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APRESENTAÇÃO

A Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul, nas celebrações 

pela passagem dos 120 anos de sua fundação, convidou os acemistas e 

escritores Ana Pregardier e José Luiz Pereira da Costa para um desafio 

cheio de lembranças e carinho: a construção de dois livros que contassem 

um pouco da história da instituição e, em especial, a forma como a ACM-RS 

pôde contribuir para suas vidas e na de tantas outras pessoas no decorrer 

de toda essa trajetória.

O convite foi aceito de imediato, no mais belo espírito voluntário, 

e as obras literárias “Esta Maravilhosa ACM”, de José Luiz Pereira da 

Costa, e “Algumas Histórias Acemistas”, de Ana Pregardier, foram doadas 

à instituição e serão amplamente difundidas entre associados, alunos, 

profissionais, voluntários, atendidos, parceiros e comunidade em geral.

São belos relatos de uma história viva que nos trouxe até hoje e, 

com a ajuda de Deus, contribui para que a ACM-RS enfrente os desafios 

das próximas décadas com o mesmo amor e empenho das milhares de 

pessoas que fizeram desta instituição um local de acolhida, fraternidade, 

igualdade e muita inovação.

Tudo para que possamos seguir impactando a vida de milhares de 

pessoas, especialmente crianças e jovens, na busca de uma sociedade 

mais justa e igualitária.

Rio Grande do Sul, Novembro de 2021.

Daniela Colussi

Presidente da ACM-RS

José Ricardo Calza Caporal

Secretário-geral da ACM-RS
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JOSÉ LUIZ 
PEREIRA DA COSTA

Jornalista, advogado, escritor e tradutor, ingressou na ACM em 1951 

no Curso Básico de Comércio e se formou Técnico em Contabilidade em 

1958. Ingressou na Faculdade de Direito da UFRGS onde se formou em 

1965. Aposentou-se na função pública, como Procurador e teve uma rica 

experiência viajando e participando dos primeiros anos de independência 

de vários países africanos.

Na ACM esteve em inúmeras comissões, mas destaca a incorporação 

da Fundação Casemiro Bruno Kurtz, da Vila Cruzeiro, semente do grande 

projeto de amparo às famílias em risco social, a criação da Unidade de 

Santana do Livramento e, em especial, que lhe valeu o título de Associado 

Benemérito, uma rara distinção na ACM, sua participação na incorporação, 

em definitivo, do Cemitério Ecumênico João XXIII como patrimônio da 

ACM. Também, sua atuação nessa área valeu a posse pela instituição de 

um cemitério em Canela, Parque das Araucárias, base para a unidade local 

e a implantação de serviço de cremação de corpos.
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INTRODUÇÃO
A Rua Arlindo é um caminho reto de chão-batido plano para as 

carroças  que, com seus animais de tração, trafegam pela via. Fica numa 

área urbana muito espalhada, congestionada de casebres, chalés e antigos 

sobrados decadentes de alvenaria. Ali moravam os pobres da cidade de 

Porto Alegre, numa distância de uns poucos quilômetros do que um dia 

viria a ser chamado de Centro Histórico. 

A Rua Arlindo era margeada por chalés de madeira, casas algumas 

com jardins à frente e com pomares de frutos silvestres aos fundos. 

Quase todas com galinheiros, com suas galinhas e ovos, essenciais na 

alimentação diária, sem o custo da compra em açougues ou armazéns.

Apesar do amontoado de casas, havia moradores que aproveitavam 

a lateral da casa, que era uma área baldia, para implantar uma pequena 

horta onde plantavam tomateiros, pés de couve e repolho, pepineiros; 

havia sempre uma laranjeira a prodigamente, no inverno, oferecer suas 

douradas frutas, um araçazeiro, uma goiabeira e os butiás, do butiazeiro. 

Não faltavam parreiras, com suas uvas de verão e também melancieiras, 

com a grande fruta do verão.

Este era um éden para meninos em cujas casas os alimentos eram 

escassos, pois via de regra, em famílias de muitos filhos e apenas o marido 

para sustentar, a partir de modestos empregos.

Do outro lado da rua estava uma ampla várzea que servia de campo 

de futebol, com improvisadas goleiras, para times que nos domingos 

disputassem, com camisetas e quase sempre de pés descalços, partidas 

chamadas de varzeanas ou peladas.

Durante a semana os times desapareciam, seus atletas iam trabalhar, 

e os meninos invadiam o espaço, com suas bolas de meias – meias 

das mães, avós ou tias – que eram recheadas com trapos. Os mesmos 

trapos que serviam de rabicho para as pandorgas que esvoaçavam nos 

dias ventosos.

A Rua Arlindo começava em um riacho de águas límpidas que era 

guarnecido por incontáveis chorões, de onde meninos mais habilidosos 

podiam tirar galhos de uma resistência e flexibilidade especial, para 
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suas fundas ou bodoques. Por sobre o riacho havia um ponteão, forma 

com que os meninos chamavam a ponte, agigantando-a, mas que aos 

olhos de adultos nem era tão grande. Era de madeira, construída pela 

municipalidade e ligava a Rua Arlindo à Rua José do Patrocínio, rua que 

todos chamavam, ainda, de Rua da Concórdia, nome original da artéria, e 

ainda a Rua Dr. Sebastião Leão.

– Aquela rua onde tu nasceste, Vô? 

O avô parece que não ouviu a pergunta, afinal, aquilo era coisa 

ressabida pelos netos. E continuou:

O ponteão é acompanhado por um grosso cano de ferro, uma 

adutora que leva água para o conjunto de moradias, várzeas e chácaras, 

com tambos de leite, núcleo chamado de Ilhota. 

– Vô! – Não resistiu e perguntou um dos três netos que ouviam a narrativa. 

– Quando foi isto? Eu quero dizer, em que ano, mais ou menos?

– Nos primeiros anos do século vinte. Quem sabe 1917, que era o 

quase fim de uma terrível guerra que arrasava países da Europa e que traria 

uma das pragas da humanidade – são cíclicas, sabem, as pandemias? Era a 

chamada Gripe Espanhola, que dizimaria pessoas em todo o mundo, sem 

as vacinas que são coisa comum para vocês. 

– Mas Vô – Se apressou outro neto. 

Mas não podia ser neta a que indagava? Perguntou-se no íntimo o 

narrador ou contador. Mas urgiu-se em conjecturar que narrava tempos 

em que não havia estas indagações. Netos era genérico, abrangia meninos 

e meninas.

– O neto continuou: –... mas Vô, tu tem de ter agora mais de 100 

anos, bem mais! Como pode?

– A resposta vem em uma das histórias que venho contando para 

vocês há muito tempo. 

Ponderou o avô.

– Vocês se lembram daquela do Poço de Daura?

– Não Vô, esta tu não contou.

– Será que não? Me esqueci?

– Sim! Exclamaram em uníssono os três.

Era apenas um conluio entre os três. As crianças gostam de ouvir 
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repetidamente as histórias, neste caso em especial, porque contadas por 

seu avô.   

– Então – Começou o avô, que também fingia, pois gostava de recontar:

– Havia um homem que morava numa casa que dava os fundos para 

um frondoso mato de eucaliptos. Ele costumava contar histórias para os 

meninos das vizinhanças de sua casa. Eram tão diversas suas histórias, 

ligadas a muitos lugares do mundo, que o batizaram de Professor.

Todavia, ele não era nem fora um dia professor; era sim um marinheiro 

aposentado. Foi admitido bem jovem na Marinha Mercante do Brasil, como 

grumete, em Rio Grande, sua cidade natal.

Na condição de marujo andou nos grandes navios oceânicos do 

Lloyd Brasileiro pelos quatro cantos do mundo, onde recolheu cultura que 

trouxe, em sua aposentadoria, na sua fantástica memória e um baú com 

jornais e revistas de cidades que esteve. Ler era seu passatempo predileto 

e lia em mais de um idioma. Assim, era um professor! 

Tadeu, se chamava, gostava de contar a viagem que considerava 

como a mais inesquecível de sua longa andada de porto em porto. Seu 

navio fez escala em Lagos, a cidade mais importante da Nigéria, na costa 

ocidental da África. Por uma sequência de eventos, viu-se convidado a ir 

para a cidade de Kano, um tradicional e histórico reduto de muçulmanos, 

e ficar na casa de um Emir, título nobre entre os maometanos. À véspera 

de sua partida, após uma estada de alguns dias, houve um lauto banquete 

em sua homenagem e ele em meio ao sono que se seguiu, sentiu sede. 

Saiu e foi até um poço. Curvou-se para puxar a corda e ter a água à mão. 

Apesar do escuro, Tadeu viu uma face rugosa, parecia Maria, muitos 

anos mais velha – o mesmo sorriso, a mesma placidez confortante – que 

passou a falar-lhe na língua hauçá. De fato, Tadeu não se dava conta da 

língua em uso, senão que as palavras da anciã eram compreensíveis.

Disse que seu nome era Daura. Que tinha a idade de Kano e que sua 

história se confundia com as nações que deram origem aos povos hauçás.

– Pois meus netos, eu não tenho idade, como Daura, e a história que 

vou continuar narrando é atemporal, ou seja, minha idade é uma Porto 

Alegre que pode ser vista com os olhos e ouvidos que não dependem de 

cronologia. Contam a visão de um viajante no espaço e no tempo.

9
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O ENCONTRO
Paulinho era um menino comum naquele universo da Ilhota, um 

brasileirinho típico, na maioria: filho de mãe mulata clara e de pai com 

pele bem escura, tinha o cabelo crespo e nariz levemente achatado. 

Restos genéticos de um avô português. Era despachado e inteligente, 

destacando-se de alguma forma entre os demais moleques seus amigos e 

companheiros de andanças pelo mato de eucaliptos e pelas chácaras das 

vizinhanças, onde se expunham à ira dos chacareiros por colherem sem 

permissão frutas maduras da estação. 

Outra ocupação de Paulinho e seus amigos, sua turma, diziam, era 

pescar os frutos que o arroio ainda não poluído lhes oferecia: lambaris, 

cascudos, rãs e, Paulinho não conseguia, mas havia no grupo quem 

pescasse muçum enfiando o dedo indicador na toca onde habitava o peixe 

esperando que o animal engolisse o dedo, que ele transformaria em uma 

espécie de gancho e puxaria o peixe para fora do seu buraco, levando-o 

para casa, para a mãe cozinhar. O muçum é um peixe muito parecido com 

uma cobra, seu hábitat são córregos em cuja lama permanecem, com baixa 

oxigenação, comumente, de uma estação chuvosa até a outra. Quando um 

desses peixes era fisgado, geralmente dava-se uma correria, pois embora 

não sendo uma cobra, por seu aspecto de uma serpente, intimidava a 

maioria dos outros meninos. E havia o empreendimento comercial da 

turma, que consistia na caça às rãs. Obtida uma boa quantidade nos 

banhados e nas margens do arroio, enfileiravam os animais em uma réstia 

e os levavam a uma famosa confeitaria da cidade, especializada na venda 

desses anuros fritos – um prato nobre, e uns trocos para os guris. 

Era um dia de verão, perto do meio-dia quando Paulinho avistou 

algo incomum. Ele estava na calçada em frente à sua casa; bem, calçada 

não é exatamente como agora. Havia o leito da rua, por onde transitavam 

carroças, cavalos, jumentos, homens carregadores e muito raramente 

um automóvel ou caminhãozinho, e à margem um caminho, cheio de 

tufos de capim, pequenos arbustos e ervas daninhas, estava o local por 

onde transitavam as pessoas: a calçada, sem calçamento. A rua era um 

longo caminho que ia até um ponto final indefinido, cortada aqui e ali 
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por pequenas pontes de madeira, a dar passagem para as pessoas por 

sobre vários braços de córregos, responsáveis em seus transbordos, por 

charcos onde mosquitos, moscas e outros elementos daninhos tornavam 

a cidade, especialmente aquela área, muito insalubre, com febres 

e doenças ainda de difícil cura, como a febre tifóide e a tuberculose. 

Havia também, para perturbar as noites, vindo desses charcos, o coaxar 

onipresente de rãs e sapos.

Paulinho fixou a vista, seu olhar enxergava duas figuras que, correndo, 

vinham se aproximando de onde estava. As figuras tremeluziam pelo 

calor do sol sobre o solo, tornando as imagens como que desfocadas ou 

trementes. Eram dois homens, uns poucos passos à frente um do outro. 

À medida que iam ficando mais próximos, notou que vestiam calções 

como aqueles dos jogadores do Internacional, do Grêmio e do Cruzeiro, 

que, este, no futuro teria um encontro fantástico com a ACM. Calções 

que via em fotografias em restos de jornais que lhe chegavam às mãos.

Nunca estivera nos campos dos Eucaliptos, nem na Baixada, tampouco 

na Colina Melancólica. Pôde ver, também, que ambos calçavam sapatos, 

mas eram diferentes dos que via nas ruas de pessoas de posses. Ele estava 

acostumado a ver os homens, no dia-a-dia, naquela área por onde os 

estranhos corriam, a vestir tamancos: um calçado feito de sola de madeira 

com tiras de borracha, retalhões de câmaras de pneus de automóveis, 

que fixavam o pé à madeira. Mas aqueles sapatos eram completamente 

diferentes, davam a impressão de serem muito maleáveis e bonitos, apesar 

da poeira que os caminhos de sua corrida os cobriam.

Quando estavam bem mais próximos, notou que o da frente era 

um homem alto e muito branco. Veria logo após, quando ele enfim se 

aproximou, que era quase cor-de-rosa, de um branco pálido que se 

queimava, podia ver em partes do torço, como carne branca de peixe 

no fogo. O outro homem também era branco, mas diferente, ele tinha 

a pele como a dos homens brancos que moravam nas ruas próximas à 

Ilhota, como a Dr. Sebastião Leão ou distante como a longa Rua da Olaria, 

mudada pela prefeitura para Rua Lima e Silva. Este e todos tinham a tez 

comum dos brasileiros brancos, carregando alguma mistura. 

Com a imagem dos homens ainda à distância, pensou: “Será que o 

segundo estaria perseguindo o que vinha na dianteira? Imaginou coisas 
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horríveis, como aquelas que os adultos contam de homens que fogem 

escapando de outros homens, porque o perseguido cometeu algo de 

muito errado”.

O primeiro homem, à medida que ia chegando mais próximo de 

Paulinho, foi diminuindo a corrida, fazendo o mesmo, o que o seguia. 

Pôde então ver que ele estava suando muito e que parecia cansado, como 

os jogadores dos times de futebol que jogavam aos domingos na várzea à 

frente da Rua Arlindo.

