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NOSSA CAPA
Foi tirando água da pedra que o homem sedento saciou a sua sede. Assim, da mesma forma,
pintamos a nossa sede. As duas fotos a seguir mostram a sede da Academia de Letras do
Triângulo Mineiro, sediada em Uberaba/MG/Brasil, em dois estágios. Aliás, os Sodalícios
brasileiros passam pelas mesmas privações, à exceção da Academia Brasileira de Letras
que se superou nesse sentido.
Primeiro Estágio até 19/08/2021.

Foto: João Eurípedes Sabino

O centenário prédio trazia, em seu corpo, evidências externas de que a sua última pintura
ocorreu há algumas décadas. A altura de suas fachadas, combinadas com tais evidências e
mais, os belos adereços em alto relevo, obrigou-nos a tomar cuidados redobrados e ter em
mente que a pintura deveria ser um misto de restauro com artesanato.
A preservação do Patrimônio Histórico foi tema de fundo da primeira à última pincelada. Aqui o
nosso reconhecimento aos pintores que assimilaram muito bem essa nossa preocupação. As
paredes externas do prédio receberam jatos d´água e produtos específicos para isolamento,
além de serem combatidas infiltrações em platibandas. Este era, em resumo, o primeiro
estágio da sede da ALTM.

Segundo Estágio após 19/08/2021.

Foto: João Eurípedes Sabino

A Lei Universal de Analogia nos permitiu trazer à mente; de um lado a fábula da formiguinha
que trabalha incansavelmente no período da seca e, do outro, o pássaro joão-de-barro,
cuja casa é feita com o barro da biquinha. Sem pressa e com a valiosa ajuda financeira de
Acadêmicos, começamos a pintura da sede no dia 19/08/2021, quando foi pintado o primeiro
pilar da fachada - Rua Raimundo Soares de Azevedo.
Algo que me inculca: por que nos vídeos institucionais sobre a nossa cidade nunca é
mostrada a sede da ALTM? Esperamos que agora, estando ela de “roupa nova”, que retrata
as cores — branco e amarelo — ao tempo em que foi construída (1914), nossa Casa de
Letras possa figurar até no circuito turístico de Uberaba, Terra de Gigantes. Se ainda não
for o suficiente, buscaremos as causas e porquês até encontrá-los. Queremos, sim, ser
inseridos no cenário visual uberabense, não de forma tímida, mas à altura que merece nossa
Academia, já que ela é uma das mais antigas e credenciadas instituições do gênero no
Brasil. Os quarenta Membros Efetivos, Associados Correspondentes e Amigos/Voluntários
da Academia, ressentem juntos.
Não por acaso, no instante em que ela foi instituída, no dia 15/11/1962, estava à frente do grupo
de fundadores, o trio irrepreensível de intelectuais: Dr. José Mendonça (1º Presidente), Dr.

Edson Prata e Mons. Juvenal Arduini. Portanto, cerrar os braços diante da conservação do patrimônio
material e/ou imaterial da Academia, é, no mínimo, ignorar o esforço dos nossos antecessores, cujas
condutas nos servem e servirão de exemplo para cumprirmos o Juramento do Acadêmico.
Dezembro de 2021 está chegando e nós, Filiados, daremos novo impulso à Instituição que tão bem
nos projeta.
João Eurípedes Sabino.
Presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro.

Foto: João Eurípedes Sabino

A foto mostra o número 1914, destacado na fachada principal do imóvel
sede da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, em referência ao ano
de sua inauguração. Nossa homenagem ao Patrimônio Histórico.

VOLUNTÁRIO
V ontade tem sempre e de montão
O bstinação lhe sobra na serventia
L embra-se da ALTM noite e dia
U ne o seu esforço à disposição
N unca diz não como resposta
T em a Academia

no coração

Á vido ao servir é Agostinho Cardoso
R aia a luz solar ele já está no eito
I rrompe-lhe logo a prontidão no peito
O nde está semeia a paz e união
João Eurípedes Sabino

Agostinho Cardoso, nosso voluntário, homem para toda obra
Foto: João Eurípedes Sabino

JURAMENTO DO(A) ACADÊMICO(A).
⁎ JURO ⁎
Na condição de Acadêmico(a) da
Academia de Letras do Triângulo Mineiro:
Amar, respeitar e defender a Instituição, além
de cumprir os seus Estatutos.
Concorrer para a preservação do seu patrimônio
material e imaterial.
Defender a cultura em todos os sentidos.
Manter minha conduta de forma condizente com
os postulados acadêmicos.
Ter meus confrades como irmãos e tudo fazer em
consonância com eles para elevarmos a
Academia e sermos dignos da imortalidade.
ASSIM O PROMETO.
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APRESENTAÇÃO

E

sta edição — número 32 — é um dos presentes que dedicamos à nossa
querida Academia de Letras do Triângulo Mineiro que, no dia 15 de novembro
de 2021, vivencia os seus 59 anos! De parabéns está o nosso quase sexagenário
Sodalício.
Chegamos, portanto, a mais uma edição da Revista Convergência Digital. Grande
conquista para a ALTM, principalmente quando recordamos que num tempo não
muito distante era impossível imaginar tal fato. Nossa publicação oficial (ver Art.26
do Estatuto), antes publicada com número limitado e endereços definidos, hoje
torna-se impossível saber onde ela irá chegar.
Com a liberação de temas livres para integrarem as páginas da Revista, autores
e autoras expressaram a essência do que de melhor possuem. Para tanto,
assumimos a responsabilidade pelos conceitos e opiniões de nossas lavras,
estando a publicação Convergência isenta de quaisquer ônus. Eis aí expressão
da democracia exercida com responsabilidade.
Do último número publicado (31) e meses antes, até o presente, fomos cerceados
de realizar reuniões presenciais. Oxalá não necessitemos continuar sob regime
protocolar de segurança por longo tempo, devido à Covid-19. Quanto seria bom
se pudéssemos comemorar o 59º aniversário da ALTM em grande estilo, ou seja,
confraternização regada a coquetel, música e tudo mais! Não perderemos por
esperar.
Se, por outro lado, a posse dos Acadêmicos Olga Maria Frange de Oliveira e
Osmar Baroni, eleitos em 16/10/2021, tivesse ocorrido e ainda, sem as limitações
impostas pela pandemia, seria por demais estimulante. Precisamos de estímulos
para prosseguir!
Quem mira a Academia de fora para dentro pode ter a falsa impressão de que ela
está literalmente parada. Nossa instituição não para. Cada um de seus membros
prossegue com sua produção literária, uns mais outros menos, mas parar não
faz parte do nosso perfil. A grande participação neste número/edição é outra

prova eloquente. Temos mantido contatos com outras Academias para trocarmos
experiências e constatamos que as nossas realidades são semelhantes e os
objetivos idem.
Cumprimos simultaneamente outras importantes metas: concluímos a pintura/
restauração externa da sede, eclética, construída em 1914. É grande o número
de pessoas que querem conhecê-la ou, fotografam o imóvel devido à sua beleza.
Lançamos post mortem no dia 13/11/2021, o livro FERRADAS E FERROADAS do
saudoso Acadêmico Luiz Gonzaga de Oliveira. Você Acadêmico(a) é responsável
pelo sucesso da nossa Academia!
Sem os trabalhos aqui apresentados, compostos por crônicas, artigos, contos,
poesias, fotos, etc., esta Revista digital não teria ganhado corpo. Portanto, a você
Autor(a), deixamos aqui registrado o nosso obrigado pela sua participação que,
deveras, enalteceu este número.
À Acadêmica Ani de Sousa Arantes Santos — Coordenadora — e Prof ͣ Fernanda
Bilharinho de Mendonça — Autora do Projeto Gráfico — lhes expressamos a
gratidão da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Outras edições virão e
esperamos que vocês continuem colaborando na formatação das mesmas.
Colaboram verdadeiramente com a Academia, os que guardam disposição para
servi-la de forma sempre vibrante no coração.
João Eurípedes Sabino - Presidente.
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HOMENAGEM

Luiz Gonzaga de Oliveira
Não há como recordar dele sem trazer também à
memória o seu estilo marcante por excelência. Combatente
no bom combate, argúcia além da média, memória que muitos
gostariam de ter, dono de redação com raros similares, etc.
Esse era Luiz Gonzaga de Oliveira, dotado de uma virtude a
mais que hoje é tão rara nas pessoas: era amigo incondicional
de seus amigos e disso não abria mão por nada. Tive “n” provas
do quanto Gonzaga chamava para si as causas dos amigos e,
sobre todas elas, estava a causa de Uberaba, a qual defendia
fervorosamente.
A meu modesto ver, listo aqui alguns pontos contidos
no perfil do Acadêmico, então ocupante da Cadeira n.º 15 na
ALTM. Seu maior patrimônio: a honrada prole que constituiu
com D. Wânia Martins de Oliveira. A maior devoção: a profissão
de jornalista, mesmo sendo brilhante advogado. Seu maior sonho: ver Uberaba nos trilhos
da hegemonia em que outrora esteve. O que mais queria: deixar um legado literário e isso
ele conseguiu através dos livros: “Casos de Nenê Mamá”, “Memória, História e Causos de
Uberaba bão”, “Terra Mãe”, “Uberaba de todos nós, sem nós”, além de “Ferradas e Ferroadas”.
Esse último, com lançamento ocorrido em 13/11/2021, e outros dois que se encontram no
prelo. O Coronavírus não lhe permitiu vê-los publicados.
Último sonho de Gonzaga confidenciado aos mais íntimos: ostentar o título de Acadêmico
da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Conseguiu seu nobre intento, todavia trilhou
conosco de forma meteórica. Eleito em escrutínio secreto no dia 11/01/2020, tomou posse no
dia 04 de setembro e partiu para a eternidade em 14/06/2021. Foram nove meses e dez dias
de profícua convivência, observadas as normas da pandemia. Hoje a saudade é a legítima
representante de Luiz Gonzaga de Oliveira entre os seus confrades.
Oh! Terra bendita e abençoada! / Mãe que me gerou e deu a luz /
Este seu filho não lhe troca por nada / Deus por isso me deu um bom destino /
E Ele sabe eu que faço jus.
Do poema “Uberaba e eu” que dediquei ao amigo L.G.O quando lançou seu livro
“Uberaba de todos nós” — 12/12/2013 — no salão nobre do Asilo São Antônio.
João Eurípedes Sabino - Presidente.
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ELEIÇÕES DE ACADÊMICOS
16/10/2021

Olga Maria Frange de Oliveira
Cadeira n.º 15

Osmar Baroni
Cadeira n.º 36

Foram eleitos em Assembleia Geral os Acadêmicos:
Cadeira n.º 15: a Professora, escritora, articulista e musicista Olga Maria Frange de Oliveira.
Patrono da cadeira: Hugo de Carvalho Ramos.
Cadeira n.º 36: o Professor, escritor, articulista, odontólogo e instrumentista
Patrono da cadeira: Graciliano Ramos.

Osmar Baroni.

O processo eleitoral seguiu todos os trâmites previstos no Estatuto da Instituição, dispositivo
esse legalmente consolidado no Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas
Jurídicas da Comarca de Uberaba, conforme Protocolo N.º 168.142, REG. N.º 1.787 — LIV.
A 324 – PÁG. 326 - AV. N.º 18 — 24/03/2021. Para tanto, fora nomeada a Comissão Eleitoral
específica — composta por três Acadêmicos — para gerir o evento, tendo os candidatos
votados atendido plenamente as prescrições estampadas no Edital publicado no diário Jornal
da Manhã — Edição n.º 15.305 — página 2 — de 17 agosto de 2021.
Aos neoacadêmicos, nossas boas-vindas à Academia de Letras do Triângulo Mineiro. A
ambos expressamos os anelos de vê-los exercendo suas atividades literárias e profissionais,
alicerçadas em condutas meritórias. Esperamos que, como dever, cultuem o vínculo em
relação a seus Confrades e à Instituição, conforme recomenda o Juramento do Acadêmico.
Sejam felizes!
João Eurípedes Sabino
Presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro.
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POR DENTRO DA HISTÓRIA

Foto cedida pela Prefeitura Municipal de Uberaba

Recebi o convite para visitar o casarão que abriga a Academia de Letras do Triângulo
Mineiro, em Uberaba. Durante o tour pelo espaço, fiquei imersa em um ambiente carregado
de história e cultura. O casarão, construído em 1914, valoriza a estrutura arquitetônica de
um patrimônio histórico.
São detalhes que valorizam ainda mais o espaço, e que enchem os olhos de qualquer
visitante. Como arquiteta por formação, identifico as ações realizadas e o cuidado para manter
a história intacta, das paredes com pinturas da época, passando pelas colunas maciças à
escadaria com madeira antiga que resiste há mais de 100 anos. Ao entrar na casa, reconheci
aquelas paredes que, ainda no curso de arquitetura, em minhas aulas de restauro, ajudei a
descobrir camadas de tintas e revelar pinturas riquíssimas.
Entre muitos detalhes, figuras e arabescos, as poltronas vermelhas que há mais de um ano
não recebem os membros do berço da cultura e da literatura no Triângulo Mineiro, ajudam a
contar a história dos 59 anos da entidade.
18
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O lado externo da casa traz o aconchego de um jardim repleto de plantas jade, que
transformam o ambiente em um espaço acolhedor e agradável. Uma fonte de inspiração
para os nossos imortais.
Finalizei a visita com a certeza que o casarão e a Academia de Letras do Triângulo Mineiro
se fundem em um misto de história e de cultura que multiplicam ainda mais o valor e enchem
os olhos de quem visita.
Como arquiteta e primeira prefeita mulher em Uberaba, em 200 anos vejo com sensibilidade
e reconheço a importância de valorizar os espaços, histórias e principalmente as nossas
memórias cheias de valores.
Elisa Araújo
Prefeita de Uberaba

