamavam, e houve nova chuva de gargalhadas. Então, passei a chamá-la de “Professora”. Deu certo.

Aí, chegou a primeira prova de Geografia. Minha mãe, cuidadosamente, chamou uma aluna bem mais velha que eu e pediu a ela que rubricasse minha folha de prova antes do início da prova. Explicou a todos, que isso era paraque tivessem a certeza de que a minha prova depois de feita não seria trocada. Na minha cabeça de menina considerei uma injustiça, já que eu tinha pleno conhecimento do tanto que Mamãe era correta e honesta. Em relação a mim, achei uma humilhação.
Pois bem. Com o tempo, a turma foi se habituando ao fato de eu ser filha da professora e as rubricas alheias na minha prova se extinguiram.Nos anos seguintes continuei sendo aluna da Mamãe, que foi minha professora até no colegial.Porém, quando eu já estava com cerca de catorze ou quinze anos, o meu lado 

pestinha inventou uma “arte” nova: todas as vezes que ia haver prova de Geografia, 
na véspera, eu fazia questão de ficar o dia todo zanzando pela rua: ou estava no largo da Catedral, ou estava no Tênis, ou estava na quadra vendo os meninos jogarem bola, ou, simplesmente, estava sentada perto do Caxias. O importante era ser vista fazendo 
nada. E era vista mesmo, uma vez que a turma do período no qual eu estudava – manhã 
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– fazia Educação Física à tarde. Mamãe insistia muito para eu ir para casa estudar, 
haja vista que haveria prova de Geografia no dia seguinte. Eu continuava deixando que meus colegas me vissem, sem livros ou cadernos na mão. À noite, em casa, eu também 
não estudava Geografia. Até a hora de meus pais irem dormir. Então, eu tomava meus livros e cadernos e estudava até clarear o dia. Aí, tomava banho, vestia o uniforme e 
ia para a escola. Fazia a prova de Geografia e tirava dez! Deixava Mamãe encabulada e a classe toda achando que ela me dava as questões! Era uma delícia fazer isso!!!Mas, falando sério: Outro dia, aqui em São Paulo, eu estava conversando com alguém que foi aluno da D. Cidinha, e comentando acerca de sua elegância, me disse 
que nunca a ouviu falar alto – e eu me lembro disso: quando ela chegava e a classe 
estava muito agitada, ela não entrava na sala; parava na porta, do lado de fora e ficava olhando para os alunos, até todos irem para os seus lugares e se calarem. Aí, sim, ela entrava. Se ela estivesse na sala e começasse qualquer bagunça ou falatório, ela não 
tentava falar mais alto que o vozerio para contê-lo: pegava a caneta esferográfica e começava a bater levemente a ponta da caneta sobre a mesa: o primeiro aluno que via isso mostrava para o outro, que mostrava para o outro, que chamava a atenção de outro e, em poucos segundos, a classe estava contida e em silêncio.O simples nome da Escola já era sinônimo de ÉTICA. Ali se ensinava ÉTICA.Obrigada Escola querida! Obrigada a todos os meus professores!



Centenário da Escola Normal 187Centenário da “Meiga Escola”Marinez StringhetaEscola Normal, Instituto de Educaçâo “ Cardoso de Almeida”, e atualmente Escola Estadual “Cardoso de Almeida” (EECA), carinhosamente: EECA - talvez pela sonorização, talvez pela importância da escola à nossa cidade.Tive o privilégio de me sentar em suas carteiras e receber os primeiros ensi-namentos. 
Como a escola ficava no centro da cidade e eu morava numa vila afastada, minha mãe sugeriu que eu escolhesse a escola mais próxima, mas eu, que acabara de completar sete anos, ávida por aprender a ler e a escrever, optei pela escola cujo nome por si só fazia toda a diferença.
Antes do início do ano letivo eu, sem saber, fiz pesquisa de campo. Passei pelas 

duas escolas e notei que a escola que ficava próxima de casa era barulhenta (alunos gritando no intervalo). Observei, em seguida, o prédio, e a escola que hoje completa cem anos continuou sendo a minha preferida, pois nada se comparava à sua magnitude. Para os meus sete anos, tudo o que se relacionava à escola era maravilhoso. Subir suas escadas de madeira e tocar em seu corrimão enchia de imaginação a minha mente.Não era sacrifício caminhar meia hora em dias de frio, chuva, sol quente. O ensinamento recebido e o carinho dos professores compensavam.Guardo em meu pensamento a lembrança de minha primeira professora - Maria Miguel. Com ela aprendi a ler, a escrever e, o mais importante, aprendi a gostar de estudar, pois seu jeito meigo, carinhoso de quase mãe fazia com que a tarefa, o ato de ir todos os dias à aula, não fosse algo impenetrável. Dona Maria nunca gritou ou 
precisou gritar com a classe. Seus passos rápidos e firmes nos passavam segurança e respeito. Era modesta no trajar: blusa branca com bordados miúdos e saia azul marinho ou marrom; no rosto, nenhum sinal de pintura; trazia o cabelo preso em um coque e sapatos de couro, fechados, trançados em cima do peito do pé. Como prêmio por tirar boas notas, ganhei, nesse meu primeiro ano escolar, dois livros de literatura infantil. Presente esse muito bem guardado até minha irmã mais velha emprestar um dos livros para uma de suas amigas e o livro jamais ser devolvido. O comportamento desatento da tal amiga fez com que eu não gostasse de emprestar ou pedir emprestado o que quer que fosse.Voltando à escola... Ser uma de suas alunas deixava-me muito orgulhosa, feliz mesmo. Porém, não era orgulho de superioridade e, sim, pela oportunidade de estudar na escola e usar o uniforme azul marinho e branco com o bordado IE no bolso da blusa. O sinal de entrada batia às oito horas e a saída, às doze horas. Nos trinta minutos 



Memórias da EECA188de intervalo, eu ia à cozinha tomar sopa e, uma vez por semana, era servido leite com groselha. Confesso que em nenhum outro lugar senti o aroma peculiar que vinha da 
cozinha que ficava no porão, no fim do corredor. Para meus olhos, o corredor, além de 
escuro, parecia não ter fim e, enquanto eu caminhava por ele, pensava que de repente saltaria algum fantasma de suas portas fechadas, bem na minha frente. Eu não conse-
guia passar por ele sozinha e ficava sem merenda se não tivesse alguém do meu lado.Perto da quadra constantemente ocupada por alunos nas aulas de educação fí-sica, uma barra de ferro com bastante areia embaixo, era o meu brinquedo preferido. 
Fazia-se fila, organizada pelos próprios alunos que, um a um, se penduravam na barra, davam alguns balanços e caíam na areia. A escola toda era muito bem cuidada, sem papel ou lixo jogado pelas salas, corredores ou pátio. Dentro do banheiro feminino, cheirando a eucalipto, uma ser-vente permanecia se não o tempo todo, pelo menos uma boa parte do dia, somente observando o comportamento dos alunos. 

Não era permitido faltar aos desfiles de 7 de Setembro. Além desse, havia o 
desfile do dia 16 de maio, aniversário da escola. Sempre participei de todos os desfiles por gostar de prestigiar essas datas e pelo som da batida da fanfarra. Foram meus diretores a senhora professora Carmem Barbosa Garcia e o senhor professor José Pedretti Neto. A janela da diretoria dava para o pátio e dali nos observava o senhor Pedretti. Estava sempre de terno, o paletó fechado e as mãos cruzadas nas costas. Quando passava por mim, eu não conseguia respirar e meu coração quase saltava do peito, 
tanto era o medo de ser chamada a atenção, embora eu não fizesse nada para que isso acontecesse. Na quarta-série descobri a biblioteca e passei a frequentá-la para empréstimos de livros de literatura. O ambiente composto de livros de capa dura, em sua maioria preto e vermelho, dispostos em estantes escuras, não convidava e não motivava à leitura, porém eu trazia, herança do avô materno, o hábito e o gosto pelos livros. Creio que demorei mais ou menos um ano para ler toda a coleção de Monteiro Lo-bato. Duas bibliotecárias de semblantes sérios orientavam sobre em quais prateleiras se encontravam os livros para cada faixa de idade dos alunos. Às vezes, eu tinha vontade de saber o porquê da proibição deste ou daquele livro, mas as bibliotecárias não falavam conosco.Em meu coração, em minha mente guardo as melhores lembranças do IECA ou EECA e, confesso, quase parei de estudar ao ser transferida para outra escola, pois a diferença entre as escolas era como da água para o vinho. Aos poucos e por saber que não havia volta, fui me adaptando à nova realidade escolar.
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Memórias da EECA190 Dos Baús da Memória, do Coração e do Literal: IECA!Marlene Caminhoto Nassa Um verdadeiro tsunami varreu minhas emoções com o adorável convite da Carmem Lucia, uma de minhas queridas ex-alunas, para escrever sobre o IECA, des-pertando todo tipo de lembranças, todas encharcadas de imensa nostalgia e saudade!Para mim continuará sendo sempre IECA (Instituto de Educação Cardoso de Almeida), não me importando se hoje mudou o nome... Desculpem-me.Formei-me no colegial Magistério, em 1966, estudando quase sempre nessa 
escola, salvo uns tempos em que fiquei semi-interna no Santa Marcelina. Comecei a 
cursar o Científico e o Normal ao mesmo tempo, um em cada período e, claro, não 
consegui terminar o científico! Pudera... Eu era a única mulher numa classe com 42 meninos, com todas as efervescências da puberdade... Quando o prof. Pedretti, di-retor na ocasião, precisava dar broncas ou suspensão, dispensava-me da classe, mal sabia que era partícipe da bagunça ou da articulação da mesma... Os meninos não me poupavam, era considerada uma igual.Nós tínhamos um professor de física, recém formado, coitado, com uma pro-núncia de caipira, carregando nos “erres”, que nos ditava as questões assim: “Um coooorrrrpo que se desloca...” e nem bem terminava a frase, vários meninos, e eu inclusive, levantávamos a mão pedindo a palavra e todos, exatamente todos, repetiam, no maior cinismo de seriedade: “Desculpa, é um pooorrrrrrco ou é um cooorrrrrrrrpo? Não entendi!”Depois de perguntarmos isso em TODAS as aulas dele e SEMPRE  a mesma pergunta feita por diversos alunos, ele se irritou, parou a aula, saiu e voltou com o diretor Pedretti, que nos deu um sermão e prometeu suspender quem perguntasse mais uma vez se era um cooorrrrpo ou um pooorrrco! Todos quietos... Aula seguinte dele, 
depois da chamada, começa confiante a  ditar mais uma questão: “Um cooorrrrpo...” E imediatamente o Zezo, um dos mais bagunceiros da turma, levanta a mão... Silêncio sepulcral na sala. “Pois não, qual é a pergunta?” E o Zezo: “Não entendi, o senhor disse um pooorrrco ou um cooorrpo?” Re-petindo o sotaque dele, que todos imitavam ao perguntar. Caímos na gargalhada, e o Zezo sério.

O professor, coitado, ficou muito vermelho, quase explodindo, saiu da sala e voltou com o diretor para dar a suspensão, mas já estava tudo combinado entre a 



Centenário da Escola Normal 191classe... Um aluno pediu a palavra e defendeu o colega, dizendo que o Zezo havia faltado e, portanto, não sabia da proibição da pergunta, e não era justo receber castigo por isso. O diretor teve de engolir e o Zezo não foi suspenso.Aí começou um estranho costume. Nos intervalos, nenhum professor podia 
ficar parado, que logo uma fila imensa de alunos se formava atrás dele e repetia todos os seus gestos, como sombra. Alguns eram ranzinzas, mas quase todos levavam na esportiva, o que era melhor para eles. Outros também devem se lembrar de o prof. 
Godinho querer parecer moderno e fingir que sabia fumar. Era chique fumar, moda... Ele aspirava a fumaça, segurava um tempo na boca, até ria de boca fechada, aguar-dava um pouco e soltava a fumaça sem tragar. Nós ríamos muito, escondidos dele...Tínhamos um limite de faltas e dispensas no mês, claro que usávamos todas. Então pegávamos os lápis de pintar olhos, da Maria Silvia Dal Farra, meu ou de outras que gostavam de se maquiar, sombreávamos fazendo olheiras escuras sob os olhos 
e íamos até a saleta da dona Nair, pedir licença por estarmos com cólicas. Ela ficava com muita pena e nos dispensava, e os meninos, que não podiam usar esse artifício, 
ficavam com muita raiva e prometiam dedurar. Nunca denunciaram...Há também uma cena inesquecível de quando o Pedretti foi nosso professor. No intervalo antes da aula dele, peguei um livro de retratos de bichos e olhava, vi uma coruja que ocupava uma página. Olhei bem e achei-a idêntica ao professor, que usava óculos de aros redondos enormes. Perguntei à classe: “Com quem se parece?” Todos foram unânimes em dizer que era com o professor. Ele entra em seguida na classe, coloca as cadernetas de presença sobre a mesa e se dirige a nós: ”Olha, classe, NÃO QUERENDO SER CORUJA, hoje recebi uma homenagem...” Ele não conseguiu terminar a frase, de tanto que demos de risadas, muitos precisaram sair, chorando de 
rir. Nunca ficou sabendo o motivo, também ria, sem entender nada, pois ele só ia nos contar alguma coisa boa que lhe acontecera...Sempre havia alunos que madrugavam e chegavam e cedo e um grupo, no qual me incluía, que se atrasava para as aulas. Eu morava muito longe, descendo o Para-todos, e tinha só subida a enfrentar. E que subida! Pior no tempo do frio. Tivemos excelentes professores, que deixaram suas marcas de forma indelével, cada um a seu modo. Mesmo brincando com eles, havia grande respeito e carinho. 
Alguns, como o professor José João Cury, marcaram e influenciaram uma geração inteira! Simbolizo nele minha homenagem a todos os meus mestres. Tive o privilégio de ser aluna e também dirigida por ele em peças teatrais amadoras. Vários ex-alunos, que hoje despontam no mundo artístico, cultural e na mídia, dizem dever a ele muito de sua formação. Participei de vários grupos de teatro amador, ganhamos prêmios, viajamos com as peças, e isso ajudou muito nossa educação, desbloqueios e superações.Sempre fui considerada a “artista” na escola. Era convidada, desde o curso 



Memórias da EECA192primário, a declamar em todas as comemorações, todas! As professoras davam-me 
uma poesia para decorar quando eu chegava e, no final do dia, eu a declamava, tinha facilidade de memorizar. Também fui eu quem criou o sacizinho, que usávamos es-tampado nos nossos agasalhos de uniforme. E na formatura do curso Normal, desenhei o saci que enfeitou todas as mesas do baile. Muitas colegas até hoje me dizem, rindo, que passavam em português e dese-nho, graças a mim. Durante o Normal inteiro nunca tirei menos que 10 em português e desenho. Já não posso dizer o mesmo de matemática química e física... Adorava escrever e tinha facilidade para tanto, lia muito, então terminava depressa minhas redações ou desenhos. Aí fazia rapidamente dezenas de outras redações e desenhos, sempre procurando adaptá-los ao estilo das colegas, para que os professores não percebessem. Assim, elas tiravam boas notas. Fui escolhida por unanimidade para ser a oradora das turmas do curso Normal, coisa que me envaidece até hoje. Também fazia “gizcultura”, esculturas em giz, com agulhas, isso durante as aulas... Os professores permitiam, desde que desse a eles a escultura. Eu dava...Outra lembrança memorável foi nossa excursão para o Rio de Janeiro, de ôni-bus fretado e pago com o dinheiro que arrecadávamos durante o curso, com venda de doces, bailinhos, rifas... Pagamos toda a formatura com esse dinheiro, colação de grau festiva, missa, que tive como padrinho o querido e hoje famoso, Alcides Nogueira, 
filho do Dr. Sebastião Pinto e da dona Lali, até baile de gala no BTC, com orquestra de primeira.A Adelina Guimarães sofreu insolação e tivemos que chamar médico ao aloja-mento. Não me lembro de quem surtou e também precisou de médico. Muitos conhe-ceram o mar nessa viagem, mas  tudo nos deslumbrava. Usei biquíni e isso era ousadia na época, algumas colocaram maiô engana-papai, acho que a Neide e a Cecília. Não lembro se a Adelina também usou biquíni. Aliás, ousadia era o que sobrava, a mim e a algumas amigas. Fiquei famosa por ser a primeira garota a usar biquíni  no recatado Botucatu Tênis Clube, no horário feminino! Havia horário feminino... Pasmem!Resolvemos tirar uma foto lá no Rio, eu, Neide, Sueli, Roseli, Jorge, Márcio e não me recordo quem mais, num desses fotógrafos lá ao pé do Cristo Redentor. Queríamos fazer gozações, então eu colocava um dedo no nariz, a Neiva, a Neide e a Sueli cheiravam os sapatos, o Jorge fazia careta, mas só no momento que o fotógrafo entrava embaixo daquele pano preto que cobria a máquina. Aí ele parava, marcava as 
poses novamente, ficávamos sérios. Era só ele entrar embaixo do pano que fazíamos de novo as caretas e eu colocava o dedo no nariz. Ele desistiu depois de um tempo e fez a foto daquele jeito. Tenho-a até hoje, cutucando o nariz...Quando nos reunimos para comemorar, creio eu, os 20 anos de formados, reli o discurso da formatura, no saudoso almoço na churrascaria. Ficaram todos muito 



Centenário da Escola Normal 193emocionados. Alguns chegaram até a mim dizendo que só naquele momento com-
preenderam seu significado... Acho que eu também...Falava um pouco da solidão e do desamparo da despedida, do vazio que dei-xávamos na escola, para que ela pudesse ser renovada por outros alunos que viriam nos suceder...Nós nos vamos e a ESCOLA permanece... É o ciclo da vida...Permanecem nos baús da memória, como nessas doces recordações que me 
afloraram, nas lembranças dos professores, dos funcionários e, principalmente, dos 
colegas e das colegas queridos eternamente. Lembro-me perfeitamente de cada fisio-nomia, de cada expressão e de cada particularidade de vocês...Permanecem nos baús do meu e dos nossos corações, certamente, a lembrança dos colegas, dos professores e dos funcionários que já se foram desta vida material, mas que deixaram algum legado indelével... Permanecem nos baús literais os docu-mentos, as fotos, as publicações, os escritos, os impressos todos, e hoje através de todas as manifestações da mídia, e desta MEMÓRIA VIVA, através deste evento, que enalteço e cumprimento comovida a iniciativa dos organizadores e colaboradores, de perpetuar MEMÓRIAS...Que essas memórias permaneçam como gotas iridescentes, iguais às que podem estar vertendo de nossos olhos agora e que possuam o condão de tocar o coração dos estudantes que hoje nos sucedem aqui, nesta meiga escola...como em 1966... Sabem por que essas gotas são iridescentes? É por que existe LUZ! As lágrimas são como prismas, e os prismas produzem a refração da luz e criam todas as cores do arco-íris...Só precisa haver luz!