Eis que o homem parou e falou com Paulinho. Este não compreendeu 

bem o que dizia o homem. O corredor se esforçou e Paulinho entendeu 

que ele gostaria de conseguir um copo de água, quem sabe dois, outro 

para seu ”friend”. “Ora bolas”, pensou Paulinho, “ele fala e eu quase não 

entendo, ele agora diz mais uma palavra sem sentido”. O homem fez novo 

esforço fazendo o menino compreender que gostaria de conseguir dois 

copos de água.

Os dois homens, juntos agora, eram simpáticos e irradiavam um 

quê de confiança no menino. Assim, ele saiu do ponto na rua onde se 

encontravam, desapareceu no interior de seu chalé para reaparecer 

uns instantes adiante com duas canecas de alumínio, com a água 

transbordando, e as entregou aos corredores.

Sofregamente ingeriram o líquido e o primeiro fez questão de puxar 

conversa. A dificuldade de Paulinho em entendê-lo se devia ao fato do 

corredor ser nascido nos Estados Unidos e, por consequência, o Português 

que falava era ainda precário, pelo menos no sotaque pesado. 

– Nós estamos praticando esporte. Corrida de rua. Saímos de longe 

e estamos correndo sem parar. 

A informação, vinha da boca que sentira a salubridade da água 

oferecida, por certo retirada de um poço artesiano de fundo de quintal, 

mas não gerara qualquer comentário sobre isto; foi adiante:

– Nós, eu e meu amigo Walnyr, praticamos o esporte de corrida de rua. 

Walnyr1 fora morador da pousada pioneira da ACM, agora, formado 

engenheiro, era voluntário e muito próximo do secretário-geral.

– Eu me chamo Frank, se for difícil para você reproduzir o nome 

Frank, pode me chamar de Francisco, é mais fácil? 

1 Com inserção fictícia, o nome Walnyr esconde o associado benemérito Walnyr Jacques, que não é engenheiro e 
que sua inclusão é uma homenagem a todos os associados básicos que se doaram pela grandeza da Instituição, 
nesses 120 anos, em especial aos que Assembleias de Associados Básicos os registraram como Beneméritos da ACM. 12
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O Francisco que Paulinho repetiu também veio meio diferente, por 

que imitou o som americano para a palavra portuguesa, mas ficou bem. Ia 

dizer “seu” Francisco, mas o americano cortou dizendo: 

– Eu sou só Francisco, não precisa o “seu”.

E mais à vontade, Paulinho perguntou, antecipando o que o 

americano ia dizer: 

– De onde tu é?

– Eu sou da ACM, é a Associação Cristã de Moços, já ouviu falar?

Na fração de tempo que ficou entre a pergunta e a resposta de 

Paulinho, passou pela cabeça de Frank Long o tempo que viveu em 

Londres, no original YMCA. Eram tempos que a Europa estava em tumulto, 

no caminho da Primeira Grande Guerra Mundial. Havia disputa pelas 

colônias na África, havia constantes movimentos de independência na 

Índia e no Egito, onde os ingleses haviam se apoderado desses países e a 

ferro e fogo mantinham sob seu mando aquelas grandes nacionalidades. 

Os franceses, que já haviam disputado poder colonial com os ingleses, e 

perderam muito, se aferravam ao que sobrara: a antiga Indochina, ilhas do 

Pacífico Sul e grandes porções geográficas da África.

A Alemanha, que perderia a Guerra, perdeu também seu imenso 

império colonial, que dominava países africanos, o Burundi, Ruanda, 

Tanganica, Namíbia, Togo e Camarões.

Na estada de Frank o conflito era iminente, abrigava interesses das 

potências de então: França, Inglaterra, Alemanha, Portugal e Províncias 

Holandesas Unidas, e a Guerra em 1914 poria à tona os anseios imperiais 

desses países. 

Mas a Inglaterra que Frank Long estava pensando naquele instante 

antecedia ao século vinte, vinha do anterior, quando com o uso do carvão e 

a água passaram, os ingleses, a dominar o vapor, e ensejaram o surgimento 

da Revolução Industrial, quando grandes fábricas de tecidos, utensílios de 

metalurgia e novos bens de consumo, demandavam enormes quantidades 

de mão de obra, nas grandes fábricas em Londres, Manchester e Liverpool. 

Os jovens do campo começaram a ser aliciados por empreendedores 

pouco ou nada escrupulosos, com promessas de vida melhor nas 

metrópoles que se expandiam. A realidade, porém, mostrou à multidão 

deles que estar nas grandes cidades e ter um emprego significava trabalhar 
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até quinze horas por dia, a semana toda, sem ter para dormir mais que 

cubículos enjambrados pelos novos industriais e comerciantes.

Então, George Williams, também jovem, da mesma forma vindo do 

interior para tentar ocupação no comércio em Londres, experimentou 

na própria pele o regime desumano que reinava em todo o país. Era 

praticamente trabalho escravo. Não apenas no comércio, onde enfim 

conseguiu emprego, mas também, e principalmente, nas grandes indústrias, 

como as de tecelagem. O jovem George já trazia dentro de si a semente 

da solidariedade, que se espraiaria por toda a entidade que organizaria. Era 

comum em outros países da Europa sociedades de leituras da Bíblia. As 

pessoas se reuniam para ouvir e debater os conteúdos sagrados. 

George Williams começou uma campanha pela humanização do 

trabalho no comércio londrino. Além do longo expediente, dormiam 

em minúsculos cantinhos nos fundos, porões ou sótãos nas lojas. Assim, 

começou a uma catequese junto aos lojistas para diminuir as jornadas. Em 

paralelo, com um grupo de amigos, concebeu uma forma de dar amparo 

para jovens desabrigados, criando uma entidade que lhes daria casa e razão 

de viver, num movimento cristão. Muitos que chegavam a Londres e não 

tinham onde ficar aprenderam que havia onde, além de dormir, poderiam 

ter uma vida social, conversar com outros jovens e entreter jogos e 

diversão, mas também desfrutarem juntos leituras dos Testamentos. Criou, 

mister George Williams, uma associação para os jovens cristãos e deu o 

nome em inglês de Young Men’s Christian Association, abreviando YMCA, 

que traduzido, e transposto, deu em 1901 a nossa ACM, Associação Cristã 

de Moços de Porto Alegre. O segundo pensamento que teve, Frank Long, 

foi sobre as visitas que fez a parentes e amigos de jovens pobres do YMCA, 

conhecendo os “slums” de Londres, que diferiam daquele ponto onde se 

encontrava na Rua Arlindo, a Ilhota, apenas porque as casas coladas umas 

às outras, com dois ou mais pisos de alvenaria, congestionadas por famílias 

de muitos filhos e agregados, eram tão indigentes como as que ao longo 

da Rua Arlindo foi observando. Aqui, eram de madeira em sua maioria; as 

de Londres eram de cimento e tijolos, mas tinham de ser diferentes face ao 

frio ingente na Europa. Pensou naquele instante: a pobreza era a mesma.

Frank Long imergia, assim, no universo brasileiro, intensamente, 

no mundo de Porto Alegre, com uma noção bem clara do que a ACM, 
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pelos meios que bem conhecia, como o esporte, poderia ajudar a 

erguer os desvalidos.

Mas a ACM que começava a estruturar iria mais longe, muito além do 

esporte, no ensino e, sem os recursos habituais da filantropia de seu país, 

encontraria uma forma inusitada e magnífica de auxílio às comunidades 

carentes que, com o aumento populacional, se ampliariam pela cidade em 

crescimento. Mister Long quem sabe sonhou, mas nunca poderia imaginar 

que aqueles favelados, ou como dizem no Rio Grande do Sul, aqueles 

maloqueiros, num futuro próximo seriam removidos para um assentamento 

chamado de Restinga e que, num futuro, sim, mais distante, teriam a 

proteção social da ACM no grande conjunto que se tornariam as Restingas, 

Velha, dos vindos da Ilhota, à Nova, dos assistidos de novos tempos.

A divagação se passou e os três, Paulinho, Walnyr e um recém batizado 

Francisco, se viam rodeados de outras pessoas. Aquele encontro, o tempo 

de buscar água, beber nas canecas e iniciar uma escassa conversa com 

Paulinho, transformou-se num evento e a roda estava formada. 

O americano, com seu sotaque acentuado, falou que eles estavam 

disputando uma corrida de rua. Explicou que era um esporte muito 

praticado em seu país e de fácil organização. Determinadas ruas ou 

avenidas eram escolhidas e nenhuma marcação era feita, senão que a 

partida e a chegada. Às vezes compreendia várias ruas dentro da cidade. 

Este modelo era o que estavam disputando: não apenas em uma rua, 

mas a partir de um determinado ponto, correriam por algo como 20 

quilômetros, voltando ao local de partida.

Um dos circundantes interessou-se em especial pelo sapato dos dois 

atletas, que ele explicou ser... e não encontrou a palavra em Português. 

Meio enrubescido disse em Inglês: plimsolls, e arremeteu informando que 

eram feitos de borracha macia na sola e que a parte de cima também 

era de borracha, porém bem mais flexível e confortável. Ousou mais, 

Frank, e convidou com gesto à pessoa que indagara a examinar o sapato 

de borracha, dobrando o joelho tornando o objeto à altura da mão do 

curioso. E todos riram.

O sapato de Walnyr era também igual, um presente do americano.

O jovem interlocutor teria uns 17 ou 18 anos, era, como a mãe de 

Paulinho, mulato. Era alto, teria um metro e setenta centímetros, e com 
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boa formação corporal. 

Frank indagou-lhe se praticava algum esporte. Ele respondeu que às 

vezes jogava futebol ali, e apontou para a várzea à frente, e acrescentou que 

no verão nadava no arroio um pouco adiante, para o qual apontou também. 

Frank indagou: 

– Você conhece a Rua Pantaleão Teles? 

E o grupo de curiosos que se tornara um ajuntamento, com meninos 

e muitos homens adultos, nenhuma mulher ou menina, irrompeu em 

tonitruante gargalhada. Frank ficou sem compreender a reação. Ficou um 

vermelhão. E todos continuavam rindo. Até que as risadas foram morrendo 

e o interlocutor responde:

– A rua do meretrício! 

E todos voltaram a rir muito.

Frank se apoderou da situação, com uma posição corporal e olhar 

que indicava desconsiderar a informação. E prosseguiu.

– Lá nós temos uma associação, uma sociedade, sabem?, onde 

praticamos alguns tipos de esporte. Você – agora ele falava diretamente 

para o interlocutor que chamara sua atenção – conhece voleibol? É um 

esporte interessante. Conhece?

O jovem, chamava-se João, disse que não conhecia o esporte. E 

Frank apressou-se em explicar como funcionava o voleibol. A explicação 

chamou a atenção dos ouvintes que, em silêncio, apreciavam a descrição 

dada de forma muito esquisita pelo americano. Que ao fim convidou:

– A sociedade se chama ACM e, como parece que todos vocês sabem, 

não fica longe daqui. Dá para ir a pé, é só seguir pela Rua da Concórdia, 

dobrar na Rua da República, que ainda chamam de Rua do Imperador, 

e pegar a Rua da Margem, com nome atual e não usado de Rua João 

Alfredo e vão chegar na Rua Pantaleão Teles, ali verá nosso símbolo, que 

é um triângulo vermelho. Se puder, vai num sábado ou domingo, pois não 

temos, ainda, esportes à noite e durante o dia talvez você trabalhe. Você 

vai gostar, vai encontrar outros jovens como você e aprenderá fácil a jogar 

vôlei. Tem outros esportes, você verá e poderá escolher.

O convite teve dois momentos para João. O primeiro de instantânea 

felicidade. “Esportes, novos amigos, que bom!”, pensou. O segundo, uma 
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sombra passou por sua cabeça: “Deve ser coisa de rico, e de gente branca”. 

Mas este segundo pensar se dissipou com a fala seguinte do americano:

– Sábado que vem. Não vai faltar. Espero você bem cedo, ali pelas 

oito horas da manhã. Vai mesmo. E estendeu a mão para João, depois 

tocou levemente com a palma da mão na cabeça de Paulinho e, junto 

com Walnyr, retomou a corrida.
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A SEMEADURA2

Um grupo de homens estava reunido em frente à sede da ACM, 

posavam para uma fotografia. Eram uns vinte e quatro, todos vestindo 

ternos de três peças: calças, paletó e colete e se cobriam com elegantes 

chapéus. Ali estavam homens do comércio, donos de empresas ou gerentes 

dessas, havia um jornalista3, trabalhava no jornal Diário de Notícias, um 

médico, que empregava seu tempo em um consultório na Santa Casa de 

Misericórdia, onde na razão de ser daquela instituição, dava assistência 

gratuita aos pobres. Era católico. Ali estava para a foto da posteridade um 

engenheiro, um pastor metodista, um advogado famoso, especializado 

em causas criminais, e dava seus atendimentos, parte às pessoas de 

posses, que o tornavam um homem rico, e outra parte para desvalidos, 

que atendia gratuitamente. Muitos, no grupo, eram maçons.

Fechava a moldura da foto o secretário-geral da ACM, mister Frank 

M. Long, o único profissional da instituição, vindo dos Estados Unidos para 

estruturar a ACM local.

Com o terminar da fotografia, após o retratista solicitar para que todos 

ficassem imóveis e olhassem para o passarinho, um jargão de fotografia da 

época, o grupo se desfez e uns conversaram com outros e alguns buscavam 

algum assunto com mister Long. Aqueles eram tempos formais, aquela 

liberalidade que o americano concedeu a Paulinho, aportuguesando seu 

nome nativo para um local Francisco, e sem o reverente “seu”, foi algo 

especial, no afã de abrir a porta para aquele mundo que estava à sua frente 

e do qual iria, de um jeito ou de outro, fazer parte.

Mas ali, dentre aqueles senhores de chapéus, os de curso superior 

eram rigorosamente chamados de doutor, os outros de senhor ou a 

abreviatura “seu”. 

Estes eram os primeiros diretores da ACM, senhores Virgílio Boeira, 

Cristóvão Teixeira da Silva, Aníbal Silva, Osvaldo Canut, Ataliba José Luiz...

– Oi, Vô tu já estava ali?

2 Corintos 9:6 - Lembrem-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura 
também colherá fartamente.
3 No jornalista Luiz Palhares de Mello se homenageia a todos os jornalistas que foram associados ou que usaram seus 
veículos para difundir a mensagem acemista e a sua filha, Ivanosca, um nome à frente de todas as jovens de ontem 
que brilharam nas canchas de vôlei com a camiseta do Inca, dentre elas uma que se tornou a primeira governadora 
do Estado, Yeda Crusius. 18
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Vovô sorriu e comentou:

– Não, acho que quem fez a ata esqueceu, para a história, o sobrenome 

desse senhor Ataliba José Luiz. Que pena!

