
Mala de papelão

Antônio Costa Neves

Editora Penalux
Guaratinguetá, SP



  

EDITORA PENALUX

Rua Marechal Floriano,  39 –  Centro
Guaratinguetá, SP | CEP: 12500-260

penalux@editorapenalux.com.br
www.editorapenalux.com.br

EDIÇÃO 
França & Gorj

REVISÃO
Antonio Costa Neves

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Aparecida Vergueiro

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Antonio Carlos de Oliveira

FINALIZAÇÃO
Ricardo A. O. Paixão 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

   
N518M                   NEVES, ANTONIO COSTA. -

MALA DE PAPELÃO / KISSYAN CASTRO. -
GUARATINGUETÁ, SP: PENALUX, 2019.
       
182 P. : 21 CM.

ISBN 978-85-5833-528-7

1. CRÔNICAS I. TÍTULO 

  CDD.: 869.8

     
Índices para catálogo sistemático:

1. Literatura brasileira

Todos os direitos reservados.
A reprodução de qualquer parte desta obra só é permitida 

mediante autorização expressa do autor e da Editora Penalux.



11

Mala de papelão (primeira parte)

Recentemente, numa reunião social na residência de um dos 
irmãos, revejo alguns amigos e conheço outros tantos. Há mais 
de 50 anos, o dia 3.11.1964 caiu numa segunda feira e, naquele 
dia, eu assumiria funções no Banco do Brasil, em São Caetano 
do Sul - SP. Na véspera, em 2.11.1964, num domingo triste 
e chuvoso de Finados, chegava em São Caetano do Sul, sem 
conhecer ninguém e sem destino de pernoite. Um amigo de 
infância e conterrâneo de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, 
também assumiria, na mesma agência, nos próximos dias. Es-
taria, então, acompanhado de um “velho” amigo. Era o Mário 
Fernando Maia Braga que, tristemente, nos deixou há pouco 
tempo. Passamos a infância no mesmo bairro, morando a ape-
nas um quarteirão um do outro. Frequentamos a mesma igreja 
de Nossa Senhora das Graças, onde participávamos da Cruzada 
Eucarística e onde fizemos a Primeira Comunhão. Até a idade 
de 20 anos convivemos na nossa cidade natal. Foi quando fo-
mos aprovados no concurso do Banco do Brasil. Éramos quatro 
jovens considerados felizardos que, com certeza, seriam indica-
dos para tomar posse em outra cidade. Quis o destino que, em 
companhia do Maia, fôssemos nomeados para a mesma agência 

1964
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e morando numa mesma “república”. Assumimos na mesma se-
mana, mas em dias diferentes. O contato social mais recente e 
amplo ocorrera em reunião natalina, há cerca de 2 anos, na re-
sidência de outro amigo, quando “colori” a foto com gorrinhos 
vermelhos, presenteados a todos.

Aposentados do Banco do Brasil, Espaço Alexandre Dumas, Guaratinguetá – SP, 17/11/2015. 
Dentre os amigos, o Maia é o primeiro de pé à direita, ao meu lado.

Nesta foto, Maia está do meu lado, como estivemos ao lon-
go de quase 70 anos de amizade. Inteligente e desprendido, era 
muito criterioso em suas ações. Desde jovem, possuía um pe-
queno livro onde anotava suas despesas diárias. Um desses itens 
era o “Diversos”. Um dia, perguntei-lhe o que signifi cava aque-
le item. Decifrou-me a anotação, esclarecendo que se referia a 
um presente para a namorada. E essa namorada, pouco tempo 
depois, tornar-se-ia sua esposa. Saudade de um “velho” amigo 
que nos deixou recentemente...! Nos últimos anos, já de retorno 
para a terra natal, Maia me localizava mensalmente, lembrando-
me da tradicional reunião dos aposentados.

Bem; retomando os ciclos da vida, fomos nomeados para 
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assumir na cidade de São Caetano do Sul. Para lá, eu levaria 
uma grande mala de papelão e ainda um bolo com que iria agra-
ciar o meu futuro gerente. A cidade natal ficava então para trás, 
num começo de vida longe dos pais, irmãos, parentes e amigos. 
O bolo tinha sido ideia de um casal amigo que, por sinal, era 
parente do primeiro gestor da agência onde iria me apresentar. 
Sob chuva, arrastando a mala de papelão e carregando a precio-
sa guloseima com muito cuidado, não estava conseguindo uma 
vaga em nenhuma das “repúblicas” em que aportava.