O IECA/ESCOLA é a luz que se transmuda em cores no sucesso profissional e pessoal de quem passou, passa ou passará por ela... Meu discurso da formatura termi-nava mais ou menos assim: dizia que os corredores, as salas, a diretoria, a cantina, o 
pátio, todo o corpo físico da Escola, enfim, ficariam vazios de nós, mas que partíamos encharcados do vir a ser, mergulhando num passado que já começava e preparados para um futuro que se iniciava. Aqui estivemos antes... Aqui estamos hoje... Outros estarão amanhã... Todos estaremos eternamenteE ter na menteEterna?E terMente!O IECA é essa menteO IECA é essa semente...Ex-aluna e ex-professora
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Centenário da Escola Normal 195Anos maravilhososMercedes Monteferrante ZachariasEu adorava os professores.Com o professor Alvarenga tenho uma passagem que jamais esquecerei:  Na época estava na moda as mulheres usarem turbante e fui à escola - toda vaidosa - de turbante. O professor Fornos disse:-Oh, Monteferrante, o que você está fazendo com esta toalha de banho na cabeça?Fiquei quietinha e nunca mais usei turbante.Para a professora Maria Banducci, que dava aulas de ginástica,  levava todo 
dia  uma flor, que colhia no jardim.Foram anos  maravilhosos os que passei na “Meiga Escola”.Hoje me encontro com 85 anos de idade e cumprimento a Centenária Escola Normal por ocasião de seu aniversário.



Memórias da EECA196 Amizade Milena Rodrigues Thomé 
Não posso falar de minha vida, sem mencionar a EECA. Afinal, foi nela que passei a maior parte de minha adolescência. Estudei na Meiga Escola de 1998 a 2004. E o mais importante: foi dela que ganhei o maior tesouro que alguém pode ter: ami-gos. São pessoas mais que especiais e essenciais que estão em minha vida até hoje e, sem elas, não sei o que seria de mim! Algumas estão morando ou estudando em outras cidades. Cada um trilhou seu próprio caminho, mas, quando nos encontramos, o tempo parece não ter passado e, inevitavelmente, no meio da conversa, surge algum assunto da EECA, dos episódios que lá vivemos. Eu adorava a Biblioteca. E foi lá que comecei a ler com mais freqüência e não parei mais! Há outros episódios. Recordo-me que, na então chamada 5ª série, estávamos 

entrando para ter aula de Educação Física. A sala do professor dessa disciplina ficava num lugar que chamávamos de porão, ao lado do refeitório. Eu tinha um pouco de medo desse porão, talvez pelas suas  partes escuras e alguns corredores que ainda não havíamos “explorado”, pois éramos novos na escola, mas era um lugar de uma beleza 
ao mesmo tempo rústica e sofisticada , com um ar de mistério. Só quem já esteve lá 
sabe do que estou falando. Enfim, a sala em questão ficava num longo corredor, ao lado de outras salas que pareciam iglus. Após o professor fazer a chamada e alguns alunos se dirigirem até a quadra, um grupo de meninos, amigos nossos, começou a contar para nós, meninas, que estavam ouvindo vozes e barulhos estranhos vindos do fundo do corredor, após um portão com grades, o qual separava os corredores. Curiosas e apreensivas, fomos até o portão para ver o que estava acontecendo. E havia vozes 
e sons esquisitos mesmo! Estava tudo escuro e ficamos muito assustadas! Saímos correndo desesperadas e gritando. Fora do porão, ao olharmos para trás, os meninos vinham em nossa direção gargalhando e nos chamando de medrosas. Alguns deles tinham se escondido nas partes escuras e imitavam vozes para nos assustar. Ficamos vermelhas de raiva e de vergonha por termos caído na brincadeira (sem graça) deles. E ainda levamos bronca do professor. Também me lembro que houve uma época que alguns de nós não queríamos descer para o pátio na hora do intervalo (no começo foi difícil parar de falar recreio, pois quem usava esse termo era chamado de criança). Da nossa turma, éramos quatro 
que preferíamos ficar no sossego da sala de aula, ao invés de enfrentar a multidão lá embaixo. Hoje, percebo que eram os alunos mais tímidos que faziam isso. Não 
podíamos ficar na sala durante o intervalo, e as inspetoras passavam para ver se todos 



Centenário da Escola Normal 197tinham descido. Nós nos escondíamos atrás das portas ou embaixo das carteiras para não nos “obrigarem” a descer. Às vezes, conseguíamos sair de nossa sala para nos esconder em outras, nas quais as inspetoras já tinham passado. É claro que nosso tática logo foi descoberta. A punição não poderia ser mais justa: frequentar os intervalos! Muitos professores e outros funcionários queridos passaram e marcaram nos-sas vidas. Aliás, por causa de alguns professores que tive, decidi cursar Letras e sou formada desde 2009. Os estágios de licenciatura escolhi fazer na Meiga Escola, uma antiga conhecida. Sempre fui recebida com muito carinho pela D. Toninha, D. Alice, Marinalva, D. Leda e pelos professores Júlio, Éder, Maria do Carmo, Carmem Lúcia, Miriam, Lise, Regina... Sou muito grata por ter sido aluna da EECA e, através dela, ter conhecido pessoas maravilhosas. A nossa querida Meiga Escola está imortalizada nas lembranças e nos corações de todos aqueles que tiveram o privilégio de passar por ela, como alunos ou funcio-nários, e que colaboram para a construção de sua história. 



Memórias da EECA198 Ex-aluna com muito orgulhoNeusa Salete Emiliano RubioSou ex-aluna da EECA, graças a Deus, com muito orgulho. A estória de minha vida mudou quando entrei na quinta série do primeiro grau, após um temível exame de admissão. Era o ano de 1960. As aulas eram somente com professores “feras”. 
Eu ficava encantada com todos. Eles eram altivos e inteligentes. Uma vez vi minha 
professora de Geografia toda arrumada para ir a um baile. Eu a achei maravilhosa. Que carinho e respeito eu tinha por eles (muito diferente dos alunos de hoje).Um dia, no começo do ano letivo, fui para a minha primeira aula de Educação Física. Eu nem sabia muito bem do que se tratava. E lá estava ela.... minha profes-sora e ídola, até hoje, Maria do Carmo Corvino. Aquela primeira aula, pra mim, foi a glória. Saí da quadra encantada. Lembro-me que quando cheguei em casa, minha mãe na cozinha, eu disse: -Mãe, vou ser professora de Educação Física! Minha mãe, semi-analfabeta, disse: O que é isso? Eu disse: professora de ginástica, mãe. Eu quero ser igual a minha professora Maria do Carmo. Ela respondeu: ah, ah.Direcionei toda minha vida ao esporte: estudei pra caramba pra me formar, primeiro, como professora primária no Curso Normal, depois na Faculdade de Edu-cação Física de Barra Bonita.A vida não foi fácil. Tudo era muito difícil, na época. Não desisti nunca. Tormei--me e esforcei-me para ser uma professora dedicada. Tenho muito orgulho disso. Ado-ro, quando encontro meus ex-alunos na rua e eles me chamam: oi professora Salete. Esse “professora “ é como música para meus ouvidos. É isso o que sou, apesar de já aposentada, e sempre serei Professora Salete.Da EECA guardo muitas recordações boas. Adoro encontrar com meus ex--professores. Tenho até hoje o “blusão” com o “brasinha” nas costas. Está com cheiro 
de guardado. Não lavo por ter medo dele desintegrar, afinal ele tem quase 40 anos (rs rs). Sei cantar o Hino da Escola decor (ainda me lembro), graças à professora Clara, com seu órgão manual que contava... 3... 4.Lembro-me também do funcionário Seu 
Bento, que com seu bigodão,  ficava andando sobre a linha que dividia o pátio em masculino e feminino, seu Romeu, com seu lindos olhos azuis, do professor Dezotti que dançou comigo uma VALSA, na festinha do dia do professor, e quase morreu de vergonha. E a fanfarra, os Jogos Estudantis, os acampamentos, os desenhos na parede do saguão, das feiras de ciências do professor João Marques (que apertava os dedos sobre o nariz, para não rir de alguma coisa) Ai, que saudade!!!!    Eu era feliz, e não sabia....  
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Professor efetivo de Geografia Geral e do Brasil, 1962-1980. Professor efetivo de História Geral e do Brasil, 1965 a 1986. Na elaboração e apresentação de um memorial, deparamo-nos com o momento 

adequado para refletir, avaliar, questionar e repensar a trajetória desenvolvida. Como 
profissional da educação, iniciei carreira aos 22 anos, objetivando, basicamente, desempenhar a contento as funções de professor, cuja incumbência é educar perso-
nalidades em formação, tanto de curso ginasial, científico, clássico e ensino superior. Na trajetória seguida, apesar dos acidentes de percurso, prevaleceu constantemente a preocupação em não permitir desvio dos princípios éticos e morais indispensáveis ao satisfatório desenvolvimento das obrigações assumidas. Nesta trajetória, esforcei-me para ser um bom professor. Estudei, participei 
e dediquei-me com afinco ao trabalho, procurando sempre entender antes que ser 
entendido, respeitar para ser respeitado. Não saberia dizer se, de fato, influenciei po-
sitivamente. Sei, sim, que fui influenciado, em especial, pelo corpo docente, discente 
e funcionários administrativos do antigo IECA. Numa verificação de prestação de contas, considero ter realizado, em nossa meiga escola, um trabalho positivo e, se não consegui ser um bom professor, sinto ter sido um sincero e dedicado educador. 

Como cheguei à nobre profissão de professor: Com nove anos de idade, meu pai desempregado, fomos residir na cidade de Avaré-SP, onde, para auxiliar a família, buscava pequenos serviços. Vendi jornais, revistas e frutas, lavei casas, limpei quintais, carreguei malas de viajantes da Estação 
da Sorocabana para hotéis, engraxei. Nessas atividades  fiquei por três anos, período no qual cursei o 2º, 3º e parte do 4º ano do curso primário, que, inconcluso, foi concluído no Grupo Escolar de Três Barras, distrito de Cafelândia, para onde meu pai tinha vindo para administrar uma fazenda de café, distante 22 km da sede do município, à qual se 
ligava por única “Jardineira” que passava às 7 e regressava às l7 horas. Terminado, em 1944, o curso primário, para fugir da “enxada” ou do “carro de boi”, cujo árduo trabalho vinha sentindo “na pele”, pedi a meu pai que me mandasse para a cidade, pois queria continuar a trabalhar durante o dia e estudar à noite, no Curso de Comércio das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. Empregado em uma farmácia, iniciei a frequência no Curso de Comércio noturno, em Cafelândia, Inicialmente, uma pessoa amiga de meu pai, condoída, por pequeno valor, deu-me pensão, sendo meu quarto de dormir o fundo da farmácia, junto a muitas baratas, que eu tratava com “ácido bórico e açúcar”. Por pouco não tive que voltar à fazenda Porém, graças ao 



Memórias da EECA200casamento do dono da farmácia, passei a receber alimentação em sua casa. Ordenado, nada! Algumas pequenas gorjetas e serviços extras de limpeza permitiam a compra de guloseimas e, aos domingos, ir ao cinema (matinê) para assistir aos seriados do Flash Gordon no Planeta Marte, em sua luta contra o malévolo Dr. Silvano, o do Fantasma e seu cão Capeto, do Zorro e seu companheiro, o índio Tonto, de vez em quando alguns faroestes do Tom Mix, Charles Estarret e outros. Em 1950, eu frequentava o Curso Técnico de Contabilidade, o qual concluí em São Paulo, na Escola de Comércio “Graça Aranha”. Para pagar estudo e pensão, voltei a trabalhar em farmácia no alto das Perdizes, em São Paulo, época em que me tornei, por prova prestada Auxiliar de Farmácia. Parecia que minha trajetória estava 
definida, porém, como há mais de ano não via a família, pedi licença da farmácia e viajei a Cafelândia. Eis que fator imprevisível, novamente, interfere em minha tra-jetória. Fui procurado por dois senhores de Cafelândia, proprietários de um posto de 
gasolina e auto-peças em Maringá-Paraná, que precisavam de pessoa de confiança para gerenciá-lo, vez que o gerente havia pedido demissão. Levei grande susto: To-mar conta de Posto de Gasolina e de Auto Peças! Como? Eu nada entendia do ramo, 
entretanto, quedei-me ante a oferta Cr$ 4.000,00 de ordenado e 4% de comissão na venda de peças de automóvel. Em 1953, janeiro, fui para Maringá, para gerenciar o “Auto Posto Maringá Ltda”. Durante três meses, pouco dormia, mas logo tomei pulso das atividades pertinentes, desenvolvendo-as a contento. Novamente, os caprichos da vida interferem em minha trajetória. Dou graças a Deus, quando um amigo, no início de 1955, passa em Cafelândia, onde eu ainda estava em visita à família, e me convida para ir com ele a Bauru, onde se matricularia 
numa tal de Faculdade de Filosofia, para cursar Pedagogia. Lá chegando, a Irmã que recebia as matrículas era minha conhecida de Cafelândia. Olhou para mim e disse: Neuton, por que você não faz a sua inscrição para o vestibular? Meio sem jeito res-
pondi: Quem? Eu, Irmã? Como? Só fiz o Curso Técnico de Contabilidade e estou trabalhando em Maringá, para onde voltarei dentro em breve. Insistiu, precisavam 
de inscrições para reconhecer a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus, atual USC. Disse-me ela: Com o seu curso, você, sem fazer adap-
tação, pode matricular-se no Curso de Geografia e História, e a taxa de inscrição é de Cr$10,00. Inscrevi-me mais para contentá-la. Ela, então, sugeriu: “Venha fazer o cursinho! O vestibular será em meados de fevereiro.” Respondi: Irmã, se eu estiver em Cafelândia, virei fazer os exames, mas cursinho, não! Não sei qual o motivo, mas atrasei minha volta a Maringá e fui fazer o tal vestibular. Passei, “raspando a trave”. As aulas tiveram início e, curioso, fui assistir a algumas para ver como era. Um excelente professor, Gerson Costa, de início, apli-cou uma prova de livre consulta, para ver como planejar o seu curso. Não é que, por mérito ou para segurar-me no curso, tirei 10,0 (dez)! 



Centenário da Escola Normal 201Em Maringá, a Firma Hermes Macedo aguardava a minha presença. Decidi ir embora, pois, na Bauru da época, o emprego, praticamente, inexistia. Minhas econo-mias eram poucas e eu não poderia sustentar-me mais que quatro meses. Nesse intervalo conheci outros professores, enturmei-me com os colegas os quais, sabendo que eu ia abandonar o curso, procuraram os professores. Estes, reunidos, chamaram-me. Foi quando o excelente Professor Dimas Ribeiro, aqui de Botucatu, que acumulava dois cargos de Prof. de Matemática, perguntou-me: Dezotti, você estudou matemática? Ao que respondi: Sim, professor, pois tentei o madureza e estudei muito. E assim ele voltou a perguntar: Você tem condições de dar aulas da disciplina de Matemática até que série?  Eu lhe disse: 3ª. E ele falou: Eu deixarei a você 8 (oito) aulas no Ginásio Estadual de Agudos e, responsabilizando-me por você, o Dr. Serralvo Sobrinho, Ins-petor Federal, dará autorização para você assumi-las. Olhem o destino... Acabei professor. 
No segundo semestre de 1956, o professor de Geografia do Instituto de Educação “Ernesto Monte” de Bauru, entrou em licença prêmio. Fui chamado para substituí-lo 

e lá fiquei até janeiro de 1959, quando, por ter passado em concurso de professor de História, fui lecionar em Mirandópolis, posteriormente, vim para Itapuí-SP. Tendo 
passado no Concurso de Geografia, acumulei-o com o de professor de História. Assim, nos idos de 1962, consegui remover-me para Botucatu, lecionando Ge-
ografia no IECA e História no CEVILA. Em 1965 removi a cadeira de História para o IECA, passando a ter os dois cargos em regime de acumulação, aqui, na Meiga e Excelente Escola, na época, IECA . Em História, aposentei-me em meados de 1986 
e do cargo de Geografia havia pedido afastamento, em 1970, do qual me exonerei, para assumir a Coordenação de “Estudo de Problemas Brasileiros” “EPB”na FCMBB, atual Campus de Botucatu-UNESP. Com intenção de obter conhecimentos jurídicos para melhor interpretar os fundamentos históricos, jurídicos, políticos da nacionalidade, tratados responsáveis 
pela expansão geográfica do espaço e a implantação do federalismo brasileiro, concluí o curso de Bacharel em Direito, na Faculdade de Direito de Bauru, ano 1968. Acon-tecimentos muito tristes despontaram na demolição do ótimo ensino ministrado nas 
Escolas Públicas do Estado de São Paulo. Vieram modificações radicais, elaboradas por interesses políticos e indivíduos despreparados, aviltando a educação como um todo, cujas consequências evidentes mostravam o início do”capitis diminútio máximo”, 
da educação de qualidade existente e da profissão de professor, concretizando-se o 
aviltamento com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases nº 5692 de 11-08-1971, autêntico divisor de águas entre a seriedade do ensino e as “enganações” posteriores. 
O violento achatamento da qualidade de ensino feito em nome da massificação foi um desastre. 