E prosseguiu com os nomes:

José Kokot e João Wolmer, todos membros voluntários da ACM, 

o corpo à parte dos profissionais, que formam a unidade operacional 

da instituição nos muitos países onde já está presente. Os voluntários 

contribuem financeiramente para que a ACM funcione e emprestam 

seu conhecimento, vindo de suas atividades profissionais, para o bom 

funcionamento em estreita colaboração com o profissional secretário-

geral ou outros funcionários.

Faziam parte do primeiro grupo de associados básicos, de onde 

saíram diretores, o Dr. João Helmer e os senhores Américo N. Cabral, K. 

Roth, Vereador Cabral, Aníbal Silva, Ataliba José Luis, Leite Júnior, Armando 

Boehr, Osvaldo Carnut, Osvaldo Silveira, Silverio de Jesus, José Hermes e 

Guilherme Buttler.

Também era membro do grupo fotografado o senhor Olmerindo 

Rui Caporal4. 

Olmerindo Rui era homem do comércio. Tinha uma firma de ferragens 

e uma visão de futuro. Chamou mister Frank Long a um canto, quando já 

se encontravam no interior do prédio5, e falou:

– O comércio é o negócio em expansão e será uma atividade do futuro. 

Cresce o número de empresas que precisam de jovens preparados para as 

atividades comerciais. Eu estive num escritório grande de uma repartição 

pública e vi moças e rapazes trabalhando em máquinas de escrever. Cada 

vez mais, em diversas atividades, os jovens candidatos a emprego terão de 

estar habilitados para o uso das modernas máquinas de escrever.

E continuou, enquanto o americano ouvia.

– Eu pensei em criarmos aqui na nossa ACM um curso de datilografia. 

E digo mais, estou disposto a comprar umas dez máquinas dessas 

Remington ou Underwood e doá-las para nossa ACM. 

Em seu entusiasmo, continuou:

4 Foi destacado vereador da cidade e como político chegou à Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro.
5 Em 1925 se dá a primeira grande doação à ACM, que perdura até hoje. O terreno da sede da Washington Luiz foi 
uma doação do Comendador Maia para que os jovens da ACM tivessem uma boa área para a prática de esportes.
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– Ouvi dizer que lá no Pão dos Pobres tem curso para formação 

de professores de datilografia. Falaríamos com os irmãos Lassalistas e 

traríamos um professor para dar aulas aqui.

Mister Long ficou encantado com a ideia. Mas, dentro da mecânica de 

origem da Casa, como iam para uma reunião dos associados voluntários, 

disse que proporia a ideia do associado básico Rui.

A reunião se iniciou. O presidente da ACM, um membro voluntário, 

senhor Virgílio dos Reis Boeira6, antes escolhido dentre os associados, abriu 

a reunião lendo uma passagem do Evangelho; era o momento devocional 

que marcava e iria marcar sempre o início de qualquer reunião da ACM.

Após o devocional, mister Frank Long apresentou a proposta do 

associado básico Olmerindo Rui Caporal da formação de uma escola de 

datilografia. Repetiu para os presentes tudo que havia dito para o secretário-

geral e deu ênfase para o fato de que haverá uma demanda crescente de 

pessoas habilitadas a usar as máquinas de escrever. Elas estão fadadas a 

substituir a escrita à mão. 

Um dos presentes, o jornalista do Diário de Notícias se adiantou e 

informou que já abandonara escrever na redação do jornal usando lápis. 

O jornal dispusera num espaço da ampla redação duas dessas máquinas 

de escrever e ele usava uma delas.

– Eu cato milho no teclado. 

Disse provocando riso contido dos presentes. Entre esses estava um 

membro da família Bertaso, donos da Livraria e Editora do Globo, com 

sua editora famosa de livros, e um corpo de intelectuais da cidade, que 

produziam romances, poesias e, mesmo, relevantes traduções de obras 

clássicas da Europa. A empresa já empregava máquinas de linotipo, que 

usavam teclados iguais aos das máquinas de escrever, e transformavam os 

textos manuscritos dos autores em tijolinhos de chumbo que continham a 

linha datilografada na máquina grandalhona que também fundia o chumbo. 

– Quando o senhor tiver a escola funcionando – o Bertaso disse 

tendo a nova ideia como fato consumado – vou transformar um setor 

amplo da editora e colocar moças a datilografar os originais dos escritores. 

Vai facilitar o trabalho dos linotipistas e dos revisores às voltas com os 

garranchos dos escritores.

6 Primeiro presidente da ACM-RS
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A matéria foi aprovada por unanimidade e cabia ao secretário-

geral achar um espaço no prédio onde colocar dez escrivaninhas que 

receberiam as máquinas ofertadas pelo diretor.

Sim, o secretário-geral arranjou outra sala, anexa à onde já funcionava, 

com sucesso, o curso de Guarda Livros, um antecessor do futuro Curso 

Básico de Comércio e o de Técnico em Contabilidade – que seriam a 

origem da Escola da ACM como vocês a conhecem agora.

Passou-se um tempo curto e, noutra reunião da Diretoria, Bertaso 

contou eufórico:

– Contratei cinco moças formadas aqui, em datilografia. Elas estão 

trabalhando muito nos manuscritos dos escritores. Tem uma jovem, Dinah, 

que agora trabalha exclusivamente no manuscrito, tradução do Francês, pelo 

poeta Mário Quintana, do livro “Em busca do tempo perdido”, do escritor 

francês Marcel Proust. Vai ser um clássico no Brasil como é na Europa.

*  *  *

Paulinho era menino de andar com amigos pelas ruas próximas à 

Ilhota, onde morava. Para ir da Rua Arlindo...

– Ei Vô!

Exclamou um dos netos, em uma intromissão à história que já vinha 

longe sem pausa ou interrupções. Falou:

– Afinal, que Rua Arlindo é esta?

– Bom, como disse no início, minha história é atemporal, por isto 

me confundo e não sei se estou no distante passado, no pretérito mais 

próximo, mas quase sempre num futuro meu e passado histórico de vocês. 

Confusão? São hiatos do tempo. Pois bem, a Rua Arlindo é a Avenida Érico 

Veríssimo, que é, pelo menos, grande parte da antiga Arlindo.

Pois bem, voltando ao ponto onde parei, dizia que o Paulinho, que 

andava com seus amigos pelas ruas que envolvem a Ilhota ou são vizinhas 

a ela, saiu para se encontrar com dois amigos que moravam na Rua Dr. 

Sebastião Leão. Para chegar lá teria, em circunstâncias normais, como 

faziam os adultos, de atravessar o pontilhão que ligava, como já disse, a 

Rua Arlindo à duas artérias: a Rua da Concórdia, rebatizada como José do 

Patrocínio e a Dr. Sebastião Leão. 
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Isto em circunstâncias normais. Sucede que em paralelo ao pontilhão 

havia uma adutora de água potável que abastecia muitas moradias da 

Ilhota e ao longo da Rua Arlindo. O cano era de ferro fundido preto, de 

grosso calibre, e passava a cerca de 2 metros sobre o arroio. 

Paulinho e seus amigos, como fizeram outras gerações de guris dali, 

usavam o cano para uma espécie de esporte radical. Ao invés de usar a ponte 

de madeira montavam o cano e iam se arrastando, os mais tímidos. Os mais 

ousados, equilibravam-se, de pé, sobre a adutora. Paulinho, neste instante, 

atravessava de pé o famoso e antigo “cano de ferro”, como era chamado.

O arroio tinha certa profundidade e ia contornando um denso mato 

de eucaliptos. No verão a gurizada empreendia disputas de natação. Assim, 

mesmo sem a proximidade do Rio Guaíba ou inimagináveis piscinas, eles 

aprendiam a nadar. Era um braço do longo Arroio Cascatinha, que vinha 

de além Bairro Glória.

Paulinho teve sucesso como sempre na travessia do cano, sem cair 

no leito do arroio, e foi à casa dos dois amigos da Dr. Sebastião Leão.

Nessa morava o jornalista do Diário de Notícias, associado básico da 

ACM, que tinha uma família numerosa. Eram quatro moças e dois meninos, 

como Paulinho, na casa dos 10 anos de idade. Elas já cursavam ou haviam 

se formado no Instituto de Educação General Flores da Cunha e, assim, as 

mais velhas eram professoras. Paulinho adentrou a casa, com um corredor 

que levava a um quintal com árvores frutíferas e lá se encontrou com os 

dois. Ninguém dava importância para os moleques, tampouco eles se 

importavam com o mundo adulto da casa.

Certa feita, entretanto, ouviu o jornalista, que escrevia sobre 

esportes em seu jornal, conversar com uma de suas filhas. O assunto 

era o desempenho do Inca no campeonato citadino de voleibol. Se vão 

me perguntar que time era este, o Inca, vou explicar que naquele tempo 

havia uma tendência, diferente da que seria no futuro: Então as pessoas 

intelectualizadas, os jornais, os livros, tendiam a tornar palavras do Francês, 

principalmente, e do Inglês em palavras aportuguesadas. Assim, o time 

da ACM, o YMCA do original, trocou o Y pelo I, e ficou sendo o time do 

Inca, abandonando mesmo o M, trocado por N, para se adequar à regra 

gramatical. Assim, todas as referências no mundo esportivo, nos jornais, 

era o Inca, nome sonoro, que ganhava campeonatos. 
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A moça que jogava no time do Inca tinha um nome russo, embora 

fosse brasileira, assim como toda a família; o jornalista tinha nome bem 

português. Ela era uma das grandes estrelas do time.

Paulinho conversou, então, com um dos irmãos, aquele que tinha sua 

idade e procurou saber mais sobre sua irmã. Ele sabia pouco, apenas que 

ela saía para jogar com muitas amigas, por que a rua onde ficava a área 

de jogo era muito perigosa e mal falada. Várias vezes o jornalista teve que 

acompanhar a filha até o local dos treinos ou das partidas.

Um dia, porém, por uma razão inexplicável parte da família foi posta 

em um automóvel de praça, como chamavam os táxis, e se dirigiu para a 

sede da ACM. Paulinho era o viajante anexado – não houve convite, ele 

simplesmente foi com os dois amigos no banco de trás empilhado com 

duas irmãs mais moças.

Na área de jogo, em campo aberto, o estádio de madeira ainda 

não havia sido construído, assistiram a uma eletrizante, pelo menos 

para Paulinho, partida de voleibol. E a moça irmã de seu amigo brilhava 

como uma estrela dentre as outras todas. Ele estava encantado com os 

movimentos de arremesso da bola – não uma de meia, de suas peladas – 

de couro, branca, como se houvesse sido pintada antes do jogo.

Num dos intervalos da partida o secretário-geral enxergou o menino 

do dia da corrida de rua. Foi a seu encontro e indagou, “se lembra? Sou eu, 

Francisco”. O menino abriu um amplo sorriso e disse que sim, nunca iria 

esquecer aquele homem que lhe havia pedido um copo de água. Mister 

Long arrastou o menino para perto de um dos associados básicos e narrou 

sua aventura na Ilhota, de onde havia vindo o menino e João, “aquele 

jogador fantástico de basquete”, informou.

Outro personagem que estava à frente de Paulinho, enquanto Frank 

falava sobre sua corrida de rua, com Walnyr, esperou um instante e 

quando a narrativa esportiva parou perguntou a Paulinho onde estudava e 

que ano letivo estava. O menino disse que frequentava um grupo escolar 

um pouco distante de sua casa, ficava na Rua da Azenha, era o Grupo 

Escolar Idelfonso Gomes. Informou a seguir que estava no terceiro ano 

e que, pelas conversas dos pais, iria trabalhar em alguma coisa, pois não 

tinham condições de pagar um ginásio, quando terminasse o quinto ano. 

O acemista que indagou, em pensamento, teve uma ponta de tristeza, 
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o menino iria interromper os estudos e, possivelmente, não teria um 

emprego bom. Ocorreu-lhe indagar mais adiante ao secretário-geral se 

poderia ser feito algo pelo menino da Ilhota.

A partida continuou. O Inca venceu e todos exultaram com a vitória 

sobre a equipe feminina do Colégio Sévigné.

Eram os meados dos anos 1930, mister Long estava na ACM havia 

mais de dez anos. Neste período, de profícua atividade, foi introduzindo 

práticas esportivas pouco comuns ou inexistentes na cidade. Uma delas 

foi o basquete, cuja criação se deu em um dos YMCAs dos Estados Unidos.  

Ele era essencialmente um cultor do físico. Ficou conhecido correndo em 

ruas sem pavimento de pedras ou de cimento, como a Arlindo e a Baronesa 

do Gravataí, mas também já pavimentadas com pedras poligonais: as ruas 

da Margem ou Concórdia, introduzindo as corridas de rua, que eram uma 

forma rústica de preparar futuros maratonistas. Ele se mantinha em forma, 

apesar de longe de seu YMCA original.

Naquele tempo, o Rio Guaíba batia praticamente à porta da sede social 

da ACM. Atravessando a calçada da Rua Pantaleão Teles havia um paredão 

de pedra que continha um braço do rio, do outro lado estavam casas de 

funcionários da Viação Férrea, dos trens, e no braço que passava por sob 

uma ponte Frank Long instituiu a prática do remo que era praticado em 

alguns tipos de barcos, como nos tradicionais clubes que tinham sedes 

náuticas nas ilhas do Guaíba. 

Na questão dos esportes náuticos, o jornalista acemista, do Diário 

de Notícias, se envolveria em uma cruzada contra a associação que 

congregava os clubes de remo – Federação de Remo. Era o fim dos anos 

1940. Então, havia sido fundado em Porto Alegre um clube que, entre 

outras modalidades de esporte, como o basquete, praticava nas águas do 

rio o remo. Num gesto de solidariedade, não compatível com sua atuação 

em conjunto, alguns clubes doaram para o novo clube, essencialmente de 

pessoas pobres, alguns barcos. Mas havia um acerto entre os doadores. 

O clube recebedor da doação não poderia disputar as provas náuticas. O 

jornalista, em seu espaço no Diário de Notícias, que disputava a liderança 

em vendas com o tradicional Correio do Povo, constantemente verberava 

contra a política dos clubes poderosos. O novo clube, barrado das 

competições, era um clube de pessoas negras. E este era o motivo da 
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barreira, que, enfim, nunca foi superada. 