Foto cedida pela Prefeitura Municipal de Uberaba

19

ACADEMIA DE LETRAS DO TRIÂNGULO MINEIRO

CONSERVAR E INCENTIVAR
A C U LT U R A D E U B E R A B A
É FOR TALECER NOSSAS RAÍZES
Folia de Reis, Festa da Abadia, Mercado Municipal, conjunto paisagístico e arquitetônico
de Peirópolis, fundição artesanal de sino e outro punhado de modo de fazer, maneira de
se expressar e conjunto de bens culturais compõem o patrimônio material e imaterial da
bicentenária Uberaba. Na terra do Zebu e dos dinossauros cabe mesmo muita coisa.
Para quem deseja passear pelas raízes imateriais da cidade, continua disponível
a exposição virtual “Caminhos do Patrimônio Cultural de Uberaba”, disponível em
mostravirtual.wixsite.com/caminhosdopatrimonio. Organizada pela Fundação Cultural
Professor Antônio Carlos Marques, a exposição apresenta a história e fotos de manifestações
fidedignas de um povo, como a catira, congada, Circo do Povo e a representatividade do
Treze de Maio.
A mostra virtual integrou a programação da 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas
Gerais, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, por meio
do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha/MG).
Valorizar o patrimônio histórico artístico de Uberaba, com destaque para a preservação da
memória, está entre as prioridades da Fundação Cultural, evidencia o presidente, Cássio
Facure. “Quando valorizamos nossas raízes, asseguramos a identidade do nosso povo.
O reconhecimento nas manifestações e tradições criadas e mantidas por nós é o que nos
torna uberabenses”, sintetiza.
Outra jornada possível é pela espiritualidade do médium e líder humanista Francisco Cândido
Xavier. Está no ar o site institucional do Memorial Chico Xavier, que o mantém de portas abertas
de modo on-line enquanto o espaço está fechado para revitalização. O link para acesso é
memorialchicoxavier.com, disponível para computador e celular.
O conteúdo conta com exposição permanente de fotos, rota cultural, histórico e informações
sobre o projeto de revitalização. Em 2020, o governo federal autorizou Uberaba a captar
R$ 3 milhões para a revitalização do Memorial a partir da Lei Federal de Incentivo
20
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à Cultura – também conhecida como Lei Rouanet –, por meio de renúncia fiscal.
A reestruturação prevê a adequação e modernização dos espaços, exposições interativas,
contrapartidas sociais com ações educativas, acessibilidade para pessoas com deficiência e
incorporação do Parque da Mata do Carrinho.
A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, destaca a importância do projeto de revitalização para
o cenário turístico e urbanístico. “Queremos que a comunidade frequente mais os espaços
públicos e, para isso, precisamos deixá-los mais atraentes. Enquanto arquiteta e urbanista,
sei da importância de valorizar espaços de contato com a natureza e de lembrança e
aprendizagem”, enfatiza.
O processo está na fase de captação de parceiros para concretizar as ações propostas no
projeto arquitetônico e museográfico. Pessoas físicas e jurídicas podem apoiar. O passo a
passo de como doar e abater o valor no imposto de renda está disponível no site do Memorial.
A grandeza das Sete Colinas também acolhe outras expressões religiosas, como o candomblé
e a umbanda. Preservar o patrimônio afro uberabense – objetivo do projeto Terreiro Legal – é
honrar a resistência de signos culturais que remetem a ancestralidades. Para isso, o projeto
auxilia representantes das casas de matrizes africanas a regularizarem os centros, com o
registro de ata de constituição, estatuto social, CNPJ, conselho e diretoria.
Com o registro formal, as casas de matrizes africanas podem, por exemplo, desenvolver
trabalhos sociais com o auxílio do Município. O projeto Terreiro Legal é executado pela
Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial (CPIR) e Conselho Municipal de Promoção
da Igualdade Racial (Compir), ligados à Fundação Cultural.
Governo Municipal de Uberaba
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Acadêmica
Ani de Sousa Arantes Santos
Cadeira 04

Associada Correspondente
Iná Bitencourt de Sousa Barbosa
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O PA R A Í S O É AQ U I
Acadêmica Ani de Sousa Arantes Santos - Cadeira 04
Associada Correspondente - Iná Bitencourt de Sousa Barbosa

Quem diria?  

Universidades, Academia de Letras do
Em 1857, era São Pedro do Triângulo Mineiro, onde se reúnem 40
Uberabinha; em 1891, passou a denominar- acadêmicos em prol da literatura e da língua!
se Uberabinha; só em 1929 recebeu o nome Uberaba cultural! Uma cidade conservadora,
de Uberlândia, que permanece até os dias mas que não abre mão de criar um espaço
para que as coisas se renovem.
atuais.
A distância entre Uberaba e Uberlândia
Emocionante “Mattinata com a Banda
Municipal” percorreu as ruas centrais da cidade é de 108,6 quilômetros (1 hora e 26 minutos),
e intensa programação cultural marcaram as via BR-050.
festividades organizadas para comemorar o
Somos cidades irmãs. Sabemos
aniversário de Uberlândia.
que entre irmãos existem relacionamentos
Ontem,
Uberabinha,
hoje
com amigáveis, aqueles que possuem grandes
o Sistema Capim Branco proporciona afinidades entre si e cada vez mais intensos.
abastecimento de água tratada para a cidade, Alguns são rivais, não têm laços, nem
garantindo segurança hídrica para 3 milhões emocionais nem de personalidade e muito
menos espiritual. Ainda existem aqueles
de habitantes até 2060.
Uberaba, com seus 201 anos, uma irmãos que são inimigos, que se agridem.
cidade que tem como referência Chico Xavier Assim são as cidades vizinhas, um tecer de
e sua importância para o mundo. Empenhou- relações.
se em curar os necessitados e se tornou o
grande líder espírita. Possuímos o nosso
bairro rural Peirópolis, atualmente uma
atração turística do município em função dos
fósseis encontrados. Parque com réplica de
dinossauros! Surpreendente! Associação
Brasileira dos Criadores de Gado Zebu
(ABCZ) promove o melhoramento genético
do país.

Nossa
irmãzinha,
mais
nova,
alcançou grande desenvolvimento devido
à vinda de muitos forasteiros, e continua
a crescer de forma desenfreada.
Os
uberlandenses vangloriam-se do progresso!
O nome “Uberabinha” hoje soa como
um xingamento, uma desvalorização,
um desrespeito e pode até ser sido a
chama e um incentivo para o acelerado e

Tradição, religiosidade e história!
Santuário da Medalha Milagrosa, SantuárioBasílica de Nossa Senhora da Abadia,

Muitas cidades não se renovam, vivem
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surpreendente
Uberlândia.

crescimento

da

enérgica
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de um passado glorioso, possuem mais
qualidade de vida. Outras, ao longo do tempo,
se reinventam. O objetivo é se tornarem
territórios inovadores mais humanos, criativos
e sustentáveis.  
Smart City ou cidade inteligente é
um conceito relativamente novo. Parece
improvável que uma cidade brasileira como
Curitiba esteja na lista das sete mais
inteligentes do mundo. Com 1,8 milhões
de habitantes, é uma das mais verdes do
país, com uma rede de 30 parques e áreas

outras tantas novidades. Araguari querida e
o extraordinário Batalhão Mauá Base Militar,
povo afetuoso e acolhedor, como o próprio
nome diz: “Cidade Sorriso”.
Todos
somos
nossas cidades.

enamorados

de

Nós uberabenses temos inúmeros
motivos para amar nossa Uberaba.
Podemos passar pelo misticismo reinante
no pedaço, pelos fósseis de dinossauros e
cristais embaixo da terra, pela genética do
gado. Seus santuários, teatros, literatura e
florestais, 70% dos resíduos produzidos artes, as cachoeiras transbordando de beleza
pelos habitantes é reciclado e a prefeitura ou apenas pela paisagem. O paraíso é aqui!
municipal criou programas de incentivo como
o Câmbio Verde, onde a população pode
		
Dois beijos
trocar seu lixo reciclável por frutas e verduras
Ani e Iná
frescas. Com um sistema de transporte
__________________________
urbano rápido e efetivo, os ônibus antigos
aninauberaba@gmail.com
são transformados em escolas móveis para
gemeasanina@hotmail.com
educar a população a respeito da
sustentabilidade. Não é à toa que a capital
do Paraná é considerada uma das melhores
cidades do Brasil para morar.
O melhor lugar para se viver é
aquele que nos faz felizes, é a terra
que amamos.  Uberlândia é amada
pelos filhos, moradores e pessoas que
chegam atraídas pelo ritmo acelerado.
Araxá, pelas águas termais, Tauá Grande
Hotel Termas de Araxá, Dona Beja, seus
doces e cultura. Sacramento, pela “Gruta dos
Palhares”, com representatividade a banda,
a carismática escritora Carolina Maria de
Jesus (Quarto de despejo), Casa da Cultura,
biblioteca com um grande acervo, teatro e
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HERÓIS MODERNOS
Acadêmica Ani de Sousa Arantes Santos - Cadeira 04
Associada Correspondente - Iná Bitencourt de Sousa Barbosa

Se a vida é feita de ciclos, por que não sermos
mutantes?  
Simone de Beauvoir, mesmo sendo uma
existencialista ineclética, passou a vida
escrevendo sobre as passagens que a idade
vai impondo.
Ecléticos se diversificam numa boa. Não só
se adaptam ao espírito da época, como se
revigorizam. O eclético consciente nunca
perde a cabeça, já que é consciente. Sabe
impor limites a si mesmo. Participa, mas
não se compromete. Comprometimento
é limitação, e um eclético de gabarito se
adapta a horizontes infinitos. Mas trata as
paixões com rédeas curtas. Entretanto,
quando a geografia lhe parece por demais
muralhada, ele sai do feudo e pega um barco
e vai por águas jamais então navegadas.
Por ser eclético, ele quer mais é aspirar todo
um novo ar, e volta com a bateria carregada,
pronto para novas investidas.
Estamos falando do mais eclético dos
ecléticos, do ilustre Mário Palmério, que fez
sucesso entre os intelectuais, pescadores,
índios e embaixadores.
Com um grande poder de sedução, foi top!
Em uma sociedade fragmentada, na
qual diferentes realidades coexistiam, houve
muito ”mimimi” em torno do seu nome.
Mário Palmério, um dos maiores ícones, teve
suas obras relançadas – “Vila dos Confins” e
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“Chapadão do Bugre” –, que abriram as portas
para sua entrada na cadeira de Guimarães
Rosa da Academia Brasileira de Letras.
Uma homenagem a este professor, educador,
romancista,
autor,
empresário
bemsucedido, viajante, aventureiro. Professor de
matemática! Eclético, diferenciado!
Amigo de nossos pais, temos guardadas
duas das suas primeiras edições, e com a
dedicação afetuosa. Para João e Maria...
Relíquias...
Com aquele largo sorriso, olhos doces e
coração sertanejo.
Um herói moderno que nos deixou
exemplo de um eterno estudante. Sempre
pesquisando novas formas de bem-estar. O
imortal Mário Palmério estará conosco com
suas obras! Agora e sempre!...
Dois beijos...
Ani e Iná
__________________________

aninauberaba@gmail.com
gemeasanina@hotmail.com
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Acadêmico
Antônio Pereira da Silva
Cadeira 08
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O EMPREGO DO
POLIDORO
Acadêmico Antonio Pereira da Silva - Cadeira 08

Encontrei-me com meu amigo Polidoro. Tinha
falecido há sete anos. Eu não sabia. Fazia
uns dez que não nos víamos. Estendeume a mão. Fria. Ameaçou um abraço que
completei saudoso. Frio também. Achei que
fosse porque eu tinha acabado de fazer
minha caminhada e o tempo estava mais
para fresco. Ali, em volta do cemitério Bom
Pastor, é um descampado, corre um ventinho
meio frio. Fomos vizinhos por muito tempo.
Naquela época ele se queixava demais da
dificuldade para conseguir trabalho. Vivia
desempregado, aborrecido, escorregadio.
De vez em quando arriscava pedir algum
emprestado. Ele sempre pagou, embora
demorasse um pouco. Eu compreendia.

aquelas árvores altas, copadas, escuronas,
túmulos grandes, ensombrados, esquinas
altas, muros que não permitiam a entrada
das luzes da rua. Lá sim, é que seria bom
ser assombração. Tinha mil lugares para
esconder-se e a cada dez metros um ponto
excelente para uma surpresa assustadora.
Por que não se mudava para lá? Dei uma
gargalhada.