Mesmo com as dificuldades atuais, desprestígio do professor, crise de autorida-
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de a campear abertamente em nosso país, com reflexos retumbantes na sala de aula, relacionamento professor-aluno e outros fatos desabonadores, creio que o professor cumpridor de seus deveres deve se sentir sumamente recompensado pelo valor de seu trabalho, que, se sério, pautado no exemplo, no respeito mútuo, na dedicação, na compreensão, dá frutos e vale a pena desenvolvê-lo. Moldemo-nos nos grandes mestres do passado, que ensinaram e, sobretudo, 
educaram os seus alunos nesta magnífica Escola que completa cem (100) gloriosos 
anos de construtiva e edificante trajetória. Diz o historiador que “a História é mestra da vida, nela estão registrados exemplos que devem ser imitados, seguidos e aqueles que não devem ser seguidos e muito menos imitados”. Em relação ao nosso glorioso IECA, temos 100 anos de exemplos a seguir e a imitar. Alguns itens do currículo deste professor que o IECA ajudou a conquistar: 
Bacharel em Direito e Advogado; Doutor em Ciências, 1974, pela ex FCMBB, e Professor Livre Docente em “Ética e Legislação”, ano 1992, pela FCMBB, atual Campus de Botucatu, UNESP. Por tudo e por todos, muito obrigado, IECA, e Deus ilumine o seu caminho, dando-lhe continuidade para continuar o glorioso caminho na orientação e formação das futuras gerações. Deus proteja funcionários, professores e alunos do antigo IECA, Escola da qual tenho imenso orgulho por ter pertencido ao seu corpo docente. 



Centenário da Escola Normal 203Meiga Escola na Via Láctea.Oswaldo S. Guerreiro
Escola Normal – 1911 – 2011.
Centenário do IECA – EECA.A Escola Normal teve sua origem cinco anos após a Revolução Francesa. Com vida curta, entretanto, deixou sua concepção a futuras experiências na formação dos professores. O objetivo era formar as camadas dirigentes do Estado Burguês associado 

a um caráter  eminentemente científico.Era uma escola laica, gratuita, estatal e universal, em que o contexto sócio-
-econômico-cultural do séc. XIX caracterizava-se pelo industrialismo, pela formação do Estado e o triunfo da Ciência. E assim a Escola Normal propagou-se por toda a Europa e pelas Américas, cujo maior objetivo era formar professores com a missão de ensinar a camada humilde a respeitar a “norma”. Depois, “normal” ganhou outras conotações.

A primeira Escola Normal brasileira surgiu em 1835 em Niterói – RJ; só em 1846 criou-se a de São Paulo. Na abdicação de D. Pedro I, 1831, estas escolas, mais tarde, tiveram a função de difundir o ideário de soberania nacional, em oposição àqueles que queriam uma recolonização do Brasil por Portugal.Ainda estas escolas tiveram o objetivo de dar ao professor a principal função de conduzir moralmente as camadas populares e criar a Escola Primária no Brasil.Com a República, tornaram-se um ponto importante no processo de estrutura e expansão do ensino primário normal, graças às novas idéias políticas e sociais do Novo Regime.A crença no poder ilimitado da instrução como alicerce das instituições de-mocráticas e instrumento de transformação social e reforma política fez com que os republicanos paulistas defendessem e procurassem pôr em prática a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da instrução popular através dessas escolas . Eram ideais até hoje elencados no desenvolvimento de uma nação.Em 1911, das cinco Escolas Complementares, apenas quatro foram transforma-das em Normais Primárias: Caetano de Campos, Guaratinguetá, Campinas e Piracicaba. Além destas, instalaram-se outras duas do mesmo tipo: Pirassununga e Botucatu.
Em 1946, houve a unificação das Escolas Normais Primárias e Secundárias, passando, então, o Estado de São Paulo a contar com dez Escolas de Formação de Professores.Por todos estes pontos, a Escola Normal nasceu com o objetivo de formar profes-



Memórias da EECA204sores para universalizar o Ensino Primário, além de outros ideais políticos subjacentes.E quando estudamos na Escola Normal, já era Instituto de Educação, com os 
cursos Normal, Científico e Clássico, neste Alcides Nogueira estudou, começando aí a carreira de dramaturgo. 

Três gerações da nossa família estudaram no IECA: duas tias, filhas de imigrantes 
italianos; este professor e seus filhos, que, egressos, cursaram Odonto e Engenharia. Um dos engenheiros é professor da Fatec local.Lembramo-nos de que o primário, ou Escola Modelo, era dirigida pela profa. 
Carmem (Progresso) Garcia. Havia o quinto ano – para o exame de admissão ao gi-
násio – com a profa. Cira Cassetari, saudosa, cujo pai fora prof. de Português desta escola. Era um tipo de vestibular com provas oral e escrita de Português, Matemática, 
História e Geografia. Desses exames participavam, entre outros, o prof. Guedelha, Paulo Vieira e o grande prof. Cid Guelli, mais tarde fundador do Anglo de São Paulo.Na primeira série do ginásio, aprendíamos, além de outras matérias, Latim e 
Francês; aquele transmitido pelo Pe. Caetano, com o fim de desenvolver o raciocínio dos alunos. Já na segunda série, tínhamos Inglês, com importância menor que o Fran-cês. A Segunda Guerra Mundial passara e os EUA já despontavam como potência , popularizada pelo cinema de Hollywood.Vestíamo-nos com terno de brim cáqui amarelo, com estrelas indicativas da série matriculada. As moças eram elegantes e bonitas: saia godê, blusa branca, em cuja gola estava a estrela azul-marinho.Tínhamos disciplina e professores férreos e sábios, com cultura fulgurante.Os 
exames finais compunham-se de dois tipos:oral e escrito. Estudávamos muito para não sermos jubilados, ou seja, quem repetia dois anos seguidos era expulso.O mundo adentrava-se pelas janelas e portas da escola através dos professores: descobrimos a Europa, as Américas, a Ásia, os egípcios, os gregos, os romanos, a língua latina, a cultura ocidental cristã. Um turbilhão de informações. A Revolução da China através de palestras. A França, a Inglaterra e os Estados Unidos eram o apogeu da civilização e imitados pelo Brasil.Nos anos 50, vivemos a inauguração da TV Tupi, o 1º. Canal na América Latina; em 1955, J K é eleito presidente e reconstruiu o Brasil; em 1956, Elvis Presley é ídolo 
mundial com o rock; tempos de Bossa Nova; 1957-Sputnick no espaço com a cadela Laika; 1959, a revolução cubana com Fidel Castro. O mundo fervilhava de novidades. Eram os anos dourados. Tudo, para nós ingênuos, era inquestionável.E o mundo rodava para os anos 60. No início, eram só alegrias; depois, no entanto, tivemos as tragédias. Gagarin, russo, entrava no espaço; em 1962, o Brasil tornava-se bicampeão no Chile; em 1960, a capital do Brasil viajava para Brasília; em agosto de 1961, ocorria o muro de Berlim. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciava.
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Em 22/11/1963, estávamos em frente ao IECA, organizados para um desfile(?), quando soubemos da morte do Presidente Kennedy, assassinado em  Dallas. De todas as lembranças, todavia, a pior é o golpe militar de 64, quando sabíamos de colegas, padres, professores... perseguidos pelos militares. Mas a vida continuava...Na Escola participávamos de Coral, cantávamos, assistíamos a sessões sole-nes no Salão Nobre, ouvíamos a Maria Lúcia Dalfarra, a Cida Geminiano, a Maísa, sopranos maravilhosas.
No final de 1964, presenciamos os diplomas e... Carlos Lacerda na sessão de 

formatura, fomos ao fora sem nunca pensar em retornar. Em 31/03/1972, reunidos na praça do IECA, assistimos à inauguração da TV colorida no Brasil.
No início de 1977, voltamos professor – que felicidade fazer parte daquele templo do saber. Nosso lema era ensinar e preparar nossos alunos para o futuro, como nós. E muitos são importantes na cidade ; muitos, carinhosos aos nos encontrar.                                       A Escola já não era a mesma, pois a Revolução semeara mudanças. O espírito restava,porém, ainda por aqueles corredores e escadas queridos. Os anos passaram, as greves, as ameaças de perseguições pelo Dops: uma batalha de nervos, porém, unidos, a aurora da vitória raiou.O nível da Escola ainda era bom; alunos oriundos dos professores da Faculdade 

de Medicina. Já tínhamos também 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries pressionados para aprová-los. 
O ensino médio mudava constantemente. Ao fim, tínhamos Colegial e Magistério, aos segundos anos. As preocupações com os vestibulares, embora a visão política não fosse essa. A escola, porém, tradicionalmente continuava colocando alunos em faculdades. Eram sentimentos de força cultural desta escola, embora com mudanças radicais no objetivo dela. No entanto, já não embalava o  berço da formação de cidadãos luzentes.

E o tempo “jatificou-se”; tudo galopava na felicidade de lá estar, conviver com pessoas maravilhosas: alunos, professores, funcionários e cada vez mais continuá-vamos a aprender, como se ainda aluno. Deleitávamo-nos ao conviver com aquela juventude angelical, e esse laço de energias dava-nos seiva para sempre rejuvenescer como se fôssemos Fênix, sempre a renascer para a mocidade, empurrados por eles.Aposentamo-nos, mas o espírito de ensinador não; voltamos ao divino ofício de professor e, unindo as pontas da vida, estamos na Escola Américo, onde tudo começou e daqui, felizes, continuaremos professorando porque é o nosso perfume.Por último, recordações de nossos colegas: Stella Titon Ranzani,tão cedo nos 
deixou; Maria Aparecida  Casagrande, Geadir Paes, Maria Célia Guimarães – todos jóias de nossos corações. Também aos colegas e professores já falecidos e assim este gigante centenário caminhará tempos, longos tempos.                          



Memórias da EECA206



Centenário da Escola Normal 207Lembranças do IECAPérsio Porto Pompeu 
Lembrar-me do IECA é uma saudade infinita e sempre uma feliz lembrança 

que permanece indelével. Quando as aulas, daquela época, afloram em minha mente 
como se fossem filmes, tenho a certeza de que o impulso da escola foi determinante em minha vida. 

Mas, antes, tenho de falar do Grupo Escolar Rafael de Moura Campos, onde fiz os quatro anos do curso primário. A minha homenagem às professoras Mercedes de 
Biasi, Eulina, Amélia Altieri e Maria Avalone. Simultaneamente com o 4º ano fiz um curso preparatório para admissão ao ginásio com a professora Moscogliato. A expectativa de passar no IECA era enorme e, quando vi que meu nome cons-tava da lista de aprovados, saí correndo para contar lá em casa. Agora era só esperar o início das aulas. Mas no meu primeiro dia de aula tive uma frustração. Não pude entrar, estava sem uniforme! O “seu” Alvarenga, logo no portão, perguntou-me: “Passou em 1ª. ou em 2ª. época?” E eu, todo orgulhoso, respondi: “Em 1ª. época!”. O prazo para assistir às aulas sem uniforme era só para quem tinha passado em 2ª. época. Voltei triste para casa, mas no dia seguinte estava lá com um uniforme que tomei emprestado. Os professores naquela época já eram uma lenda: Cid Guelli, Paulo Vieira, José Marques e seu assistente Chico Passarinho, Pedretti, Guedelha, Pedro Albiero, Profa. Jair Conti, Prof. Franklin de Matos (Monsieur, com sua elegância cearense de Sobral, um gentleman), Carminha Faraco, Pedro Luchiari, Célio C. Mori, Fernão Helio de Campos Leite, os irmãos Moacir e Pedro Godinho, Odécio Sanches. As memoráveis aulas do Prof. Pacheco sempre estão presentes em meus pen-samentos. Levava muito bem a turma, não precisava chamar atenção de ninguém, tinha um carisma que era correspondido com nossa atenção. Em toda aula contava uma piada e isso tornava o ambiente mais agradável ainda. Mas entrar em detalhes pitorescos das aulas seria mais para um livro. Depois do colegial , fui aprovado em Física (USP-SP), sem cursinho. Após minha graduação em Física (bacharel e licenciado)/USP-SP,  resolvi participar de uma seleção para Mestrado em Ciências Econômicas, concentração em Política Fiscal (Brasília DF). Sem graduação em economia, fui aprovado nas provas escritas de economia e faltava a entrevista com professor da USP. Primeira pergunta: “Onde você fez o curso colegial?” Respondi: “No IECA, Botucatu SP”. Em seguida: “Então, você foi aluno do Odécio Sanches”. Daí em diante, 
fiquei mais confiante, e as minhas respostas tornaram-se mais seguras. Terminei o mestrado em dois anos, com estudo em tempo integral. 
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Para complementar minha formação, graduei-me em Direito e fiz uma pós--graduação em Engenharia Econômica. Acho que esta síntese mostrou o reconhecimento que tenho por tudo que aprendi no IECA. E a meiga escola de l6 de maio, com seu hino, sempre me traz viva emoção e me dá segurança para tudo o que consegui. Aluno no período de 1955 a 1962. 



Centenário da Escola Normal 209Aquele Abraço Reinaldo Volpato Aqueles eram tempos bicudos. O presidente João Goulart não conseguia se manter no poder. Os movimentos sociais estavam nas ruas a favor ou contra, e o exér-cito brasileiro, apoiado pelos americanos, preparava um golpe militar que iria mudar a história da América Latina. Em Campinas, papai enfrentava os bicos com valentia 
e aflição. Quando apareceu negócio em Botucatu, foi categórico: É hora de mudar.Primeiro de janeiro de 1964. Logo na madrugada, o caminhão com a mudança chega a Botucatu. O armazém que ele comprara do Seu Horácio Tadei era na Rua Amando, no Lavapés. Tudo muito diferente, outra terra, outra gente, Ano Novo a conquistar! Mas havia vantagens: os vizinhos eram a imensa família do Seu Pedro Cury e da Dona Laila, tínhamos parentes nos recebendo com carinho, os Bosco, os 
Mariotto, o tio Raimundo Magro, irmão do Nono, pai da mamãe, que, afinal, havia nascido naquela cidade. E um slogan muito favorável: Bons ares e boas escolas. Isso era de extrema importância para papai e mamãe; eles tinham como meta na vida for-
mar seus filhos em faculdades que garantissem uma profissão no futuro. Haveríamos de superar a crise.Eu tinha 12 anos e vivia uma crise particular. Havia repetido a segunda série 
do ginásio, uma lástima injustificável e inédita na família de excelentes estudantes. Passei um ano internado no Liceu Salesiano em Campinas e perdi as ações pioneiras na nova cidade. Participei muito pouco da instalação da nova casa, do novo armazém, das novas amizades e nem vi a Raquel conseguir matricular minhas irmãs no IECA, no Grupo Escolar Rafael de Moura Campos, e a si mesma na Faculdade de Pedagogia. 
Mas o mundo gira e me solicitou dedicação aos estudos, ficar o ano todo entre os dez melhores alunos da classe e conquistar um primeiro lugar. Livrei-me daquela situação e em 1965, vencendo uma espécie de vestibular, também ingressei no IECA. Bons tempos adolescentes... Eu tinha formação em colégio particular, dos padres, e aquela escola fez uma grande e generosa diferença. Entrei num mundo muito mais arejado, público, laico, absolutamente genuíno. Um outro conceito de responsabilidade, de relacionamento, mestres históricos como o professor de Ciências José Marques que insistia em despedaçar sobre a mesa um esqueleto humano desmontável, o de Francês Isaías Branco da Silva, amigo para sempre, competente, alegre e alto astral, que me solicitava revelar em inglês o correspondente das novas palavras francesas que ele ensinava, como “pescoço”, por exemplo; a Dona Carminha, de Inglês, que cantava 
no coral de São Manoel, o Newton Dezzotti, referência nacional em Geografia, o Moacir Godinho de Matemática, a exuberante e dedicada Maria Lúcia Dal Farra, de 



Memórias da EECA210Música. Foi um curso ginasial complexo, puxado, difícil. As aulas começavam às sete e cinco da manhã. No inverno, ir pra escola era duro; de frio. Lembro-me sempre do cheirinho de Café Tesouro sendo torrado, se espalhando pelo ar da cidade, misturado 
na neblina. No final da quarta série pude conhecer o que era segunda época e reunião do Conselho. Se não fosse pela assertividade da Raquel me monitorando pra estudar durante um mês inteirinho, engolir os cadernos, eu não teria conseguido ser aprovado em Matemática. Meu signo é Peixes e é complicado pôr os pés no chão. Aliás, que pés? Mas valeu, principalmente por conta do super baile de formatura, quando lançamos um long-play comemorativo, do Conjunto Simonetti Ritmos; e dos livros brilhantes do Francisco Marins. Nosso grande escritor Francisco Marins! Gigante.