Era coerente a posição do jornalista: vivendo num meio como era a 

ACM, onde as cores dos brasileiros se misturavam com naturalidade nos 

esportes mais populares como se tornaram o voleibol e o basquete, como 

aceitar aquela discriminação sem sentido?

Assim, o jornalista do Diário de Notícias, em conversa com os diretores do 

clube barrado dos remadores, tomou conhecimento, numa visita à sua sede, 

na Avenida Praia de Belas, que eles disputavam o campeonato da segunda 

divisão da Federação Gaúcha de Basquete, onde o Inca também participava.

Em uma das reuniões da diretoria ele propôs que fosse realizada uma 

partida entre o Clube Náutico Marcílio Dias e a ACM, o que seria uma 

bela disputa pois o clube visitante acabara de se consagrar campeão do 

Torneio Início, da Segunda Divisão da Federação Gaúcha de Basquete.

Todos os presentes se manifestaram favoráveis à iniciativa, porém 

o diretor que era advogado, mas também membro da Federação de 

Basquete, ofereceu uma ideia melhor:

– Por que não fazemos um torneio aqui, na nossa cancha?

E aduziu com entusiasmo. 

– Eu posso convidar alguns times e oferecemos, ao fim, uma taça 

ao vencedor.

Aí falou outro voluntário:

– Como vocês sabem, eu sou da Casa Cauduro. Nossa especialidade 

são equipamentos de esportes e prêmios, como medalhas e taças.

Houve nova onda de satisfação no ambiente e ele concluiu:

– Vou doar uma bela taça e um conjunto de medalhas para o 

segundo colocado.

E houve o torneio. A ACM já era um destaque na vida esportiva e 

cultural da cidade, e em seus quadros estavam três importantes jornalistas. 

Assim, o torneio foi objeto de largos espaços nos dois principais jornais, e 

com mais movimentação gráfica, muitas fotografias, no mais novo a Folha 

da Tarde, também da empresa que editava o Correio do Povo. Outros 

jornais também se ocuparam do evento, pois aqueles eram tempos em 

que os únicos meios de informação de massas eram os jornais e as revistas, 

assim, as pessoas liam muito a jornais. Todos deram a notícia, além do 

Jornal do Dia, órgão da Igreja Católica, e A Hora.
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O torneio foi um sucesso.

Um dos jornais da época, assim, em parte, descreveu o evento:

“Inicialmente, debaixo de forte expectativa foi feita a chamada dos 

concorrentes ao torneio, que deveriam formar para o desfile inaugural, e 

que ficou assim organizado pela ordem como desfilaram: Inca, Marcílio, 

Gaúcho, Piratas, São João e Israelita. Terminado o desfile, foi entoado por 

todos os presentes o Hino Nacional. A seguir procedeu-se ao Juramento 

do Atleta Amador, tendo sido escolhido para proferi-lo um jogador do 

Clube Marcílio Dias, fato que foi ressaltado em breve pronunciamento do 

diretor presente da Federação Gaúcha de Basquete”.

O torneio terminou com a vitória da equipe da casa, o Inca, que 

recebeu a Taça e passou-a para o Presidente da ACM que estava junto, 

como era moda então, com a jovem madrinha do time. Em seguida, 

medalhas foram colocadas no peito dos segundo-colocados, os atletas 

do Clube Náutico Marcílio Dias.

Houve, ainda, outro evento que ligou o Marcílio Dias ao time de 

basquete Inca, da ACM. Numa disputa por campeonato entre os dois 

clubes havia um magnifico jogador do Inca que era ardoroso frequentador 

do Marcílio Dias. Calunga7 era o seu apelido, e ele jogou magnificamente 

com a camiseta da ACM e, vencedor, foi confraternizar com seus amigos 

do Marcílio Dias. 

Mas havia esportes que podiam ser considerados como de elite, a 

esgrima, por exemplo. E numa democracia ampla, havia os acampamentos 

e excursões, uma tradição especialmente nas ACMs dos Estados Unidos. 

Uma forma que faz os jovens se descolarem dos pais e enfrentarem, 

sob rígido controle, os desafios do viver por conta própria, às vezes em 

ambientes pouco acolhedores. Esta, no Rincão do Coelho em Canela, 

é das sementes que mister Long deixou e que se enraizou ao longo do 

tempo na história da ACM, mas que ele não chegou a conhecer.

Recuando no tempo: Multidões de jovens nos vários espaços da 

ACM praticando esportes, interagindo com os seus iguais em tempo de 

vida, abrindo a porta para quem desejasse estar em comunhão com atos 

da cristandade, todavia sem imposições, era uma casa pioneiramente 

ecumênica – assim era, cada vez mais, a ACM de Porto Alegre. Um ponto 

7 Com Wilson Santana Vieira é prestado um tributo a todos os que defenderam a camiseta dos times de basquete do 
Inca, e mostra no distante passado o sentimento de integração e cavalheirismo na ACM e no esporte ali praticado.
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de referência em matéria da composição de seu triângulo institucional: 

Alma, Corpo e Mente. Cuidava a ACM destes valores máximos da vida.

Da mesma forma, novas escolas foram sendo criadas, dentro do 

mesmo prédio da Rua Pantaleão Teles, voltadas a capacitar pessoas 

menos favorecidas em escolas técnicas; lá estavam muitos alunos e 

alguns mestres voluntários, num processo de comum nacionalidade. 

Mas isto vinha de tempos primeiros, quando já se ministravam cursos de 

português, francês, alemão, aritmética, história, astronomia e, sinal dos 

tempos, o Inglês ainda não era importante, mas havia ainda outros cursos 

que as pessoas demandavam e a ACM buscava meios de os implementar. 

Em tudo havia a intenção de ensinar, assim que as práticas de ginástica 

calistênica eram chamadas de “classe”.

Por exemplo, um jovem advogado8, funcionário dos Correios e 

Telégrafos, montou um curso para preparar candidatos a concursos 

públicos, com ênfase na língua portuguesa e foco em concursos 

dos Correios. Esse advogado, que fazia um trabalho voluntário, sem 

remuneração, viria no futuro a ser prefeito de Porto Alegre e governador 

do Estado.

Assim, funcionou por muitos anos a ACM que procurava fazer tudo, 

mas não tinha os recursos de clubes da classe média alta e ricos, nem 

estofo para manter professores pagos à altura de seus conhecimentos. 

Mas eles eram devotos ao Ensino. Assim, via de regra os professores 

dos diversos cursos que foram sendo implementados pela ACM eram 

voluntários, pessoas que doavam seu tempo e seu conhecimento em 

favor de uma causa que consideravam como um ideal de vida.

Mas o secretário-geral, Frank Long, era natural dos Estados Unidos, 

criado numa sociedade onde a doação é uma instituição sólida e enraizada. 

Creem no princípio bíblico, na sua interpretação, de que ser rico não ofende 

ao direito de ter a alma, enfim, junto ao Senhor9. É dogma entre eles: não 

importa ser rico, o que importa é o que o rico faz com sua posse. Daí que 

as ACMs de sua origem são similares às universidades, igrejas, hospitais e 

centros de recreação, cujos recursos vêm de ricos que fazem bom uso de 

suas posses, mesmo que seja para ter, no plano material, seu nome registrado 

8 Dr. Alceu de Deus Collares. Com seu nome são reverenciados todos os professores que, gratuita e voluntariamente 
ensinaram na Escola e aos profissionais de ontem e de hoje.
9 Lucas 18:24-25 - Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! Porque é mais fácil entrar um 
camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 27
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em uma placa, e no espiritual, não ofender ao princípio evangélico.

Pois o secretário-geral não encontrou aqui muito desse espírito, 

possivelmente por diferentes interpretações entre princípios católicos e 

protestantes. Assim, numa das reuniões da diretoria, encaminhou como 

proposta a criação de um sistema de coleta de auxílios, que foi chamado 

de Livro de Ouro.

Foi aceito pela diretoria, mas com uma unanimidade desconfiada. Não 

acreditavam, alguns dos diretores, antes da votação final, que as pessoas 

assinariam o livro dando doações e que estas, possivelmente, seriam de 

pouca monta.

Mas o diretor-acemista, o mesmo que doara e instituíra o curso de 

datilografia, colocando na escola dez máquinas novinhas, falou:

– Temos de, ao apresentar o Livro de Ouro, mostrar algo que a 

Instituição deseja realizar e que sensibilize o doador.

Houve um longo momento de silêncio e olhares cruzados, expressões 

de dúvida, de admiração e, enfim, de indagação. O jornalista perguntou:

– Acho brilhante, mas alguém tem uma ideia?

Aquele achar brilhante do jornalista trazia uma carga de concordância 

e de desafio. Tornava explícito que a ideia era boa, muito boa em verdade, 

mas esperava que alguém, quem sabe o secretário-geral que tem a ACM 

sob controle ofereceria uma sugestão. E mister Frank falou:

– Seria para a construção de um ginásio coberto, aqui nos fundos 

do prédio. O nosso irmão Walnyr, que é engenheiro, faria o desenho do 

ginásio e junto com o Livro de Ouro estaria expresso o que iríamos fazer 

com o dinheiro arrecadado. Um desenho, mesmo, tipo maquete. Afinal – 

arrematou o jornalista – estamos neste terreno porque alguém, vê lá!, um 

Comendador, achou a prática do esporte relevante e doou o terreno. Um 

ginásio para a ACM será sem dúvida um belo mote.

Outra voz se levantou, era um grão-mestre de uma Grande Loja Maçônica.

– Vou levar o assunto para debate e ver o quanto iremos arrecadar.

O homem das máquinas de escrever era um líder comercial, assim 

que não se intimidou com a força da maçonaria e foi enumerando:

– Quando mister Frank nos dispuser o Livro, já tenho em mente alguns 

amigos que vou falar, por exemplo, quase todos frequentam ou o Clube do 

7 Com Wilson Santana Vieira é prestado um tributo a todos os que defenderam a camiseta dos times de basquete do 
Inca, e mostra no distante passado o sentimento de integração e cavalheirismo na ACM e no esporte ali praticado.
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Comércio ou o Caixeiral, como o pessoal de Ferragens Bromberg, da Casa 

Masson, da Joalheria Scarpini, que vai querer dar mais do que a Masson, 

os Foernges, o senhor A.J. Renner, os dos tecidos Dabdab, gente da Casa 

Krahe, e os Irmão Célia, ah! E os Gerdau, que gostam muito de esportes – 

vai ter muita gente subscrevendo o Livro.

Face ao repertório de possíveis ricos contribuintes, o grão-mestre 

apenas falou: 

– Nossos ritos não permitem que revelemos quem contribuirá, mas 

sei que virá uma quantia substancial.  

Uma vez pronto, era um amplo ginásio onde bem cabia uma cancha 

de basquete, todo de madeira, com cobertura para o inclemente inverno 

gaúcho e iluminação para a prática noturna, especialmente, de classes de 

ginástica calistênica.

O ginásio estava pronto e as classes de ginástica regurgitavam. Havia 

os banheiros com chuveiros de água quente e guarda-roupas; anexos 

que foram construídos com os recursos do Livro de Ouro. As classes de 

ginástica e as partidas de basquete e voleibol eram uma atração para os 

fins de jornada, após às 18 horas ou no intervalo do meio-dia. Havia classes 

sempre cheias para os sexos separados, masculino e feminino.

Todavia, o ginásio passaria a abrigar o melhor do esporte da cidade, 

com os brilhantes times de voleibol feminino. Já antes de sua inauguração 

e pelos anos seguintes, gerações de moças, com seus calções com elástico 

na bainha fechando a coxa e com a vitoriosa camiseta do Inca, enfrentavam, 

especialmente, times de escolas femininas como as católicas Sévigné e 

Bom Conselho ou a protestante Americano, essa com seu colégio irmão 

masculino, o IPA, que era potente adversário do time de basquete do Inca. 

No basquete, também era consagrado o colégio público Júlio de Castilhos.

Os times pertenciam às federações de Basquete e de Voleibol, 

portanto, tinham intensa atividade atlética por todo o ano. Em fotografias 

antigas são vistas gerações e gerações de jovens posando com as diversas 

camisetas que marcaram cada uma a certo tempo, com o uso do Triângulo, 

em desenhos diversos.

Quando mister Frank Long deixou a ACM de Porto Alegre, finzinho 

dos anos 1930, indo para sua terra natal, o ginásio ainda não estava pronto, 

apesar da força dos contatos do empreendedor e de outros acemistas 
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que saíram a campo em busca de recursos; as obras se arrastaram. Era o 

secretário-geral, brasileiro, senhor Otto Reif, que teve o prazer, junto com 

um novo presidente, senhor Alcides Gonzaga, de inaugurar a modelar 

instalação a seu tempo. 

O fato de ser esse o presidente da ACM deu grande destaque ao 

evento. Sucede que o senhor Gonzaga era o gerente-geral do importante 

Correio do Povo, o homem de confiança da viúva que herdara o jornal e 

de seu filho que o dirigiria, jornalista Breno Caldas.

*  *  *

Em 1930 o Brasil vivia uma de suas cíclicas revoluções. Os estados do 

Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba se uniram num movimento que 

resultou num golpe-de-Estado que derrubou o presidente, natural de São 

Paulo, Washington Luiz, e impediu a posse de Júlio Prestes, também natural 

de São Paulo, constitucionalmente eleito. O movimento revolucionário era 

liderado pelo gaúcho, advogado e político Getúlio Vargas. Este montou um 

contingente armado que foi subindo o Brasil rumo ao Sudeste, usando o 

sistema ferroviário da época, chegando ao município de Marcelino Ramos, 

fronteira com o estado de Santa Catarina, onde trocaram de trens, por causa 

da diferença das bitolas da ferrovia e, após derrubar o governo do Estado 

vizinho, seguiram para São Paulo, que viu derrotados tanto Washington Luiz, 

cujo nome, no futuro, substituiria a mal falada Pantaleão Teles10, quanto Júlio 

Prestes. Getúlio e seus revolucionários, da dominada São Paulo, partiram 

ainda de trem para o Rio de Janeiro, então capital do País e sede do governo.

Era uma legião de gaúchos que se encontravam no Rio de Janeiro 

e à margem da Revolução duas lendas se criaram: O prédio do Senado 

Federal, chamado Palácio Monroe, tinha à sua frente, na Praça Paris, ao 

fim da Avenida Central, que mudou o nome para Rio Branco, o Obelisco. 