Foi quando uma viatura policial se aproximou e, sob um 
misto de susto e surpresa, reconheci um dos policiais. Era o 
João, do Alto das Almas, bairro em que fomos criados. Fraternal 
e amistoso, o amigo João me acolheu em seu modesto aparta-
mento na Rua Manoel Coelho, no centro da cidade. Jamais es-
perava encontrar algum amigo na nova cidade mas, como dizia 
minha mãe, Dona Alcy, “as coisas para você sempre dão certo na 
última hora...”. Verão, no decorrer dos contos, que um “anjo” 
sempre pareceu me acompanhar. E, ao bolo que levava de pre-
sente, fui recompensado com uma chuva que lavava o corpo e 
a alma. Era como se fosse um prenúncio de boas-vindas pela 
recepção do amigo João, às vésperas da nova jornada que se me 
apresentava. A água, vinda dos céus, era a bênção que ELE esta-
va dando, sinalizando boa sorte para o início de uma nova vida 
em terras estranhas.

No dia seguinte, após tomar posse e conhecer novos colegas, 
alguns deles ainda em situação semelhante à minha, fui morar 
em uma pensão em Santo André. Trabalhando portanto em São 
Caetano do Sul, em várias oportunidades via o João e batíamos 
bons papos, rememorando o bairro natal e a vizinhança de nos-
sas antigas moradias e do campinho de futebol onde curtíamos 
saudáveis “peladas”.

Um dos amigos que eu revira na reunião acima citada, era 
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um primo do João, também morador do mesmo pedaço onde 
passamos a infância e adolescência. Deu-me a notícia de que o 
João falecera há poucos meses. Comentou que, recentemente, 
ele perguntara por mim pois, há algum tempo, não nos víamos. 
O João, que nascera no bairro do Alto das Almas, agora era uma 
alma do Alto das Almas e, portanto, tendo nascido perto do céu, 
agora morava na casa Dele.

A mala de papelão que começava a conhecer o mundo por 
São Caetano do Sul em 2.11.1964, onde iniciaria a carreira no 
Banco do Brasil, agora iria conhecer Santo André. Sedimentou-
se o tratamento por “Neves” entre os novos colegas, e não mais 
“Tó”, Roberto ou Antônio Roberto, como na infância e entre os 
familiares.

Na pensão em Santo André, éramos três pessoas ocupando 
um dos quartos, sendo dois comerciários e eu.

Meus sonhos: o primeiro deles já se iniciava como o de ser 
funcionário do Banco do Brasil; o segundo era o de tornar-me 
engenheiro do mesmo banco; os demais já os tinha na cabeça, 
mas preferia aguardar, esperançoso, os anos vindouros.
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Mala de papelão (segunda parte)

O primeiro passo era fazer um cursinho preparatório para 
engenharia; mas só era possível em São Paulo. Iniciava-se o ano 
de 1965. O cursinho escolhido, por sua localização na Avenida 
Senador Queirós, facilitava os deslocamentos. O horário teria 
que ser o noturno, pois trabalhava o dia inteiro. Encarei. Saía às 
18 horas do trabalho, jogava a gravata numa gaveta e, correndo, 
tinha que pegar o subúrbio às 18h12. Se o perdesse, o das 18h25 
não permitiria que se chegasse às 19 horas para a primeira aula 
da noite. Era uma correria!

O cursinho era caro e eu era um bancário iniciante. Como 
durante a adolescência em Guaratinguetá já houvera, durante 
vários anos, lecionado particularmente algumas disciplinas, co-
loquei uma plaquinha (de papelão, logicamente) na porta da 
pensão, com os dizeres: ”Leciona-se: Matemática Comercial, 
Contabilidade Bancária, Contabilidade Comercial” que eram, 
entre outros, assuntos exigidos para o próximo concurso do 
Banco do Brasil. Certo  dia, atendi um rapaz interessado nas au-
las mas que, piedosamente, lamentava-se por não ter condições 
de pagar. Enternecido, disse-lhe que “pagasse quanto quisesse e 
quando pudesse...”.