Quando cheguei ao científico, muitos alunos do ano anterior haviam repetido o ano e havia poucas vagas no período da manhã. Minha irmã Regina, o Nilson Villas Bôas, o Alberico Mendes, o Mário Trench, o Mozart Morais, o Roberto Ribas, o Sérgio Bacchi, o Bertinho Wanjstein, o Lineu Bassoi, a Tânia Gouveia, o Sartor, o Calani, o Rebello, o De Marcchi, claro, outros poucos e eu conseguimos. Aí foi um arraso, sala cheia, vibrante! Encontramos novos colegas, mais maduros, mais espertos como o Ivo Nicolletti, o Ítalo Bacchi, a Leinad, o Ari, o outro Sartor, o Júnior, o Orlando e o Zenirso, que vinham da Escola Industrial, uma juventude proativa e destemida. Eles já tinham alguma intimidade com os professores e as aulas eram mais profundas, difíceis para os novatos, que tinham de usar de muita determinação para acompa-nhar as matérias. Muitas madrugadas de estudo no Refúgio Tranquilo, meu quarto, separado da casa, onde a Regina, o Nilson e eu pastamos nos exercícios de Física e Matemática. Ô dupla maravilhosa: Milton de Oliveira e Pedro Hélio Lucchiari. Todo 
ano eles faziam,numa chácara, um churrasco com os alunos do terceiro científico, e a gente pode se sentir adulto e contemplado em nosso orgulho. E havia também a Dona Durvalina, professora de Biologia, brava, nervosa, tão exigente que dava medo nos estudantes. Fui aluno por apenas um mês do famoso professor Curi, de Português. Ele foi substituído pelo pastor Francisco Guedelha, que publicou, no jornal da cidade, o poema que escrevi como redação do “dia das mães”. O professor Luís Fernando, de Química, um dia me pegou colando. Eita zerão arrochado. Tá loco, siô!

No terceiro científico, tivemos professores novos: O Sacae Watanabe, de Fí-sica; o Jair, de Química, e o Marcão, de Biologia. Aluno terminando a Faculdade de Medicina, Marcão foi uma grande novidade, ele era um libertário. Fazia avaliação de uma forma nadinha convencional, propondo que a gente mesmo corrigisse as provas. Lembro-me de ter aprendido muita biologia nesse ano e prestado muita atenção nas aulas bastante originais. Sei até hoje a diferença entre mitose e meiose. Estudava-se 
com afinco pra não trair sua confiança. Bom demais.Uma especialidade eram as aulas de Educação Física. O professor Fernão era du-rão, mas exercia grande liderança entre os esportistas. Fiz parte da equipe de ginástica 



Centenário da Escola Normal 211de solo, que se apresentava no ginásio do Tênis nas comemorações do aniversário da escola. Numa delas havia um exercício que era particularmente difícil e só os alunos maiores davam conta do recado. Tratava-se de pular, com as pernas estendidas para a frente, uma espécie de barreira modular de madeira, o plinto. No ano da quarta série eu, baixote, me arrisquei, já havia conseguido nos treinos. Foi uma catástrofe! Meti os pés, sempre eles, no aparelho com mais de um metro e vinte de altura, que despencou espalhando cada parte com o barulhão característico. A plateia ressoou preocupada e depois se manteve num silêncio dramático. O professor Fernão foi taxativo: “- Pula outra vez”. Voltei à posição inicial e concentrei-me, altivo, seguro de que poderia. 
Suspense. Dava pra ouvir a aflição coletiva. Corri com energia dobrada, me arremeti e consegui. A turba foi ao delírio, garantindo meu prestígio. Obrigado, mestre Fernão, 
pela confiança. Depois fiquei mais famoso ainda porque disseminaram a ideia de que havia sido de propósito, ensaiado. Uma glória! Talvez próxima às medalhas que nossa equipe conquistara no Campeonato Colegial de Esportes, que acontecia no Pacaembu, 
em São Paulo. Concorrendo com escolas de todo o estado, ficamos em terceiro lugar num ano e segundo no outro. Éramos a equipe do IECA, do Fernão, os campeões de ginástica de solo do Interior paulista. Perdêramos apenas para os alunos do Mackenzie, escola particular de gente rica da Capital. Eram os americanos de novo.Mas o grande barato foi o Grêmio Estudantil 16 de Maio. Minha irmã Rosa era a secretária e, sob a presidência do nosso líder maior, Alcides Nogueira Pinto, pude-mos protestar, reivindicar, atazanar a vida do diretor Waldi Danziato. E participar de muitas ações estudantis, principalmente dos Concursos de Jograis. Na primeira vez, 
fizemos um trio - o Nilson, o Alberico e eu - declamando ritmada uma poesia que falava de um trem em movimento. Quando imitei o apito, o Nilson caiu na risada. 
Foi um fiasco! Acho que fomos desclassificados... No último ano do Alcides na pre-sidência, 1968, escrevi um texto meio teatral e apresentei com a Regina, o Nilson e a Matilde Curi. Ganhamos um troféu, em terceiro lugar (não é relevante revelar que havia quatro concorrentes!). Foi meu primeiro prêmio, e guardo a placa de prata até hoje, com grande honra. Em 1969, um ano particularmente ditatorial, não havia mais o Alcides na escola, ele já frequentava o Largo de São Francisco em São Paulo, e me arvorei em montar o Concurso de Jograis. Foi muito providencial, vários grupos se inscreveram. Consegui o Cine Teatro Nelli para as apresentações, mas no dia, o Juiz de Menores me chamou ao Fórum, solicitando os textos todos para poder realizar a censura. Censura? Eram textos escolares, pra mostrar numa atividade estudantil, pe-dagógica! Que nada, haveria de ter censura, pressionou a ditadura. Recusei-me e fui ameaçado de ser preso, imagine, eu já tinha 18 anos. Aí, surpresa, o Alcides chegou, todo advogado, todo arauto do movimento estudantil, todo militante da democracia ultrajada, discutindo com o Juiz, argumentando bravamente, ponderando que éramos do IECA, que o concurso tinha história, era patrimônio cultural da juventude e nunca 



Memórias da EECA212precisou de censura. Senti-me completamente protegido e foi o dia em que tomei consciência da responsabilidade de um líder em ação. Diretamente das Arcadas, o Alcides materializava, na minha frente, o comportamento de vanguarda da época. Ousado, concreto, protagonista, valente. Mas não houve jeito, aquilo era a repressão. E diante de nossa recusa em aceitar a censura, o evento foi proibido. Fomos embora revoltados e encontramos a rapaziada ansiosa, esperando no Jardim da Catedral. Quando souberam da proibição, resolvemos todos realizar o concurso ali mesmo, na 
praça. E fizemos o protesto. Foi um ato político de muita relevância para nós, jovens cidadãos botucatuenses. Comparávamos à Operação Andarilho, organizada no ano anterior pelos estudantes universitários em defesa da Faculdade de Medicina. Eles acamparam no Bosque por uma noite e, de manhã, partiram a pé, pra São Paulo, reivin-dicando verbas e autonomia universitária. Nós defendíamos a liberdade de expressão.O IECA é um prédio de 1913, tombado pelo Condephat em 1989, construído na Praça 9 de Julho, contíguo ao Grupo Escolar Cardoso de Almeida, em frente aos Correios e ao Tênis Clube, ao lado da Catedral. Atrás, as meninas do Santa Marcelina! Com o jardim, forma um habitat muito propício aos estudantes. Ali era nosso ponto 
de encontro antes e depois das aulas. Ali pintavam os papos firmes, os namoricos, as combinações para as festas de aniversários, pros passeios ao Sheik, à churrascaria do Padre Beraldo. E também as desavenças. Vixe, teve briga, hein! Principalmente contra os estudantes do La Salle. Também, pudera, a banda marcial deles teimava em ser a melhor da cidade...É tanta coisa na memória, tanta gente querida... Ao participar das comemorações do centenário da, hoje, EECA, sinto uma felicidade justa e profunda. Foi maravilhoso ter sido aluno dessa escola. Um privilégio. Tanto quanto da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, que me parecia continuação, principalmente pela sonoridade dos nomes. Eu usava o casaco do Brasinha nos primeiros tempos de faculdade e sempre me lembrava do Ivo Nicolletti e do Mário Trench cantando no palco do Nelli, durante a última comemoração semelhante da qual participei, uma paródia da canção “Aquele Abraço” do Gilberto Gil: O cualégio que estudamo continua lindo / o cualégio que estudamo continua sendo / alô, alô, caro Bigo / Aquele abraço!Aquele abraço, IECA. Forte, comovido, cheio de saudade. Bom te ver de novo.Cineasta, aluno entre 1965 e 1969.
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Memórias da EECA214 Escola amada! Renato Vieira de Mello“ Escola do alto da cidade Como és sublime nessa tua austeridade!
Nas tuas linhas de contorno definidos
Morrem os afagos dos zéfiros andarilhos
e nela mora um passado glorioso que se envolve num halo luminoso! 
        (José Pedretti Neto)Escola amada! Que “feitiço” você tem?Magia que só quem estudou aí percebe.Escola da minha formação como homem e cidadão. Obrigado por ter sido a casa da minha vida e dos meus amores. Que felicidade por aí ter passado lá  pelos anos 50. Graças a você, conheci  uma ginasiana e normalista,  “vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco, no  rostinho encantador”... para namorar e  se tornar minha 

esposa. Dessa união nasceram cinco filhos e a todos  você abrigou.Escola Normal de Botucatu,  você não foi  só importante na minha história educacional  e cultural, mas na de tanta gente. Você foi referência na educação do Estado de São Paulo. Parabéns, Escola Estadual “Cardoso de Almeida, pelos 100 anos de vida. Para mim e para muitos da minha  geração, será  sempre lembrada como Escola Normal.Hoje, ao entrarmos nesse templo sagrado, poderemos dizer : “O espaço aqui é o mesmo, andamos  pelos mesmos corredores, as mesmas salas e, quietos no silêncio de nossa saudade, ouvimos  outros sons, porque  outras são as vozes, os rostos, os risos e energias que ora aqui habitam. Mas nossos professores estão  presentes e ansiamos por ouvi-los em silêncio, atentos como há anos atrás.” (profa.Jair Conti)Homenagem  aos que habitaram esta ‘Casa’  1950  -  1960  Prof. Cid  Augusto  GueliCompetente professor de Matemática. Responsável pela formação de outros excelentes matemáticos, como José Dimas Ribeiro, Milton de Oliveira, os irmãos - Godinho Moacir e Pedro, Gustavo Marissael, Omar (Turco) e muitos outros.  Adorado pelos apaixonados da matéria e o pavor para os contrários. Quando deixou a Escola Normal, foi lecionar no  famoso   Anglo Latino,  na capital de São Paulo.Profa. Jair Conti



Centenário da Escola Normal 215“Carro chefe” na área da  Educação, sobretudo em Sociologia. Admirada e amada pelos alunos. Na época em que  os meios de comunicação  eram primários, cativava  os alunos através de linguagem fácil, narrando  as complexidades das rela-ções sociais na visão educacional. Na volta das viagens ao exterior, fazia as narrativas  que encantavam os ouvintes. Prof. João  MarquesNotável professor,  dava aulas de Ciências, numa metodologia  gostosa  e a ilustrava com exemplos  hilariantes. Em parceria com o prof. José Antonio Sartori, escreveu livros  e organizou  brilhantes  e concorridas feiras de Ciências, no ginásio  do Botucatu Tênis Clube. Juntos inventaram  um  equipamento no local, que mandava imagens para  as TVs  das casas próximas . Não é preciso dizer  que,  nessas horas, as  audiências aumentavam. Hoje ambos são nomes de escola. Prof. Paulo VieiraLecionava Português e marcou toda uma geração, a  exemplo do seu sucessor, o prof. Curi. Estatura mediana e sempre impecavelmente  trajado, de terno e gravata. Ao deixar Botucatu, foi para Jundiaí, onde trabalhou e faleceu.Prof. Luis Carlos Aranha PachecoOutro professor que deixou  marcado o  nome. Lecionava  Química e tinha 
como auxiliar a esposa profa. Mariazinha. Era sério e “meio filósofo”. Dizia “como as coisas vão indo, as mulheres vão dominar o mundo” ou “o homem pode não ter vindo do macaco, mas caminha para o burro”. Usava muletas para se locomover. Alunos 
“boa vida”, que passaram o fim de semana “gazeteando”, portanto,  sem estudar para 
a prova marcada para as 7 horas de 2ª. feira, simplesmente  armaram uma maldade, ao colocarem um enorme cadeado  no portão  de saída na casa do professor e, com isso,  recuperarem o tempo perdido, pois o exame seria remarcado.  Hoje,  professor  Pacheco é nome de escola.Prof. Alberto LaurindoLecionava Trabalhos Manuais. Também político e  eleito várias vezes vereador, tinha alguns alunos como  “cabos eleitorais”. Tudo pelo ideal de... “garantir boas no-tas” e algumas outras benesses.Assim sendo,  um  aluno-cabo eleitoral, “malandro”, no bom sentido, de apelido Meleca,  fez mais uma das muitas. Ao não concluir  um trabalho  de argila para a nota mensal, não teve dúvida em destruir a “porcaria” que 
fingiu ter  feito, dando  um grito de espanto para o professor, dizendo que enquanto 
foi lavar as mãos, alguém havia destruído o  trabalho que fizera com tanto carinho.   Prof. Laurindo deu uma bronca geral e  nota 10 para o Meleca.



Memórias da EECA216 Profa. Durvalina SilvaLecionava Biologia. Era enérgica e muito competente. Pela rigidez moral da época, conforme o assunto, era obrigada a dar aulas separadas para moças e rapazes. Dona Durvalina era uma mulher de valor, uma “guerreira”.Prof. Aécio de Souza  SalvadorMinistrava aulas de Música, com paixão e dedicação. Com ele não havia moleza. 
Quem tivesse dificuldade tinha que se “virar”, principalmente  quando fosse solfejo. O rigor era tanto, que adotava nas aulas o livro “BONA’, da Universidade de Milão. O “salvador da pátria” era  o Sr.Vicente Moscogliato. Quem  o procurasse para aulas particulares, o seu Aécio compreendia o esforço e dava a nota mínima para passar de ano. É correto e justo mencionar que  não havia   nenhuma maracutaia entre eles  a   não ser a paixão pela música. Já na idade adulta,  o prof. Aécio cursou o conservatório  de Tatuí . Enquanto a saúde permitiu, participou  da Orquestra Sinfônica de Botucatu.Curiosidades de AntanhoO “Paralelo 38”Talvez a juventude de hoje não acredite nesta  história, mas ela existiu. Nos anos 50, a Coréia do Sul e a do Norte  estavam em  guerra. Por decisão da ONU, foi traçada uma linha imaginária a 38 graus do Equador, para que uma não avançasse  no território da outra. Aí um gênio da  meiga escola tratou de separar as moças dos moços no período de recreio, pintando uma faixa preta bem no meio do pátio , limi-tando o espaço de cada sexo. Quem desrespeitasse era advertido e até punido com suspensão às aulas. A linha ia até  a quitanda do “seu” Ganzeli. O jeito, então, era ir  ao barzinho, para conversar e paquerar. Não é preciso dizer que quem  lucrava com isso  era  o dono do barzinho. Também era proibido namorar de mãos dadas, na calçada da escola. Como era obrigatório o uso do uniforme escolar, os “pombinhos” não tinham como ludibriar.“Velhos Tempos -  Belos Dias”

Enfim, há muitos  outros  fatos interessantes,  que de maneira saudosa e res-peitosa,  vivenciadas com outros maravilhosos  professores , poderiam ser contados, como os ocorridos com os mestres  José Pedretti Neto, Adolfo Pinheiro Machado, Francisco Guedelha, Clara  Serra, Fernão Campos  Leite, Alcino Pelegrini, Vitó-ria Arantes, Cidinha, Margarida,    Eli, Carminha Faraco, Madame Julieta, Maria Corvino, Ana Virgínia Vicentini, Antônio Moura Barbosa  e  Flávio Lobo. Ou com 



Centenário da Escola Normal 217os funcionários como Lulu Leandro, Waldy  Danziato, Edmundo Carvalho, Judith 
Monteferrante, Jacira Giacoia, Cinira Astolfi, “seu” Alvarenga, D.Joaquina, Antônio Mônaco, “seu” Pedro Frederico.Provavelmente  muitos professores e  funcionários tenham sido esquecidos. Peço perdão e, nos lembrados, eu os homenageio.