Ficou a história de que gaúchos de Getúlio Vargas, vitoriosos, ataram seus 

cavalos no Obelisco. Uma segunda lenda é a disputa no gosto dos gaúchos 

por duas cervejas da época: a Brahma Chope e Faixa Azul, da Antártica. A 

primeira com sede no Rio de Janeiro e a segunda em São Paulo. Com 

10 Foi acidente dos tempos, o que se transformou a Rua Pantaleão Teles, que margeava o Guaíba, em uma homenagem 
a importante figura da História brasileira. Joaquim Pantaleão Teles de Queirós (Porto Alegre, 1836 —1868) foi um 
militar brasileiro e foi dos primeiros a pisar o solo paraguaio, na invasão de 16 de abril de 1866. Perdeu a vida, no 
posto de major e à frente de seu Regimento, no ataque às fortificações do Passo Real do Tebicuary. 30
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a vitória e os vencedores no Rio de Janeiro, a Brahma teria oferecido 

na Quinta da Boa Vista, ampla e magnífica esplanada, um gigantesco 

churrasco regado, gratuitamente, a sua cerveja. Fácil compreender que, 

por muitos anos, no Rio Grande do Sul e, depois no Brasil, a palavra brama, 

conforme o Aurélio, passou a ser sinônimo de cerveja, de qualquer marca.

Pois a ACM entrou nesta história formando um grupo de voluntários 

denominado Corpo de Correspondentes que escreviam cartas dos 

familiares que ficaram em Porto Alegre para os parentes revolucionários 

e os que acompanharam as tropas rebeldes como “correspondentes 

de guerra”, como ficou registrado o nome do famoso jornalista da área 

esportiva do Correio do Povo, Amaro Júnior. Era a ACM na marcha da 

vitória e colocação de Getúlio Vargas como presidente – digamos ditador 

– da República, desde o Palácio do Catete, onde ficou por quinze anos e, 

voltou novamente, para terminar um mandato em que foi popularmente 

eleito, com seu suicídio.

No campo militar ainda a ACM se fez presente com exercícios dos 

chamados “Tiros de Guerra”. Criados no início do século no Rio Grande do 

Sul, tornaram-se de centros de tiro ao alvo em centros de preparação de 

militares que, com o curso, fardados como militares do Exército, eram tidos 

como reservistas e como tal dispensados do serviço militar obrigatório. Os 

pais de então, da classe média, se encantavam com essa opção, menos 

rígida do que servir num quartel.

Até aqui vocês já viram a importância que tem na ACM os voluntários. 

Trazem ideias, apresentam soluções para problemas e fazem a instituição 

evoluir. Mas todos têm suas próprias atividades: médicos, advogados, 

engenheiros, comerciantes, industriais e pessoas da sociedade. Este 

conjunto funcional, reunindo-se com certa periodicidade, não poderia 

levar a ACM ordenadamente com rumo e destino. Então entra a outra 

metade, os profissionais, desde tempos primeiros estiveram os secretários 

profissionais, que doam tempo integral para a execução dos projetos e da 

organização e funcionamento da associação.

Neste conjunto de histórias sem hierarquia no tempo nem nos valores 

tenho ressaltado ideias que voluntários trouxeram e que se tornaram belos 

projetos. Mas cada um deles teve de ser guiado profissionalmente. Assim, 

funciona a ACM.
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Pois em mais uma das reuniões da diretoria outro diretor comentou 

sobre a atividade intensa e benemérita de uma instituição bem próxima, 

o Instituto Pão dos Pobres, guiado por irmãos da ordem Lassalista. A 

instituição abriga jovens carentes e os torna ao fim da jornada profissionais 

artesãos: marceneiros, mecânicos, eletricistas, datilógrafos, linotipistas e 

muito mais. O Pão dos Pobres abastece com mão de obra qualificada os 

mais diversos empreendimentos e, ao introduzir os jovens em profissões, 

gera receita para a sua própria manutenção.

O diretor queria falar sobre algo que poderia ser feito em conjunto 

com o Pão dos Pobres, e era já uma semente de um projeto maior de 

filantropia que, no futuro, daria grande porte à ACM. 

O Pão dos Pobres mantém um conjunto de pequenos garotos e lhes 

dá abrigo, comida e educação – bem jovens ainda, na casa dos dez anos 

– e eles são conhecidos como os jornaleiros da cidade. Como foi dito, nos 

anos iniciais e por um bom tempo adiante, eram os jornais consumidos com 

grande voracidade, pois eram as fontes de informação diária disponível. 

Vendiam-se muitos jornais nas esquinas do Centro da cidade, no Mercado 

Público, nos abrigos e nas paradas dos bondes, e, mesmo, em seu interior, 

em qualquer lugar que os pequenos pudessem adentrar oferecendo seu 

produto; também nos bairros mais prósperos onde o nome dos jornais e 

as mais chamativas manchetes do dia eram apregoados aos gritos, vozes 

altas, mas infantis. 

A diretoria resolveu que fosse feita uma aproximação com o Pão dos 

Pobres e que fosse encontrada uma forma de ação conjunta. O resultado 

foi positivo e o caminhão dos jornais largava fardos na ACM e no Pão 

dos Pobres e as duas entidades administravam o trabalho dos pequenos 

vendedores, cuidando dos recursos que hauriam com as vendas, pagando 

os jornais e retendo a comissão que esses concediam, tudo voltando para 

um plano assistencial. Ajudavam, também, os meninos com a modesta 

remuneração que levavam para suas casas. A mais, com recursos dos Livros 

de Ouro, de doações dos voluntários, os meninos recebiam alimentação: 

café da manhã, quando chegavam; almoço quando voltavam da venda 

matutina e um café reforçado no meio da tarde; ficavam em alguma 

atividade, à espera dos jornais da tarde, os chamados vespertinos, em 

oposição aos da manhã, matutinos.
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A COLHEITA11 
Era um sábado e Paulinho havia brincado normalmente com seus 

amigos. Na casa do jornalista e de seus amigos sabia que a Ivanosca havia 

ganhado mais um troféu no jogo de vôlei do Inca e que comemorava, 

lá no fundo da casa, com uma companheira de time, a Yeda, mais um 

campeonato. Havia outro motivo para a euforia da jogadora, externada 

da forma como os jovens, especialmente as meninas, fazem, com certo 

alarido. Ela iria ficar noiva de um jogador do time de basquete do também 

Inca. A casa regurgitava de gente, especialmente amigas que desfrutavam 

o sabor da vitória ou apenas de ser amiga de uma campeã. Os guris, postos 

num canto, observavam o espetáculo com singela curiosidade. Aquele 

ainda não era seu mundo. Embora possivelmente na casa dos 17 anos, 

elas eram muito maduras para eles.

Cansaram do espetáculo e se esgueiraram em meio ao ajuntamento 

e foram caminhar pelo mato de eucaliptos. Cruzaram o arroio, Paulinho 

e um dos dois irmãos, galgaram a estrutura de ferro que passava ao lado 

da ponte. O mais novo acompanhou a aventura de risco do irmão e do 

amigo, caminhando a passos lentos, como o andar deles sobre o ferro, 

por sobre a ponte. Se juntaram ao fim e foram caminhar pelo mato, 

que cruzaram e chegaram ao campo de futebol onde dois times, com 

camisetas mas descalços, corriam atrás de uma bola de couro, muito 

grande, em proporção às de meias com que brincavam. Falavam os adultos 

em número 5, como o padrão ideal da bola profissional, dos campos do 

Cruzeiro, Grêmio e Internacional. 

O campo não tinha qualquer marcação e as goleiras, sem uma rede, 

eram apenas três paus formando um retângulo. Havia um juiz que apitava 

as faltas cometidas, inúmeras, dos jogadores, mas não havia bandeirinhas, 

ou juízes laterais.

Os três assistiram à partida com pouco interesse e foram adiante, 

buscando algo para fazer. Saíram do campo e cruzaram um terreno meio 

cercado, com os arames farpados rompidos aqui e ali. Adentraram e foram 

passando por um pomar com frutas maduras que, umas estavam caídas 

11 2 Corintos 9:10: Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhes suprirá e multiplicará 
a semente e fará crescer os frutos da sua justiça.
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no solo e outras, bastou que sacudissem galhos pouco mais altos do que 

eles, para que as frutas caíssem no chão. Era mero ato de molecagem, 

porque não tinham o objetivo de comer as frutas.

Havia um tomateiro, ainda com tomates verdes, que repugnaram 

o olfato de Paulinho, pois nunca mais iria esquecer a vez em que, 

gulosamente, assaltando com seus comparsas uma horta vizinha, se 

empanturrara de tomates verdes e passara dois dias vomitando, com 

aquele cheiro do tomate verde em seu tubo digestivo. 

Até que ouviram o estampido de uma arma de fogo e desandaram em 

frenética corrida. A história que corria entre outros meninos mais velhos era 

de que o dono daquele terreno tinha uma espingarda que usava balas de 

sal para afugentar invasores. E diziam: quem fosse atingido iria sofrer muito, 

por muito tempo, a ferida que se faria pelo impacto do sal. Mas saíram ilesos 

e correram para a Rua da Olaria, que morria na chácara invadida. Escalaram 

um monte de terra e observaram ao longe obras gigantescas que davam a 

impressão de que um canal seria construído. Brincaram até cansar sobre 

os materiais como que abandonados. Voltaram e cruzaram um terreno 

baldio, que se iniciava na Rua da Olaria e terminava no mato de eucaliptos. 

Novamente, agora ali, encontraram frutas de quintal, como uma amoreira, 

da qual resolveram apanhar amoras e as saborear deixando um rastro roxo 

nas camisas que suas mães não gostariam de ver e ter de lavar.

A Rua Sebastião Leão, para aonde enfim foram os três, era pontilhada 

de cinamomos. Havia um frondoso que ficava em frente à casa dos 

meninos e os três resolveram se alojar em seus galhos, num simulacro de 

esconderijo. Recolheram bolinhas verdes da árvore e um dos meninos, 

o mais moço, foi buscar ali dentro da casa, em seu quarto, um bodoque 

que escondia. Voltou e gritou para os dois mostrando, de baixo para cima, 

o artefato que chamavam de funda. Desceram e o mais velho apanhou 

o bodoque, alojou na culatra a bolinha e começou a atirar a esmo, até 

que atingiu uma vidraça e se puseram a correr desabaladamente. Foi só o 

barulho, o vidro não se quebrou, mas por segurança desapareceram, em 

frenética correria.

A tarde ia caindo, o sol se punha no horizonte e as sombras se 

esparramavam no solo ou contra paredes e muros, fazendo a imagem 

dos meninos tornar-se a de gigantes. A jornada estava acabando. Não se 
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despediram, apenas foram em direção a suas casas. Paulinho desta feita, por 

estar ficando escuro, não atravessou montado no cano de ferro da adutora 

de água, mas correu em direção à Rua Arlindo por sobre o pontilhão.

Entrou em sua modesta casa e viu que algo estava errado. Foi até o 

quarto dos pais e viu que, como nunca ocorria, a mãe estava deitada e suava 

muito, suor que era enxugado pelo marido, com um pedaço de pano.

Aquela noite foi muito agitada. Embora o cansaço de suas andanças o 

empurrasse para o sono, ele comeu alguma coisa que o pai lhe deu, andou 

em volta da cama da mãe e foi dormir, mas um sono inquieto. Cedo, na 

madrugada, acordou e viu que a mãe estava como antes e o pai nada fazia 

além de enxugar suor que não parava. Ele disse que havia preparado uma 

mistura de água com quinina, como lhe ensinara sua avó, mas não estava 

dando resultado. A febre se mantinha muito alta.

Já de manhã, enquanto tomava o café com leite e um pedaço de pão 

com manteiga, Paulinho se lembrou de um nome: Francisco.

Ajeitou-se como pôde, ele era agora um dos jornaleiros e havia 

ganhado sapato e uma espécie de uniforme. Partiu em direção à Rua 

Pantaleão Teles, seguindo o caminho da Rua da Concórdia, dobrando na 

Rua da República, ainda chamada de Rua do Imperador, alcançando a Rua 

da Margem até uma ponte, para chegar à rua da ACM. 

Procurou e achou com facilidade mister Frank, que o acolheu com 

candura. Falou:

– Sabes, Paulinho, hoje, domingo, é o Dia das Mães, é uma celebração 

que estamos implantando aqui no Brasil, em Porto Alegre.

Uma lágrima solitária rolou de um dos olhos de Paulinho e esta 

chamou a atenção de mister Frank.

– O que está havendo?

Se expressou com apreensão o secretário-geral da ACM. E isto fez 

com que outras lágrimas escorressem, molhando o rosto do menino.

Mister Frank angustiado indagou o que estava ocorrendo.

Ainda, com lágrimas correndo, disse soluçando que sua mãe estava 

muito doente e que o pai não sabia o que fazer e eles não tinham como 

chamar um médico.

Mister Long puxou o menino contra si, como faz um pai, e 

passando a mão em sua cabeça, disse, vamos fazer algo Paulinho. E 
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vamos fazer agora.

Era realmente o primeiro Dia das Mães no Brasil.

A sede da ACM estava toda engalanada. Havia flores pelos cantos e 

mesas, as senhoras acemistas com roupas bem-postas na sua maioria 

vestiam chapéus ornados com flores secas. Os cavalheiros, na maioria 

absoluta, maridos dessas senhoras, vestiam-se com grande aprumo. Era 

uma grande celebração. O americano trazia de sua terra o evento que se 

imporia como um dia memorável agora no Brasil, mas também muitos 

países do mundo.

– Fica aqui, Paulinho, come alguma coisa. Tem muitas empadinhas e 

pedaços de frango. Eu já volto.

Mister Frank afastou-se e foi em direção a uma rodinha de veteranos 

acemistas. Um deles, um médico que atendia na Santa Casa de Misericórdia, 

fazendo um trabalho filantrópico de amplo reconhecimento na cidade. 

Ele ouviu o que o secretário falou, olhou para a direção do menino, que 

cabisbaixo não tocara em nada dos pratos de frios que estavam ali à 

sua frente e à sua disposição se quisesse. O médico falou então com o 

seu amigo, postado ao lado, o advogado criminalista famoso, mas que 

dedicava parte do tempo na ação pro bono, em favor de encarcerados na 

cadeia da cidade. Ele tinha um automóvel. Aceitou o convite do médico 

de irem até a Ilhota e dar assistência à mãe de Paulinho.

Despediram-se num “já voltamos” ao secretário-geral, tendo o 

médico antes apanhado sobre uma mesa sua companheira, valise clínica, 

onde além do necessário estetoscópio, havia um termômetro, alguns 

vidros com poções e aspirinas.

O menino embarcou no automóvel, o que fazia pela segunda vez na 

vida, cercado pelo médico e o advogado. 

