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Fa cul da de de Edu ca ção – Uni ver si da de de São Pau lo

Nos so re la ci o na men to com o pro fes sor
Ru bens Andrel lo data da dé ca da de 1970,
quan do, res pec ti va men te como alu na do cur so
de Pe da go gia e fun ci o ná ria do De par ta men to
de Admi nis tra ção Esco lar e Eco no mia da Edu -
ca ção da FEUSP, ao qual ele per ten cia, fo mos
ca ti va das por seu di na mis mo e pelo tra ba lho
que ele, en tu si as ti ca men te, de sen vol via no
cam pus avan ça do da USP, em Ma ra bá, ci da de
pa ra en se às mar gens do To can tins.

O pro fes sor Andrel lo era uma pes soa com
a qual a con vi vên cia era mu i to in te res san te,
prin ci pal men te pe las opi niões sin gu la res que
emi tia a res pe i to da edu ca ção e dos cur sos de
Li cen ci a tu ra e Pe da go gia, e pe las mu i tas his tó -
ri as que con ta va so bre sua vida pro fis si o nal e
pes so al. Com vas ta ex pe riên cia no ma gis té rio
pú bli co es ta du al, ocu pa va, na épo ca, o car go
de di re tor de es co la, que acu mu la va com suas
fun ções na Fa cul da de de Edu ca ção. 

Sua in ser ção nes ta Fa cul da de de ra-se em
me a dos da dé ca da de 70, quan do foi con vi da do 
para co or de nar, em Ma ra bá, as ati vi da des re la -
ti vas à edu ca ção, in cum bên cia, aliás, que ele
de sen vol via com gran de com pe tên cia. Ten do
ela bo ra do um pro gra ma de es tá gi os para os
cur sos de Li cen ci a tu ra e de Pe da go gia, en ca mi -
nha va re gu lar men te para essa ci da de do Pará
um gru po de alu nos, os qua is, con ve ni en te -
men te ori en ta dos por ele e su per vi si o na dos por
sua equi pe, ten ta vam or ga ni zar o caó ti co pro -
ces so de es co la ri za ção de le vas de po pu la ção
atra í das para o lo cal pe las pro mes sas de ter ras
cul ti vá ve is às mar gens da Tran sa ma zô ni ca.

Eram tem pos inós pi tos, em que Ma ra bá,
si tu a da na con fluên cia dos rios To ca i u nas e To -
can tins, que cres cia de sor ga ni za da men te, sem

sa ne a men to bá si co, cer ca da por ma tas e li ga -
da à Ca pi tal do Esta do por um ser vi ço aé reo
pre cá rio, ain da era “ter ra de nin guém”, su je i ta 
a en chen tes pe rió di cas e a do en ças en dê mi -
cas, como a ma lá ria, que di zi ma va fa mí li as in -
te i ras de mi gran tes. Tudo es ta va por ser fei to,
em es pe ci al quan to aos ser vi ços bá si cos de sa -
ú de e de edu ca ção.

Entre tan to, mais do que um obs tá cu lo,
tais con di ções apre sen ta ram-se ao pro fes sor
Ru bens como um de sa fio que ele en fren tou
com de ter mi na ção e com pe tên cia, bus can do
pa u la ti na men te for mar uma equi pe que o au -
xi li as se a con cre ti zar um pro je to de
aten di men to a es co las e pro fes so res de Ma ra -
bá. A bem da ver da de, é bom que se diga que,
em bo ra esse pro je to fos se as su mi do ofi ci al -
men te pela Uni ver si da de, se não ha via, pois,
obs tá cu los ins ti tu ci o na is, tam bém não con ta -
va o pro fes sor com gran des in cen ti vos.
Mes mo  assim, “ca van do” re cur sos ma te ri a is e
fi nan ce i ros, pro cu ran do pes so as que pu des -
sem  auxiliá-lo nes sa em pre i ta da, bus can do
apo i os ins ti tu ci o na is di ver sos, con se guiu le -
var a bom ter mo pro je tos mu i to im por tan tes,
como os de ori en ta ção para pro fes so res al fa -
be ti za do res e de for ma ção de do cen tes, em
Li cen ci a tu ra Cur ta, para as dis ci pli nas do 1º e
2º gra us.