Polidoro me olhou sério: Essas coisas não
sou eu que decido. Existe um chefe que
determina quem vai para cada lugar. Pra
mim, já está bom. Tenho o que fazer. Eu tenho
uma facilidade muito grande de aparecer e
desaparecer de repente. Isso assusta mais
do que pular de detrás de um túmulo. Já
Como o seu rosto estava meio pálido, pensou: um cara que está na sua frente, faz
porém, alegrinho, perguntei-lhe: E aí? assim: chuft!... e o Polidoro desapareceu. Me
Está trabalhando? Alargou o sorriso para deu um susto. Será que o Polidoro já morreu
responder que sim. Continuei: em que você e é, de fato, uma assombração? – pensei.
trabalha? Agora o seu sorriso ficou meio Corri os olhos pelo gradeado do Bom Pastor.
maroto, como quem prepara uma surpresa: Nada de diferente entre aqueles montículos
sou assombração aqui no Bom Pastor. Quem gramados e aquelas cruzinhas de ferro.
riu gostoso fui eu. Achei que ele brincava e
lhe disse que o Bom Pastor não era um lugar Coitado do Polidoro: sempre pegando
apropriado para assombrações. Sem túmulos empreguinhos vagabundos.
altos, sem árvores tristes, tudo rasteirinho,
sem muros, sem lugar onde se esconder e
pregar um susto num cidadão. Bom seria
transferir-se para o São Pedro. Lá, sim, com
27
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Acadêmica
Arahilda Gomes Alves
Cadeira 33
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TÉCNIC A DA VOZ FALADA
E CANTADA, NA E VOLUÇÃO
DO CONHECIMENTO HUMANO
Acadêmica Arahilda Gomes Alves - Cadeira 33

A voz é o mais rico dos instrumentos
e que merece cuidados tantos, quantos os
que dedicamos à nossa formação-física,
intelectual e moral. Ela é a chave de nossas
derrocadas e sucessos. Identifica nossos

cartilaginosos, que as compõem. Pelo
tamanho e pela espessura dessas cordas,
erroneamente assim chamadas, as “pregas
vocais” ressoam com entonações graves,
médias e agudas. Mas dentre essas, há

estados d’alma, fraquezas, doenças e
atitudes. Se os olhos são espelho da alma,
a voz também, o é. Há diversos timbres de
vozes não condizentes com o ser humano:
fanhosos, gritantes, opacos e sem brilho,
reticentes, vozes de trovão, machucantes e
que fazem dormir....

predominância de uma delas que pode se
expandir, avolumar-se sem risco de perda
de voz, tão comuns às pessoas que abusam
delas como se fossem instrumentos, que
arrebentam a corda e podem ser trocadas
por outra. Quando a voz sofre influências
dentro das causas várias como a da lei
do menor esforço (ausência de dentes,
implantes defeituosos); de ordem cultural
(defeitos orgânicos como a rouquidão e
a língua pregada); influências do meio
(fraqueza muscular); influências da língua
(regionalismos); falta de percepção (pouca
audição, palatização do – t- e – d – e o
sigmatismo (falar assoviado nos esses e
erres); defeitos de articulação (troca das
dislabiais – b- por –p- ou por deformação
provocada pela preguiça nas supressões
finais das palavras; também os defeitos de
articulação provocados por lábios leporinos,
goela de lobo (fenda do palato) e língua
presa, salvo anomalias, que mereçam
interferências cirúrgicas, pode a voz passar
por processo técnico evitando-se que elas
adquiram defeitos insanáveis.

Há vozes profissionais como as dos
cantores, comunicadores e professores. Por
isso, a educação vocal não se aplica, apenas
a cantores. Serve--se de sua técnica, todos
os que desejam anexar um tributo a mais
à personalidade. A impostação vocal é a
técnica recorrente a uma voz bem timbrada,
clara, flexível e fora da emissão gutural, (na
garganta) que provoca fadiga vocal, dores no
peito, vexames, etc.
O primeiro passo é conscientizar-se de
sua emissão. Assim como os instrumentos
musicais trazem características de timbre,
que os fazem ressoar- agudos, médios ou
graves, de acordo com o tamanho dos tubos
ou das cordas de que são feitos, também,
a voz tem qualidades inerentes aos tecidos
29
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São exercícios de técnica vocal - a psíquicos que, por sua vez, acarretam outros
impostação - que trarão mais saúde à voz orgânicos, em “círculos viciados”...
e consequentemente, maior rendimento com
Costumo afirmar que, se o silêncio é
mínimo de esforço. A postura, a respiração, o de ouro, a voz é muito mais preciosa!
falar à flor dos lábios serão recursos técnicos
que auxiliarão a voz saudável. A respiração é
a base de toda a técnica para falar ou cantar.
Quem respira bem, fala ou canta bem. A
articulação e a ressonância são atributos
auxiliares da voz saudável, quando a
respiração fônica é bem-feita. Quem respira
mal, não consegue emitir seu pensamento,
com clareza.
Não devemos gastar o “capital” da voz,
segundo pensamento de estudiosa sueca.
Mas os “juros”: não se expor demasiado ao
sol, não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas,
não falar em ambientes barulhentos e com
corrente de ar, não gritar e nem falar fora
da tessitura, não abusar de gelados. Tudo
isso desgasta a voz, porque seria perda de
“capital”.
Usar os “juros seria falar na tessitura,
à flor dos lábios”, empregar, corretamente,
a respiração diafragmática, (a correta)
fazer exercícios apropriados, tais como
relaxamento, ginastica facial, exercícios
vocalizadores ocasionando comunicação
verbal condizente com atributos físicos,
intelectuais
e
morais
somados
à
personalidade de cada um.
Vozes educadas não passarão
por círculos viciados, onde a falta de
conscientização em bem usá-la provoque
rouquidão, medo, insegurança e vice-versa.
São processos físicos gerando processos
30
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ARTIMANHAS
Acadêmica Arahilda Gomes Alves - Cadeira 33

Não pensem ser o belo
Sempre belo
E que o feio não seja
O esboço do belo
Que a sensibilidade
Tenta retocar.
A memória traça
Aos pedaços
As muitas imagens
Retorcidas
Indefinidas
No abismo que o intelecto
Busca decifrar
Procura, nos escombros,
Salvar o que armazenou
Do processo evolutivo
Na volúpia do criar.
Julgamentos díspares
Da arte
Enfeitada, necessária, utilitária!
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Acadêmico
Cesar Vanucci
Cadeira 09
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UM CERTO MIA COUTO
Acadêmico Cesar Vanucci* - Cadeira 09
“Onde restou o homem, sobreviveu
semente, sonho a engravidar o tempo.”
(Mia Couto, escritor moçambicano)

Espera fatigante em aeroporto estrangeiro,
para pegar conexão de voo que me
trouxesse de volta ao Brasil, proporcionoume a descoberta de um autor que escreve
maravilhosamente bem no idioma falado
em nosso país. E que, à parte ligeiras
diferenciações, mais de forma que de
conteúdo, é o idioma também falado em
sua terra natal, Moçambique. Com certeira
segurança, apreciadores da boa prosa
literária, melhormente informados do que
rola nesses domínios encantados da arte
feita em letra de forma, já terão chegado,
muito antes, às mesmíssimas conclusões
a que este retardatário e desavisado amigo
de vocês só agora está conseguindo chegar,
depois da leitura embevecida das “Estórias
abensonhadas”, de Mia Couto. Consola-me
o adágio das ruas: antes tarde do que nunca.
O modo de Mia Couto se exprimir, como
craque titular do escrete da palavra, desperta
no leitor um redemoinho de emoções. A
começar pela forte impressão que passa de
ser um apaixonado apreciador e seguidor,
com brilho próprio natural, da escola de
recriação da linguagem instituída por mestre
Guimarães Rosa. A comparação não implica
em desdouro pro escritor. Muito antes, pelo
contrário. Na verdade, adiciona louvação
a mais em cintilante trajetória literária. O
texto destila poesia a mais genuína. As
interpretações líricas dos flagrantes da vida
moçambicana retratados nos contos são de
lindeza única. Mia soube captar com mestria
33

a fala sábia do povo, ditos regionalistas
de extremo sabor. Transpôs para o livro
experiências vividas e sofridas de sua gente,
“entre as margens da mágoa e da esperança”,
depois da guerra que devastou o país.
Seu parentesco espiritual com Guimarães
Rosa é revelado, igualmente, de forma
bastante nítida, no tratamento místico
dispensado aos personagens, paisagens
e coisas. Por conta disso ocorreu-me até,
após a leitura inteira e a releitura de alguns
capítulos mais absorventes de “Estórias
abensonhadas”, a ideia de pedir, qualquer
hora dessas, ao Professor José Maria
Martins, autor de esplêndido e instigante
estudo sobre a obra de Guimarães (“O
alquimista do coração”), uma avaliação
desses escritos e de outros mais do autor,
enfeixados sob os títulos “Vozes anoitecidas”,
“Cronicando”, “Cada homem é uma raça”,
“Terra sonâmbula”, “Cantos do nascer da
Terra”.
Com seu transbordante lirismo, no toque
mágico que imprime às palavras na linha
do realismo fantástico, no humanismo
permanentemente aflorado e no estilo
arrebatante no contar causos e no desenhar
perfis humanos, Mia Couto se mostra
escritor com lugar de realce garantido na
literatura portuguesa. Suas estórias falam
de um território “onde nós vamos molhando
de esperança o rosto da chuva, água
abensonhada”. Um território “onde todo
homem é igual, assim: fingindo que está,
sonhando que vai, inventando que volta”.
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O SER HUMANO E
SUAS CIRCUNSTÂNCIAS
Acadêmico Cesar Vanucci* - Cadeira 09
“O homem é um animal que se adapta.”
(Walter Benevides, médico e escritor)

A

capacidade

de

adaptação

do

ser

humano ao meio em que atua faz parte de
nossa peregrinação pela pátria terrena.
Dependendo dos fatores em jogo, esse
ajustamento ou outro nome que se queira
dar ao esforço pessoal de cada qual em se
inserir adequadamente no contexto da vida
social, familiar ou profissional acatando as
regras e exigências dominantes, assume por
vezes inusitadas características. Byron, num
lapidar pensamento colhido pelo culto Paulo
Rónai, pesquisador de mão cheia de achados
verbais que ajudam a compor a sabedoria dos
tempos, lembra que “os homens são joguete
das circunstâncias, quando as circunstâncias
parecem joguete dos homens.” O poeta
inglês repete, com palavras bem parecidas,
segundo o mesmo Rónai, a ideia expressa
milênios antes por Heródoto, ao proclamar
que “são as circunstâncias que governam os
homens, não os homens que governam as
circunstâncias.” Os dois pensadores remetem
a Ingenieros: “Cada homem é ele mais suas
circunstâncias.”
Todo esse papo introdutório, calcado na

erudita contemplação do jogo da vida de
doutos personagens da história, chega a
propósito de uma questão bem terra-a-terra,
de doridos efeitos no cotidiano de todos.
A crescente violência urbana, com suas
inesperadas armadilhas, que ceifam vidas
e produzem toda sorte de traumas, vem
forçando a comunidade a usar amplamente
as potencialidades de seu instinto de defesa.
E isso obriga-a a “bolar” constantemente
dispositivos de proteção face aos riscos que
as espreitam. Para enfrentar a turbulência
solta nas ruas – que já teria, por sinal,
sido parcialmente contida, a nos fiarmos
em dados fornecidos por porta-vozes dos
organismos competentes, encarregados de
zelar pela segurança e sossego público –
motoristas e pedestres apelam para um sem
número de estratagemas. Mudam itinerários.
Aplicam películas de escurecimento nos
vidros dos veículos. Atravessam sinais
interditos de trânsito nas horas tardias.
Carregam consigo os instrumentos de som,
quando estacionam. Substituem documentos
de identidade por cópias. Escondem cartões
de crédito na cueca, seguindo exemplos
edificantes, de mais de um político, pilhado
em flagrante em sortidas policiais, conforme
registros televisivos não tão distantes assim.
34
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Ocultam os celulares. Tudo, tudo, no afã de passeio da casa. Mas, por outro lado, a
se adaptarem às circunstâncias perversas

família tem conseguido manter distanciados

ditadas pela audácia da bandidagem armada.

“intrusos” de diferentes naipes, a começar
pelos que agem, conforme o jargão policial,

Fiquei sabendo, inda outro dia, de criativos
artifícios utilizados por moradores de duas
residências

da

classe

média.

Ambas,

apesar de aparelhadas com alarme e cerca
elétrica, já “visitadas” em momentos de
ausência fortuita dos moradores. No jardim
de uma delas, afixou-se uma baita placa
com ilustração caprichada mostrando dois
apavorantes répteis, mais os seguintes
dizeres: “Cuidado, jararacas adestradas”.
E mais embaixo: “Usem o interfone, para
que os bichos possam ser recolhidos.” O
manhoso alerta tem dado certo. Até mesmo
os valorosos carteiros adotam hoje, pelo sim
pelo não, posição de cautela quando nas
imediações. Um vizinho andou implicando
com a coisa e teria mandado chamar a Polícia
Florestal. Mas tudo acabou bem, depois das
explicações.
No jardim da outra residência botou-se um
painel de grandes dimensões, ao lado de uma
réplica de caveira encimada por um protótipo
de vela, sempre iluminada, com estes
dizeres: “Atenção. Perigo! Não ultrapasse.
Vodu na tradicional linha haitiana.”
Dizem que a medida atrai uns tantos olhares
de esguelha de desconfiados vizinhos
pertencentes a seitas religiosas ortodoxas,
que precavidamente evitam transitar pelo
35

nas caladas da noite...

_____________
* Sócio fundador da Academia de Letras do Triângulo
Mineiro, membro e ex-presidente da Academia Municipalista
de Letras de Minas Gerais, sócio do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais, sócio fundador e ex-presidente
da Academia Mineira de Leonismo.
Jornalista (cantonius1@yahoo.com.br)
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Acadêmico
Cícero Domingos Penha
Cadeira 23
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O FUTURO É HUMANO!
Acadêmico *Cícero Penha - Cadeira 23

Futurólogos do mundo inteiro veem o desafio
do futuro como sendo tecnológico. Pois digo,
que o desafio do futuro será humano! A
tecnologia, em sua essência, de certa forma,
está dominada. Já há tecnologia para quase
tudo hoje em dia desde a forma de sequenciar
o genoma humano até como colocar um
homem na lua. Já estamos navegando
na esteira da chamada indústria 4.0, um
conceito utilizado pelo mundo corporativo
para representar a quinta revolução industrial.
Ela está presente nas organizações e na
nossa vida privada através da integração
de várias tecnologias como a internet das
coisas, robótica, telefonia 5 G, computação
em nuvem e a festejada IA-Inteligência
Artificial. Dizem, os mais experts, que nossa
vida irá mudar muito com a IA, que entre
outras proezas tecnológicas nos substituirá
no trabalho com muita precisão e eficiência.
Isso causa preocupação? Claro! Gera
mais que preocupação, nos traz uma certa
angústia pois ameaça nosso emprego, nossa
ocupação e nosso futuro.

netos. Há fundamentos, pois a tecnologia
substitui o homem em muitas coisas e não
há limites para a sua evolução, e um dos
problemas é como dar sustentabilidade
econômico-financeira e até mesmo emocional
ao ser humano que uma vez substituído pela
tecnologia estará em apuros para ter trabalho
remunerado que lhe permita subsistir. Por
outro lado, organizações e empregadores
do mundo inteiro andam a caça de talentos
que possam ajudá-los resolver problemas
e se diferenciarem no mercado, por ironia,
utilizando a tecnologia.