1965
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Preparei a “sala de aula” para o meu primeiro aluno. As ca-
deiras do professor e do aluno eram a cama turca (aquelas sem 
cabeceira, com colchonete e baixinhas); empilhei duas colunas 
de tijolos de barro onde se apoiava a “mala de papelão” que faria 
as vezes da mesa do professor e do aluno.

Muitas aulas lhe foram ministradas!
Isso foi em 1965, trabalhando no Banco do Brasil, frequen-

tando o cursinho e dando aulas nos finais de semana.
As aulas do cursinho terminavam por volta das 23 horas. 

A volta para casa era perigosa. Dois colegas do banco também 
faziam o cursinho, ambos lotados na agência, em Santo André. 
Ao sair das aulas tínhamos que atravessar uma boa parte da área 
do Mercadão Municipal da Rua da Cantareira, onde ficavam 
os caminhões que descarregavam mercadorias. Era um trajeto 
temeroso e preocupante entre os veículos, até atingir-se o pon-
to do ônibus intermunicipal que nos levaria de volta para San-
to André. Posteriormente, mudei-me para São Caetano do Sul 
quando passei a residir numa república em cima do prédio da 
agência onde trabalhava. Certa feita, ao sairmos do cursinho e 
adentrarmos um corredor entre caminhões (isso por volta das 
vinte e três horas, como já disse), a caminho do ponto do cole-
tivo, vimo-nos encurralados por dois elementos armados com 
faca. A Divina Providência nos iluminou e, subindo na carro-
ceria de um dos caminhões, fomos pulando de carroceria em 
carroceria até escaparmos da perigosa situação.

O dinheiro era curto...; no retorno, por volta da 0h30, é que 
íamos nos alimentar. Eu ficava em São Caetano e os outros dois 
seguiam para Santo André onde ainda residiam. As “refeições” 
eram frutas e bolachas compradas na feira e guardadas numa 
caixa de “papelão”. A cozinha da “república” onde morávamos 
já abrigava um outro colega natural de Franca, mestre no violino 
e no violão, que alegrava o ambiente em muitas oportunidades. 
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Quando chegava do cursinho, o lanche era feito com o maior 
silêncio possível para não acordá-lo. E, apenas depois de me ali-
mentar, por volta da uma hora da manhã, é que ia estudar!!!

Na iminência dos vestibulares precisava de férias para pres-
tá-los, mesmo porque, na época, os mesmos ainda não eram 
unificados. Era um verdadeiro frenesi de deslocamentos de ci-
dades e de locais. Procurei o subgerente para tirar as férias a que 
já tinha direito.

Tinha conhecimento de que havia casos de funcionários que 
trabalhavam à noite em algumas agências que dispunham tam-
bém do horário noturno, e isto me dava mais algum alento. 
Mas, o período dos vestibulares se avizinhava e as férias ainda 
não tinham sido autorizadas. Extremamente preocupado com 
tais incertezas, uma noite, ao retornar do cursinho e já de ma-
drugada, reuni as garrafas de vidro (vazias, claro... risos) que 
ficavam na área de serviço da “república” e, enfileirando-as, dei 
uma sova de cabo de vassoura em todas, reduzindo-as a cacos!!!

Os meus nove companheiros de república, ainda assustados 
com o ataque de ira da madrugada, levaram o ocorrido ao co-
nhecimento da Administração do banco, logo pela manhã. De-
ram minhas férias!!!

Passei no vestibular de engenharia ao final do ano de 1965!
Eram essas as opções: FEI (em São Bernardo do Campo, 

não dispunha ainda da engenharia civil, meu sonho); MAUÁ 
(em São Caetano do Sul, onde trabalhava e morava, também 
não contava com engenharia civil, mas com a tentação de lá 
frequentar, por ter sido bem colocado e ter merecido uma bolsa 
de estudos integral, da Prefeitura); e MACKENZIE (em São 
Paulo, que tinha a modalidade civil, mas que era paga).
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