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HOMENAGEM ÀS FILHAS DE D. ÁUREA NEVES RODRIGUES, EM PROL À 

VIDA DE DEDICAÇÃO MUSICAL NA CIDADE DE MONTE APRAZÍVEL. 

Maria Aparecida Rodrigues Pereira 

Adelaide de Lourdes Rodrigues Cuginotti 

Dalva Neves Rodrigues Ginack 

Maria de Lourdes Neves Rodrigues Cera 

 

Em 2018 o Conservatório Musical de Monte Aprazível completou 60 anos, sua 

origem foi a extensão da escola de música da D. Áurea Neves Rodrigues, em sua casa da rua Osvaldo 

Cruz, 544, onde morou com sua família desde 1945 e lecionava inicialmente violino e posteriormente 

piano, acordeão e violão.  

Em continuidade ao trabalho pioneiro da D. Áurea, em 1958 o Conservatório foi 

fundado pela professora de música Maria Aparecida Rodrigues Pereira, filha mais velha de D. Áurea. 

Inicialmente o conservatório funcionou na sede Pio XII, recém construída por 

iniciativa do padre Altamiro de Assis Rodrigues, que gentilmente cedeu as instalações para o 

funcionamento do conservatório, além das atividades recreativas e culturais da Igreja Matriz de 

Monte Aprazível. Foi subordinado inicialmente ao Serviço de Fiscalização Artística do Estado de São 

Paulo. Depois de subordinar-se a diversas secretarias estaduais, atualmente está subordinado à 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Atualmente está localizado na rua Osvaldo Cruz, 

718. O Conservatório Musical, além de apresentações no pequeno auditório de sua instalação atual, 

fez diversas audições musicais no Cine Vera Cruz, na Sede Pio XII e inclusive nesta câmara. 

Além da fundadora do conservatório, Maria Aparecida Rodrigues Pereira, são 

sócias da entidade as suas irmãs Adelaide de Lourdes Rodrigues Cuginotti, Dalva Neves Rodrigues 

Ginack e Maria de Lourdes Neves Rodrigues Cera. As professoras Maria de Lourdes Oliveira Pessoa 

de Barros, Dalva Pinatti, Delcir Magrini Teodózio e Vera Lúcia Ferreira também lecionaram no 

conservatório. A primeira inspetora do conservatório, Cecília Leandro Lobo, do Serviço de 

Fiscalização Artística, era filha de Marcello Tupynambá, pseudônimo do Engenheiro Fernando Lobo, 

notável compositor de Música Popular Brasileira, da primeira metade do século XX.  

Vânia Sanches Pajares, pianista e regente, estudou piano e violão clássico no 

conservatório. Atuou no Teatro Municipal de São Paulo, onde foi regente da superprodução May Fair 

Lady, e foi professora da UNICAMP. Em 2018 foi diretora musical e regente da superprodução A 

Pequena Sereia, da Disney. 

A musicista Áurea Neves Rodrigues plantou nesta terra fértil a semente da 

música, que vem produzindo sem cessar, como no gesto do semeador, talentosos e apaixonados 

musicistas. D. Áurea, em sua simplicidade, entusiasmo, dignidade e alegria ensinava música a 
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todos que desejassem, em qualquer lugar. Ela vivia e respirava Música. Suas filhas, que dela 

receberam as lições da Música e do bom viver, continuaram de modo exemplar sua missão de 

semeadora. Minha mãe, Maria de Lourdes, certa vez me disse “dos conteúdos musicais 

ministrados por minha mãe, está acima de tudo o legado pelo gosto pela música, pois o exemplo, 

o incentivo, o apoio e, sobretudo a paciência e perseverança, sempre foram atributos marcantes 

em minha mãe”, e isto é fato; o gosto musical não se restringem somente nas homenageadas, 

mas também em todos os filhos de D. Áurea, mostrando como a música é importante no crescer, 

desenvolve a mente humana, promove equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem 

estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio... que pena que não é 

atualmente disciplina obrigatória nas escolas brasileiras. 

O Conservatório Musical de Monte Aprazível pode ser considerado um 

patrimônio cultural da cidade pela sua permanência nestes 60 anos oferecendo novos rumos para 

formação musical de formandos em Habilitação Profissional de Técnico de Música: Canto; 

Habilitação Plena em Música: Piano; Habilitação Plena em Música: Violão;  Habilitação Plena 

em Música com Habilitação Afim em Instrumento – Flauta; Habilitação Plena em Música com 

Habilitação Afim em Instrumento – Acordeão; - Habilitação Plena em Música com Habilitação 

Afim em Instrumento – Violino. 

Grande parte dos alunos era formada de bolsistas do Conservatório com a 

finalidade de preparar músicos para atuarem em orquestras e cameratas, realizando um ato de 

solidariedade e promoção cultural. 

Um pouco sobre as homenageadas. 