Pensando mais racionalmente e analisando
o passado, vemos que em todas as ondas
sociais a tecnologia foi na frente puxando
o homem a desenvolver-se. Imaginemos
o homem saído da caverna que forjou o
primeiro machado de pedra usando técnica
raciocinada, embora rudimentar, para criar
talvez a primeira tecnologia de ferramentas
que lhe permitiu evoluir para criar tantas
outras, mais sofisticadas, até os dias atuais.
Quando o machado foi substituído pela moto
serra achávamos que o mercado de trabalho
Entretanto, o futurólogo Alvim Tofler já previa, para cortadores de lenha desapareceria
na década de 70 do século passado, toda porque rapidamente toda madeira do mundo
essa revolução e suas repercussões no também sumiria. Pois bem, desapareceu
ser humano quando escreveu “O Choque a lenha advindas das florestas naturais,
do Futuro. Pois bem, o futuro chegou e mas o homem criou outras utilidades para a
estamos em choque! Estamos com medo e geringonça tecnológica, como por exemplo o
preocupados com o nosso futuro e dos nossos corte de pinus, eucaliptos e outras madeiras
37
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industrializadas. Temos que ter em mente
que a tecnologia destrói empregos de
competências repetitivas e cria empregos de
competências criativas, menos sofrível, mais
leve e assim seguirá sem limites.

ferramentas
tecnológicas,
processos
avançados e ainda ter habilidades para lidar
com o outro e suas circunstâncias.

a existir produto sem gente com condições de
adquiri-lo. O maior problema é capacidade
de produzir uma vez que o ser humano está
ficando cada vez mais frágil emocionalmente
e difícil de se motivar até para estudar. No
campo das relações o respeito pelo outro
quase acabou. Ninguém respeita ninguém,
há cada vez mais gente sem valores
morais, famílias se desintegrando, e falta de
paciência. No campo profissional está difícil
encontrar gente que cumpre compromissos,
que faça entregas conforme o prometido
e que tenha paixão pelo que faz. Nas
organizações um dos principais desafios
das áreas de RH é com a dificuldade de
selecionar verdadeiros talentos numa legião
de candidatos onde a maioria não tem
capacidade sequer para interpretar um texto.
Tirando a análise das competências técnicas
e a formação curricular, as boas pessoas
são selecionadas pelo perfil comportamental
e quando a peneira emerge são poucos
os diamantes humanos que surgem em
condições de laborar no novo ambiente
de trabalho em que ele terá que lidar com

sofisticados que ele nunca nem imaginou ter
pela frente. Mesmo em atividades clássicas
como as de jardineiro, pintor, montador
ou trabalhador doméstico é raro encontrar
alguém que faça seu trabalho usando bem
ferramentas e sem que seja preciso ficar de
cima, cuidando para que façam bem-feito
o que é óbvio. Outro desafio na questão
humana nas organizações está no fato de
que cada vez mais pessoas estão adoecendo
emocionalmente decorrente de ansiedade e
fatores psicológicos que lhe levam a ter sua
estrutura emocional desequilibrada causando
transtornos que afetam seu trabalho e o time.

Um exemplo de que o desafio do futuro será
humano está, na dificuldade que se tem
Empregos devem diminuir muito, mas o hoje em dia de encontrar ou preparar gente
trabalho tem como tendencia aumentar para ser um bom operador de máquinas
com toda sorte de tecnologia que pudermos agrícolas porque precisa ter capacidade e
empregar. Como o homem é o princípio e o aprender e operacionalizar um equipamento
fim de toda criatividade o ciclo da produção e que hoje mais parece uma nave espacial que
consumo não podem se desintegrar de forma uma colheitadeira devida tantos comandos

Nunca foi tão fácil comprar e adquirir
utilidades, mas também nunca foi tão
difícil ganhar dinheiro para isto. O nível de
exigência e a pressão por resultados em
qualquer função organizacional somado a
toda carga de informações negativas tem
levado pessoas a surtarem a ponto de terem
que se afastar das suas atividades. Outros
fatores sociais na forma de pressão têm
contribuído para o aumento da angústia
38
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humana e trazido à tona todo tipo de
patologia da mente que se possa imaginar.
Vejamos o caso da recente pandemia do
coronavírus que tem obrigado milhões de
pessoas a trabalhar de forma remota, onde é
preciso separar bem as tarefas profissionais
dos problemas rotineiros da casa, da família
ou mesmo dos ruídos externos que atraem
atenção, trazendo stress, sensação de
isolamento da empresa e como resultado
mais gente nos consultórios de psicólogos
e psiquiatras tentando entender o que se
passa.
Num cenário como este as organizações
terão que se humanizar mais se quiserem se
diferenciar de concorrentes. Deverão investir
em educação corporativa, preparar melhor
seus líderes para entender o ser humano que
está por trás de um profissional e cuidar do
clima organizacional para que as pessoas se
sintam valorizadas e partes de um ambiente
motivador e que lhes façam sentido para a
vida.
O futuro aponta que será quase impossível
viver sem tecnologia, mas por outro lado
aponta também que será muito difícil viver
sem a presença e o toque do outro.
_______________
Cicero Penha é Presidente da Ser Humano Consult e
membro da Academia de Letras do Triangulo Mineiro.
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Acadêmica
Consuelo Pereira Rezende
do Nascimento
Cadeira 10
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POEMAS
Acadêmica Consuelo Pereira Rezende do Nascimento - Cadeira 10

EGOSSISTEMA

DESAPRENDIZ

Em nós, nada mais há,
além dos rastos,
precipitando o pó.

Entre o pódio e o abismo
o bem e o mal se desavêm.
Se o tempo é quem colhe,
eu planto, e amém!

Na cidade que fomos,
o rio não borbulha,
o outono não se destroca,
as abelhas se amargam.

Quem separa,
não é a morte!
Estrondo a minha rocha
por um grão humano.
Do céu, todo dia,
despenca um deus.
Do amor, todo instante,
sobe um anônimo!

Nossas margens denunciam
o egossistema!
O riso não lava mais
a boca suja,
não ouvimos as badaladas
do coração.
Já não recorremos
das prejudiciais.

Não te superestimes
se eu te amar amanhã,
mais que agora.
Hoje sou desaprendiz
de convenções.

Em nós, tudo mais há
nessa garganta
de vulcão adormecido.

_______________
Do livro “DEST‘ROSSOS DO OFÍCIO”.

Então ficou tácito:
será ponte de safena
entre o nosso abismo!
_______________
Do livro “EGOSSISTEMA”.
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EXOSFERA

MEU ACHADO
Acadêmica Consuelo Pereira Rezende do Nascimento - Cadeira 10

Nosso amor
tem a beleza e dor
de sol e lua.
Dois apulsos acendendo
o breu e adulando fobias.
Desencontros milenares
pelo teatro da terra.
Tu tens de acender
o outro lado do lado,
e, de cá, me esquartejo,
sob o teu armazém.
Em transturnos inversos,
nossa órbita
só profecia eclipses.
Sigo no desvão,
com o degredo do soldado,
já sem munição
e com imprevisão do fim da guerra,
para reaver o seu amor.

Meu achado não é
quem me poupa ou me exorbita,
quem me infama ou me inocenta
me acompanha à praia ou à feira.
Quem me tem ou me projeta,
me sabota ou me potencia,
me lê ou se esconde em buquês.
Quem é Homem ou machoCado.
Quem se deixa ou me assalta,
me engana ou me adverte,
me dá a cara ou a moeda,
vira criança ou criado.
Meu achado é quem me devolve
ao Barro do Princípio.
_______________
Do livro: “NARCO-ÍRIS”

Ofertar-lhe o coração perfurado
e o último membro
que escapou dos canhões!
_______________
Do livro “EGOSSISTEMA”.
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INTERCÂMBIO

VÔTERNIDADE
Acadêmica Consuelo Pereira Rezende do Nascimento - Cadeira 10

Nosso intercâmbio
estrangeiro
eram as bandas
de cá e de lá
do rio-mar do pomar.

O avô e o neto juntos
se equivalem.
Um anda
com a perna do outro.
E o curso impossível
fica curto.

Peixes, girinos, cágados,
imagos, borboletas.
Tudo escarafunchado
no M das Mãozinhas.

O vovô larga as rédeas
com o menino.
Trocam garupas
no cavalo, na vassoura
e no enxadão.
Trocam os donos do chão!

Joões-bobos e de barro,
abraços de meleta,
murmúrios de perdiz,
agouros do acauã.
Na lenda,
sua invocação
era só para a morte:
“Deus quer um!”

O que eram pedras no
caminho, agora, tesouros
nas pequenas mãos!
Trocam mágicas,
caramunhas,
chapéus, sapatos.
Trocam tombos!
Batons de chocolate,
bigodes de glacê,
cartuchos de açúcares.

Sobressaltados,
já do barranco,
montávamos em pelo
nos dóceis escravos
(em posto de servidão)!

Trocam dedos de prosa,
juras de passarinhos.
Trocam o tamanho!

Com bolsos e saias
pingando sonhos,
o sopro da volta
no rosto carmim.

E o vovô
se atola ao pescoço,
na impressão
das últimas digitais.

Galopando e proclamando
a independência!

Sabendo que,
logo mais,
seu legado será mais raro
que as pegadas
de um dinossauro!

Dom Pedro
não foi o I.

_______________
Inédito. Do livro “BONECOS DO BARRO”.

_______________
Inédito. Do livro “BONECOS DO BARRO”.
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Acadêmico
Edmar César Alves
Cadeira 16
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OS TRILHOS
SILENCIARAM
Acadêmico Edmar César Alves - Cadeira 16

Ainda levaremos um bom tempo para
entendermos o porquê de tanto descaso com
os bens que compõem o patrimônio histórico
de um município. Querermos crer que a
causa de tudo isso seja o desconhecimento
da própria história. Ou quem sabe, do sabor
temporário do “direito absoluto” em poder
tomar decisões ao bel-prazer em detrimento
aos anseios coletivos.
Enquanto ali e alhures muitos lutam
pela preservação, manutenção e resgate
dos valores históricos – que são as palavras

Desde a revolução francesa e industrial
eclodidas no mundo em pleno século XIX,
segue-se
sistematicamente
constante
preocupação com a preservação dos
patrimônios históricos da humanidade. Essa
luta incessante de inúmeros admiradores
dos grandes feitos de gerações pretéritas
consolidou-se em diversas leis e normas
que norteiam, atualmente, a conduta e os
procedimentos com tais bens, contagiando
até mesmo leigos e anônimos apaixonados
pela beleza e riqueza da história de um povo,
de uma terra.

de ordem do mundo contemporâneo, seja

Certa feita, ficamos estarrecidos ao
dormente, de uma linha de trem, de um recebermos fotografias e imagens diversas
de uma operação que macula a história dos
prego, sei lá, outros desfazem cem anos
trilhos em Araguari, quando os mesmos
de história, resumindo-os em poeira da
foram soterrados e arrancados na extensão
estrada. Utilizando máquinas pesadas de
da Rua Luiz Schnoor, a qual homenageia
terraplenagem, em poucas horas de trabalho
um dos principais engenheiros construtores
derrubam muros, rasgam o solo e enterram
da Goyaz, para a abertura de arruamento
trilhos, sem se darem conta da gravidade derrubando assim os muros do complexo
do soterramento de marcos indeléveis e ferroviário da imponente e histórica Estrada
históricos. Ligados tão somente a lampejos de Ferro de Goyaz a qual assinalou com
ilusórios em busca do crescimento urbano esplendor o início do progresso de Araguari
não indo além do conhecimento restrito da e região, no início do século XX.
história local, desconhecem o valor imaterial,
de um espaço físico, de um prédio, de um

intangível, sem medidas, que transcendem
nossa imaginação conquistado com luta,
dedicação e às vezes, com sacrifício.
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Da mesma maneira que fizeram com os
trilhos que ornamentavam, até a década de
80, a majestosa estação ferroviária de Goiânia
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– ponto final da “Goiás”, cujos trilhos foram
cobertos pela terra e asfalto, fizeram também
em Araguari – ponto inicial de tão expressiva
ferrovia de interligação dos Estados de Minas
Gerais e Goiás, considerada, à época, um
dos principais marcos da marcha evolutiva do
progresso do Centro-oeste brasileiro. Assim,
também, aconteceu na maioria das cidades
contempladas pelas fitas de aço da Goyaz e
de outras linhas férreas.

Estrada de Ferro de Goyaz. Histórias e
mais histórias foram colhidas de inúmeros
ferroviários e defensores da preservação
e da memória ferroviária que ainda hoje
não escondem as lágrimas ao lembrarem
da família ferroviária da saudosa e eterna
“Goyaz”.