Memórias da EECA218 Meiga Escola Roberto Vicençotto Ribas Ingressei no Grupo Escolar da Escola Normal de Botucatu em 1958. A um nascido em setembro de 1950, não era permitido, naquela época, ingressar no ano em que completava os sete. Tive de esperar o próximo. Me lembro bem desse primeiro ano de escola. Morávamos ainda com vó Rosa, vô Chico e tio Léo, na casa da Rua Curuzu, enquanto meus pais construíam a deles, na Capitão José Paes de Almeida. Meu primeiro estojo para os lápis de escrever e os de cores,era uma caixa de madei-ra, antes embalagem de bananas passas, muito bonita e com logotipo do fabricante queimado a fogo na tampa. Mas o tal cheiro das bananas, que antes a ocuparam, não teve meio de sair. No primeiro dia, meu pai e minha mãe me acompanharam. Talvez ainda por mais alguns, para que aprendesse o caminho de ida e o de volta. Depois, acho que era por minha conta. Minha primeira professora foi a Dona Laíre Cavallini, muito simpática e amável. Naquela época, não chamávamos as primeiras professoras de Tia, mas de Dona. No segundo ano foi Dona Olga, uma senhora já mais velha e bem brava! Da do terceiro já não me recordo, mas a do quarto foi de novo Dona 
Laíre (depois, já adolescente, fiquei amigo do Consorti, filho dela, e me lembro que 
era emocionante ir a sua casa e reencontrar Dona Laíre). Caminho Suave! – esse era 
o livro de alfabetização (cartilha, se dizia) que usávamos: A – de abelha. O bê, acho que era de bola, o cê de cebola. Era emocionante aprender cada letra e suas sílabas, 
dia a dia. Hoje já não se usa mais esse livro, nem lembro qual minhas filhas usaram quando de seus primeiros anos de escola (vejo agora no Wikipédia que Caminho Suave teve sua primeira edição em 1948 e foi usado até meados da década de 1990, tendo vendido cerca de 40 milhões de exemplares). Mas funcionava e eu gostava muito do Caminho Suave. Acho que sempre me adiantava para a próxima letra. Quinto ano foi Dona Cira. Naquela época havia ainda o quinto ano, mas era opcional. Graduava-se do primário no quarto ano e, depois, estávamos habilitados para o ginásio. Minha mãe provavelmente me queria continuando no IECA, lá havia uma boa concorrência (e um vestibular!) e, então, me matriculou no quinto ano da mesma escola, espécie de preparativo para o exame de ingresso. Talvez isso não bastasse, pensava ela e muitas outras mães que nos obrigavam a frequentar o Externato de Dona Cira (e de Dona Ceinha, já não me lembro bem de seu nome). Dona Cira e Dona Ceinha tinham esse cursinho preparatório na garagem da casa de Dona Cira. Íamos lá à tarde, tendo as aulas regulares pela manhã. Dona Cira e Dona Ceinha não eram as únicas na cidade a ter esse cursinho preparatório (externato era como se dizia na época, se não me recordo mal). Aí chegou o dia dos exames. Recordo-me muito bem do dia em que fui 
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ver minhas notas, descendo as escadarias do IECA, feliz com um nove em geografia. Não sei bem por que, mas é a única nota da qual me recordo. Muito provavelmente deve ter sido a mais alta. Fui aprovado! Entrei para o curso ginasial em 1963. Acho que foi o ano em que foi adotado o novo uniforme, para nós “homens”: calça e paletó de um pano mais mole, acho que era o linho cru. Antes era o de brim cáqui. Usávamos ainda, como parte do uniforme, botinas ou sapatos (será que permitiam sapatos, ou a botina era obrigatória?) pretos. E então havia um servente, o Bento Alvarenga (que já era servente da escola na época em que meu pai estudou lá), que controlava, na subida dos alunos pelas escadarias internas, se as ditas botinas estavam bem engra-xadas. Se não, anotava nossos nomes em sua famosa caderneta e ai daquele que não as portasse bem lustrosas no próximo dia. Havia dois outros serventes, um bem alto e muito simpático, e um outro que nos controlava nos banheiros e a quem a gurizada gostava de infernizar. Já não me recordo de seus nomes, mas sempre fui de respeitar esses funcionários que têm essas atribuições incômodas de controlar as pessoas. 

Depois, o científico. Aí já éramos “grandes”, o uniforme passando para uma calça azul e um agasalho com o “brasinha” (personagem de história em quadrinhos) nas costas, provavelmente uma escolha do Grêmio Estudantil da escola. Então, eu já tocava algum violão e formamos uma banda de rock (um conjunto, como se dizia). Eu, Zebão (Nogueira Pinto), Lam (Aliberti) e Mário Cervi. Renato Richini acho que 
também chegou a ser membro oficial. Éramos muito amadores, mas tivemos nossos grandes momentos. Depois, pelo Zebão, conheci seu irmão Alcides e seu grupo de teatro que começava. Eu, Zebão e Mário Cervi entramos no grupo, fazendo ilumina-ção, sonoplastia e efeitos especiais. Fizemos grandes espetáculos (Sumé Sumei, O 
Caldeirão, Partida Para o Centro do Peito – ganhamos vários prêmios nos Festivais de Teatro Amador do Estado de São Paulo). Esses foram grandes, formadores e agradáveis anos de minha vida. Eu achava 
que iria cursar Engenharia Eletrônica, até a metade do último ano do científico. Então, num intervalo de aulas, conversando com meu colega Nilson Villas Boas, perguntei-
-lhe o que ele iria fazer depois. Ele me disse que iria fazer o curso de Física. – Física? - pergunto eu (numa época em que as opções eram, em geral, Direito, Engenharia ou 
Medicina) – Dar aulas no científico? – Não - disse ele -, você pode fazer pesquisa, Física Nuclear, Astronomia, coisas muito interessantes. Percebi que era isso que eu realmente queria. (Muito depois, reencontrando o Nilson, soube que ele tinha ido para 
as artes, o cinema, e não para a física, como então me dissera). No final do ano, o Ivo Nicoletti, também meu colega de classe, me convidou para fazermos um cursinho intensivo, patrocinado pelo Grêmio da Poli (USP) e fomos pra Sampa. Oito horas de aula por dia, durante cerca de um mês, nos prédios da velha Escola Politécnica, próximos à Estação da Luz. Fiz o vestibular Mapofei, ainda colocando engenharia 
como opção. Acabei entrando no curso de bacharelado em Física na USP, em 1970. 
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Lá fiz a graduação, o mestrado e o doutorado. Sou uma pessoa que, em toda minha vida, frequentei somente duas escolas. No Instituto de Física da USP já estou também, além desses anos de formação, há mais de trinta anos, como Professor. 



Centenário da Escola Normal 221Do começo ao fim Rodrigo RibeiroNão sei se faço isso simplesmente por mim mesmo.Carrego um fardo de uma história vivida por inteiroCedo, aprendo eu com cada erro.Medo, marcado passo por um lugar.Mas eu marco este lugar.Como sou marcado por esse lugar.Como dizem por aí: se essas paredes falassem...O que seria de mim. O que seria de muita gente na verdadeEntram por esses portões crianças e adolescentesQue serão alguns desses químicos e físicos com diversas habilidadesNo futuro... outros médicos, professores e artistas a revolucionar para descen-dentes.Talvez, além disso, pra eles mesmos uma revolução.Faço pra ela que é normal.Ou assim foi hoje provável meramente lembrada como uma estadual qualquerValorizada, fato, por poucos alguns, não como deveria.
Ao que vale a pena lembrar o final, cada fim de tarde,Reunidos com velhos amigos lembrando um passado...
Naquela especifica quadra de futebolAlguns arranhões, campeonatos conquistados,Naquele salão tão nobre.Alguns concertos de música, poesia e arte.Ilustro não tão claramente pra alguns, mas da maneira verdadeira como me marcou.Mais que um prédio pra mim, bem mais que um grupo de líderes.
Uma meiga fase da minha vida, que foi fundamental pra definir quem eu sou.Será que os pais têm consciência de que, quando eles escolhem uma escola para 

seus filhos eles estão determinando toda uma fase da vida?Será que os professores têm consciência de que uma  aula qualquer de apenas 
mais um dia da semana pode influenciar a decisão e filosofia de vida de um dos trinta ou que seja quarenta ali? Ou até saber despertar nele o que ele precisa?Não é absolutamente só um prédio histórico.

Não é definitivamente só uma escola.Pense nisso e terá o que fazer.
Isso está longe do fim.Aluno de 2003 (5ª série do ensino fundamental) a 2009 (3º ano do ensino médio)



Memórias da EECA222 Recordar é Vida! Salma  Baracat ThoméRecordar não é ser nostálgico. É viver! Recordar é vida! Só recordamos o que vivemos, sejam momentos bons ou não.      Escola Normal  - 100 anos  Dizer parabéns é pouco para uma ocasião tão importante. Você  foi e é  o or-gulho de Botucatu. Recordamos o tempo que vivemos e passamos nessa escola centenária...  Quanta história!... Apesar de não ter sido aluna dessa escola, ela faz parte da minha  vida , pois estudei em outra que em breve será , também, centenária:  o Colégio Santa Marcelina.  Duas escolas vizinhas.  Uma inserida na vida da outra.  Quantas  lembranças !  Era  uma alegria para nós, alunas do Colégio (que na época aceitava somente 
mulheres),  passar pela Escola Normal, onde ficavam os alunos (belos rapazes !!) sentados nas muretas que cercavam o jardim da escola, esperando as alunas do “ Santa Marcelina”. E lá íamos nós, faceiras, “fazendo de conta” que não os estávamos vendo,  mas ....  O tempo  passou... Muita coisa mudou... Cada qual tomou seu caminho,  mas o destino é caprichoso.  Depois de 20 anos, já como professora, volto a Botucatu e vou trabalhar  justamente  na  Escola que sempre fez parte da minha vida. Não era mais chamada de  ESCOLA NORMAL, mudou para IECA, e  hoje  é  EECA, mas não  importa , a emoção  é  a mesma!!  Voltei não para ministrar aulas,  mas sim trabalhar no setor administrativo e fazer o que mais gostava, ou seja, organizar   eventos.  Quantas vezes  comemoramos  o aniversário da Escola, com missas  e  deli-ciosas feijoadas!  Quantas festas organizamos... Quantas  formaturas de moças que 
hoje  são grandes professoras e excelentes profissionais em outras áreas, pois tiveram  uma bela educação  que você, ESCOLA NORMAL, lhes proporcionou!   Inesquecíveis  também  os diretores, professores, inspetores de alunos, ser-ventes, merendeiras (não digo nomes, pois poderia esquecer  algum, mas estão todos em minha mente e no meu coração).   A amizade é um dos mais belos sentimentos, pois, mesmo hoje, ela perdura entre nós e é com saudade que relembramos aquela época. Trabalhamos e partilhamos, 



Centenário da Escola Normal 223juntos, de todos os momentos, não só dentro da escola, mas também fora dela, com nossas inesquecíveis viagens.   Quantas risadas!  Quantas  brincadeiras! Até hoje,  ao recordar,  visualizamos  aqueles  momentos  deliciosos.   O tempo não  para... Veio a aposentadoria.  Nós nos afastamos   da escola.  Outros ocuparam nosso lugar, mas, mesmo longe,  nunca deixei de lembrar o que essa  Escola me proporcionou.  Atualmente, ao entrar novamente em nossa EECA , percorrendo seus corredores, é como se  não tivesse nunca saído  dali.   Diz o  poeta : “Tudo muda, tudo passa!”E eu digo:   -Só você, Escola Normal,  não muda!  Continua atual e majestosa, com seu 
prédio imponente, embelezando a praça  e sempre fiel a seu grande objetivo:  Educar!



Memórias da EECA224 Uma história de amor Shirley Lessa  Nasci em Bauru e sendo meu pai ferroviário passei por várias cidades e também vários lugarejos onde não existia energia elétrica (eu e minhas irmãs Maria Luiza e Lilia, que também se formaram professoras na querida Escola Normal), estudávamos com a luz de um lampião.Moramos em Avaí, Samaritá, Acaraú, Piratingui, Ipauçu (onde terminei meu curso primária) Avaré, Barra Grande, Serra D Água, Paula Souza, Rubião Júnior e 
finalmente Botucatu.Iniciei meu curso ginasial em Duartina (cidade onde residia meus avós). Em 
Duartina fiz apenas o primeiro semestre e me transferi para a tradicional Escola Normal de Botucatu.

Confesso que encontrei muita dificuldade, pois o ensino nesta Escola era muito “puxado”, mas consegui superar e me adaptei aos grandes mestres, como Cid Guelli, Pacheco, Gustavo, Aécio e tantos outros queridos professores.Residindo em Serra D Água, Paula Souza e Rubião Júnior eu dependia de trens, inclusive de carga, quando não havia coincidência de horário eu fazia o trajeto a pé.Nessas vindas de trens era muito comum encontrar coma saudosa colega Arlete, residente em Manduri.Em um desses encontros ela me apresentou uma prima que residia nesta cidade e tinha ido passear em Manduri, sendo seu nome Alaide (havendo o chamado “amor à primeira vista”).Quando eu estava na 4ª série ginasial, a Alaide cursando a 3ª série, e como na “meiga Escola” havia o “paralelo” separando as meninas dos meninos, eu tentava uma aproximação, mas notava que não era correspondido (talvez ela já tenha um namorado, imaginava eu).Nesse ano tive uma grande decepção, fui reprovado em latim. Chateado, con-versei com meus pais e resolvi estuda r em São Manuel.Passado quase um ano, para minha surpresa, estava visitando o Ginásio de São Manuel, a 4ª série da Escola Normal e dentre as componentes estava a Alaide, tive uma alegria muito grande, por encontrar colegas queridas e principalmente aquela que mexia com meu coração. Mas não passou de apenas uma visita e continuei a minha vida normalmente.Mas o destino e a Escola Normal trouxeram-me a fazer o Curso Normal na 
“meiga Escola” e para a minha satisfação era minha colega de classe a Alaide – grande amor de minha vida.



Centenário da Escola Normal 225Minhas colegas de classe, como a Luci, Marli, Zara, Lucinda, Ivone, Deide, Madê, sabiam dos meus sentimentos pela a Alaide e “torciam” para que tornássemos namorados.
Passados alguns meses de “flerte”, deparei com um pratinho de “Maria mole” ao abrir a tampa da minha carteira, era um presente da minha amada.Incentivado pelas colegas e sentindo que havia um clima propício, criei cora-gem e numa aula de pintura do professor Barbosa, fui falar com ela sobre namoro, 

eu estava nervoso e notei que ela também estava, pois ficou batendo o pincel em um só ponto da tela que quase estragou sua pintura.Depois de algumas palavras, tive como resposta: “vamos tentar”.Graças a Deus e a querida Escola Normal essa tentativa foi coberta de êxito. Naquela época era permitido que um aluno conversasse com uma aluna (no paralelo) desde que não fossem namorados, pois a vigilância era rigorosa. Ao término das aulas, os “meninos” saiam por um portão e as “meninas” por outro e os namorados só podiam se encontrar a 100 metros da escola, após o correio (hoje Prefeitura).Em virtude da vigilância a que éramos submetidos, um dia em que nossa classe estava no galpão, pela falta de um professor e como eu tinha um pouco de facilidade em estatística, a colega Darcy Furlan (também loura como a Alaíde), pediu-me uma explicação sobre a matéria, sentamos em um banco (onde o inspetor nos via pelas costas), houve a denúncia e fui  ”convidado a chegar até a Diretoria” para conversar com o saudoso Prof. Pedretti. Felizmente consegui provar minha “inocência”.Nossa classe era tão unida que aquelas colegas que tanto “torceram” para o nosso namoro, faziam listas de presentes para o nosso casamento, estando nossa casa já completa com os presentes “dados” por elas, inclusive em nossa festa junina éramos os noivos.Atualmente estamos “curtindo” os netos: Ana Carolina, Renata, Amanda, Sérgio Júnior e Felipe.Devemos lembrar ainda que naquele tempo o namorado devia dar sempre o “canto” da calçada para a namorada e também carregar seus livros e cadernos.Mãos dadas? Só após um bom tempo de namoro.Namoramos nos três anos de curso, nos formamos professores em 1960 (Ano 
Brasília), casamos em 1966. Tivemos cinco queridos e lindos filhos (Fernando, Sérgio, Renato, Marcelo e Érika), hoje estamos aposentados e muito felizes.Durante o curso normal fui presidente do grêmio e também da Comissão de Formatura, cujo baile foi abrilhantado pela mais famosa orquestra da época “Luiz Arruda Paes e Zezinho da TV”, considerado o Ray Coniff brasileiro.A Alaide lecionou no curso primário, inclusive na nossa querida “meiga Escola”, aposentando-se como Diretora de Escola Diretora de Escola, e eu, graças ao curso da CADES lecionei por alguns anos no curso ginasial desta querida e inesquecível 



Memórias da EECA226Escola. ( I.E.C.A. e atual E.E.C.A.) Aluno no período de 1957 a 1960



Centenário da Escola Normal 227Maio: mês da “meiga escola”Sylvio  de Carvalho e Silva Mattos16 de maio de 1911:ministrada a primeira aula na Escola Normal. Era seu diretor, o primeiro, professor Martinho Nogueira. Nessa época, a Escola funcionava na Caridade Portuguesa- setor masculino- e no Seminário Diocesano, na sala de estudo-setor feminino.O prédio, até hoje imponente, na parte alta da cidade, foi inaugurado em 24 de 
maio de 1916. Foi construído, com os apoios do Município e do Estado, pela firma local Dinucci e Pardini, a grande empreiteira botucatuense da época e que durante muitos anos comandou obras do governo do Estado. Dinucci, Adolpho, é o avó do diretor deste jornal.A pioneira turma compunha-se de 48 moças e 32 rapazes. Em 1914, houve a primeira formatura.Já em 1920, conforme publica em suas páginas o “Almanack de Botucatu”, a Escola Normal tinha 595 alunos-241, masculinos e 354, femininos. Ensinavam nesta escola os professores: Joaquim Vieira Campos, Amaro Egydio de Oliveira, Amaro Alves de Almeida, Francisco Pedro de Canto Júnior, Deocleciano de Toledo Pontes, Azor Carlos Ferreira de Araújo, Raphael Laurindo, D. Isabel Alves da Cruz Maffei- Professora-Inspetora, João Ventura Fornos e Alfredo Franklin de Mattos. Estes dois professores de francês e música, respectivamente, foram meus na década de 1940, no curso ginasial.No Curso Complementar lecionaram os professores: Durvalina Ferraz, Dilcia Ribeiro, Ottoni Pompeu Piza e Euclydes de Carvalho Campos, e no Grupo Modelo, professores Astrogildo Arruda, Alayde Franco Meirelles, Elisena Banducci, Hermínia Morato, Seraphina Juliano, Cecília de Azevedo Trigo, Marieta Ferraz, Hermínia Bar-ros, Eulalina do Amaral Campos, Maria Adalgisa Rebouças, Cândida Fortes, Angélica Amorim Rodrigues e Julieta Correia Conceição.Os primeiros formandos foram: Sebastiana Rodrigues, Edith Dias, Margarida de Campos, Abílio Fontes, Romeu Amaral, Ottoniel Moraes, Eugenia de Camargo Souza, Maria Eliza Alves, Anália de Camargo Souza, Maria de Lourdes Sampaio, Elza de Barros, Benedicta Pinheiro, Izolina Teixeira, Augusta Fleury, Gabriela Pinheiro Machado, Olga Ferraz, Rosina Alves, Floriza Fontes Benedicta Fuzaro, Sebastião Pe-droso, Josephina Pinheiro Machado, Sylvia Alves, Branca Swicher, Arminda Pelligrini.Parabéns, querida Escola Normal nos seus 92 anos. Esta é uma homenagem deste ex-aluno da turma de 1942, do curso ginasial, que sentou-se em seus bancos- escolares e recebeu muitos e muitos ensinamentos que o acompanham até hoje, pas-



Memórias da EECA228sados 61 anos. E guarda com muito amor em seu coração a “meiga escola da grande Via-Láctea” e com muita gratidão e saudades...
Fundador e ex-diretor da “A Gazeta de Botucatu”.