Chegaram à Ilhota por caminhos complicados para o automóvel, ainda 

elemento estranho nas artérias da jovem cidade. Depois, ao vencerem a 

Rua da Concórdia, constataram que a ponte que ligava essa rua à Rua 

Arlindo não tinha largura para a passagem de um automóvel. Assim, o 

advogado estacionou o veículo na Rua Dr. Sebastião Leão e foi com seu 

amigo a pé até alcançarem, os três, a casa de Paulinho.

Pularam a vala que separava o terreno da casa e que servia para 

escorrer tanto a chuva quanto dejetos que a falta de uma cultura de 
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saneamento ensejava às pessoas descartarem. Entraram na casa, o 

advogado atrás do médico. O quadro exterior, a Ilhota, e o interior, a 

casa, não causaram qualquer desconforto nos dois homens de alto nível. 

O atendimento a pessoas pobres, em tempos dos médicos de família, 

que atendiam normalmente nas residências; os de consultório montado, 

mesmo assim, faziam seu nome e sua clientela indo, com aquela valise 

clínica, até a casa das pessoas. Já o outro visitando, por opção, não 

era o que se chamava de advogado de porta de xadrez, senão que um 

profissional bem-sucedido e que convivia com o ambiente depressivo da 

cadeia pública do Gasômetro.

O médico chegou ao quarto onde o esperava o pai de Paulinho e 

sua prostrada mãe. Um olhar, nada mais do que um olhar, antes do 

termômetro e do estetoscópio, anos de profissão lhe ensejaram o 

diagnóstico. Enquanto o termômetro sentia o calor do corpo da mulher, 

ele delicadamente colocou o aparelho de ouvir os batimentos cardíacos 

no peito e ouviu um bater forte e bem ritmado.

Conversou com a mulher, ela com voz levemente trêmula, e com o 

marido, assustado, via-se em seus olhos esbugalhados.

Após suas conclusões, que não externou por completo ao 

casal, disse que não se preocupassem, mas que seguissem o que iria 

determinar. Deu alguns comprimidos de sua valise, que ela ingeriu à sua 

frente e, antes de ir embora mandou Paulinho, no outro dia, ir na ACM, 

que receberia mais remédios para o completo tratamento de sua mãe. 

Insistiu que ele não deixasse de ir e que cuidasse para que ela tomasse 

direitinho os remédios.

Os dois visitantes se despediram do pai de Paulinho, dando um tapinha 

no ombro, dizendo que tudo iria voltar ao normal. Acompanhados do 

menino, os senhores atravessaram o pontilhão. A seguir ele os viu partir na 

Rua Dr. Sebastião Leão rumo à Rua da Olaria e se encaminharem de volta 

à ACM, naquele dia muito importante para a novel comunidade acemista; 

um marco de extensão incalculável, em todo o Brasil, como muitas das 

iniciativas que a casa dos jovens cristãos fez e faria ao longo dos anos. Sim, 

aquele domingo, um dia de júbilo na rememoração do elemento mais 

relevante na vida de um ser humano, o ente que lhe deu vida, fora também 

o dia em que a ACM abria as portas da mais saliente participação na vida 
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da capital do Estado e, no futuro, de outros locais: a benemerência.

Médico e advogado voltaram para ACM, era próximo ao meio-dia. 

Retornaram a confraternizar, no ambiente alegre e florido, com doces e 

salgadinhos sobre as mesas, com outros associados e suas esposas e filhas.

Paulinho de volta à casa, ficou rondando a mãe. Comeu melhor o 

almoço que o pai lhe preparou. A presença do médico, que não causara 

nenhum milagre imediato, foi o bastante para que a fome voltasse. Ele 

nem viu, mas o secretário-geral teve tempo de alojar em uma trouxinha 

de pano e entregá-la ao médico, empadinhas e pedaços de frango, que 

o doutor deixou ao sair sobre a mesa de comer da casa de Paulinho. 

Após o almoço foi brincar com amigos, sempre pensando em sua mãe, 

até que voltou, cerca de 6 horas da tarde; era maio e os dias ainda eram 

longos, e encontrou sua mãe agora recostada na cama e já comendo 

uma canja de galinha, das galinhas de seu galinheiro, como o médico 

recomendara. Ela não tinha mais aquele aspecto que a febre e o suor 

consequentes lhe haviam dado. Olhou para a mãe e sorriu e depois 

estirou-se na cama a seu lado. Aí lhe veio à cabeça, novamente, Francisco 

e sua estada de manhã na ACM, com todas aquelas flores, e as senhoras 

bem vestidas; deu um beijo na mãe e saiu porta afora. Foi na várzea à 

frente e recolheu um feixe de margaridas do campo. Voltou correndo 

com as pequenas flores amarelas e brancas ao centro e, sem qualquer 

comentário, entregou-as para sua mãe. 

A Ilhota, pobre e esquecida da municipalidade, a seu modo, também 

ingressava no Dia das Mães.

*  *  *

O médico participou, adiante, de mais uma reunião de diretoria. 

Entreteve como os demais debates da ordem do dia daquele encontro. 

Não estava previsto nada além do proposto pelo secretário-geral. Mas, no 

momento devido, o médico12 falou:

– Depois daquela visita que fizemos à casa do menino Paulinho, fiquei 

pensando em quantas pessoas naquela comunidade, a Ilhota, são carentes 

de assistência médica. E há uma lacuna que é a raiz de todo o mal. A falta 

12 Muitos foram os médicos que ao longo destes 120 passaram e atuaram de diversas formas nos quadros da ACM, 
nas nossas obras sociais em comunidades carentes, mas a ficção, aqui, esconde e homenageia um deles, o Dr. 
Antônio Moreno Morales.
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de cuidado na infância. As mães são despreparadas para enfrentar mesmo 

pequenos problemas de saúde infantil que, não tratados, levam a danos e 

sequelas irreversíveis. A mãe de Paulinho estava num processo febril que, 

não fora o antitérmico que ministrei, com temperatura naquele momento 

em 40 graus centígrados, se encaminharia para convulsões. Nesse caso 

não faltou conhecimento, mas ter ao alcance o socorro médico gratuito, 

pois ali e noutros lugares da cidade as pessoas simplesmente não têm 

como chamar um médico em casa. 

Eu pensei, colegas e secretário-geral, que deveríamos começar 

a implantar um pequeno ambulatório de higiene infantil, onde as mães 

trariam as crianças para exames clínicos e, além de verem seus filhos 

examinados, receberiam instruções básicas da rotina de cuidados. Elas 

aprenderiam a identificar disfunções e procurar, com rapidez, assistência 

preliminar – nos casos necessários, usar a Santa Casa ou o Hospital de 

Pronto Socorro. 

Eu já andei dando uma olhada pelos novos espaços do prédio, acho 

que podemos encontrar um cantinho para o ambulatório.

A aprovação foi unânime. O secretário-geral, muito entusiasmado, 

disse que já vislumbrava o local que seria de fácil acesso às mães com 

seus filhos.

E, efetivamente, a ACM se movimentava num universo social 

expressivo, assim que os associados e associados básicos espalharam 

aquela facilidade que a entidade oferecia. Mas o objetivo maior do 

médico foi alcançado na medida que os pequenos jornaleiros, todos 

vindos de comunidades carentes, como a Ilhota, informavam às mães 

da necessidade de irem na ACM para serem atendidas por um médico, 

sem pagar nada. Senhoras da Instituição organizaram encontros, onde 

divulgavam a necessidade de as mães aprenderem sobre higiene infantil 

e dar uma saúde melhor para seus filhos. Por mais próximo da ACM, 

muitas mães vinham do conjunto de ruas conhecidas como o Areal da 

Baronesa, densamente povoadas por militares da Brigada Militar, sendo 

os soldados, cabos e sargentos formadores de famílias pobres ou, como 

diziam, remediadas.

Era encantador ver-se a sala de atendimento médico com filas de 

mães e seus rebentos, no aguardo de serem atendidas. O empreendimento 

39



          ESTA MARAVILHOSA ACM - JOSÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA

do médico foi um sucesso magnífico.

O prédio novo estava completo, havia espaço para um grandioso 

projeto de um acemista que ficaria assinalado na história da casa como o 

único Presidente de Honra13.

Numa reunião de diretoria ele disse da necessidade de ampliar o 

campo de atuação educacional. Havia espaço na nova sede e o curso de 

Guarda Livros se tornara antiquado. Nos métodos de controle contábil 

das empresas, novos equipamentos que surgiam e que demandavam 

conhecimento qualificado, exigiam que fosse criado o Curso Básico 

de Comércio. Eram os novos tempos, empurrando o passado para seu 

lugar. Uma empresa moderna, naquele tempo, precisava mais do que um 

guarda livros, funcionário altamente respeitado, quando as escriturações 

dos movimentos das empresas davam-se à mão em pesados livros que 

esses profissionais sabiam operar e eram requisitados. Mas a própria 

administração pública, com novas exigências legais, passou a querer 

mais do que os livros da forma como eram até aqueles anos. Abria-se um 

mercado para profissionais do comércio. Como era novidade, a ACM teve 

de solicitar ao Ministério da Educação o registro, o que foi conferido. 

Aí o vovô, que vinha linearmente contando a história da ACM, fez 

uma pergunta aos netos e teve uma negativa como resposta. A pergunta:

– Sabem quem estava matriculado no curso? 

Assim ele mesmo respondeu:

– O Paulinho. Ele agora era empregado de uma conceituada firma 

da cidade, de propriedade do acemista senhor Adel Carvalho, onde era 

estafeta, ou, jovem de recados. Fazia o expediente diurno na firma e às 19 

horas estava na ACM para assistir as aulas.

O curso foi um sucesso. Empregadores do comércio estimulavam 

seus funcionários a frequentar o curso, assim que as aulas estavam sempre 

repletas. E tinha um detalhe curioso, mas normal naqueles tempos, em 

cada sala de aula havia colado o retrato do presidente Getúlio Vargas. 

O jovem diretor e fundador da Escola de Comércio, semente do curso 

de Técnico de Contabilidade, que se equiparava aos cursos Clássico e 

Científico, capazes de dar acesso aos vestibulares das universidades – o 

jovem se preparava para apresentar uma “bomba”, algo muito difícil de ser 

13 Dr. Mário Cardoso Jarros, em homenagem a todos os que foram presidentes da ACM desde sua fundação.
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compreendido àquele tempo pelos diretores e associados básicos da ACM.

Começou assim.

– No meu círculo de relacionamento tem um conhecido que 

conversou comigo sobre um projeto que tem na cabeça e que ele imagina 

será algo muito grandioso.

Os presentes ouviam com moderada atenção ao que falava o colega. 

Ele prosseguiu:

– Ele é um construtor, tem obras diversas pela cidade. Na maioria 

delas, monta casas pré-moldadas. Ele tem terrenos em algumas áreas da 

cidade, onde pretende desenvolver projetos novos. Conversamos muito 

sobre seus planos e ele é muito ousado e inovador. Tem ideias que para 

alguns podem parecer mirabolantes, mas que, em verdade, num futuro 

não muito distante poderão se constituir em grandes fontes de retorno 

para o que ele investe. Tem alguém dentre os senhores que já foi até aonde 

termina a Avenida Protásio Alves? Lá o bairro se confunde, separado por um 

grande morro, do bairro Agronomia, onde fica a Faculdade de Veterinária.

– Pois ali naquela distante área do Centro da cidade, lateral ao que vai 

ser a expansão da Protásio – prosseguiu entusiasmado o diretor –, ele projeta 

um empreendimento revolucionário. Algo sem igual em Porto Alegre.

Um dos integrantes da reunião indagou:

– O senhor está pensando na hipótese da ACM se associar a esse 

seu amigo?

Outro falou:

– Não estou entendendo seu entusiasmo, prezado companheiro.

E um terceiro:

– Talvez o colega esteja trazendo aqui apenas a história de uma 

pessoa sua amiga que está tendo sucesso na vida.

O diretor que trazia a ideia, então, deixou todos instantaneamente 

aturdidos com o que falou:

– Ele quer construir um cemitério, uma necrópole como a da Santa 

Casa, ou a da Irmandade São Miguel e Almas ou mesmo o Evangélico.

Formou-se um rebuliço na sala, a reunião virou um encontro de 

conversas cruzadas, com quase uma unanimidade: 

– Não é dos nossos princípios!

Exclamou um mais exaltado.
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O proponente da ideia parecia o mais calmo de todos, parece que 

trazia na alma a certeza de que com sua ideia – um visionário – a própria 

salvação da instituição no futuro. Assim que reordenada a reunião pelo 

presidente, ele falou tranquilamente:

– O empreendedor é dono de uma grande área de terra no Caminho 

do Meio...

E foi interrompido.

– Onde fica o Caminho do Meio?

Respondeu didaticamente:

– Todos aqui pensam que o Caminho do Meio, chamado hoje de a 

Avenida Protásio Alves, termina ao fim da longa reta que se inicia na Rua 

Ramiro Barcelos e se encerra com o casario e as ruas que partem dele 

no topo do chamado Bairro Petrópolis. Mas o Caminho do Meio vai até 

a divisa de Porto Alegre com Viamão. São imensas áreas de uns poucos 

proprietários, alguns herdeiros ainda de sesmarias. Pois meu amigo 

comprou de uns lotes desses herdeiros, uma grande área de terras que 

se põe em ambos os lados do Caminho do Meio, tendo, assim, a avenida 

como divisor e promissor caminho em futuro muito próximo.

Insistiram novamente:

– Sim, parece louvável seu amigo como empreendedor, mas o que 

fará com tanta terra assim?

– Tem um conceito de construção que aprendeu no exterior ou 

noutra parte do Brasil. É algo novo. E ele terá uma fábrica desse algo novo.

– E o que é este algo novo e que fábrica é esta?

Indagou outro membro da diretoria, pois agora todos estavam 

intrigados, e permanecia subjacente a incompreensão da ideia aventada: 

um cemitério.

Continuou o dono da ideia:

– Ele tem uma fábrica que produz placas pré-moldadas de cimento. 

Com essas placas ele pretende montar um conjunto de casas populares 

naquelas terras que lhe pertencem. Tais casas podem ser erguidas com 

muita rapidez, pois não existe a tarefa manual do colocar tijolos, argamassa 

e ainda cobrir os tijolos com massa fina.

– Bonito, tudo muito moderno – falou outro diretor – mas, e o cemitério.