O que poderia fazer parte de
um trecho ferroviário restaurado, sem
descaracterizações, onde poderíamos ver
Não importa se forem 100, 200, 500 turistas e visitantes de todos os quadrantes
metros de trilhos soterrados e arrancados, e gente nossa num passeio indescritível pela
o que importa e preocupa-nos é que aos cidade ferroviária, natural, original, autêntica,
poucos a nossa história ferroviária vai se invejável, aos poucos está se transformando
desfazendo de metro a metro, como ocorreu em arruamentos de terra batida tingidas pelo
no passado com a estação da Companhia primeiro banho de camada asfáltica. Em
Mogyana de Estradas de Ferro cujos trilhos Araguari, com certeza, amputaram boa parte
rasgavam as plagas de São Paulo e a de um dos trechos à porta, quem sabe, de um
savana do Triângulo Mineiro. Em Araguari, dos maiores museus ferroviários do Brasil.
tudo destruído: vila ferroviária, linha férrea
e o seu templo – a monumental estação de
Hoje, mesmo inanimados - silenciosos
embarque e desembarque de passageiros - sentem-se os trilhos da Goyaz, em todos os
e de cargas, ficando apenas de pé, por lugares por onde passamos, sufocados pelo
enquanto, a estação Stevenson, isolada aterro, pela modernidade, pela ignorância,
em destaque às margens da BR-050, entre pela prepotência e, principalmente, pelo
Uberlândia e Araguari. Ao percorrer o antigo desconhecimento da história sem sequer ao
trecho ferroviário, tanto da Mogyana como menos poderem se manifestar. Por essa antiga
da Goyaz, constatamos perdas injustificáveis linha férrea, queremos crer que os ouvidos
em várias cidades do Triângulo Mineiro e de mais aguçados e sensatos dos usuários
Goiás.
dos trens de ferro da região e de todos os
demais lugares sofridos com o abandono e
Aqui e alhures jaz as paralelas de aço destruição dos marcos ferroviários, poderão
que foram assentadas por operários mineiros ouvir o estalo dos dormentes, o tinido do aço
e goianos que se uniram para a formação de e o clamor da estrada.
uma das maiores, mais cobiçadas e mais
respeitadas empresas ferroviárias do Brasil:
Triste fim dos trilhos da Goyaz, a
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continuar assim, Deus queira que não, talvez
nossos filhos e netos, enfim, as gerações
vindouras não terão histórias para contar,
pois, parafraseando o bispo Dom Walter
Ivan de Resende, prefaciador do nosso livro
São Gabriel da Cachoeira – Sua Saga, Sua
História: “Não se ama o que não se conhece,
também quando esse conhecimento vem
pelo seu aspecto histórico”.
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Acadêmica
Elza Teixeira de Freitas
Cadeira 24
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NO SÍTIO (CANTO I)
Acadêmica Elza Teixeira de Freitas - Cadeira 24

Ainda é de madrugada,
desperto ao canto do galo,
ouço muitos passarinhos
que alegres saem dos ninhos,
anunciando a alvorada.
Escuto o berro do gado,
o cachorro está latindo
e o carneirinho balindo.
As galinhas ruidosas
avançam nos grãos de milho
e os chorosos pintainhos
estão inquietos nos ninhos.
Araras azuis eu vejo
em voos rasantes, ruidosas.
No meu jardim vou colher
um grande buquê de rosas.
Depois de um café bem quente
co’o leite fresco tirado
de sua fonte natural,
me sinto revigorada!
Então pego meu cavalo
e corro na longa estrada
co’o cabelo solto ao vento,
curtindo o raro momento!...
Elza Teixeira de Freitas
07/04/2020
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SUPERLUA (CANTO II)
Acadêmica Elza Teixeira de Freitas - Cadeira 24

À noite vou dormir cedo,
não vejo notícias boas
no rádio ou televisão:
São mais casos confirmados
nos boletins divulgados.
Fiz bem em vir pra fazenda,
nem sequer pestanejei;
aqui no sítio é tranquilo,
boa decisão tomei.
Eu quero ficar na roça,
talvez pra sempre, não sei.
Prudência, gradualidade;
é melhor ficar bem quieta
e não voltar à cidade.
Aqui no sítio talvez,
será um pouco mais difícil
esse vírus me alcançar
e é muito bom descansar.
Esta noite dormi bem
e mais tarde levantei-me.
São seis horas da manhã
O dia já clareando
e a superlua sangrenta
sua formosura esbanjando,
não se importando co’o Sol
que não demora surgir.
Vou pegar meu celular
e o momento registrar.
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Respiro profundamente...
tomei certa a decisão,
a minh’ alma está mais leve
bate forte o coração!
Agora pego na enxada,
vou umas mudas replantar
de jasmins e cerejeiras;
pois quero deixar marcado,
no meu livro registrado
o dia sete de abril
deste ano dois mil e vinte.
Foi tempo de pandemia,
foi tempo de superlua
e também de poesia.
Elza Teixeira de Freitas
07/04/2020

Foto: Elza Teixeira de Freitas
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Acadêmica
Gessy Carísio de Paula
Cadeira 28
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O IMOR TAL ARAGUARINO
DR. GERALDO FRANÇA DE LIMA
Acadêmica Gessy Carísio de Paula - Cadeira 28

Naquele dia, o lar do Sr. Alfredo Simões
de Lima e D. Corina França de Lima entrou
em festa, com a chegada do filho Geraldo –
era o dia 24 de abril de 1914, na cidade de
Araguari-MG.

Rosa, tornando-se amigos.

Formou-se em Direito, no Rio de
Janeiro; advogou por um tempo em Araguari;
mudou-se para Belo Horizonte, onde atuou
por um pouco na política e volta ao Rio de
Desde muito cedo revelou ser uma Janeiro, indo lecionar no Colégio Pedro
criança iluminada por uma força interior que II, enquanto escrevia suas histórias e as
o destacava de outras crianças. Sempre guardava, temendo a crítica. Homem de bom
alegre, de uma curiosidade infantil aguçada, senso e equilíbrio, evitava se expor.
atento a tudo, perguntando sempre o porquê... 				
porquê??
***
De uma rara cultura, sua presença
Aprendeu a ler muito cedo com sua se distinguia nos círculos intelectuais,
própria mãe e aos onze anos leu seu primeiro sociais e políticos; militou por um tempo
romance - INOCÊNCIA, de Visconde de com personalidades importantes e chegou
Taunay (indicado por seu pai), descobrindo, a auxiliar na fundação do Partido Social
desde então, o gosto pela leitura e pelas Democrático em Minas Gerais. Foi assessor
Letras.
de Tancredo Neves e posteriormente
secretário particular de Juscelino Kubitschek
Jovenzinho, viajou para Barbacena de Oliveira.
para fazer seus estudos, depois de passar
pelo Colégio Regina Pacis, em Araguari.
Falar sobre Dr. Geraldo torna-se uma
tarefa por demais gratificante, pois muitas
Fez toda sua trajetória estudantil coisas poder-se-ia dizer sobre sua atuação
com louvores e distinções de professores e influente na vida comum e no trato com as
mestres que lhe admiravam a veia poética e a pessoas como alguém que, sem se jactar
inclinação literária; estava sempre envolvido de sua importância entre muitos, não se
com publicações de jornais, vendendo deixava levar pela soberba, mostrando-se
assinaturas para subsistência dos mesmos e sempre cordial e alegre, numa simplicidade
foi por essa época que conheceu Guimarães cativante; sua vida, repleta de acontecimentos
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relevantes com alunos em salas de aula,
nos meios jornalísticos e principalmente
na Literatura, sempre foi e sempre será
destaque.
Seu primeiro livro foi publicado em
1961, sob a égide de Guimarães Rosa,
amigos de juventude, igualmente mineiro
e de grandes méritos intelectuais que,
reconhecendo o valor literário do romance
inédito (Uma cidade na província- título
inicial) incentiva-o à publicação, mudando o
título do livro para SERRAS AZUIS. Daí para
os outros, foi uma sequência de romances
e contos que vinham encantar a nossa
leitura como enriquecer a nossa literatura.
Posteriormente, este romance seria adaptado
para televisão, com o mesmo título, pela
Rede Bandeirantes – 1998.
Mas o que nos orgulhava sobremaneira,
era saber que Dr. Geraldo, sendo araguarino,
jamais se esqueceu de sua terra natal e dos
amigos. Sua obra sempre tinha um QUÊ de
suas origens. Na sequência dos romances
– Branca Bela, Jazigo dos vivos, Nó cego,
A Herança de Adão e outros, como os
últimos – Sob a curva do Sol e o Sino e o
Som, encontramos os personagens que se
identificam com todos nós. É o dia a dia das
pessoas, transformadas em histórias, ora
trágicas, ora suaves ou heróicas. Por todas
essas obras e muito mais que realizou em
sua vida, valeu-lhe o ingresso na Academia
Brasileira de Letras, nossa Casa-Mater
no Brasil, assim como várias comendas e

homenagens de outros países.
Sempre auxiliado pela esposa e
companheira de uma vida, D. Lygia Bias
Fortes da Rocha França de Lima, escrevia
suas histórias e achava até que, ...”se
enxergasse, bateria recordes em criações
literárias...” isto porque, sua imaginação,
em constante atividade, compunha as mais
diversas situações com os personagens,
sempre novos e outros aguardando a sua
vez para entrar em cena.
***
Orgulho-me de ter convivido e
partilhado de sua amizade. Trocávamos
cartas e vez por outra era surpreendida
com um telefonema seu, sempre à noite,
quando podíamos estender nossa conversa,
assuntos sobre nossa Araguari, que ele
amava – suas largas ruas; o Bosque, onde
gostava de passear; o andamento dos
trabalhos desenvolvidos pelas Academias
de Letras às quais pertencíamos: ALAA –
Academia de Letras e Artes de Araguari e
ALTM – Academia de Letras do Triângulo
Mineiro, com sede em Uberaba(MG); sobre o
livro que estávamos escrevendo no momento,
personagens, títulos das obras, divulgação
literária, distribuição de livros, etc., eram os
assuntos recorrentes em nossas falas.
Essas lembranças deixaram saudosas
e inesquecíveis marcas em minha vida,
desde que sempre fui apaixonada pelas
Letras e pelos livros.
***
Foi instituído no Município de
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Araguari, em sua homenagem, O DIA DO
ROMANCISTA, na data de seu natalício –
24 de abril, pela Lei nº 3.855 de 08 de maio
de 2003.
***
Intitulei essa matéria de O IMORTAL
ARAGUARINO – Dr. GERALDO FRANÇA
DE LIMA e aqui reforço:
Imortal – levando-se em conta a
imortalidade de nossa alma criada por Deus,
temos certeza de que Dr. Geraldo continua
vivo, neste mundo invisível, no cosmos
sideral;
Imortal – por suas permanências em
inúmeras Academias e Casas de Cultura do
País e estrangeiras também, outorgando-lhe
o título maior – a imortalidade intelectual;
Imortal – por seus livros e vivências,
sempre divulgados e comentados, seu nome
perpetuará na história da literatura brasileira,
e por que não dizer da literatura mundial;
Imortal – em nossas lembranças
e saudades a eterna imagem de sua
personalidade
cativante,
seu
porte
altivo, sorriso jovial e a palavra amiga de
cordialidade e apreço para com todos.
A Dr. Geraldo França de Lima minha
eterna e imorredoura gratidão!
Araguari, setembro de 2021
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Acadêmico
Gilberto de Andrade Rezende
Cadeira 19
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HISTÓRIA DE UBERABA
AS 5 FESTAS DE ANIVERSÁRIO
Acadêmico Gilberto de Andrade Rezende - Cadeira 19

Foto: cedida pela TV Integração

São muitas as datas que podem ser povoado foi elevado à condição de Distrito
comemoradas

em

relação

à

Uberaba.

dos Índios.

A primeira seria, naturalmente, a data
de seu nascimento, quando aqui fincou

Para o historiador Guido Bilharinho, não há

raízes, próximo ao córrego das Lages, o

documentos comprobatórios desta elevação.

Sargento-Mór Antônio Eustáquio da Silva
Oliveira. Todavia, não existem documentos

Mesmo assim, a Prefeitura Municipal, em 3 de

apontando as datas, dia, mês e ano em que

maio de 1911, em parceria com as lideranças

ocorreu este fato histórico. Relatam alguns

econômicas da região, para comemorar

historiadores que a 1ª Bandeira organizada

a elevação de Uberaba da condição de

em Desemboque pelo Sargento-Mór Antônio

povoado para a de Distrito, promoveram a 1ª

Eustáquio, para desbravar a região de

Exposição Agropecuária nas dependências

Uberaba, ocorreu em 1810. Dizem ainda que,

do hipódromo do Jockey Clube, localizado no

por solicitação desta autoridade, em 1811, o

bairro de São Benedito e organizaram ainda
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uma grande festa na cidade.

em um país laico.
Em 22 de fevereiro de 1836, o Presidente da

Coincidência ou não, desde a década de

Província, Manuel Dias de Toledo, na cidade

1950, as aberturas das exposições da ABCZ imperial de Ouro Preto, assinou o decreto
são realizadas na data de 3 de maio.

aprovado

pela

Assembleia

Legislativa

Provincial, elevando Uberaba à condição de
Curiosamente em 1810 ou 1811, não

“Vila”.

pertencíamos ao Estado de Minas Gerais
e sim ao Estado de Goiás. As disputas

Foi o nascimento do município de Uberaba

sangrentas entre os dois estados, conforme que se desmembrou da Vila de Araxá á qual
relata Hidelbrando Pontes, tiveram fim em

estava vinculada desde 1831. Foi a criação

1816, ano em que a região foi incorporada da Câmara Municipal de Uberaba. Em
ao Estado de Minas Gerais, ocasião em que

dezembro de 1836, toma posse perante a

deixamos de ser goianos e passamos a ser

Câmara Municipal de Araxá, o vereador mais

mineiros.

votado nas eleições de Uberaba, Capitão
Domingos da Silva Oliveira. Em janeiro de

Minas das alterosas incorporou os cerrados

1837, o Capitão é empossado em Uberaba

e os chapadões dessa imensa mesopotâmia

como o primeiro Presidente da Câmara

que se chamava Desemboque e que passou

Municipal e Agente Executivo (Prefeito).

a se chamar Triângulo Mineiro. Interessante
que o primeiro jornal a ser criado em Uberaba,

O prédio que ele construiu para servir de

já nasceu separatista, conforme relata Guido Câmara e Cadeia, foi, por longas décadas,
Bilharinho.

sede da Prefeitura Municipal e depois, sede
da Câmara Municipal e é, hoje. patrimônio

Em 02 de março de 1820, Uberaba, por

histórico de destaque na Praça Rui Barbosa.

decreto assinado pelo imperador Dom João
VI, foi elevado à condição de “Freguesia”,

Para comemorar o centenário da emancipação

ou seja, de “Distrito” passou à “Paróquia”.