Centenário da Escola Normal 229Ocorrências da turma de 1946Sylvio MattosDurante todo o curso Ginasial, da velha e sempre querida Escola Normal, ele levou o apelido de “Maracujina” nascido no dia do exame de admissão. Ao responder 
a pergunte se estava nervoso, Alfredo Masseli, confidenciou:- “Não! Estou bastante calmo! Minha mãe me deu um copo do calmante de maracujina”.Na “sabatina”, nome dado em minha época para a prova mensal, o professor Fornos, procedia ao ditado, terror para todos alunos. Olho para meu colega Valdemar Barbin e vejo o livro de Francês aberto em seu colo sendo, descaradamente, “cola-do”. Terminada a prova pergunto se ele tinha ido bem. Só poderia ser positiva a sua resposta. Na aula seguinte, entrega da prova e respectiva nota. Ao chamar o Barbin, o professor declinou a sua nota: “zero”!- e acrescentou: “ele fez um milagre no ditado, escreveu mais do que eu ditei...”.Após duas aulas de 50 minutos, havia um intervalo. No pátio aproveitava-se para um “bate-papo” com as colegas e para namorar, também. Em um belo dia, entre os dois pátios- masculino e feminino- aparece uma lista branca no chão. Era a sepa-ração entre os rapazes e as moças. Ninguém podia atravessar. Fiscalizando lá estava o Major-o mais querido servente da Escola-e a dona Joaquina. Se alguém ousasse desobedecer faria uma visita ao diretor sujeitando-se a uma suspensão disciplinar.Um dos professores estimados pelos alunos foi o professor Pinho, de Ciências. A aula era mista-moças e rapazes. Uma vez por outra, surgia a necessidade de ir bus-car no laboratório algum material. Era praxe: mandava dois alunos - um rapaz e uma moça-que coincidentemente, eram namorados. Ele era companheiro do professor nas partidas de tênis- de - campo...O maior aperto que passei em minha vida no curso Ginasial foi o dia em que sai 
de casa para prestar o primeiro exame final e fui impedido por ter ficado em segunda época, por faltas. Eu e o meu grande amigo Mário Rodrigues Torres Filho, o Filhinho, unidos, voltamos para nossas casas para contar às nossas mães o ocorrido...Essas são algumas das muitas lembranças do Curso Ginasial.Este ano, eu e meus colegas completamos bodas de ouro de formatura. A nossa turma teve como paraninfo o extraordinário e excelente professor de Latim, Raimundo Penhaforte Cintra, cujas lições da chamada “língua morta” até hoje recordo e utilizo na prática do vernáculo.Receberam nossas homenagens os professores: Agostinho Minicucci, que sem-pre foi um líder entre seus alunos; João Ventura Fôrnos, o mestre do Francês; Sylvio Galvão e o diretor Acácio Pinto e o prefeito Dr. Mário Rodrigues Torres.
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Olhando a fotografia do quadro de formatura, vejo os 49 formandos; alguns já foram chamados por Deus. A eles as nossas preces e as recordações ginasianas. E nós que estamos aqui, vamos nos encontrar; vamos recordar nosso período ginasial; vamos visitar o nosso monumento do Saber, a querida Escola Normal; vamos colocar em um pedestal no hall de entrada da nossa Escola o sino do Major que marcou uma época e o qual nos chamava para as salas para receber os ensinamentos de nossos mestres queridos.Esta é a mensagem primeira para a turma de 1946 do Ginasial da Escola Normal. É o toque de chamamento. É o sino do Major soando para despertar, em todos nós, as belas recordações da nossa mocidade e avisando o início da grande aula da saudade que vai ser realizada tendo como professora a Vida.Este encontro não se realizou.Ficou só em nosso sonho.



Centenário da Escola Normal 231Fiquemos com a saudade Therezinha da Silva Paes SeccoSou Therezinha da Silva Paes Secco, estudei na atual EECA, antiga e saudosa 
Escola Normal Oficial de Botucatu, de 1943 a 1949, e depois, no curso de Adminis-
tração Escolar, de 1970 a 1971. Tenho muitas e muitas lembranças desses períodos. A Escola Normal era uma verdadeira minifaculdade!Estou com 83 anos e ainda consigo me lembrar de inúmeras coisas que lá aprendi e que me foram úteis demais na função de meu magistério, como professora primária, e em outras áreas.

Meu sonho, desde pequena, era ser professora. Aprendi a amar essa profissão com minhas professoras em Itaberá, as do terceiro e quarto anos. Saí de lá um mês antes de completar o último ano e foi a minha sorte, pois, desta forma, em Botucatu, pude realizar meu desejo: ser professora. 
A Escola Normal Oficial de Botucatu, em todo o nosso Estado, era muito conhe-cida como uma das melhores escolas, nos anos 40. Em 1943, prestei um verdadeiro vestibular para entrar no ginásio. Provas escritas e orais, de muitas matérias básicas. DEUS meu!  Enfrentar a banca examinadora formada por aqueles professores doutos e severos era o horror dos “vestibulandos”, mas valeu a pena. Houve até trote dado pelos 

“veteranos” da quarta série. Para mim, deram uma mamadeira e fizeram-me de nenê,  
depois (como eu tocava um pouco de violão) fizeram-me cantar “A Cabocla Teresa”. Começaram as aulas. Eu não sabia como estudar, pois os professores falavam, explicavam as matérias, e eu só prestava atenção e não escrevia o que eles falavam. Eu era desavisada, mas logo aprendi: Latim, Francês, Português, Matemática, Ciên-
cias, Geografia, História, Trabalhos Manuais, Desenho, Música e Educação Física e, depois, na terceira série, Inglês. Com aqueles professores, ou se estudava e aprendia, ou se repetia o ano. Mas não era só estudo. Fazíamos brincadeiras, e o nosso colega Bauer era o cabeça das brincadeiras.Também festejávamos as datas cívicas com be-
los desfiles, íamos assistir a jogos de basquete ou futebol entre a NORMAL e outras escolas de cidades vizinhas. A torcida era fanática e cantava, utilizando-se da música “Ó Minas Gerais”, assim: Escola Normal/Escola Normal/A Nossa Turma É Fenomenal/ Escola Normal! Fazíamos paródias musicais atacando o Latim (terror nosso), etc.Para se fazer ideia da importância dada à Escola Normal, no dia do aniversário da nossa escola, era feriado municipal! Lembro-me de um ano, quando nos reunimos no Cine Casino para uma homenagem, todos os professores estavam presentes e os alunos da quarta série Milton Pires Correia, Milton Silva Filho, Naime Zacarias, 
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Valdemar Barbin, Monteiro do Lageado e OutroS fizeram uma apresentação imitando todos os professores, na voz, nos gestos, nas frases preferidas, nas broncas, em tudo, com uma perfeição incrível! Os professores se divertiram e riram pra valer. Era a escola meiga, amiga e saudosa! Tudo isso e muito mais acontecimentos se passaram no tempo do ginasial. O uniforme era de uso obrigatório: meninos de farda amarela, meninas de saia azul-marinho, blusa branca, sapato preto baixo e meias curtas brancas. Ao chegarmos ao portão da escola, uma inspetora de alunos, com régua na mão, media a largura do suspensório e via se a saia e outras coisas estavam em ordem, antes de se entrarmos. A turma dos meninos estudava numa área do prédio e a das meninas, em outra. O pátio de recreio era separado por uma faixa preta pintada no chão. Meninos de um lado e meninas do outro. Mas quem pode com estudante? Quando queríamos conversar com um rapaz, isto é, receber algum bilhete, íamos até a faixa e dizíamos ao servente “vigiador” que íamos entregar ou receber um caderno. Com namorado, não se podia circular na calçada fronteiriça do prédio. Apesar de todas essas exigências, foi um tempo bom, éramos felizes, alegres, aprontando sempre alguma coisa, mas a violência não era tema nos bancos escolares. Alunos respeitavam professores e funcionários e vice-versa. Quando ocorria alguma transgressão ao regimento escolar, havia aconselhamento e punição, sim, quando merecida, mas nada que atingisse a personalidade do educando. Muito pelo contrário, essa correção aperfeiçoava a sua personalidade. Haja vista os exemplares cidadãos que foram alunos da Escola Normal.Há muito ainda que se escrever sobre a Meiga Escola!

Por ora, fiquemos com a saudade e a lembrança dos que partiram, em nossas orações.



Centenário da Escola Normal 233A escola em que sempre tive o desejo de estudar!Valdir G. Paixão Jr.Não estudei na Escola Normal (1911), nem no IECA (1953), tão pouco, no 
EECA (1976). Da Escola, de transmutados nomes, enamorei-me , ainda menino. Minha aproximação com a enaltecida Casa de Professores não foi acadêmica, foi estética, coisa que vou, desde já, explicando.Filho de lar modesto, mantido por maternos braços, cedo aprendi que o menino 
deveria fazer curso profissionalizante para se manter na vida. E, assim foi. Fui para o Técnico e me tornei “contador”. Coube à minha irmã, que diga de passagem, nunca fez por desmerecer tal oportunidade, de no IECA se fazer aplicada aluna.Por tantas e quantas vezes a caminhar pela Avenida, que da Santa orgulhosa carrega o nome, entapetada pelos ladeados e esquadrinhados paralelepípedos, eu 
pausava minha peregrinação e permanecia ali, observando e flertando com a amada Escola botucatuense.Não cresciam só os meus olhos. Eles denunciavam o tamanho do meu desejo: um dia ainda faço parte desta “Casa de saberes”. Agigantavam-se os meus sonhos, que subiam e desciam as límpidas escadas, encimadas por destacadas letras “Escola 
Normal” e, pelas quais, reconhecidos profissionais, em cujos passos orgulhosos e cadenciados diuturnamente as escalavam para o cotidiano ofício do magistério.Era a Escola do Prof. Martinho Nogueira, do João Ventura Fornos, do Amaro Egídio de Oliveira, do Aires Amâncio de Moura, do Joaquim Vieira de Campos, do Cornélio Pires, do Raphael Laurindo, da Izabel da Cruz Maffei, protagonistas de renomada história, mas, de alguma forma, era também, a minha Escola, aquela que dormia nos meus sonhos, e reverberava citadino exemplo: “Botucatu, cidade das boas escolas”.O tempo foi percorrendo inesgotavelmente seu caminho atrelando-o ao meu destino. Trago à memória que, a primeira vez que adentrei o saguão principal da Dr. Cardoso de Almeida, não foi para estudar. Foi no começo dos oitenta para participar de um “encontro vocacional” da juventude católica”. O adormecido amor pela, hoje, centenária Escola, feito conto-de-fadas, inevitavelmente, despertou.Estupefato, eu não me continha a detalhar meu olhar sobre aquelas paredes, pisos, escadas, objetos, imagens e imaginações, tudo se fundia e se confundia e, como anunciou Manoel de Barros, tudo servia de “matéria de poesia” e eu descobri 



Memórias da EECA234que não mais observava, mas comungava com tudo aquilo que  me apresentava. Este encontro vocacional cumpriu o seu dever, se bem que enviesado, não me fez pároco, tornou-me professor. Graças ao Nosso Senhor!Hoje, quando passo por seus corredores, ouço vozes, passos, vai-e-vém de meninos apressados e de meninas de comportadas saias vincadas e de cândidas meias três quartos, de tempos idos. Reconheço minha irmã, de longos cabelos, Luciene Pai-
xão, ladeada pela Gisele Marioto descendo e desfilando pelas escadas sob os atentos olhares de assanhados meninos.Vejo professores austeros e incansáveis no cumprimento de seus deveres e gente do passado e do presente, fascinados e persistentes na arte de ensinar: o Godinho, a Barbin, a Adelaide, a Domitila, o Miro, o casal Muradas, Eduardo e Regina, a Regi-na Paganini, o Aguiar, a Carmen Lúcia, o recém chegado e competente: Wellington, 
dentre tantos outros - que a EECA - ajudam a edificar.Escutem! Alguém, no andar de cima bate ritmadamente um carimbo a testemu-nhar a presença do alunado em personalizadas carteirinhas escolares. Olho ao lado. É a Dona Divina.Perscrutando os corredores, em busca da ordem e da disciplina, reconheço o Osman Pedro Fábio, a Dona Ceres Ribeiro, a Mercedes, o Luiz Fogaça, o João Win-ckler, o Romeo de Lima, a Maria Momesso, a Maria Adelina, a Conceição, a atuante e sempre presente Toninha.Assim, é a Cardoso de Almeida. Quem nela estudou, é tomado de saudades, os outros, como eu, de nostalgia, como que sentindo a perda de algo que nunca teve.Dos 500 réis iniciais previstos para sua construção ao tempo presente, a EECA é mais que uma exuberante arquitetura tombada como patrimônio histórico na nossa 
Botucatu. Nesta centenária Casa de Formação dormem esperanças e desejos fincados 
na memória de muitos, permanecem impressas biografias de tantos, personalidades e anônimos de uma história tecida com trabalho e dedicação, desde 1911.Hoje, do mesmo lugar de outrora, numa pausa de uma caminhada mais grisalha pelo tempo decorrido, olho para a “Escola Normal” com olhar de amor primeiro, em respeito e admiração, silêncio e introspecção.Lembro-me de Maria Lúcia Dal Farra, que pela meiga escola também passou e me aproprio de sua poética sabedoria: “No limiar da memória. Muito depois da janela e do tempo. Tão longe que nem sei se é verdade. Tão distante que nem sei se invento”.

Professor, educador, filósofo, doutor em sociologia pela UNESP/Araraquara. Atua como supervisor de ensino e Dirigente Regional Substituto na Diretoria de Ensino de Botu-catu. É professor e coordenador do curso de pedagogia da UNIFAC e membro da Academia Botucatuense de Letras.



Centenário da Escola Normal 235E.E.C.A. templo vivo do saberValmi Tereza Vocci Cassimiro da SilvaFiquei feliz e honrada quando fui convidada para escrever sobre os cem (100) anos da Escola Estadual “Dr. Cardoso de Almeida”, grande educandário de nossa Terra.Passando pela praça “Pedro Torres” me detive diante do prédio tão imponente e belo, escrito com arte bem no alto: Escola Normal e um pouco acima 1916. Meus olhos viajaram por toda a sua extensão e em suas escadarias parei; não consigo ima-ginar quantos jovens, adultos e crianças... tiveram a felicidade de subi-las para irem com tanta sede, beber sabedoria, que emana daquela “Casa”, que oferecia e oferece o tesouro da educação, civismo e especialmente formação.Neste templo do saber, talentosos professores deram suas vidas, oferecendo o melhor de si aos alunos que por ali passaram e ainda passam buscando a maravilha do saber.
Lá pelos idos de 1946 a 1947, tive o privilégio de aprender, no então Grupo Escolar Modelo, as primeiras letras, que desenhava cuidadosamente nas folhas de caderno, fornecidas pela Caixa Escolar. Minha professora era a Senhora Maria Vilas Boas Miguel. Esta, não se limitava a ensinar apenas; recebia dela carinho, amizade, 

bondade... Enfim formação moral e espiritual; tudo de bom que se espera de um ser humano. Sabendo de minha vida difícil, convidava-me para almoçar aos domingos em sua casa, na Rua João passos. Ali, deliciava-me com tantas guloseimas à minha disposição.Diariamente carregava a bolsa da notável professora, lotada de cadernos para serem corrigidos; era bastante pesada; eu descalça corria, visando ser a primeira a ajudá-la. Era orgulho para mim! Devido a minha humilde infância, não podia dar para a senhora Maria, lem-brancinhas como presente; no entanto, com muito carinho oferecia-lhe todo dia, uma 
singela flor, que ela recebia com um satisfeito sorriso, e a flor era colocada num copo d’água e permanecia em sua mesa.Que saudade me dá... daquela tempo de meninice! Não possuía nada material, mas cultivava no meu íntimo, a felicidade de poucos. Felicidade nas coisas pequenas, 
simples, como a chuva caindo e eu andando pela enxurrada afora... com a flor e o material escolar nas mãos. Que Delícia!!...

