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Parte dos Cremasco vieram do Norte da Itália e aportaram no Brasil entre o final da década de 6 

1880 e o início da década de 1890. Chegaram na esperança do café, porém encontraram o 7 

trabalho árduo; mão de obra a troco de sobrevivência. De Antônio, um dos Cremasco, veio 8 

Agostinho; de Agostinho, Morillo, meu pai. Ambos nasceram em Sousas, distrito de 9 

Campinas, e chegaram ao Norte do Paraná na década de 1940. Morillo era um menino astuto, 10 

interessado em Matemática e Poesia (olha aí!), e ainda jovem retornou para Campinas e, por 11 

uns tempos, viveu com a irmã, Ires, para estudar. A vida fez com que ele retornasse à casa dos 12 

pais, em um sítio próximo à Sertaneja, no Paraná. Em Sertaneja, no início da década de 1950, 13 

conheceu Maria, filha do farmacêutico e tocador de banjo Tavico e da professora Santina. De 14 

Maria e Morillo, Marco. Segundo a minha mãe o meu nome foi devido ao meu pai ter sido 15 

apaixonado por História, disto a homenagem ao imperador e filósofo estoico, Marco Aurélio. 16 

E Marco Aurélio, o pé-vermelho, chegou a Campinas, em 1986, para lecionar na Engenharia 17 

Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sendo acolhido por Orlando e 18 

Teresinha, ela filha de Ires, a que recebera Morillo em tempos idos. A História, a seu modo, 19 

repetira-se, contradizendo o rio de Heráclito. Perdi o meu pai muito cedo. Após dezoito anos 20 

de sua passagem, eu ancorara em sua terra natal, para que pudesse construir uma carreira, 21 

invertendo em 180º a rota de Agostinho Cremasco e assim buscar uma hidrografia de 22 

existência. Nos vinte e nove anos que estou na Faculdade de Engenharia Química 23 

(FEQ)/Unicamp passei por todos os níveis da carreira acadêmica e vi de quase tudo, um 24 

pouco; e não só na FEQ/Unicamp, mas em boa parte das universidades que conheci. Durante 25 



o percurso nessa carreira, espera-se que a pessoa exerça cargos administrativos, lecione 1 

diversas disciplinas, oriente alunos, participe de congressos, componha bancas de avaliações, 2 

profira palestras, desenvolva projetos, faça consultoria, escreva artigos e relatórios, publique 3 

livros e, em algumas áreas, solicite patentes. Em suma, o indivíduo deve demonstrar atuação e 4 

contribuição plena nos três pilares clássicos que caracterizam uma Instituição de Ensino 5 

Superior (IES): ensino, pesquisa e extensão. Desses pilares, o ensino é posto, muitas vezes, 6 

em segundo plano. Ao me deparar com esses quase trinta anos na FEQ/Unicamp, sento-me à 7 

margem do rio de Heráclito, que se modifica constantemente, e sinto que os peixes lá estão e 8 

a necessidade de pescar continua. Queremos quais peixes e usamos quais instrumentos nessa 9 

pescaria? Os livros, os artigos, as patentes, os projetos, enfim, os números? Uma coisa é certa: 10 

não existe um rio de Heráclito, mas vários e um desses é a FEQ/Unicamp que, em 2015, 11 

completa 40 anos. Nesse tempo, busco crer que o objetivo central de uma Instituição de 12 

Ensino, além de preparar o profissional a ser capaz tecnicamente, deve estar comprometido 13 

com a formação do cidadão responsável e, quiçá, esta é a maior Missão de quem abraça a 14 

carreira acadêmica em uma IES. Ao fazer uma breve reflexão sobre tal Missão, vem-me a 15 

palavra "aluno", a qual remete a alumni, o "sem luz". Não consigo conceber um ser humano 16 

que não tenha luz própria. Acredito que o brilho presente naquele que se envereda na 17 

docência deve ser feito guia na proa do barco de quem navega os rios da vida. O rio da 18 

existência privou-me conviver por mais tempo com Agostinho e Morillo, entretanto, do que 19 

me disseram, pai e filho tinham algo em comum: eram sonhadores.  20 