política de Uberaba em 22 de fevereiro de

O objetivo este decreto foi o de diminuir a

1936, grandes festas foram realizadas na

distância de 60 léguas que separava o novo

cidade. Bandas, passeatas, foguetórios,

povoado da “Freguesia de Desemboque”,

salvas de 21 tiros, discursos e direito a um

facilitando assim o “socorro e pasto espiritual”.

grande baile oferecido pelo Prefeito Paulo
Andrade Costa. Foi inaugurado um marco

O poder estava dividido entre a Igreja e

comemorativo no Córrego do Lajeado,

o Estado que só vieram a se separar na

próximo ao bairro rural de Santa Rosa, onde

Constituição de 1891, transformando o Brasil

teve início o povoamento da cidade.
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Em 1840 Uberaba passou a sediar uma

é que passamos de um pequeno povoado

Comarca para distribuir Justiça, denominada

à uma grande cidade, hoje com cerca de

Comarca do Rio Paraná, desmembrada

350.000 habitantes. Todas estas datas são

da Comarca de Paracatu do Príncipe. Não

realmente motivo de júbilo para todos nós.

há, porém, registro de comemorações no

Todas elas podem e devem ser comemoradas.

centenário desta conquista, no ano de 1940.
Em 2 de maio de 1856 Uberaba foi elevada
à condição de “Cidade” em reconhecimento
Real e da Igreja, trazendo a emancipação
em assuntos atinentes à ordem civil, militar
e religiosa.
Para comemorar o Centenário desta elevação
de “Vila” para “Cidade”, Uberaba se vestiu
de gala em 1956, governo Arthur de Mello
Teixeira. Novas comemorações aconteceram
em 2006, quando Uberaba completou 150
anos em 2006, governo de Anderson Adauto.
Nesta ocasião, a Fundação Cultural então
comandada por Luiz Gonzaga de Oliveira,
homenageou 150 personalidades da cidade
em solenidade ocorrida no Cine Metrópole,
escolhidas

em

comissão

presidida

por

Gilberto Rezende.
Foram festejados 3 Centenários, 1911,
1936, 1956, 1 Sesquicentenário, 2006 e
1 Bicentenário, comemorado em 2020 no
governo de Paulo Piau. Não encontramos
referências

sobre

comemorações

do

Centenário da elevação de Uberaba à
condição de “Freguesia”, ocorrido em 1920.
Ao longo destes 200 ou 210 anos, a verdade
59
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Fontes – Arquivo Público – Historiador Guido Bilharinho.
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Acadêmico
Guido Bilharinho
Cadeira 40
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A N TÔ N I O B O R G E S S A M PA I O
Acadêmico Guido Bilharinho - Cadeira 40

ANTÔNIO BORGES SAMPAIO foi um
desses seres humanos exemplares, de total
e desinteressada dedicação à coletividade.
Para nossa sorte, a coletividade que ele tão
bem serviu (e também amou) foi Uberaba,
sem querer nada em troca, a não ser que seus
atos, palavras e atitudes tivessem utilidade.
Não pretendeu nem reconhecimento nem
homenagens. Será que, por isso, ele e elas
lhe foram sonegados pela coletividade a que
tanto serviu?

personalidades importantes, mas alheias
à cidade – não constituiu homenagem da
coletividade representada pela Câmara
Municipal, porém, ao que consta, de Pascoal
Toti, em loteamento particular feito naquela
área, onde também se situa outra minúscula
rua com o nome de Des Genettes, outro
injustiçado que, entre tantos melhoramentos
implementados na cidade, foi o fundador de
sua imprensa.

Por parte dos historiadores, dos
Se não fossem referências de intelectuais informados (ou seja, de quem
historiadores e intelectuais e, principalmente, sabe das coisas e valoriza o que realmente
a edição de seus ensaios, em 1971, pela tem valor) e da Academia de Letras que o
Academia de Letras do Triângulo Mineiro, retirou do olvido, Borges Sampaio nunca
conquanto mais de meio século após será esquecido e sempre será referenciado.
sua morte, nenhum reconhecimento teria Porém, da parte dos cidadãos e de seus
e nenhum tributo permanente lhe seria representantes...
prestado.
Urge – e de há muito – que se corrija
A admiração e devotamento a ele dos essa injustiça para com uma das pessoas que
intelectuais vêm expostos e expressos na mais trabalharam para a cidade, enquanto
parte introdutória da referida edição, que quem mais a prejudicou, comprometendo-lhe
então organizamos para a Academia. A o futuro – Afonso Pena, por culpa de quem
presente reedição de seus ensaios representa se desviou a estrada de ferro Uberaba-Coxim
mais um esforço dos que nele reconhecem para a Noroeste Paulista – tem nome numa
as mais altas qualidades pessoais, humanas, das principais praças da cidade, já o tendo
profissionais e intelectuais.
até mesmo na praça principal. Enquanto
Borges Sampaio...
Já a denominação de Coronel
*
Sampaio a três quarteirões que vão da
O livro de Borges Sampaio, Uberaba:
rua Monte Alverne à Marquês do Paraná – História, Fatos e Homens, já em terceira
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edição (blog: www.bibliografiasobreuberaba.
blogspot.com), deste feita em suporte
eletrônico e não em papel, reúne ensaios,
biografias e dispersos (artigos e notas),
publicados e inéditos, escritos por Borges
Sampaio no decorrer de sua afanosa e
produtiva existência. Os publicados, o foram
em periódicos da época e, os inéditos,
remetidos precavidamente ao Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, onde se
encontram os originais manuscritos.
A obra propriamente dita divide-se, pois,
nas três seções referidas, todas repletas de
dados e de alta carga informativa, conquanto,
por falta de documentos e/ou de acesso
a eles, contendo algumas informações
controvertidas, conforme exposto em
artigo introdutório da mencionada terceira
edição eletrônica. Precedem tais seções
diversos depoimentos sobre Sampaio – na
referida edição, limitados aos trechos mais
expressivos – e a notável biografia que lhe
dedicou Hildebrando Pontes, que muito
esclarece de sua posição, labores, atividades,
produção intelectual e total devotamento às
causas conducentes ao progresso material e
cultural de Uberaba, num grau de intensidade
e disposição raramente encontrado e
encontrável.

_______________

Guido Bilharinho é advogado em Uberaba e autor
de livros de literatura, cinema, fotografia, estudos
brasileiros, História do Brasil e regional editados em
papel e, desde setembro/2017, um livro por mês no
blog https://guidobilharinho.blogspot.com.br/ e editor
desde o primeiro semestre de 2021 das revistas
eletrônicas Primax e Nexos.
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Acadêmica
Ilcea Sonia Maria de Andrade
Borba Marquez
Cadeira 30
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DECIFRANDO O
ENIGMA DA ESFINGE
Acadêmica Ilcea Sonia Maria de Andrade Borba Marquez - Cadeira 30

Há muito a esfinge lançou-nos um enigma
que, revelado, decifraria a verdade humana.
Desde então seguimos buscando esta
decifração que conseguiria mostrar a face
humana do outro espelhar ao sujeito e
assim mostrar tanto o sujeito quanto o outro.
A indiferença, o ódio e o amor em seus
intrincamentos compõem o teatro da vida
humana. Neste último encontramos a inveja
– produto do grande amor a si mesmo e o
ódio ao outro.
Salieri encarna o vilão invejoso na história
de Mozart, magnificamente encenado no
filme Amadeus. Partilhando o espaço vital
deste, seguindo seu sucesso nas belas
composições, Salieri não se limita a odiálo, inveja-lhe sua potência criativa sem
confronto direto, mas através de fantasia,
onde analisa que uma música tão bela e tão
perfeita não pode ser obra humana e, assim,
para ele, Mozart não seria o verdadeiro autor,
e sim Deus. O próprio Salieri, na infância,
havia dedicado sua castidade a Deus em
troca de fama e glória ao ser seu porta-voz.
Diferente de Mozart, totalmente entregue
às paixões carnais que seu sucesso lhe
proporcionava, Salieri tentava manter-se
casto, compromissado com Deus pelo seu
juramento, apesar de
também desejar
ardentemente uma determinada cantora,
que se torna amante de Mozart. Neste
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ponto, revela-se a verdade da inveja, porque
Salieri almeja que Mozart não possa usufruir
daquele corpo que o excita, também inveja a
marca sensível desta preferência divina – o
gênio de Mozart.
Para
Karnal, inveja é o pecado
envergonhado, uma vez que é mal vista
socialmente – ninguém se apresenta como
sendo invejoso, e sim como alguém que é
muito invejado. A inveja nunca é positiva. Ela
é tristeza pela felicidade dos outros. Nasce
do reconhecimento da minha fraqueza.
Inveja vem de in-videre – alguma coisa
nascida do olhar invidere – incapacidade de
reconhecer uma falha em si mesmo. Aquilo
que conheço não gosto. Em contrapartida,
tudo que noto no outro me falta e me dói:
incapacidade de estabelecer os limites do
meu narciso do meu Eu.
Mezan fala que “o essencial da inveja é
exatamente isso: arrebatar do outro a coisa
invejada importa mais que procurar obter a
posse de um objeto análogo.” Os diversos
autores que escrevem sobre a inveja
diferenciam-na da cobiça, do ciúme, da
competição ou ainda da admiração. A inveja
não acorda com o “também quero”, o que
é invejado já pertence a outro e, portanto,
não pode ser dele. O invejável é imaginado
como único, portanto, incompartilhável; se é
do outro não pode ser meu. Eu quero este
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objeto único. Desde Aristóteles, declara-se
estar a inveja ligada ao amor da reputação,
à honra, ao desejo da fama, à beleza, ao
elevado nascimento, enfim aos vários dons
da fortuna.
Quando tentamos saber o que está por
detrás de tantos conflitos entre nações ou
“guerras de Fronteiras”, esbarramos sempre
com sentimentos hostis invejosos. Nos
numerosos exemplos que a história mostra,
percebemos o início do conflito “olhar verde
da inveja” de um dirigente sobre o seu
vizinho ou sobre outro onde percebe valores
e conquistas desejáveis. O próximo passo se
dá com a quebra de tratados, a derrubada de
fronteiras e a invasão agressiva que termina
com a captura dos perdedores e, a partir de
então - escravos – o povo vencido.
Retomando a questão invejar ou ser
invejado, quando a maioria absoluta sente
que é ou foi invejado e não se percebe
invejoso, abrimos um questionamento:
porque dificilmente o homem assume ser
invejoso? Antes de qualquer coisa, porque
a inveja não é bem-vista socialmente.
Ela está na base de comportamentos
perversos e agressivos como, por exemplo,
perseguições, assassinatos, invasões e
guerras. A parcela de ódio presente na
inveja dificulta a assunção pessoal deste
sentimento. Além disso, precisamos salientar
que, internamente, em seu mundo psíquico,
o invejado está livre de hostilidades, já o
invejoso transpira ódio.
É pertinente, neste momento, refletir sobre
a situação ímpar do carcereiro frente ao
encarcerado.

Qual deles é prisioneiro? Apesar de o
segundo estar atrás das grades, o primeiro,
na função de vigilante, vive realmente
encarcerado, já que precisa vigiar
atentamente o encarcerado, para que não
aconteçam fugas, para que a prisão seja
segura. Já o segundo pode estar sonhando
com a liberdade, planejando uma nova vida,
assim que conseguir sair da prisão. Quem
realmente está encarcerado?
Certamente é o carcereiro! Da mesma
forma, o invejoso está atolado na inveja
e, consequentemente, experimenta as
consequências de tanto ódio e desejo de
destruição. Voltando ao Amadeus, Salieri
vive amargurado, destruído internamente
pela ira, sofrendo ao acompanhar a
felicidade, a leveza e os prazeres de Mozart.
“O sangue meu tanto ardeu de inveja/ que se
eu visse um homem alegrar-se/ tu me verias
empalidecer.” Dante, Purgatório, XIV
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A LT E R D O C H ÃO :
A L É M D O PA R A D I S Í ACO
Acadêmica Ilcea Sonia Maria de Andrade Borba Marquez - Cadeira 30

Ao entrar em Alter do Chão, pensa-se
tratar de uma vila recente em processo de
desenvolvimento: poucas ruas asfaltadas, a
maioria de terra batida, construções baixas,
poucas casas, muitos terrenos vagos, quintais
amplos com altas árvores centenárias, e
amplas copas. No entanto, pelos relatos do
Pe Sidney Augustus Canto – Alter do Chão
e Sairé: contribuição para a história – a vila
foi criada em 1758 e antes havia sido Aldeia
de Boraris. Um forte espírito conservadorista
de defesa ambiental e preservação da
mata e praias desérticas está na base
dessa estabilidade inconteste. A cidade de
Santarém, distante a apenas seis léguas,
prove a população dos bens e serviços
necessários à vida e a saúde e, ultimamente,
ao turismo incipiente como aeroporto e malha
rodoviária.
Durante minha breve estadia neste paraíso
natural que chama de Amor sua praia
mais bonita conheci membros dos boraris
e tupaius de valor inestimável ao meu
conhecimento. Com eles soube qual o perfil
indígena atual. O Page Gecinei Ferreira
Henrique Tupai cursa Engenharia de Pesca
na UFOPA – Universidade Federal do Oeste
do Para como bolsista e dentro da cota
indígena;
e Alessandra Santos Boraris.
Os dois levam uma vida urbana e aldeada
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usufruindo das oportunidades civilizatórias
sem perder a linguagem e cultura próprias.
Este é o universo dos povos indígenas que
lutam no Pará pela demarcação de 35000
acres de reserva onde sabem conter riqueza
mineral que não extraem e nem permitem
ser extraída. Trabalham na cidade e fazem
artesanato de boa aceitação entre os turistas.
Pretendendo continuar com o tema em
próximos artigos, gostaria de agradecer
a Francine Aguiar Santana e Jackson
Fernando Rego Matos e Cristovam Sena
do Instituto Cultural Bornarges Sena ICBS
pelas orientações bibliográficas e conversas
plenas de informações e conhecimento
compartilhado.
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Acadêmico
João Eurípedes Sabino
Cadeira 32
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NUVEM DE MOSQUITOS
Acadêmico João Eurípedes Sabino - Cadeira 32

Numa roda de pessoas no calçadão da
minha cidade, na última semana, o assunto
que rolava não era nada agradável. Falavam
sobre alguns crimes famosos nela ocorridos
e que os culpados jamais foram descobertos.
Descobertos foram, mas estão abafados.
Comparando-os a um grupo de mestres,
os prosadores pareciam filósofos a expressar
suas teses, que lá à frente desaguavam na
máxima: “O que é malfeito sobre a terra um
dia será descoberto”.

roçado numa vargem para ser feito e mandou
para lá o empregado. Ia cedo e voltava com o
sol descendo no poente.
No terceiro dia de trabalho chega por
lá o algoz que, para surpresa da vítima, era
seu amigo. Depois de hora conversando,
beberam água e café na mesma vasilha,
baforaram juntos um palheta e aí vem o
diálogo macabro: - Clemente, eu estou aqui
para te matar. Fulano me empreitou para isso
e a sua hora chegou! Disse o pistoleiro.

