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• Affonso, C. R. (2012). Uma vida, muitas lembranças.
São Paulo, Editora Power Graphics

Waldecy Alberto Miranda1

Cadeira 15

O autor Carlos Rolim Affonso, ao completar 80 anos, apresenta um
relato de sua vida, abrangedo as relações familiares, formação acadêmica
e carreira profissional. A obra apresenta dois prefácios: o primeiro escrito
por seu neto Carlos Gayotto Rolim e o segundo por Antônio Carlos Simões,
seu amigo desde os tempos de infância, ambos carregados de muito afeto,
especialmente o escrito pelo neto Carlos, que demonstra profunda admiração
e consideração pelo avô.

No primeiro capítulo o autor faz um relato de seus anos de infância e
início da adolescência, vividos em sua terra natal – Itapetininga, cidade do
interior de São Paulo. Relata, com riqueza de detalhes, a vida de sua família,
destacando as dificuldades que seus pais enfrentaram na luta pela
sobrevivência, no início da década de 30. O autor foi o oitavo filho e caçula
da família. As dificuldades aumentaram considervelmente, após o
falecimento súbito de seu pai (que não chegou a conhecer, pois estava ainda
no ventre materno), vítima de um acidente de carro. Relata a força, a
determinação da mãe Adolphina, de encontrar uma forma de sustentar uma
prole muito numerosa e muito jovem. A mãe, que era exímia cozinheira,
montou uma pensão e passou a fornecer refeições em marmita e assim,
com muito esforço e ajuda dos filhos, foi provendo o sustento da prole.

Rolim conta como se passaram seus primeiros anos escolares. Fala
das dificuldades que encontrou no então curso primário, em razão de gostar
mais de jogar futebol do que de estudar. Revelando prodigiosa memória, o
autor cita nomes de suas primeiras namoradinhas, de seus amigos do futebol
e de seus professores.

Em seus anos de Ginásio, segunda parte do atual Ensino
Fundamental, o interesse pelo futebol aumentou e também passou a praticar
xadrez, basquete e pingue-pongue e, em consequência, o desempenho
escolar diminuiu. Ao final desse curso, optou pelo curso chamado Normal
(formação de professores), em razão de não ter recursos para cursar uma
faculdade em São Paulo, conforme o seu desejo. Seus planos mudaram
quando um ex-professor, que ele chamou de Anjo da Guarda, aconselhou-o
a cursar Pedagogia, na PUC/São Paulo.

Conselho aceito e contando com a ajuda dos irmãos, em janeiro de
1952, Rolim veio para São Paulo. Já em março do mesmo ano, conseguiu
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aprovação no curso de Pedagogia da PUC/SP. Rapidamente entrosou-se
com os colegas e começou a participar do Centro Acadêmico, organizando
eventos e editando um jornal denominado O ECO.

Após alguns meses, Rolim já pôde dispensar o auxílio dos irmãos,
pois fora contratado como Inspetor de Alunos, na Escola “Caetano de
Campos”, dando início a uma carreira profissional vitoriosa e diversificada,
atuando como Professor Primário, Professor de Estatística na PUC (onde
permaneceu por 26 anos), Psicotécnico no DAE – Departamento de Águas
e Esgotos, Professor nas faculdades de Santos e de Sorocaba, no Instituto
Pedagógico do Ensino Industrial e como Professor de Estatística nas FMU.

Em 1974 ingressou na SABESP, respondendo pelo Departamento
de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos, onde permaneceu
até 1987. A seguir, foi contratado pela CESP – Centrais Elétricas de São
Paulo onde atuou por cerca de 5 anos. Sua carreira profissional encerrou-
se na Fundação CESP, porém Carlos Rolim não parou de prestar
colaboração a várias entidades de fins não lucrativos.

No capítulo seguinte o autor apresenta um relato detalhado de suas
principais realizações profissionais. Sua extensa participação profissional
abrange o Instituto Brasileiro de Cultura, o CIANET – entidade da área da
Educação à Distãncia, as Faculdades Tancredo Neves, o Instituto Henry
Pieron de Psicologia Aplicada, a Organização Panamericana de Saúde, a
Associação Paulista de Psicologia e a Fundação Carlos Chagas. Na parte
final de sua obra, o autor apresenta uma série de documentos e de artigos
de sua autoria, publicados em jornais e revistas técnicas.

O professor Rolim continua ativo profissionalmente, até os dias de
hoje – junho de 2012 – atuando como Diretor Pedagógico, não remunerado,
do Centro Educacional Pedreira, na capital paulista. Integra também, à
Diretoria da Academia Paulista de Psicologia, como seu Vice-Presidente
e é membro do Conselho Fiscal de associação filantrópica destinada a
abrigar idosos, em Vargem Grande Paulista.

Como conclusão; como se pode deduzir, Carlos Rolim Affonso
apresenta nesta obra autobiográfica, um histórico profissional marcado por
participação destacada e duradoura, em grande número de entidades,
sempre mantendo um foco no social, na ética, no desenvolvimento das
pessoas, na preparação dos jovens para a vida profissional. Esta obra mostra
o relato de vida, feito de maneira modesta e sincera, que deixou, em cada
entidade onde atuou, a marca indelével de suas realizações, sempre tendo
como fio condutor a formação humanística e cristã do homem.
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