Um dia a dedicada mestra ficou muito doente e por várias vezes fui visitá-la. In-felizmente ela veio a falecer, mas com certeza nunca será esquecida, pois plantou neste mundo, sementes de amor e sabedoria em todos os lugares em que esteve presente.Logo após a morte de Dona Maria, recebi por intermédio de sua irmã, a senhora 



Memórias da EECA236professora Lúcia Vilas Boas Novelli, uma caixa delicadamente enfeitada, contendo um lenço de seda, discretamente estampado e um terço grande, de parede.Por longos anos não mais adentrei a Escola Normal.Em 200, as professoras Vera Cláudia Ferrari Domingues e Carmem Lúcia da Silva tiveram a brilhante ideia de realizar na E.E.C.A. o primeiro Sarau Lítero-Musical. Honrada pelo convite, levei para o Evento uma poesia de minha autoria “Sublime Invocação” e a declamei para o público presente.Esse acontecimento marcou uma nova era para a E.E.C.A. Parabéns a todos os envolvidos nesta iluminada, feliz e inesquecível noite cultural.
Aos 24 de abril de 2007 ministrei uma palestra sobre a segunda edição do meu livro “Bolo de Fubá”, recheado com Rosa Luíza. A emoção tomou conta de mim e a 

palestra ficou um pouco pálida. Recebi um mimo como presente.Agora Meiga Escola, comemoramos com enorme alegria o seu Centenário. Parabéns! Parabéns a todos que a construíram tanto física quanto educacionalmente. Palmas! Palmas calorosas! Palmas aos corajosos (homens e mulheres) de ontem e de hoje! Que essa Escola “lar do saber” continue a lapidar sabiamente pedras grotescas 
em finíssimas jóias de rara sabedoria.

Deus a conserve sempre firme na missão de formar bons cidadãos para o pro-gresso de nossa querida cidade, engrandecendo a nossa nação.



Centenário da Escola Normal 237Oportunidade e experiênciaVera Alice Rebello (Verinha)Aaaah! Como seria bom se todos tivessem a oportunidade e a experiência de viver, de aprender; de crescer mesmo, numa escola estadual como o EECA dos meus tempos.
Bons tempos aqueles que não se apagam da minha memória, afinal, foi um capítulo importante da minha vida. E sempre será.Minha ligação com o EECA era muito maior que ‘apenas’ o estudo. Era o começo de uma longa e eterna paixão com o esporte. Numa era de difícil desenvolvimento cultural feminino (sim, nós, meninas, de 14-15 anos, não tínhamos a liberdade que 

minhas filhas e minhas netas, por exemplo, tem hoje) o amor pelo basquete nascia de uma forma avassaladora dentro de mim.Foi no EECA, com a professora de educação física Maria do Carmo Barroso, que dei meus primeiros passos, sem andar e sem fazer falta (rsrs), rumo ao cesto. Muitas disputas em quadra, vários campeonatos com o título de campeãs; os tão esperados jogos regionais e então a tão sonhada seleção brasileira. 
Tenho muito orgulho em dizer que eu fiz parte da seleção brasileira de basquete feminino, ao lado de antigas estrelas como Maria Helena, Heleninha, Norminha... e a Verinha. A Verinha. De Botucatu. Do basquete... É assim que sou reconhecida, carinhosamente, pela cidade.O tempo passou, me formei no curso normal do EECA, me casei, fui por 3 vezes mãe, sou uma avó presente de 3 lindos netos (Pedro, Heloisa e Victória) mas a 

paixão pelo esporte continua, firme e forte. Ao longo da vida, fui adequando o amor pela bola versus a idade; e o tênis apareceu perfeitamente em meu caminho. 9ª. do ranking mundial, um vai e vem atrás da raquete, da bola, dos campeona-tos... Igualzinho quando eu tinha 14 anos de idade e entrei na escola normal.Parece que foi ontem...Ao EECA, a quem devo muito, o meu mais sincero muito obrigada a quem 
me descobriu, me formou como profissional e como ser um humano muito melhor.Década de 50



Memórias da EECA238As melhores lembranças da “Meiga escola” Normal de Botucatu – IECA” Vera Lúcia da Silva  “Não sou poetisa nem escritora, Não faço versos nem rimas, Sou apenas sonhadora … Narro as lembranças e sonhos de uma professora” Como diz o grande poeta Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”… “Sinceros agradecimentos pela honra de ter sido lembrada para prestar esta 
simples e singela homenagem à Escola Normal em seu centenário” – Professora 
Verinha de Geografia. Sempre quis ser professora por vocação. Era um sonho estudar na Escola Normal “Cardoso de Almeida”, a mais importante e famosa de nossa querida cidade, berço de grandes personalidades de nossa história, de nosso estado, quiçá, de nosso País. Revirando o emaranhado de lembranças e emoções, muitas alegres, outras nem tanto, tentei selecionar algumas marcantes em minha vida de estudante normalista, que sempre estão vivas, fulgurantes e permanecerão como luz a guiar meus passos de cidadã e da professorinha formada nessa “meiga” escola. Falar das lembranças é reviver sonhos, emoções e realizações, pois, se os tive- e realizei muitos deles -, foi graças à querida escola normal, com seus mestres do saber, que nos transmitiam de tudo com amor e dedicação. 

As palavras afloram como gotículas de chuva, de orvalho, mas que vão se tornando como fonte de amor, saber e da esperança de formar e informar crianças e jovens para o amanhã. No ano de 1963, passei a cursar o Curso de Formação de Professor Primário, na 
Escola Normal, na época denominada Instituto de Educação “Cardoso de Almeida” – 
IECA, e em 16 de dezembro de 1967, a realização do sonho e a vitória –” Agora sou professora, e com muito orgulho”. Éramos noventa alunos do Curso Normal, muitas jovens e alguns rapazes, divi-didos em duas turmas A-B, por ordem alfabética, sem preferências, sem preconceitos, pobres e ricos, todos juntos; alguns mais alegres, outros e outras mais tímidos, mas todos com o frescor da juventude e a ânsia de aprender, consolidar os laços antigos de amizade  e conquistar novos amigos, viver aqueles anos de estudos, de momentos de 



Centenário da Escola Normal 239sonhos e fantasias, realizar suas aspirações, em busca de um futuro bonito e promissor. Professores que marcaram nossas vidas; profundamente a minha, como mestres, como amigos, assistíamos às aulas ávidos de conhecimentos e saber. Assistíamos às aulas embevecidos com o conhecimento de nossos professores e a estes minha homenagem: A professora de Psicologia, Margarida Penteado, com sua eloquência, seu pro-fundo conhecimento, a facilidade de expressão, exemplos que me extasiavam, posso dizer sim que  “assistia a suas aulas com o queixo caído”. Que pena, professora, que a senhora foi embora. Deixou um vazio, uma lacuna, para mim, difícil de preencher.  Mas, mesmo indo embora, tenho certeza de que deixou muitos corações partidos e uma certeza: foi uma professora maravilhosa. O nosso querido professor de Prática de Ensino  José Pedretti Neto, com sua didática, orientações para o estágio supervisionado, os relatórios, sempre  orientan-do os futuros mestres, como ele dizia, atencioso, esclarecendo dúvidas, valorizando nossos trabalhos e estágios. Tínhamos que fazer estágio nas escolas primárias da cidade, desde o primeiro ano até o quarto ano do ( antigo) primário, além do estágio nas escolas da zona rural, chamadas de escolas isoladas, na maioria das vezes com várias séries ou anos (1º, 2º 
e 3º anos) em uma só sala e um único professor – um herói ou heroína - , que desem-penhava sua missão com orgulho e dedicação. Muitas escolas da zona rural não forneciam transportes para as professoras. Muito menos para as estudantes normalistas estagiárias. Fiz estágio na Escola Agrupada de César Neto, que funcionava em duas salas 
próximas da estação de trem – César Neto, com a já amiga antiga e querida professora Estelinha Volpatto. Íamos de trem, mas para voltar, sem condução, pegávamos carona no caminhão do leite, que vinha para o Laticínio e, várias vezes, com caminhão que transportava queijo, mortadela. Chegávamos cheirando mortadela, mas contentes por ter a chance de aprender novas coisas, novas técnicas de alfabetização, de matemática e de conhecimentos gerais. Lembro-me muito bem de que copiei a cara do palhaço Zé Careca, com a boca aberta, com parte da camisa feita um saco, de onde as crianças tiraram palavras e formavam  estorinhas, números e sinais e faziam exercícios de Matemática. Mostrei para o professor Pedretti, que me agradeceu, passou para as professoras e muitas pas-saram a usar como material didático. Que felicidade, fui elogiada pelo mestre: “Você será uma boa professora, muito observadora”. Foi bom demais aprender a observar e contribuir com a confecção de material didático. Querido professor e querido Paraninfo, no 3º ano do nosso curso Normal, já se encontrava doente. Por isso, foi representado nas solenidades de formatura por sua 
doce e meiga irmã – Professora Mimi – Maria Amélia Pedretti. 
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Professor de Desenho Pedagógico - Antonio Barbosa –, com seus traços mági-cos, com a forma de feijão, nos ensinava a desenhar cavalos, vacas, macacos; com a forma do número dois, os patos, gaivotas, chapéus com dois traços; com alguns traços em perspectiva projetávamos as casas, escolas, cadeiras, bancos; letras pedagógicas, árvores, coqueiros, que gostoso! 
A professora de Sociologia – Maria Benedita De La Torre, carinhosamente chamada de professora Benedita (para alguns Ditinha), com seus comentários sempre atualizados, o que nos marcou muito foi o Exemplo do Comportamento de Massa 

– (delírios, loucura, fenômeno, garotas gritando, chorando) - os “Beatles”- o maior 
conjunto de rock, os rapazes de Liverpool – levavam as fãs à loucura, histerismo... Querida Professora, “pequenina no tamanho, gigante no saber “. 

O professor de Português – Antônio Ailer, professor Toninho – faleceu durante o curso, alguns alunos e alunas, inclusive eu, fomos ao seu velório e sepultamento em Piraju  prestar nossas homenagens póstumas. 
O professor de Português e Literatura – Décio Ranzani – ótimo professor, exi-gente na redação, mas de um coração de ouro, sentimental e emotivo. 
O professor de Matemática e Estatística – Milton de Oliveira – excelente, “um 

crânio”, sério, compenetrado, transmitindo a arte dos números, dos gráficos. 
A todos os professores dos professorandos de 1967 nosso apreço e carinhoso agradecimento. 
Em 1967, tivemos o privilégio de sermos escolhidos para representar os alunos 

do IECA na inauguração do Busto do Patrono – “Dr. Cardoso de Almeida” – em seu centenário de nascimento. Quanta honra! Todos os alunos e alunas do 3º ano do curso de Formação de Professores Primários, futuros professores, com os uniformes impecáveis, 
perfilados nas escadarias da Meiga Escola, com a professora Maria José Machado, à nossa frente três membros da família CARDOSO DE ALMEIDA, dona Cynira de 
Oliveira Astolfi – Vice-Diretora, professor Waldy Antonio Danziato – Diretor - e o querido e saudoso professor João Queiroz Marques, representante do Corpo Docente. Dentre tantas lembranças, acontecimentos, queremos deixar gravado um fato hilariante. Um aluno de minha classe - omitiremos o nome para evitar constrangimentos - no intervalo de uma das aulas subiu em uma cadeira e passou a pintar um bigode na 
fotografia do patrono da sala, mas o Diretor estava olhando para dentro da sala pelo 
visor de vidro existente na porta. Apanhou o aluno em flagrante delito e exigiu que o acompanhasse à Diretoria. Ação contínua, expulsou-o da escola. Alegação: “Não serve para ser professor, um educador”. Imaginem se fosse nos dias atuais. Quem seria expulso da sala?! Eu era caprichosa, estudiosa, com as matérias sempre em dia, cadernos impecá-veis, mas um grande amigo de turma, ainda hoje um grande amigo, Roberval Pizzigatti, 
cursava o Normal e o Científico e, consequentemente, não tinha toda matéria para 



Centenário da Escola Normal 241prova de Psicologia. Como sempre, emprestava meu caderno para estudar e, após o 
último exame, não mo devolveu… Dr. Roberval (chique – agrônomo), querido amigo Beive, devolva meu caderno! (Ah ah ah)

1967 - terceiro e último ano do curso. Quanta felicidade! A tão esperada for-
matura, a grande conquista – novos professores, tantos preparativos, tantos planos … Presente de nosso patrono, o deputado Brás de Assis Nogueira: uma viagem ao Rio de Janeiro, com hospedagem no ginásio de esportes Maracanãzinho. No Maracanãzinho estava acontecendo o Festival Internacional da Música, com bandas de rock, cantores famosos. Fomos uma noite assistir. Dentre os cantores inter-nacionais, vimos e ouvimos M. Roberts  interpretando “Loves Law …” - talvez seu único sucesso -, mas parecíamos hipnotizadas pela beleza da voz, da interpretação, e muito mais pela beleza física, impecável com smoking branco. Parecia um deus grego. A visita à Ilha de Paquetá, a travessia de balsa cantando “Esta nega é um coco, estabiro biro biro esta nega é um coco estiburo biruá”, com a Celeste Petri dançando e encantando os cariocas. na chegada nos sentíamos como personagens da obra de 
Joaquim Manuel de Macedo – “ A Moreninha”. Visita à pedra da Moreninha, passeio de charrete, fotos, muitas fotos. Visita ao Hotel Quitandinha, famoso na época. Quanto luxo, quanto deslum-bramento! A cabeça fantasiava. Finalmente, o tão esperado dia da formatura: missa ao derredor do altar central 
da Catedral de Sant Anna (recém inaugurado), a entrada com nossos padrinhos – meu querido pai Luiz - , a benção dos anéis e a colocação por Dona Cynira. Quanta emoção e quantas lágrimas! A sessão solene de entrega dos diplomas, o discurso do nosso orador Anivaldo Nalli, o juramento, os cantos e os discursos do patrono e de Dona Mimi, representando nosso querido Professor Pedretti. O baile, traje a rigor, todo encantamento de uma noite de gala e comemoração 
de uma vitória, final da vida de estudante e início de uma vida de responsabilidade e um desejo enorme de ser uma boa professora! Era a despedida de uma vida rica de emoções, conhecimentos adquiridos na querida “Escola Normal”, na qual desenvolvi responsabilidades, fortaleci os valores morais e sociais recebidos dos meus pais e um desejo enorme de ser professora, não só transmissora de conhecimentos, mas formadora de caráter, de valores, de cidadãos responsáveis, honrados, personagens importantes para a história da nossa querida Botucatu, a cidade dos bons ares e das boas escolas. Além dos professores, diretores, temos que agradecer também aos serventes, aos inspetores e inspetoras de alunos, porteiro do IECA, que também foram responsáveis por nossa formação. Alguns já se foram e gozam da companhia do Senhor: Seu Manuel 
– porteiro, seu Alvarenga – quando fazíamos muito barulho nos intervalos, entrava na 



Memórias da EECA242sala, ia até a lousa, pegava um giz e escrevia com letras garrafais: Selêncio -, Dinda Alves, minha querida Dindoca, que me acompanhava, ensaiava os alunos do IECA, do D. Lúcio e Cevila (Euclides de Carvalho Campos) para dançar a “Quadrilha” nas 
festas juninas, Seu Romeu, Dona Ercília Godinho (amigona), dona Joaquina – a doce e amiga Dona Quina, com quem tive o prazer conversar no Asilo Padre Euclides, onde estava residindo, dona Mercedes, a merendeira Regina. Quero prestar uma homenagem à bibliotecária dona Zoraide, que sempre me atendia com carinho. Quando comentei que havia sido publicado o livro “A Rua”, de Guilherme de Almeida, que eu gostaria de ler, assim que chegou o exemplar à biblioteca, ela o carimbou e o entregou para mim. Obrigada! Onde quer que esteja, receba meu carinho. À Dona Cynira, vice-diretora e amiga, com a qual tive o prazer de conviver 
e estudar – também cursou Geografia e deu aulas aos seus queridos filhos o Fábio e a Maria Lúcia. Amiga, jamais esquecerei seu jeito meigo e suave. Nossos papos na esquina... À professora Aparecida Rocha Câmara, orientadora e excelente professora. Já partiu, mas sua presença continua viva em mim. Em 1968, cursei, na querida escola, o Curso de Aperfeiçoamento para Professo-res Primários, quando conheci novas pessoas e novas amizades. Como às vezes tinhas algumas atividades com professores que faziam o Curso de Administração Escolar, tive o prazer de conviver com muitos deles, dentre os quais, destaco o Professor Eugênio e o Celso Vieira, de quem sou amiga até agora. Terminados o Curso Normal e o Curso de Aperfeiçoamento, precisava trabalhar. Fui à Diretoria do Curso Primário Anexo à Escola Normal conversar com a Diretora Carmen Barbosa Garcia, para ver se conseguia vaga para ser substituta efetiva. Fui recebida de braços abertos, com carinho e, no dia seguinte, comecei a trabalhar como substituta, ou melhor, marcar ponto… Obrigada, Dona Carmen!