Foi nes se pro je to de for ma ção de pro -
fes so res que nos en vol ve mos, res pec ti va men -
te, como pro fes so ra de um dos con te ú dos
es pe cí fi cos e como se cre tá ria do pro je to.
Empol ga das com as cons tan tes in for ma ções
so bre seu tra ba lho em Ma ra bá, que o pro fes -
sor Ru bens fa zia ques tão de tra zer aos alu nos
e co le gas, quan do ele nos con vi dou para
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 participar des se pro je to não he si ta mos. Nes sa
ex pe riên cia, ti ve mos a opor tu ni da de de co nhe -
cer uma ou tra fa ce ta da per so na li da de do
 professor Ru bens: a de or ga ni za dor e ad mi nis -
tra dor – de ta lhis ta, se ve ro quan to a pra zos, ati -
vi da des a se rem de sen vol vi das e re sul ta dos,
pro fun da men te res pon sá vel. Foi quan do en -
ten de mos por que as ati vi da des de sen vol vi das
na área da edu ca ção eram sem pre elo gi a das e
apre sen ta vam re sul ta dos sa tis fa tó ri os.

Entre tan to, quan do lhe foi su ge ri do
trans for mar essa rica ex pe riên cia em tese de
dou to ra do, só a cus to e ins ta do pe los co le gas
mais pró xi mos, com des ta que para sua ori en ta -
do ra, pro fes so ra Be a triz Fé ti zon, ele ace i tou a
su ges tão. Em sua mo dés tia, não via o va lor no
que fa zia. Sua tese, sob o tí tu lo “A FACULDADE 
DE EDUCAÇÃO E O CAMPUS AVANÇADO DA
USP EM MARABÁ – 1971-1985 (uma ex pe riên -
cia em as sis tên cia téc ni ca em edu ca ção num
mu ni cí pio do mé dio To can tins pa ra en se)”,
apre sen ta, de for ma cla ra e com pe ten te, um
im por tan te mo men to da his tó ria do pro fes sor
Ru bens e da Fa cul da de de Edu ca ção: mais de
uma dé ca da rica de ex pe riên cia e vi vên cia em
uma re gião des co nhe ci da e inós pi ta des te país,
e que só não con ti nu ou, por que a USP en cer rou 
suas ati vi da des nes se cam pus avan ça do; tese,
aliás, que está a me re cer uma di vul ga ção mais
sis te má ti ca, prin ci pal men te en tre aque les que
se de di cam a pro je tos se me lhan tes.

Du ran te al gum tem po, ain da, o pro fes sor
Ru bens co or de nou as ati vi da des de edu ca ção
em um novo cam pus avan ça do da USP, o do

Vale do Ri be i ra, po rém por pou co tem po, uma 
vez que co me ça va a apre sen tar pro ble mas de
sa ú de, os qua is fo ram se agra van do nos anos
se guin tes.

Fi nal men te, há que se des ta car a pes soa
do pro fes sor Ru bens não mais como pro fis si o -
nal, mas como fi lho, ir mão, tio... Como dis se -
mos an te ri or men te, com uma vida rica de
acon te ci men tos di ver sos, do ta do de uma
 curiosidade e de se jo cons tan tes de co nhe cer o
novo, ape nas o que o de ti nha era a sua
 profunda li ga ção com a fa mí lia. Sol te i ro, as su -
miu des de logo a res pon sa bi li da de de ori en tar,
au xi li ar e am pa rar seus pa ren tes pró xi mos, em
es pe ci al sua mãe, cuja sa ú de pre cá ria exi giu
dele anos de as sis tên cia con tí nua.

Infe liz men te, uma sé rie de acon te ci -
men tos de sa gra dá ve is e se gui dos, como um
de sas tre que so freu e a per da de sua mãe,
con tri bu iu para que os pro ble mas de sa ú de se
agra vas sem, em es pe ci al um cân cer, con tra o
qual lu tou du ran te qua se dez anos, com a
mes ma co ra gem que de mons tra ra ao lon go de 
sua vida, mas que aca bou ca u san do sua mor te 
em fe ve re i ro de 1999.

Cer ta men te, o pro fes sor Ru bens foi uma 
pes soa sin gu lar, sem pre lem bra do e ci ta do
por aque les que ti ve ram a opor tu ni da de de
co nhe cê-lo e de com ele con vi ver, en tre os
qua is nos en con tra mos. Assim, emo ci o na das e 
pro fun da men te hon ra das com a opor tu ni da -
de de fa lar um pou co so bre o pro fes sor
RUBENS ANDRELLO, só nos res ta agra de cer a
opor tu ni da de.
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