Maria Aparecida Rodrigues Pereira nasceu em 17 de agosto de 1934 na cidade de 

Monte Aprazível, onde sempre residiu. Casada com José Antônio Pereira, tem duas filhas e 

quatro netos. É a mais velha dos oito filhos de Sr. Nestor e D. Áurea. Possui o Curso Normal na 

Escola Normal de Mirassol; Aperfeiçoamento do Curso Normal na Escola D. Pedro II em São 

José do Rio Preto; Pedagogia e Habilitação em Supervisão, Orientação, Administração e 

Docência na Faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível e UNAERP - Universidade de Ribeirão 

Preto; Estudos Sociais com Habilitação em História e Geografia na Faculdade Dom Bosco de 

Monte Aprazível; Mestrado em Educação e Linguagem na AVEC - Associação Vilhenense de 

Educação e Cultura; Curso de Violino no Conservatório Musical de São José do Rio Preto; 

Educação e Aperfeiçoamento em Violino no Instituto Musical de São Paulo; Especialização em 

Música Folclórica no Instituto Musical de São Paulo; Canto Orfeônico na PUC de Campinas. 

Vários cursos de atualização pedagógica promovido pela Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo e entidades afins.   Professora no ensino Fundamental e Médio da rede pública do 

Estado de São Paulo, Diretora de Escola e professora no Ensino Superior, tendo sido aprovada 
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em quatro Concursos Públicos no Estado de São Paulo. Diretora do Conservatório Musical de 

Monte Aprazível. Dirigiu a Orquestra Mirim desta cidade, o Coral Bom Jesus, a Camerata e o 

Grupo de Flautas Barrocas, participando, ainda, como primeiro Violino, da Orquestra Sinfônica 

de São José do Rio Preto por 40 anos. Lecionou em Guararapes, Engenheiro Balduíno, escolas 

rurais e em Monte Aprazível. Tem como obras de sua autoria "Folclore Brasileiro", "Leitura 

Musical ", "Caderno de exercícios de Teoria da Música"; "Livro de Exercícios de Fundamentos 

de Teoria da Música" e "O Folclore em Monte Aprazível "  

Adelaide de Lourdes Rodrigues Cuginotti nasceu em 18 de junho de 1938 na 

cidade de Monte Aprazível. Residiu na cidade natal e também em São José do Rio Preto. Casada 

com Fiovo Cuginotti, tem cinco filhos (dois homens e três mulheres) e nove netos. Possui o 

Curso Normal e Aperfeiçoamento do Curso Normal no Colégio Estadual e Escola Normal 

Capitão Porfírio de Alcântara Pimentel de Monte Aprazível; Pedagogia e Habilitações na 

Universidade de Mogi das Cruzes; Curso de Piano no Conservatório Musical de São José do Rio 

Preto; Curso de Harmônica no Conservatório Musical de Monte Aprazível. Aprovada em 

Concursos Públicos no Estado de São Paulo. Vários cursos de atualização pedagógica promovido 

pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e entidades afins. Lecionou em escola rural 

do distrito de Engenheiro Balduíno. Depois na escola primária de Monte Aprazível e escola 

Professora Zulmira da Silva Sales em São José do Rio Preto, entre outras. Lecionou piano e 

flauta no conservatório. Foi organista na Paróquia Senhor Bom Jesus – Igreja Matriz, integrante 

da Camerata e do Grupo Lírico de Monte Aprazível. 

 

Dalva Neves Rodrigues Ginack nasceu em 21 de dezembro de 1939 na cidade de 

Monte Aprazível, onde sempre residiu. Casada com Antônio Ginack, tem quatro filhos (uma 

mulher e três homens) e sete netos. Possui o Curso Normal e Aperfeiçoamento do Curso Normal 

no Colégio Estadual e Escola Normal Capitão Porfírio de Alcântara Pimentel de Monte 

Aprazível; Pedagogia e Habilitações na Faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível; Geografia 

na Faculdade de Andradina. Curso de Administração Escolar no Colégio Estadual e Escola 

Normal Capitão Porfírio de Alcântara Pimentel de Monte Aprazível; Educação Pré-primária na 

Faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível; Curso de Piano e Harmônica no Conservatório 

Musical de Monte Aprazível. Aprovada em Concursos Públicos no Estado de São Paulo 

inclusive para diretora de escola. Vários cursos de atualização pedagógica promovido pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e entidades afins. Lecionou em escola rural do 

distrito de Engenheiro Balduíno, Neves Paulista e em Monte Aprazível, no E.E. Capitão Porfírio 

de Alcântara Pimentel, Colégio e Faculdade Dom Bosco, entre outras. Lecionou piano no 

conservatório. Foi Organista na Paróquia Senhor Bom Jesus – Igreja Matriz. 
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Maria de Lourdes Neves Rodrigues Cera nasceu em 12 de abril de 1944 na 

cidade de Monte Aprazível, onde sempre residiu. Casada com Fermino Cera, tem três filhos 

(uma mulher e dois homens) e três netos. Possui o Curso Normal e Aperfeiçoamento do Curso 

Normal no Colégio Estadual e Escola Normal Capitão Porfírio de Alcântara Pimentel de Monte 

Aprazível; Pedagogia e Habilitações na Faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível; Estudos 

Sociais e Habilitações na Faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível; Curso de Piano no 

Conservatório Musical de Monte Aprazível; Curso de Harmônica (Acordeom) no Conservatório 