Por não me agradar aquele assunto e
-— O que é isso Tavares?! Eu tenho
mais, o tempo que estou usando ultimamente filhos pra criar... esposa pra cuidar. Não faça
ser a maior parte para o trabalho, passei isso comigo! Disse o indefeso homem.
quase direto. Segui pensativo sem jamais me
esquecer daquele dia.
Depois de súplicas e mais súplicas em
nome de Deus, beijos nos pés do matador,
Lembrei-me em seguida de um sem a mínima chance, afloram daquela alma
homicídio ocorrido aqui nessas bandas pura as seguintes palavras:- Tavares, você
quando o carro de bois dava as cartas. fazendo isso comigo, não terá mais sossego
Fazendeiro “forte”, mantendo um romance na consciência e quando descobrirem,
oculto com a mulher do empregado, cismou pagará na prisão. Deixa disso...
de dar fim ao inocente para poder “navegar”
tranquilo na cozinha alheia. A coisa havia sido
— Ora, quem irá descobrir se por aqui
descoberta e, sabendo que “dor de marido não há ninguém? Bradou o pistoleiro aflito
traído dói a vida inteira mais seis meses”, o
para fazer o seu serviço. Vou te enterrar
mais fácil era morrer quem nada devia.
aqui mesmo junto ao tronco desse Tamboril.
Jagunço contratado, preço e local da E apontou o local com o cano do 38. Logo
morte combinados, o patrão arrumou um abaixo passava um pequeno ribeirão.
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Olhando para o firmamento, com
É de se perguntar: quando alguém
lágrimas por toda a face, Clemente pediu comete um crime e não há ninguém para
um minuto apenas para mostrar algo ao ver, Deus coloca ou não, uma testemunha no
seu assassino: -Essa nuvem de mosquitos local?
Pólvora que está sobre as nossas cabeças
será a testemunha. Abriu a camisa e ordenou:
— Atire!
Smith & Wesson trinta e oito cano
longo descarregado, enterro feito ali mesmo
e começa a correr o tempo. Ninguém jamais
teve a menor pista sobre o sumiço de
Clemente.
Três décadas depois, num domingo
de calor escaldante, Tavares (o jagunço),
deitado sobre o colo da sua mulher na
varanda, eis que de repente uma nuvem
quase imperceptível de mosquitos Pólvora
chega e começa a sobrevoar os dois. Malestar, prurido, pigarro, tosse seca enfim,
atacaram o então homem do gatilho.
Tavares se pôs em pé, andou pra lá
e pra cá, sentou e levantou algumas vezes,
bebeu água do pote, causando espanto na
esposa. A uma pergunta dela sobre o porquê
da sua inquietação ele respondeu: - Por
toda a vida ocultei um segredo de você. Eu
matei Clemente. Esses mosquitos Pólvora
parecem até que estavam no dia em que lhe
tirei a vida.
A esposa nada sabia, mas daquele dia
em diante, o mundo inteiro ficou sabendo,
inclusive o nome do fazendeiro mandante.
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QUERES ENTRAR
NA ACADEMIA?
Acadêmico João Eurípedes Sabino - Cadeira 32

Faças então por merecer
Conduza-te correto pela vida
Cultives o pendor de escrever
Tua vaga poderá ser conseguida
Pelos umbrais da Academia
Poderás passar se vencer
Ela te receberá com fidalguia
E tu deverás corresponder
Se o teu coração não palpitar
E dele sentimentos não nascer
Para o seu nobre título avalizar
“Sou acadêmico” não basta só dizer
Podes entrar na Academia
Casa de quem ama a cultura
Serás imortal não só por um dia
Nela edificarás a tua sepultura
Foto: João Eurípedes Sabino

O que a Academia fará por mim?
Pergunta que não deves formular
O que posso fazer por ela? Sim
Eis a tua prova de amor secular
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Acadêmico
Jorge Alberto Nabut
Cadeira 06
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QUATRO HOR AS
DE LIBERDADE
Acadêmico Jorge Alberto Nabut - Cadeira 06

Do que riem esses sexagenários
sossegados, de frente ao bar, aparando
com os copos de cerveja a insolação azul da
manhã desejosa de superar todas as outras,
de tantos sábados outros, todos sagrados
como este, não é difícil adivinhar.
À mesa pequena, cabem muitos,
bigodes apagados, dentes sem brilho,
calvícies endividadas com as cabeleiras,
óculos para curta distância, camisas mal
abotoadas, panças ousadas e sempre
generosas consigo mesmas, não somente na
reposição das garrafas, mas nas poções de
pasteizinhos e torresmos, encorajadas por
doses de cachaça, mineirinhas amaciadas
nas câmaras de amburana ou bálsamo.
Ora, senhores, a calçada é pública
e criais que recaia sobre o proprietário os
cuidados e as despesas sobre ela, o que lhe
permite ali posicionar e acomodar os habitués,
em confortáveis cadeiras de plástico, como
convém a obesos, mas de atitude, e saudosos
de juventude.
Percebe-se a alegria da roda, presumese bem porque riem tanto. O transeunte
desce um pé da calçada e a ela volta, sem
fechar a cara para os tomadores de cerveja.
Caso com eles brinque, serão corteses com
ele e poderão o convidar para um trago.
Política, claro, é dos papos preferidos,
a prefeita eleita, mas, também, o vírus chinês
73

– e a alta do custo de vida, animam esses
felizardos:
- Veja você, quanto as coisas estão
caras, supermercado, um absurdo; no
varejão, com cinquenta reais, saia de sacola
cheia, hoje, com cem reais, não compro
nada. Desde o começo da pandemia, está
esta inflação doida. E olha que não faltou
mercadoria nenhuma, não faltou nada; o
agronegócio segurou a economia deste país.
Quem morreu de Covid entra na
conversa animada, de repente interrompida
pela boazuda (expressões conservadoras
não lhes faltam), do outro lado da rua, o tipo
Mulher de 30, iconizada pelo cantor Miltinho,
há séculos atrás.
Mas falam, sobretudo, de futebol,
assunto de idas e vindas constantes à
mesa. Debates, provocações, declarações
corajosas ou curiosas, risadas e gargalhadas,
intercaladas com novidades sobre este ou
aquele jogador, aquele ou este time, jogo em
canal aberto ou pay-per-view. Caracterizam
momentos
alinhavados
de
amizade,
puramente masculina, que remontam o tempo
de colégio ou de bancário, de menino, jogo
de bola na rua. Não há como, nem porque
dissolver essa bem-vivida amizade.
São duas, três, quatro horas de folga,
dadas ou literalmente vendidas pelas esposas
– isso existe - autonomia absoluta, voz alta,
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liberdade sem vigilante. É a parte que lhes
cabe na semana austera e exaustiva, que
ainda lhes suga novos lucros, para a família
que se amplia e as obrigações que torram o
saco de qualquer um.
Feita a saideira, o carro, a carona,
coleira, algemas e as últimas provocações:
– Quero ver o seu Flamengo na quartafeira!
- Vai dar de 10 X 0 nesse Timãozinho
seu!
Chegando em casa – danou-se! – se
esqueceu de comprar uma porção de coisas,
a mulher metralhando seu ouvido,
Bruno Henrique entra pela direita,
um calor desgraçado,
dribla o primeiro adversário,
banho quente, no verão?!
dribla o segundo,
- Está passando da hora do aniversário,
vá trocar de roupa,
cai pela esquerda,
Ce tá brincando! Aniversário, hoje?
desvia para Arrascaeta,
puta que la mierda, hoje, não!
que cabeceia para Gabigol,
por que que eu não fiquei no bar, meu
Deus?!
e marca Gooooooooooooooool!

fazendo da bola uma nau com que atraímos a
simpatia do mundo. Nesse sentido, o futebol
até nos lembra o projeto oswaldinano, à moda
antropofágica, por tomar as técnicas do outro,
acrescentar nossos valores e depois levar o
produto ao mundo.
_______________
Trecho do livro Futebol em Trânsito, que deverá ser lançado
em dezembro/2021

A realidade do esporte então começou
a ganhar novos sentidos e atingiu a dimensão
mítica que invade o cotidiano, a música
popular, a literatura, a estampa e a rabiola
das pipas etc. Tornou-se, na maior parte das
vezes, um símbolo de afirmação do Brasil:
arte de exportação, sofisticada e legítima,
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O PA I S O B A S PA R R A S
Acadêmico Jorge Alberto Nabut - Cadeira 06

Os imigrantes tinham parreira em casa, e, na minha, plantada por meu pai, que sob ela
adivinhava os cachos que brotariam após a devassadora e obrigatória poda na lua nova de
agosto.
Hoje, enquanto as parreiras vão se encolhendo, quase mirrando, sob o efeito da afiada
tesoura, as jabuticabeiras, ainda sob o efeito animador das chuvas que caíram há 15 dias,
são tomadas pelo efeito de neve da floração que lhes cobre tronco, membros e grimpas,
exalando o perfume que “avoa” dos quintais e alcança ruas e praças.
Até outubro, as jabuticabas estarão a ponto de estourar na boca.
As uvas, cacheadas, hão de aguardar o Natal.
Meu pai já não está mais sob as parras a refletir o céu nos seus olhos azuis, mas o manejo
da poda das ramas e o zumbido das abelhas polinizando as flores evocam prazerosa vida
passada, com reflexos no presente, ao sentir a natureza programando as melhores colheitas
nos quintais de nossas existências.
_______________
Trecho de O Livro de Elias, que deverá ser lançado em dezembro/2021
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Acadêmico
José Humberto Silva Henriques
Cadeira 26
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DONA LÍDIA DE
ALMERÍA NOVAIS
Acadêmico José Humberto Silva Henriques - Cadeira 26

Foi praticamente obrigado que tive
que comer dona Lídia de Almería Novais. Na
marra. Meu avô sempre dizia que há coisas
que não precisam ser escarafunchadas
depois de acontecidas, mas nesse caso,
essa história me toou na dimensão de um
assunto que merecesse crédito. Porque o
assunto me parecia assim, meio sério no
começo e depois de alguns anos, poderia
cair no imaginário popular e por isso mesmo,
ser quase medida de folclore. Essa minha
obrigação esteve muito bem cumprida
porque ela também, dizer a verdade, não era
nenhuma lasca de coisa inútil. Tinha lá as
suas grandezas, os seus encantos. Mas isso
era a questão e tamanhas coisas precisam
ser contadas desde o início, senão muita
gente há que vai pensar que isso é mentira.
E não é. De fato, um monumento que eu criei
dentro da minha capacidade de assentar
histórias ao firmamento. Cada história assim
posta e disposta acaba sendo uma massa
no firmamento porque faz parte da dimensão
das notoriedades.

o de sempre, as casas da vizinhança eram
parecidas devido ao status a que cada família
se dava à parecença. Na casa da direita
morava o excelso professor Mansuetônio
na casa da esquerda vivia a família de um
desses galhos da família Borges, dos mais
antigos que há. Adiante de casa eu nem me
dava muito conta, mas eram pessoas mui
dignas e sem soberbas. Mas tinha o João
Solano, um menino moreno que regulava
as idades com as minhas. João Solano era
companheiro bom na hora de bater um futebol
ou para qualquer eventualidade pronta para
o momento a ser vivido.

Até aqui, uma vida normal, com
macarronada aos domingos e um frango
ensopado, tudo seguido de doce de leite mole
e uma fatia de queijo fresco. E nos demais
dias da semana, o pão comum e fresco com
cheiro de um tecido que nasce sempre das
mãos que sabem embalar os dias e as horas.
Esse pão, nativo da padaria Nossa Senhora
da Abadia, da forma como acontecia com
a coisa inigualável, nunca mais poderia ser
Nascido e criado fui ali na Rua Padre provado depois que a padaria referida fechou
Leandro, nas alturas do nobre bairro dos as portas. Um pão que nunca mais virá ao
Estados Unidos, numa casa de tempos ar dos movimentos calorosos da cidade.
antigos, nada demasiado de riquezas, sem Na Rua Padre Leandro a vida era mais ou
luxos, mas com aspecto de gente com certa menos assim, sem nada demais que pudesse
nobreza de umbigo. O ambiente era esse obscurecer o sistema da existência levada de
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uma maneira até que bem leve.
Pois é aqui que digo, não estou eu a
dizer da Rua Padre Leandro tão somente.
Se fosse assim, já que os dias eram aqueles
da década de oitenta, fim do século que
passou, estarei a fazer uma crônica. Se for
contar tudo sobre a minha vizinhança, estaria
fazendo uma pequena novela. Em caso de
estender isso para além dos muros da Rua
Padre Leandro, estaria promovendo um
romance. Mas como não é nada disso, como
estou querendo contar sobre o dia em que
fui obrigado a comer dona Lídia, trata-se de
um gênero literário mais quente: o conto. É
preciso entender que dona Lídia era muito
desejada por aqueles meninos todos. Mesmo
João Solano ficava a medir os ornamentos
dela e a passar a mão sobre os bagos,
momentos em que dava de assoprar fundo
e a gemer, como se dona Lídia fizesse nele
um efeito de veneno graduado. Eu achava
graça daquilo, naquele tempo todo espectro
de sacanagem tinha lá a sua graça. Afinal de
contas, éramos muito telúricos em todas as
nossas funções e momentos de distração. E
distração era o efetivo que não nos faltava.