– Bom, ele tem já uma negociação com o Esporte Clube Cruzeiro. Eles 
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fariam uma troca: O empreendedor ficaria com a área do time de futebol 

no Bairro da Azenha, onde está seu estádio, sobre uma colina que dá o 

nome popular ao time de “da Colina Melancólica”, isto pela proximidade 

com cemitérios que ficam no entorno.

– Os senhores sabem que eu sou às vezes insistente demais. 

Falou outro diretor. 

– Estive quieto até agora, mas vou falar. Tudo muito bonito, mas em 

qualquer empreendimento deve haver participação financeira. Admitindo 

que cheguemos à conclusão de que devemos entrar nesse negócio... 

Fez uma pausa artística com a reticência, e continuou:

– Vivemos à base do Livro de Ouro, da arrecadação modesta das 

mensalidades dos associados que praticam esporte e das nossas escolas, 

que mal podemos pagar alguns professores, como vamos entrar em um 

negócio desses? Vejam os outros cemitérios, são grandes obras. 

O diretor que trouxera a questão pediu a palavra para tentar ir adiante 

com seu projeto que era, sim, fazer a ACM se associar ao empreendedor e 

juntos fazerem um novo cemitério em Porto Alegre. Informou:

– Imagino que é difícil associar nosso trabalho esportivo, educacional 

e filantrópico – notem bem, o filantrópico – com a morte. Cemitério é 

morte e, em nossa cultura, algo muito traumático. Mas estou trazendo 

uma proposta de negócio – talvez, gostaria que gentilmente me ouvissem 

neste ponto – vou me repetir, negócios! O cemitério seria uma unidade 

de negócios que daria suporte financeiro para todos os projetos que 

temos e os que passaríamos a criar. E, quanto a recursos, a proposta do 

empreendedor não envolve dinheiro da ACM. Pela lei de nosso município, 

só entidades religiosas podem ter um cemitério. Ele é negociante e não está 

nem próximo de ser ou ter uma entidade religiosa. A ACM por sua natureza 

é uma entidade religiosa, cristã, embora sem estar diretamente ligada a uma 

das religiões. Ela tem um perfil ecumênico, que abriga em seu seio pessoas 

que professam quaisquer das religiões estabelecidas. O empreendedor 

construiria o cemitério, usando a tecnologia que domina, investindo nos 

materiais e nós abriríamos a única forma possível para ele construir e operar 

um novo cemitério, que carregaria em seu nome a palavra ecumênico, o 

que somos: “uma entidade que manifesta disposição à convivência e diálogo 

com todas as confissões religiosas”, como define o Aurélio. 
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Foram inúmeras as barreiras a serem vencidas pelo jovem diretor 

da ACM, mas o cemitério, que além de ecumênico homenageou um 

destacado Papa, João XXIII, ganhou a Colina Melancólica e passou a ser 

conhecido na cidade como Cemitério Ecumênico João XXIII. 

Esta barreira entre vida e morte, aceitação de unidades de negócios, 

como área de acampamento, e pousada de veraneio em Tramandaí, 

provam ser a única forma de entidades como a ACM sobreviverem. A 

resistência aos negócios apareceu novamente quando um dos secretários 

executivos apresentou a proposta de compra, com os recursos do João 

XXIII, de uma necrópole no município de Canela, em uma região turística 

de grande desenvolvimento, onde viria a ser instalado o equipamento de 

cremação de corpos – outro dos pontos de difícil aceitação no passado: 

fazer cremações – e hoje se constitui em operação de amplo consenso e 

mesmo necessidade no ano 2020 de pandemia do coronavírus.

– Vô, tu falaste em Tramandaí. A Colônia de Férias. Nós estivemos lá 

num verão com nossos pais. Ficamos num sobradinho de dois pisos, tinha 

área de recreação, canchas de futebol, vôlei, piscina, cancha de bocha e 

no prédio velho ficou o restaurante e, na parte de cima, alojamento para 

os monitores e solteiros, muito legal.

– Sim! 

Exclamou o avô com entusiasmo, mas fez questão de recordar 

que no início, nos anos 1960, era apenas uma casa de madeira, um 

grande bangalô. Agora, é uma pousada de qualidade, que pode abrigar 

independentemente várias famílias e terem seus filhos em segurança. E 

não fica longe do oceano, uma caminhada com cadeiras e chapéus de sol. 

Riu o avô contador e continuou: 

– Era outro importante projeto, quando mudado de uma casa para 

uma pousada, dentro do espírito pioneiro de sempre buscar recursos para 

a execução da Missão. 
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O DESFRUTE14

– Vô, aonde é que a gente está indo?

– Faz bem pouco tempo que eu falei para vocês da história que 

envolveu a discussão sobre a ACM ter um cemitério. Hoje vocês, como 

praticamente todo o habitante de Porto Alegre e vizinhanças, conhece o 

grande prédio no topo de uma colina, que um dia foi chamada de “Colina 

Melancólica”, é o popular João 23. 

– Talvez quando eu contei a história, vocês pela idade que têm, 

tiveram a mesma incompreensão que relativamente jovens e maduros 

diretores da ACM daquele tempo experimentaram ante duas coisas 

aparentemente incongruentes numa associação em princípio voltada 

para o esporte e subsidiariamente para o ensino. A dupla incongruência 

era: cemitério e unidade de negócios. Pensaram, para que ter um 

cemitério? Como ter um comércio? 

– Sucede que o jovem diretor que trouxe a ideia e os outros diretores 

que aos poucos foram entendendo a extensão do projeto, tinham bem 

claro que a morte é uma realidade incontornável e que assim, entidades 

de caridade proprietárias de cemitérios tinham sob seu domínio 

um empreendimento comercial cuja rentabilidade era usada para a 

manutenção de si mesmas, mas, em especial, sua obra benemérita, como 

era o caso específico do Cemitério da Santa Casa de Misericórdia que 

cooperava com o hospital de caridade e com o Campo Santo, onde eram 

enterrados os desprovidos da cidade. 

– Este o conceito de unidade de negócio que tornaria estruturalmente 

forte a ACM e ela iria cada vez mais se ocupar em melhorar aquela imagem 

perdida no tempo, que o americano Frank Long viu na Ilhota. 

– Nós vamos agora na Vila Cruzeiro. Sabem onde fica? Fica nela 

mesma, tão grande que ficou.

Prosseguiu sempre entusiasmado o avô:

– Ela é composta pelos bairros Medianeira, Santa Tereza e arredores. 

Representa 4,64% da população do município, perfazendo um total de 

65.408 pessoas, sendo 25.967 entre zero e 19 anos de idade. Nesta região, 

14 Eclesiastes 8:15:17 “percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. 
Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará”.
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a renda média é de até três salários mínimos conforme consta do censo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010.

– Opa Vô, como é que tu sabes tudo isto, estes dados?

– Bom, não vou mentir para vocês, como não faço nunca... conto 

algumas histórias e fantasias, mas muita verdade, também. Eu já domino o 

computador, vocês sabem, não é? Pois tem um site belíssimo da ACM que 

tem muita coisa. Tirei dali. E continuou:

– Considerando os itens acima e a média de renda per capita por 

família dos moradores da região, se conclui que quase a metade das famílias 

da região encontra-se em situação de pobreza ou até mesmo de pobreza 

extrema. Acrescenta-se também a qualidade de vida desta população 

que enfrenta graves problemas com moradia, saneamento básico, bem 

como direitos sociais básicos, alinhados com os altos índices de violência 

e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, contribuindo para 

o processo de exclusão social, assumindo dimensões que potencializam 

estas vulnerabilidades.

– Vô e como começou isto?

– Foi em 1976, a Fundação Casemiro Bruno Kurtz estava ligada ao 

Rotary Club que cuidava de dar algum tipo de assistência aos moradores da 

Vila Cruzeiro, que se expandia rapidamente. Sua gestão, todavia, entendeu 

que, face ao relacionamento dos diretores da ACM, seria melhor passar a 

gestão, que seria mais profissional, para essa instituição. 

– O que nós vamos ver – continuou vovô – pode ser resumido assim: 

A ACM Cruzeiro do Sul atua, levando oportunidades para crianças, jovens 

e suas famílias. Oferece educação infantil, centro da juventude com turno 

inverso à escola para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos em situação 

de vulnerabilidade, além de projetos de capacitação para jovens e adultos, 

grupo da terceira idade e orientação psicossocial às famílias.

– Tudo isto, Vô?

– E tem mais, meus netos.

– O projeto Vila Cruzeiro procura garantir que todos, sem distinção, 

tenham as oportunidades necessárias para desenvolver seus potenciais e, 

com isso, mudar suas realidades e perspectivas. 

– Assim como foi com o Paulinho do início da história, que acabou 

sendo formado um técnico em Contabilidade, não é?
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– Isto mesmo! 

E prosseguiu o vovô:

– A partir dessa transformação, ter esse grande e belo universo 

um futuro, o melhor possível, e essas pessoas passam a ser agentes de 

mudança também em suas famílias e comunidades.

– Ah, Vô. Me lembro daquela história do Dia das Mães quando o médico, 

inspirado no que viu, parecido com o que tu está falando, viu que o caminho 

certo era ensinar às mães higiene das crianças. Agora a Vila Cruzeiro faz isto, 

mas de uma forma que o mister americano não poderia imaginar!

– Mas de alguma forma vislumbrou. 

Arrematou o Vovô. E continuou:

– As atividades são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar 

composta por profissionais das áreas de esportes, nutrição, pedagogia, 

psicologia e serviço social, entre outras, em uma das regiões de maior 

exclusão social de Porto Alegre.

– E de aonde vem dinheiro para tudo isto, Vovô.

– Ah, se lembram daquele diretor da ACM lá no passado convencendo 

seus colegas sobre unidade de negócios? Pois é, vem de lá e de instituições 

internacionais que concedem auxílios e da boa gestão administrativa tanto 

da ACM quanto do Conselho do Cemitério, que faz os recursos vindos 

serem criteriosamente aplicados.

– E agora Vô, aonde vamos?

– A história é muito comprida e vou contar noutra oportunidade, 

mas vou dar fração importante dela. Com a operação da participação 

na montagem do Cemitério, o empreendedor contratualmente teve 

de construir num novo estádio para o Esporte Clube Cruzeiro, e doar 

no mesmo local uma área para a ACM. O trato foi cumprido. Mas face 

à expansão demográfica da cidade e o empobrecimento e migração de 

famílias do interior do Estado formou-se um aglomerado que, como disse, 

não vou me expandir muito, mas que passou a ter carências e dentre estas, 

saúde. Foi então instalado um posto médico de assistência gratuita gerida 

pelo projeto social da ACM. É descrito assim na internet da ACM:

“A ACM Morro Santana atua, desde 1989, no atendimento a crianças e 

jovens em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de torná-los 

agentes na transformação da própria comunidade. O público é atendido 
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no turno inverso ao da escola, através de atividades esportivas, artísticas, 

recreativas, pedagógicas e informática, além de atividades de educação 

ambiental e o serviço social com atendimento individual e familiar.

“Procura garantir que todos, sem distinção, tenham as oportunidades 

necessárias para desenvolver seus potenciais e, com isso, mudar suas 

realidades e perspectivas. A partir dessa transformação, um futuro melhor 

é possível, e essas pessoas passam a ser agentes da mudança também em 

suas famílias e comunidades.

“As atividades são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar 

composta por profissionais das áreas de esportes, nutrição, pedagogia, 

psicologia e serviço social, entre outras, em uma região de alta exclusão 

social”.

– Aí Vô, o mesmo que na Vila Cruzeiro!

– Vamos aonde, agora? – Indagou outro neto.

– Em outro magnifico projeto. A Restinga Olímpica.

Aqui nós temos outra ligação histórica.

Vou contar assim: 

– Nos anos 1960, Porto Alegre, ao mesmo tempo em que mostrava 

um rápido processo de urbanização, através da abertura de avenidas e 

construção de prédios modernos, tinha graves problemas de infraestrutura 

na área habitacional. Para reorganizar o espaço, foi criado o DEMHAB 

– Departamento Municipal de Habitação, em 1965, cuja prioridade 

era buscar alternativas para regiões alagadiças da cidade, de grande 

insalubridade para as populações ali residentes. Assim, moradores das 

Vilas Theodora, Marítimos, Ilhota e Santa Luzia foram removidos, a partir 

de 1966, para a Vila Restinga, com o surgimento de um novo projeto na 

mesma área, separado por uma avenida ainda não pavimentada. Mas em 

função da inexistência de infraestrutura – esgotos a céu aberto, falta de 

calçamento, moradias precárias –, o que se verificou foi a reprodução de 

um espaço velho em um novo lugar: falta de condições mínimas, bem 

como ocupação de áreas de risco junto à encosta do morro São Pedro.

– Simultâneo a este contexto – continuou o avô –, foi elaborado, em 

1969, um grande projeto habitacional, iniciado em 1970 e concluído na 

sua primeira etapa em 1971, chamado Nova Restinga, na época o maior 

projeto habitacional do Brasil. A cidade passava por um grande processo 
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de urbanização, incluindo aí o “Projeto Renascença”, que criou grandes 

modificações nos bairros Menino Deus e Cidade Baixa com aterros,  

abertura de avenidas, como o fim da Arlindo e o surgimento da 

Érico Veríssimo, a criação de espaços culturais, como o Ginásio 

Tesourinha e seus anexos culturais. Paralelo às casas, havia o projeto de 

implantação do Distrito Industrial da Restinga, que acolheria indústrias e, 

consequentemente, criaria um espaço de absorção da grande mão-de-

obra que para ali se mudava. Entretanto, o projeto nunca saiu totalmente 

do papel: em parte se garantiu moradia a trabalhadores de diferentes áreas 

da cidade, inscritos no DEMHAB, e com renda de no mínimo cinco salários 

mínimos, mas as indústrias não se instalaram por ali.

– Pois bem – continuou o vovô – a ACM-RS criou em 2001 uma 

unidade para auxiliar na transformação da comunidade: a ACM Vila 

Restinga Olímpica, que busca a inserção social por meio do esporte. Atende 

as crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no turno inverso ao 

da escola, com a realização de atividades recreativas, desenvolvimento 

cognitivo e motor, para integrar os que frequentam a instituição, aproximar 

a comunidade e estreitar os laços com as famílias.

– Como na Vila Cruzeiro, na Vila das Laranjeiras, buscou a partir dessa 

transformação, um futuro o melhor possível, e essas pessoas passam a 

ser agentes da mudança também em suas famílias e comunidades. As 

atividades são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar composta 

por profissionais das áreas de esportes, nutrição, pedagogia, psicologia e 

serviço social, entre outras, em uma das regiões de maior exclusão social 

de Porto Alegre.