Fui substituta efetiva por 4 anos no Curso Primário Anexo – EECA - onde aprendi muito com a dedicação, amor e o caráter das minhas queridas amigas e mestras, a quem presto esta singela homenagem: 1ªs séries: Dolores Surano De Pie-
ro – considerada como melhor alfabetizadora, doce e terna; Almerinda Virgínio dos Santos Scarpellini, a mais alegre, brincalhona e festeira, ensaiava as crianças para 
todas as festividades, comemorações; 2ªs séries: Dulce Salgado – com a qual muito 
aprendi, pois ficávamos em uma classe para auxiliar, ou melhor, para aprender com a mestra Zélia Coelho Delmanto, excelente professora e amiga, sempre disposta a ajudar, orientar; 3ªs série: Nair Sartori, séria, compenetrada, grande mestra e amiga; 
4ª série: Lair Consorte – professora alegre, exigente, preparava os alunos com amor e muita disciplina para fazer bonito no ginásio; professoras da Pré-escola: Nazaré 
Amorim Silva – a dedicada mestra; Maria Helena Saboya – doce, amorosa, sempre 



Centenário da Escola Normal 243chamando os pequeninos de queridos, mesmo os mais endiabrados que lhe chutavam a canela, não se deixava levar pela tristeza, professora sempre presente; Jovelina Vieira de Mello: alegre, bonita, sempre elegante e eterna namorada do Edmundo da Secretaria; dona Maria Castilho: professora do 5º ano e exímia pianista. Obrigada a todas, pois muito aprendi com as senhoras. Carrego comigo seus ensinamentos e as tenho como amigas eternas a quem devo muito, por isso, sempre gosto de encontrá-las e passar horas agradáveis junto dessas minhas queridas amigas. Uma singela homenagem póstuma aos colegas e amigos de turma. Vocês per-manecem vivos em meu coração: Sealedim José Miguel, Ângela Gianelli, Aparecida Geminiano, Marolis Cordeiro, Delsa C. de Toledo, Homero Cordeiro. Dos quatro anos em que trabalhei no “IECA”, como substituta, no período da 
tarde, pois de manhã cursava o Curso de Graduação em Geografia – na ITE – Insti-
tuição Toledo de Ensino – Botucatu, guardo grandes recordações que não posso me 
furtar de contar às pessoas que lerem estas simples linhas, mas de grande significado 
sentimental e profissional para mim: Vitória … classe o ano todo, … “xi” – 1ª série 
– alfabetização, mas, com o auxílio das queridas professoras acima mencionadas e as orientações da Diretora Mariza Pires de Campos Buchignani, venci a barreira, consegui alfabetizá-los e desenvolver todas as etapas com sucesso e promoção total. Apresentei uma peça teatral com alguns alunos da classe, com cenário mandado 
fazer pela diretora – a pontinha tipo japonesa, as máscaras dos animais gentilmente desenhadas e pintadas pelo grande mestre e até hoje amigo Professor Vinicius Aloíse,  “A velha e a cesta” (coleção PABEE) e a dança folclórica - Dança do Retirante: Maria Beatriz Alves Meira, Emílio Ariel (in memorian), Décio Martiniano, Gerson Moreira, 
Miguel (in memorian), Maria Elisa de Almeida – é ela mesma –, a responsável pelo pagamento de todos os professores, funcionários, dirigentes da Diretoria de Ensino de Botucatu. 

Após formada em Geografia em 1972, voltei a lecionar na EECA, para completar 
a minha jornada, pois me efetivei em 1979. Mesmo tendo sido Supervisora de Ensino Efetiva, não deixei de lecionar, pois, sou e sempre professora formada pela querida escola  Cardoso de Almeida de Botucatu. Há fatos que nos marcam para sempre: encontro com ex-alunos, já formados, 
alguns já casados, que fazem questão de apresentar esposas, filhos. Mas alguns desses 
fatos faço questão de registrar, pois são gratificantes e inesquecíveis, que nos aquecem a alma e nos deixam conscientes do dever cumprido: - Em uma sessão de Tribunal de Júri, fui surpreendida por uma homenagem maravilhosa que me levou às lágrimas: um advogado defensor de um dos réus, ao cumprimentar as autoridades, fez questão de dizer “Se hoje estou aqui como advogado, devo à Professora Verinha. Ela foi minha professora da 1ª série do primário do IECA, 
foi a base para que eu chegasse até aqui…” Roberto Rodolfo Bicudo. – Obrigada! 
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- Toda vez que encontro um ex-aluno do ginásio (atual ensino fundamental) – 

EECA – já formado e advogado atuante, no Fórum, nos Cartórios ou na rua, ele  me cumprimenta e continua me chamando de “querida professorinha”. Júlio César L. 
Carvalho. – Obrigada! 

- Alguns alunos, hoje professores de Geografia, afirmam terem feito Geografia 
porque gostavam das minhas aulas – Obrigada!Tantos outros que, se fosse enumerá-los, escreveria um livro. Sinceros agradecimentos a Deus, aos meus Pais, Professores, Diretores e Co-legas da querida e meiga escola. “Sou uma pessoa feliz, uma professora realizada e consciente do dever cumprido: Educar e formar gerações, cidadãos conscientes, ensinando e aprendendo, o que é altamente compensador.” Talvez sem rima, mas com muita sinceridade, com muitos sonhos, alegrias e realizações, sou professora por vocação e com muito amor .-  Turma de 1967
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Olhando para a foto acima - mesa que presidiu a sessão solene da 50ªTurma de Professorandos do IECA, de 1964 - quis fazer um prefácio de minha atuação como Diretor, hoje gestor, para relembrar fatos históricos inéditos e que merecem registros. Correspondendo ao convite feito pelo professor Benedito Pires de Almeida, 
inspetor da 7ª Inspetoria Regional de Ensino de Botucatu, para dirigir o IECA, famo-
sa escola não só pelo seu tamanho, mas também pela fama e eficiência que possuía, senti-me honrado e, ao mesmo tempo, sabendo da enorme responsabilidade que me caberia, como a de agregar todos os segmentos da escola, administrar a burocracia e, principalmente, o projeto político-pedagógico do estabelecimento, uma verdadeira relação de amor e ódio, porque o diretor, ao cumprir a legislação, às vezes encontra 
oposição e revolta, cabendo-lhe trabalhar com os desafios adaptativos, isto é, soluções que exigem novos modos de pensar e agir. Mas também uma relação de amor, porque educar para o sentido da vida é mostrar o caminho da realização e isso se faz com amor, sabedoria e competência. 

Encarei tal convite como um desafio e uma excelente oportunidade para projetar-
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Para iniciar, então, esse inédito histórico, que não ficou registrado em nenhum 

lugar, a não ser nos arquivos de minha memória, fiz uma reflexão dos mesmos, divi-dindo em dois episódios que vou narrar a seguir: 1)- Alguns meses antes da formatura dos professorandos de 1964, mais ou menos entre setembro e novembro, entrou em minha sala de trabalho um funcionário da escola, informando-me que dois senhores trajados de ternos pretos queriam falar com o diretor. Pedi para que entrassem na minha sala.  Apresentaram-se como seguranças do Governador Carlos Lacerda e entregaram-me um envelope de ofício com uma tarja vermelha, escrita: CONFIDENCIAL. Abri o envelope. Era uma carta do Governador Lacerda, dizendo que os portadores da mesma eram da Seguranças do Governador e 
dos quais eu deveria pedir as credenciais, identificando-os. Em seguida, disseram-me: -Tudo o que for tratado aqui deverá ser sigilosamene guardado, não devendo nada ser revelado a quem quer que seja. Continuando, disseram que o Governador Lacerda viria para a formatura dos professorandos, dos quais ele era paraninfo e nós da segurança do Palácio. Teriam 
de verificar antes o local onde seria a formatura, fazendo um mapeamento detalhado, com fotos, etc. Acompanhei, então, os dois agentes secretos ao Ginásio do Tênis Clube local. Lá 
chegando, perguntaram-me em que lado iria ficar a mesa da sessão, quantas cadeiras e 
se a mesa ficaria em cima de algum tablado. Eu disse que sim. Então, um deles falou 
para o outro segurança, que tudo anotava e desenhava: “Verificação rigorosa sob o tablado, passível de colocação de bomba.” Após ouvir isso, tive vontade de sentar-me. O segurança continuou (Na parede 
atrás onde ficará a mesa havia várias “venezianas” de madeira que davam para o lado de fora, contíguo à Praça Prof. Pedro Torres):  - Fiscalização ostensiva e intensiva nas calçadas e nas ruas ao redor do estádio. Curioso, eu disse: - Por que as venezianas ? Elas são fechadas e só servem para ventilação.Ele respondeu: - Mas não resistiriam ao impacto de uma granada. Depois dessa, precisei tomar uma água no bar do Tênis Clube. 

Terminados os desenhos e fotos do local e das posições onde ficariam todos, um segurança disse:- Pronto, senhor diretor, agora já temos todo esquema como será a segurança, 
só quero alertá-lo de que tudo o que aqui fizemos, nada deverá ser informado e, se 



Centenário da Escola Normal 247algum funcionário do clube perguntar o que estávamos fazendo, diga-lhe que estáva-mos tirando modelo da quadra para outra cidade. Depois dessa, querem saber como eu dormi à noite? 
Eu teria de confiar a alguém o tal sigilo,  para não carregar sozinho toda essa responsabilidade. Tomei a seguinte decisão: chamei o professor Pedretti, que ainda lecionava na Escola, e o Edmundo, que estava como secretário e que iria entregar os diplomas, em minha sala, fechei a porta e lhes disse: - Tudo o que eu relatar aqui deverá ter absoluto sigilo e nada deverá ser contado a quem quer que seja. 
Ao terminar de relatar tudo o que tinha acontecido e confiando na personalidade dos dois funcionários e amigos, perguntei: - O que vocês acham ? O Edmundo foi o primeiro a se pronunciar: - Eu não vou entregar diploma nenhum. Vocês já imaginaram se toda a mesa vai pelos ares? Então, disse o Pedretti: - Pelo menos seremos notícia mundial. Depois de varias outras brincadeiras, discutimos seriamente o que iríamos fazer. Várias sugestões e providências foram tomadas.  O difícil era guardar o segredo. En-tão, vocês não imaginam, com a aproximação do dia da formatura, o que se passava em nossas cabeças. Precisávamos sempre nos reunir para planejar sigilosamente as providências para eu presidir minha primeira formatura como diretor. - Quer “prova de fogo” melhor do que esta? - dizia o prof. Predetti. 
Enfim, o grande dia chegou e, pelo que vocês podem observar pela foto anexa, onde se vê a composição da mesa, estávamos “calminhos” e tudo correu bem, na mais perfeita segurança. Após o encerramento da formatura, enaltecemos a presença e a mensagem do 

Governador Carlos Lacerda e seus afilhados, encerramos a sessão solene, que foi um marco histórico, não só para nossa escola, como para a cidade de Botucatu. Após as despedidas pessoais de praxe, o secretário Edmundo chegou até mim e disse: - Agora para o Bar Colosso para um chope bem gelado. 2º Capítulo É interessante observar que muita conversa informal que ocorre antes e depois das solenidades entre os componentes da mesa, evidentemente não são gravadas, e a que eu ouvi, por estar entre duas grandes personalidades, de inesquecíveis memórias, à minha esquerda, o Governador Carlos Lacerda e, à minha direita, Dom Henrique Golland Trindade, que perguntou ao Governador: - Governador Lacerda, a Vila Kennedy, que V.Exa. construiu para os favelados, 
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-Não totalmente Exa., pois muitos moradores dos apartamentos, após ficarem 2 ou 3 meses, voltaram para o morro, alugando ou vendendo os apartamentos. Mandei meu serviço social investigar o que estava acontecendo e as respostas foram “Não nos acostumamos em apartamentos, pois nos sentíamos como passarinhos em gaiolas; nos morros, além das belas paisagens, nossas mulheres lavavam roupas juntas, nos córregos, trocavam receitas, conselhos, etc.” Então, o governador concluiu: “Ninguém é feliz quando isolado de seu próprio meio.” Para encerrar estas recordações, lembrei-me do velho ditado: “Recordar é viver”. Portanto, ao transcrever aqui essas vivas recordações que a minha memória me proporciona, espero ter contribuído  para o acervo histórico de fatos que marcaram a vida ascensional da “meiga escola”, que no dizer de seu próprio hino: “ pois que mesmo um rocha insensível, tu transforma em bom coração...” Ex-diretor de 1964 a 1969. 
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Como um filme, me vem à mente recordações do passado. Saio de casa no horário de sempre. Estou limpinha, com o uniforme: saia azul 

com duas fitinhas brancas e blusa branca (manga comprida!!!) Atravesso a rua Quintino Bocaiúva e sigo para a Avenida Dom Lúcio, bem rapi-dinho para chegar a tempo de levar a bolsa da profa. Dona Altina Maynardes Araújo. Que professora! Que honra ir até ao Grupo Escolar da Meiga Escola!! Depois 3º. Ano... Dona Eugênia de Souza. 4º ano, Dona Alaíde Franco Meireles! 
Que Mestras! 100% em tudo. Depois, diploma, primeiro passo para vencer! Mas ninguém queria parar aí. Que-ríamos continuar! Exame de Admissão! Estudo nas férias. Conseguimos passar para a 1ª. Série... Que surpresa! Cada disciplina com um professor: Prof. Matos, Música; Dona Eucine, História; Dona Maria Banduci, Ginástica; Prof. Euclides, Português; Prof. Cintra, Latim; Dona Dinorah, Física; Prof. Trajano, Inglês; Prof. Pedro Torres, Matemática, Prof. Fornos, Francês, e muitos outros. Para as alunas isso era um sonho. Era mesmo, pois foi nessa época que o “Sonho de Fada”, começou a pincelar para algumas: o primeiro namorado. Conseguimos tirar o 2ª Diploma. Agora, já moças, todas queriam seguir os exemplos das Mestras tão queridas. Outra seleção para entrar no Normal: mais dois anos, anel de esmeralda no dedo e o Diploma de Professora. Depois, entrar para substituir as professoras. Muita sorte de algumas... 

Primeiros desafios: sair a cavalo, de charrete, jardineiras pelos sítios, fazendas. Que maravilha! Muitos alunos foram os primeiros a começar o abc. Que alegria! Primeiros alunos, primeiras alunas, primeiros livros de chamada. Depois primeira nomeação! Primeira Escola Primária... Finalmente a “Coroa 
dos Louros”: primeiro Grupo Escolar, o da Fazenda Lageado e, finalmente, o Grupo Escolar do Instituto de Educação Cardoso de Almeida. Aí foi o melhor prêmio que se poderia almejar. Dar aulas e, ainda, ter por alunos os dois primeiros meninos que Deus, com sua bondade, premiou-me. 

Para encerrar, no dia 19 de setembro de 1973, aposentadoria. Posso dizer como São Paulo: “Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a Fé”. 
Oitenta e oito anos de vida e muitos de Escola Normal. 
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Centenário da Escola Normal 251Posfácio Carmem  Lucia da SilvaEm “Memórias e Homenagens” à Centenária EECA constatamos que - Ela - foi elaborada para perenizar, além do literal e literário... e, neste aniversário especial, sob uma constelação de palavras e nomes; mais divina que humana; de beleza, verdade e força intransferíveis; com poção sinestésica... está presente e viva em intensas essências.A honra norteou a Equipe responsável pelo projeto do livro, em contatos próximos ou distantes... acrescida de atmosfera de prazer. Ao lermos os textos que enchiam diariamente o colo do olhar... podíamos contemplar os recém-nascidos re-latos... embalados no berço deste arquitetônico monumento secular e habitado por ensinantes e aprendentes.Em êxtase o envolvimento ao abrirmos arquivos de cada criador... no silêncio mágico da tela do computador - o ‘glamour’ - em páginas: histórias que encantam, re-lacionamentos que se eternizam, descrições pictóricas, homenagens de coração aberto.Como sabemos que ninguém controla o rumo da vida... sorvemos as oportu-nidades... e em contemplação a imortalidade do aprender através da EECA é guia, elevando o conhecimento e o saber.
Neste material compilado, de forma refinada, a amplidão da vida pelo reflexo da escola-morada, em refúgio, que é a guardiã de muitos corações...Depoimentos de pessoas, arquivos, além de informações colhidas no livro: Ache-gas para a História de Botucatu, de Hernâni Donato - Última Edição - mostram-nos que a cada nova reforma de ensino é criada nova nomenclatura, mas a que permanece eterna e alquímica é a : “Meiga Escola”.Professora e Membro da Academia Botucatuense de Letras.
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