Musical de Monte Aprazível; Educação Artística na UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto; 

Educação Musical na UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto. Aprovada em Concursos 

Públicos no Estado de São Paulo. Vários cursos de atualização pedagógica promovido pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e entidades afins. Lecionou em Magda, General 

Salgado, Floreal, Neves Paulista, Poloni e Monte Aprazível, na Escola Municipal de Educação 

Básica Feliciano Sales Cunha e Escola Municipal de Ensino Fundamental Profa. Maria Neves 

Soubhia, entre outras. Lecionou piano, flauta, teclado, acordeom e viola no conservatório. Foi 

organista na Paróquia Senhor Bom Jesus – Igreja Matriz e Paróquia Nossa Senhora de Fátima 

por mais de 25 anos. Foi organizadora e integrante da Orquestra Mirim desta cidade, do Grupo 

de Flautas Barrocas, da Camerata nos instrumentos de teclado e viola clássica e no Grupo Lírico 

de Monte Aprazível como pianista. Integrante na Viola clássica da Orquestra Sinfônica de São 

José do Rio Preto. Integrante da Oficina de Prática de Orquestra promovido pela Prefeitura de 

Monte Aprazível nos instrumentos viola clássica e flauta doce. Tem como obras de sua autoria 

revisão de livros de estudos “Iniciação ao teclado”; “Iniciação ao Piano”; “Iniciação à Flauta 

doce”; “Estudo de Viola Clássica”; “Estudo de Acordeom”; “Teoria Musical”.  

Todas as irmãs, aqui hoje homenageadas, sempre conciliaram as Escolas primárias 

com a de Música no Conservatório Musical, e mesmo aposentadas no Estado continuaram a 

ensinar no Conservatório e participavam de várias atividades relacionadas a músicas na cidade, 

inclusive são inúmeros os matrimônios realizados ao som das músicas das irmãs. Mulheres 

admiráveis, generosas, corajosas, inteligentes, persistentes, trabalhadoras, humanas, alegres que 

enfrentam com serenidade e coragem apostólica as dificuldades, por maiores que sejam 

resolvendo-as, sem nenhuma palavra de queixa ou um gesto de orgulho! Que pela mãe que 

tiveram, confirma-se, assim, o velho provérbio: “Árvore boa não dá fruto mau!” 

 Esta homenagem às filhas de Dona Áurea (minha mãe e minhas tias) é um fato que a 

semente da perseverança, da bondade, dos bons ensinamentos perpetuaram, fizeram frutos. 

Infelizmente os filhos e filhas das homenageadas não têm a música como uma profissão, não irão 

continuar com o Conservatório Musical, mas quase todos tiveram ensinamentos musicais e 

levaram consigo momentos únicos desta vida de sentir a música na alma. Eu particularmente 

lembro-me de acordar aos sons de compositores como Beethoven, Mozart, Bach, Chopin, 



5 
 

Debussy, Ravel, Vivaldi, Verdi, Heitor Villa-Lobos, entre outros. É uma recordação da minha 

infância, juventude e até da minha vida adulta que mostra como a música faz bem e vou levar 

sempre comigo.  

 Centenas de alunos passaram pelo Conservatório, mas somente cerca de 250 alunos 

se formaram. Entre eles vou destacar as filhas das homenageadas, tais como Áurea Afonsina 

Pereira (piano 1977), Lucia Helena Rodrigues Cuginotti (piano 1980), Paula Cristina Rodrigues 

Pereira (piano 1982); Luciane Flávia Rodrigues Cera (piano 1992) e Alessandra Áurea 

Rogrigues Cuginotti (piano 1993). 

Destaco ainda o neto de Dona Áurea, filho do José Maria Neves Rodrigues, o Carlos 

Alberto Neves Rodrigues, que em 1983 se formou em violão no Conservatório e é o único que 

continuou a prole de música, tendo-a como profissão na Prefeitura de Praia Grande, Estado de 

São Paulo. É o autor da melodia do Hino de Monte Aprazível. 

 O Conservatório Musical de Monte Aprazível foi encerrado em 2019. Elas, as irmãs 

que sempre cuidaram dele, não iriam parar por qualquer motivo! Precisava ser um motivo muito 

forte! Forte a ponto de ser capaz de calar a música exalada pelas mãos, mas nunca da alma, 

porque infelizmente por motivos de saúde Maria Aparecida, Adelaide, Dalva e Maria de Lourdes 

precisaram dar um fim a esta jornada. Nesta trajetória encontraram muitas pedras, mas tiveram 

estrutura para removê-las com determinação e delicadeza. Se a trajetória não tivesse sido tão 

árdua, talvez não pudesse recordá-las, agora, com segurança e felicidade. Poderia ser outra que, 

embora menos árdua, não seria tão vitoriosa e repleta de realizações pessoais. 

 

Certa vez escutei de um aluno de minha mãe e nunca mais esqueci: 

“ Se Deus fez alguma coisa melhor que a música, ele escondeu” 

 

Monte Aprazível, 28/10/19 

 

Luciane Flávia Rodrigues Cera Ferreira 

Filha da Maria de Lourdes 