– O que mais, Vô?

– Tudo aqui é um resumo. 

– Vô, nessa longa história, tu não esqueceu alguma coisa? 

 – Sim, esqueci um universo de dificuldades e conquistas em 120 anos. 

Minha memória trouxe apenas algumas, mas, sem dúvida, determinantes 

de um momento e pilares sólidos de uma ACM do futuro, que é o presente 

hoje. Por exemplo, quem viu a dificuldade que foi conseguir dinheiro e 

depois erguer um ginásio de madeira com lampadinhas de 60 watts? Mas 

depois estava presente quando o ginásio de madeira foi derrubado e em 

seu lugar apareceu um magnífico, com estrutura metálica e iluminação 
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adequada a qualquer esporte noturno. E a escola? Formando ano após 

ano técnicos em contabilidade que, muitos, seguiram para cursos 

universitários de economia, atuarial, direito e outros ramos das ciências? 

Como esquecer a dificuldade do senhor Sadi em gerenciar uma escola 

com professores pagos e voluntários, alunos pobres que não podiam 

pagar com regularidade a mensalidade? Como esquecer os secretários-

gerais15? Foram tantos e cada um, em períodos relativamente longos, que 

implementaram novos projetos.

– E a piscina, Vô? 

– A piscina foi uma grande coisa. Eu havia visto, encantado, anos 

antes, a piscina coberta e térmica, para ser usada mesmo nos dias frios, 

da ACM de São Paulo. Quando começaram a aparecer as poderosas vigas 

que iriam sustentar uma piscina semiolímpica, 25 metros de comprimento 

por 21 metros de largura, fiquei embasbacado. Aos poucos ela foi sendo 

construída e uma pequena e bela lagoa azul servia de espaço para 

nadadores e para aprendizes. As criancinhas também. Não era coberta, 

mas era extremamente bela.

– Mas eu disse que tinha uma história para contar. Pois vou ter de ir 

bem no passado até atingir os pais de vocês. Outra coisa: de tempo em 

tempo lembro a vocês que a história aqui é atemporal, não tem cronologia. 

Pois a história começa com um tempo, o tempo do Paulinho, da Ilhota, 

quando os guris aprendiam a nadar no arroio que passava contornando 

um mato de eucaliptos e sobre o qual, próximo à casa dele, havia um 

pontilhão. No verão, nadavam o trecho que ia da ponte até mais ou menos 

onde fica a Ponte da Azenha, ainda agora naquele local. Nadavam bem 

os guris. Havia até a história de um local que chamavam de perau, a parte 

mais funda do riacho, onde a crônica da zona narrava que havia tido 

mortes por afogamento ali. Mas houve obra de correção dos banhados e 

charcos daquela região, uma política de saneamento da cidade, e o arroio 

morreu, por que cortaram sua sequência com a obra do Arroio Dilúvio. 

No mesmo período, os operários que trabalhavam nas obras do Arroio 

Dilúvio e da Avenida Ipiranga, na maioria vindos do interior, construíram 

seus casebres em meio ao mato de eucaliptos, e o arroio, agora morto, se 

transformou em uma cloaca. Acabou-se sua possibilidade de uso como 

15 Os nomes a seguir homenageiam a todos os que estiveram nesse cargo e, a seu tempo, e a seu modo, conseguiram 
conduzir a nau acemista até onde ela se encontra hoje: Frank M. Long, primeiro secretário-geral, Ernesto Opplinger, 
Edgar Guimarães Machado e o atual José Ricardo Caporal.
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local de natação. A geração dos que nasceram nesse período, moradores 

daquela área, perderam o rio para aprender a nadar e os que eram negros 

e pobres não tinham acesso aos clubes da cidade que tinham piscinas. Aí 

surgiu a geração dos pais de vocês, eles não sabiam nadar, mas que, com 

a piscina da ACM, empolgaram-se e viram, assustados, vocês, ainda de 

fraldas, serem postos naquele lago azul imenso, onde ensinaram vocês 

a nadar. E eles também. Este é o exemplo de uma família, mas, como 

sempre, era uma imensa porta aberta democrática que a ACM escancarava 

com o seu lago azul, que adiante foi coberto e era térmico, como aquela 

piscina de São Paulo.

– A ACM tem Canela, com o Rincão do Coelho, para acampamentos... 

com trilhas no meio do mato, arborismo, tirolesa, cancha de futebol e o 

acampamento em si com suas cabanas...

Interrompeu-se o avô:

– ... aqui nós temos outro registro do ente ACM e seus integrantes. O 

senhor João Kessler Coelho de Souza possuía uma grande porção de terras 

nos terrenos ásperos do município de Canela. No mundo acemista, uma 

área ideal para um acampamento. Pois ele não hesitou em doar uma bela 

porção desse terreno, um bosque, com árvores diversas, para que a ACM, 

como suas congêneres do mundo, tivesse sua área de acampamento.

Falou um dos netos:

– Assim, Vô, parece que a ACM deixou de ser a bem-intencionada 

congregação de jovens cristãos da “rua do pecado” – Jesus perdoou Maria 

Madalena e a integrou – e virou a ACM de todo o Estado do Rio Grande do 

Sul. Que lindo hein, Vô!?

Retomou o avô:

– Mas falta um pedaço importante, crianças, falta no Extremo Sul do 

Estado, fronteira com o Uruguai, a chamada “ACM da Fronteira”. Fica no 

município de Santana do Livramento e abriga jovens tanto daquela parte 

do Brasil, como da cidade vizinha uruguaia de Rivera, em uma comunhão 

internacional dos triângulos ACM – Associação Cristã de Moços, com ACJ 

– Asociación Cristiana de Jóvenes.

– Que mais, Vô?

– Tem um conjunto de histórias interessantes em movimento, aqui 

e lá fora. ACM daqui participa de todos os órgãos de representação 
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internacional do YMCA, com sede na Europa, em Genebra. Tem 

representação no organismo que representa as ACMs da América do Sul e 

do Caribe e na Federação das ACMs do Brasil.

– Esta teia de relacionamentos, onde a participação de nossa entidade 

é assinalada pela presença de membros daqui em altos postos diretivos, 

levou a outro tipo de ligação, por exemplo, diretamente com ACMs de 

diversos países ou regiões. 

– Nos últimos anos temos tido laços importantes com o YMCA 

de Houston, no estado do Texas, Estados Unidos. Novos jovens líderes 

acemistas daqui já estiveram em um programa de intercâmbio cultural, 

via estada em acampamentos de férias ou em diversas casas de famílias 

acemistas que acolhem os jovens por períodos que vão a três meses. 

Este YMCA de Houston, além de colaborar financeiramente com 

nossos programas nas Vilas Cruzeiro, Laranjeiras e Restingas, doou um 

moderníssimo parque de equipamentos de fitness, raramente encontrado 

no Brasil, tal sua modernidade. Especificamente, no ano de 2020, doou 

a soma de dez mil dólares para esses projetos sociais. Está seguro que 

o futuro não será diferente, pois o YMCA de Houston pretende manter 

e estreitar, com a vinda de jovens americanos para aqui, e continuar 

progressivamente aumentando o número dos que vão para Houston. A 

pandemia de 2020 interrompeu este ciclo de troca de experiências dos 

jovens, mas será retomado tão pronto as coisas voltem ao seu normal. E 

nesse normal, haverá a conclusão de outros programas conjuntos com 

YMCAs distantes como Europa e Ásia.

– Que bela história, Vovô. Nós vimos, juntos, os três, que alguns 

trechos da história que contaste se apoiam em parte num belo livreto, 

com uma capa que mostra duas fachadas da ACM nas ruas Pantaleão 

Teles e Washington Luiz, que são a mesma. Um primor, Vô, o antigo e o 

novo! Era um álbum do Centenário 1901- 2001. 

– São exatas cento e dez páginas, que beleza! 

Falou outro neto que se seguiu ainda pelo terceiro. Mas antes, vovô 

quis explicar:

– Como no início desta história, neto, aqui, é genérico, menino 

ou menina; é mais ou menos como homo sapiens, vocês sabem, é a 

52



          ESTA MARAVILHOSA ACM - JOSÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA

transformação após milênios do primata em ser inteligente. E é claro que, 

até por que são maioria hoje, a referência é aos dois gêneros. Maioria aqui 

também, duas netas e um neto! E sorriu ainda outra vez, marotamente.

Assim, retomando, deu a palavra a outro neto:

– Vô me explica uma coisa: O álbum do Centenário, 2001, esse 

belo álbum que tu usou em parte para a história que está contando, tem 

centenas de fotos antigas e novas. Destaca-se, como é bom e natural, o 

material sobre esportes, pois essa foi uma das razões de criação de nossa 

ACM. Mas tem também fotos de atividades diversas, ensino, material sobre 

as obras sociais que, como outras obras da ACM, foram e são custeadas 

pelo Cemitério João XXIII — “o Pote de Ouro16”–, que só merece uma 

pequena foto de seu interior, bem ao fim das ilustrações.

O avô, então, contemporizou:

– Isto é verdade, sempre houve um sentimento oculto em muitos 

membros diretores da ACM de dificuldade na aceitação de que a entidade 

é proprietária de um cemitério – em verdade, dois – e isto se apresenta na 

não exploração devida, comercial, daquele ente que dá, em grande parte, 

sustento a ACM e, mais do que isto, ao monumental conjunto de ação 

social que a entidade mantém. 

– Mas não tem outras fotos – novamente contemporizou o avô, um 

velho acemista – todavia, examinem nesta minha história a palavra que 

mais aparece: cemitério!

Assim é a vida. Gostaram da história. Contem, um dia, para meus 

bisnetos e eles para os que virão, pois, a ACM que agora faz 120 anos, vai 

além dos 200; não verei, mas tenho certeza!

– Mas Vô, não terminaram aqui nossas andanças. Agora nós três 

vamos te convidar para ir a um lugar e nós vamos te dar uma surpresa.

Já nas proximidades do Cemitério, pararam o carro do avô num 

lugar seguro, um campo aberto onde um dia um Papa polonês muito 

simpático, se disse gaúcho. Ali desceram, buscaram um espaço e abriram 

o porta-malas do carro. Retiraram uma pequena tela de computador e 

uma máquina esquisita.

– É um drone, Vovô. Trouxemos uma cadeirinha de praia. Senta aí.

A máquina levantou voo e o casario do bairro começou a aparecer 

16 Na mitologia irlandesa existe o Golden Pot, o Pote de Ouro, que se encontra no fim do Arco-íris; se encontrá-lo, 
ele atenderá seus desejos.
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brilhante na tela. Como um artefato voador foi se afastando, mostrou em 

seguida a nova fachada do João XXIII e, abismado, o avô perguntou:

– Que é aquilo sobre o Cemitério, um telhado novo? Como brilha!

Ficou, então, sabendo que o Cemitério, pioneiramente, se cobria 

com uma usina fotovoltaica que iria gerar a eletricidade necessária para 

toda a Instituição. E vovô não resistiu:

— E tudo começou no desafio de um jovem acemista! A Associação 

Cristã de Moços, a ACM e seus jovens!

FIM
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DEPOIMENTOS SOBRE O LIVRO

Daniela Colussi, presidente da ACM-RS

José Luiz. Parabéns pelo conto sobre os 120 anos da ACM-RS. Muito 

bem redigido de forma objetiva que retratou a história de forma leve. Muito 

criativo em colocar o avô sendo o interlocutor da história da qual ele e sua 

família fazem muita parte. Parabéns mais uma vez. Um abraço

Maria Inês Schultz

Li seu livro. Emocionante do início ao fim. A parte que o senhor relata o 

primeiro Dia das Mães em Porto Alegre, eu chorei... chorei. É muito bonito. 

É um livro que as pessoas que querem continuar ajudando a ACM têm que 

ler. Principalmente para os novos que estão chegando, é uma aula. Eu não 

vivenciei aquele tempo, entrei na ACM em 1986, então alguma coisa anterior 

a isto eu sei vagamente. E seu livro é fantástico, fantástico. Por exemplo: 

Alceu Collares!, eu desconhecia que ele havia sido acemista. Não sabia 

deste detalhe. Até estou com uma ideia: Na semana que é da “Consciência 

Negra”, em novembro, deveríamos fazer alguma coisa em homenagem a 

Alceu Collares. A gente deve homenagear as pessoas enquanto estão vivas. 

Não adianta, depois da morte, botar nome de ruas ou praças. Eu vou propor 

à Comissão uma homenagem; ele já tem mais de noventa anos.

Nelson Magdalena

Prezado companheiro Zé. Me emocionei durante a leitura de “Esta 

Maravilhosa ACM”. A narrativa do vovô para seus netos me faz lembrar 

saudosamente de minha avó contando sua trajetória trabalhosa familiar 

em Caxias.

Tua narrativa histórica da nossa ACM leva a uma leitura concentrada 

em absorver seu conteúdo e que, além de emocionante, evidencia a 

importância da associação na nossa cidade e também no Estado.
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Tenho certeza que profissionais e voluntários, ao lerem este belo 

conto, se sentirão orgulhosos de terem participado, de alguma forma, do 

desenvolvimento e da grandiosidade atingida hoje pela ACM-RS.

Particularmente me emocionei (chegando às lágrimas) ao relembrar 

projetos em tive participação mais direta como os da Cruzeiro, Fronteira, 

Morro Santana e Canela.

Acredito que todos nós, profissionais e voluntários, ao lerem teu 

conto, se sentirão participativos e orgulhosos desta caminhada e dos 

resultados grandiosos por todos alcançados.

Obrigado Zé por me proporcionar estes momentos de emoção, 

recordação, como também de reencontro com a história da nossa ACM.

Giulia da Costa Reinbrecht

Ler o conto “Esta Maravilhosa ACM” foi uma viagem no tempo em 

todos seus aspectos. De início o breve jogral entre os netos e o avô que 

acaba por ser o responsável por trazer as incríveis histórias da nossa 

instituição. Essas que remontam a minha infância, com meus primos ao 

lado, sempre ouvi as histórias da ACM assim como de outras aventuras de 

meu avô. São histórias que remontam um tempo que não estava viva para 

presenciar mas fazem parte da essência que carregamos no peito sendo 

acemistas, são motivo de orgulho e admiração. 

São essas narrativas que mantém viva a alma que nutre a ACM como 

conhecemos, feita por pessoas, para pessoas. Elas nos lembram o motivo 

de estarmos aqui e fazermos com amor nossos papéis dentro da ACM. 

Agradeço ao meu avô pelo incrível livro, por deixar registrado e 

compartilhar as histórias que desde criança venho ouvindo com apreço.
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