Valdecir, ficou doido sem modos de melhoria.
E que fora ela, secando o bagaço de tudo,
a responsável por essa loucura irremediável.
Ninguém sabia ao certo, mas diziam que
estava recluso num hospício do estado de
São Paulo e ainda jovem, passava muito
bem. Dona Lídia tinha um casal de filhos que
nunca estavam em casa. A filha era afeita
aos jogos de capoeira e o filho, que já estava
adolescido, se fora para estudar longe da
cidade.
Esses detalhes, ser a filha afeita aos
jogos de capoeira, parece que não tem nada
que ver com o todo da questão. Mas enganase quem pensa assim porque naqueles
dias da década de oitenta, toda informação
tinha um valor colorido e muito pitoresco, ao
contrário dos dias de hoje, tempo em que a
tecnologia atrai o dedo e tudo acaba sendo
intimado a mostrar configuração de amostra
hologramática. A filha dela era bonita. João
Solano dizia.
- Não deixa de ser um pitéu, a Sandra!

Eu estava habituado a enredos de
quintal. Casa de tempo de antanho, paredes
Dona Lídia de Almería Novais não subidas ainda no tempo dos meus avós. Casas
morava na Rua Padre Leandro, ela morava indestrutíveis e forradas com o bálsamo e a
na rua imediatamente paralela. A rua de peroba-rosa. No quintal grande, a mangueira
baixo. E o quintal da sua casa dava fundos plena. Árvore maciça cuja sombra dava as
com a minha casa. Era como se fosse uma mãos às sombras da mangueira do quintal de
medida muito bem orientada, fundo com dona Lídia. Eu gostava de explorar quintais
fundo, medida exata com medita escorreita. vizinhos por conta de uma curiosidade cheia
Dona Lídia era divorciada por legítima causa. de vincos. Algumas delas já mantinham
Segundo constava, o marido dela, um certo a minha cara mais afastada porque havia
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sobre os muros cacos de garrafa fincados
em massa dura de cimento. Os tempos
começavam a ficar excessivamente violentos
e os homens de toda a cidade se protegiam
da forma como mais achavam possível, com
cachorro, tiro de espingarda ou caco de
vidro. Não era só na Rua Padre Leandro. Era
em toda a cidade.
Eu estava habituado, desde muito
pequeno, a esta convivência com a
vizinhança. Então, dona Lídia me conhecia
desde os dias do berço. Nada destoava de
um mundo interiorano normal. Havia um
quebrado no muro dos fundos entre a minha
casa e a dela. Não era mais uma fenda. Era
um buraco que dava acesso ao lado de lá.
Algumas vezes, perscrutando a dimensão
das horas, eu atravessava porque era
preciso. Ela tinha um pé de pêssego amarelo
que era uma maravilha. Por um acaso
de milagre, as frutas não eram bichadas.
Pêssego por aqui costuma ser dádiva ou
dom de fruta cheia de bichos. Era muito
bom passar para o outro lado. Do meu lado
tudo já tinha sido explorado. Quanto mais eu
crescia, mais via que explorar as dimensões
alheias tinha lá as suas grandes vantagens.
Os cheiros eram outros. Os olhos recebiam
esses impactos como se fosse um mundo de
rara diversidade.
Quando mais eu crescia, mais me
aventurava para o outro lado. E observei
em mim mesmo esse entretenimento sendo
negado quando João Solano estava lá em
casa, a brincar com alguma coisa qualquer.
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Trocávamos gibis. Ele ia ao quebrado do
muro, queria passar. Com um certo ciúme,
eu tentava dissuadi-lo da ideia. As casas
que tinham cachorro grande, estas então,
era mesmo preciso que eu esquecesse. A
vida seguia seu rumo e quando percebi, eu
estava graúdo dentro do mesmo quintal. A
Rua Padre Leandro não sofrera um único
sacolejo. E as mangueiras, tanto as do meu
lado quanto aqueles do lado de dona Lídia, já
tinham florescido e produzido gemas durante
mais de muitos ciclos. Era assim que tudo se
abalizava.
Houve um dia, eu já oitavado de modos
e com as esporas de galo novo cintilando
contra a luz do luar, entendi que era preciso
ajudar dona Lídia de Almería Novais emendar
um fio de náilon que se rompera do seu varal.
Pulei o muro, justamente naquele quebrado
e cariado. Ele me pedira ajuda. Quando eu
cheguei do seu lado, ela me disse com aquela
boca rasgada de ibérica bem nutrida. Vou
saber se estás servindo para alguma coisa!
Ora, que fosse um desafio muito obstinado
que me punha vulnerável e capaz de reagir.
Tem obrigação que nem Padre Leandro ou
só a rua pode desestatizar.
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AMOR À
PRIMEIRA VISTA
Acadêmico José Otávio Lemos - Cadeira 05

Anteriormente,
era não conhecida pela minha mente.
De repente,
ficamos frente a frente.
Nascente,
uma história de amor vivente.
Nada em nós mente.
Declarado amor verdadeiramente.
Desde o nosso primeiro beijo,
de tão memorável que foi,
continuo em pleno regozijo.
Acredito que até meio louco,
pois enxergo sinais, lembretes
dos teus lábios encarnados
por todos cantos que passo.
Não é que até uma simples folha
caída pelo chão que pisei
pelas bandas aqui do norte
me deixou bem seduzido.
Quase me pegam caído,
de quatro por ti,
beijando o solo. Só.
Solidão, agora.
Começo minha viagem de volta.
Prepara-te para um desgaste físico
e, no melhor tipo, euforia emocional.
Vou chegar. Bem rápido aí.
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ORBE
Acadêmico José Otávio Lemos - Cadeira 05

Surpresa, a primeira vez que te encontrei.
Como se todo o mundo fosse decomposto
sem desfigurar-se, e a vista descobrisse
que tudo é feito por pontos coloridos.
Cada coisa é uma explosão que sai
de um plano, e toma forma aeroespacial.
Uma ave ou uma arara, reflito, seria nada
se não houvesse a bela vibração ainda
da energia criadora (Perguntas que loucura
é isso?) Muito simples. Existem até seres
que só enxergam branco e preto, exemplo:
os touros. Até para esses, tudo tem volume.
Os cegos enxergam no pano negro, sem luz,
a firme pulsação do universo se expandindo.
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DESAFIO
Acadêmico José Otávio Lemos - Cadeira 05

Tenho uma gata e quero fazer um desafio
a qualquer proprietário de uma outra felina
que afirme ter maior felicidade que a minha
em possuir uma tão amada criaturinha.
Ela, certeza, é todinha cheia de graça,
e charmosa. Ah! Tem asco de qualquer rato.
Esbanja docilidade e o seu brilho no olhar
somente os seres cheios de luz a possuir.
Meu coração felizardo se alegra vendo-a
preguiçosamente estirada sobre a já nossa cama
agora bem bagunçada. Não é por desleixo. Adorei.
Gostoso é fazer-lhe um cafuné bem moroso, sentir-lhe
completamente desfalecida viva, meiga ajeitando voz
para me dizer: eu te amo. (Não é miau.) Viu só?
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SOBRE OS VAZIOS
Associado Correspondente Julio Cesar Oliveira Bernardo

Um apartamento, bem grande, ali no centro da cidade.
Quatro quartos, três filhos, tamanho exato.
A ampla sala, por muitas vezes foi cinema para os colegas dos filhos.
Na copa (ou sala de jantar), incontáveis foram os almoços saborosos, os jantares caprichados
e as partidas de torrinha e baralho mais que emocionantes.
Certo dia, os filhos cresceram, cada um embarcou em sua própria viagem, tomando o leme
da própria vida.
No apartamento, os adultos de outrora se tornaram os idosos... Agora ávidos por abraços,
telefonemas, ansiosos pela vinda dos meninos para o Natal.
Os quartos vazios nunca estiveram tão repletos de lembranças.
As janelas, agora tristonhas porque pouco se abrem para o Sol.
E de repente, sem pedir licença, o que era barulho virou saudade...
Na Jornada que nos leva.... Quem será o primeiro a chegar?
_______________
* Crônica radiofônica, ao ar na Rádio Sete Colinas, 101,7 FM, Uberaba MG, aos 21 dias de setembro de 2021.
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E O BAR DO PEDRO
FECHOU
Acadêmico Luiz Cláudio de Pádua Netto - Cadeira 17

Subtraí da biblioteca de meu pai o livro
do escritor mineiro Paulo Mendes Campos
Os Bares morrem em uma quarta-feira. Ele
inicia a crônica que dá título ao livro dizendo
que os bares nascem, parecem que serão
eternos e sem mais nem menos morrem.

No cardápio do bar não constava
bebida alcoólica, mas mesmo assim ele era
frequentado por bebuns de ofício, como o
Tocha, que tinha esse apelido por ficar vinte
quatro horas de fogo. Perturbava a todos,
falava alto e no final acabava pedindo
dinheiro para uma pinga, no bar Apolo, que
ainda resiste ao tempo.

Achei pertinente essa citação do
escritor mineiro, para exemplificar a trajetória
do, apesar de recém-fechado, já saudoso bar
Figurinha carimbada nas manhãs e
do Pedro.
também nas tardes do bar do Pedro era o
Major. Vascaino doente, defendia o time até
Segundo consta na minha memória nas derrotas mais vergonhosas. Nunca se
e na de muitos que o frequentaram, o soube do porquê da patente, mas se foi ou
pequeno cômodo situado na galeria do não major, não se aproveitou das benesses
Edifício Araguari, por quase quarenta anos, do cargo. Mora de favor em um cômodo
acomodou dois surrados freezers, um antigo alugado por uma barbearia.
liquidificador para bater as vitaminas de
mamão e abacate. Abro aqui um parêntese
para dar o meu testemunho de médico que a
primeira curou a minha gastrite.
Uma torradeira para fazer misto quente
e pão na chapa, sem esquecer da fumaça.
Posteres do flamengo, único senão para que
eu frequentasse o estabelecimento, mas que
era compensado pelo respeito que o Pedro
tinha por mim, não por ser médico, mas por
ser botafoguense, segundo ele coisa rara.
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O Alvaro pintor, um homem de cor,
como requer a um bom profissional das
tintas, chegava ao bar sempre gritando se
alguém poderia atender um homem de cor.
Acaso alguma vez demorassem para lhe
atender, tirava o jaleco azul com a chancela
de uma casa de tintas e ficava fazendo pose
de lutador de sumô. Era um número.
O bar era frequentado por políticos,
principalmente em época de eleição. Cada
qual a seu modo utilizava a popularidade
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do bar para arrebanhar eleitores. Tinha os
políticos rasteiros que pagavam cafezinho
e cigarro picado, outros gastavam mais,
distribuíam pão de queijo e refrigerante,
alguns distribuíam só santinhos (não eram
muito populares). Porém, o político que me
chamou mais atenção foi o atual prefeito.
Não pagou nada para ninguém, não distribuiu
santinhos e nem apertos de mão. Ia ao bar
apenas para ser visto por lá, apenas para
dizer que era frequentador assíduo e acabou
ganhando.
O bar do Pedro deixa saudades como
todo bar que fecha. Para Dona Fátima desejo
pronto restabelecimento de seus males e ao
Pedro desejo que se acostume a dormir e
acordar tarde, coisa que não fez nos últimos
quarenta anos.
Valeu...
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SAUDADES DE NEWTON.
Acadêmico Luiz Cláudio de Pádua Netto - Cadeira 17

Fiquei sabendo do passamento do
nosso acadêmico Newton de Abreu, pela
emotiva voz da também acadêmica Gessy
Carisio. Não conseguiu conter a emoção
ao discorrer sobre a amizade que nutria por
Newton, desde os tempos de infância.
Ao final do telefonema, Gessy me pede
que alinhave algumas palavras a respeito do
meu convívio com Newton de Abreu e passo
agora a lhe atender.
Sempre que o encontrava, o saudava
dizendo: meu colega de academias. Sim,
frequentávamos, inclusive no mesmo horário,
uma academia de ginástica, além das nossas
atividades na ALLA.
E foi em dois momentos distintos; em
uma reunião solene da academia de letras e
em uma conversa descontraída na academia
de ginástica, que descobri uma característica
de Newton, que me fez um seu admirador: o
senso de humor, a percepção de que naquele
momento caberia o gracejo.
A noite era de gala na Academia de
Letras e Artes de Araguari. Um ilustre filho
da cidade retorna para receber uma láurea.
Os acadêmicos entram perfilados no salão
de reuniões. Todos com suas capas nos
ombros. Homens com ternos escuros e as
mulheres de vestido longo. A mesa condutora
dos trabalhos é formada e o restante dos
acadêmicos se senta em cadeiras de plástico,
ao entorno da mesa. Newton estava ao meu
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lado, quando a cadeira em que me sentava
abdicou de me sustentar e fui ao chão.
Envergonhado, me levantei com a sua ajuda
e comentei que devia ter engordado; ao que
Newton respondeu: Acabou de demonstrar
que é um acadêmico de peso.
Tempos depois, o encontrei em uma
tarde chuvosa na academia de ginástica.
Newton já havia participado de algumas
maratonas e corria na esteira com bastante
desenvoltura. Subi na esteira ao seu lado,
fiz a minha saudação costumeira e observei
que ele corria a 12 km/hora. Pensei em
dar uma desculpa, e ir para outro canto da
academia. Na época, eu apenas caminhava
pela esteira. Correr nem pensar, ainda mais
naquela velocidade. Acho que ele percebeu o
meu constrangimento em estar ali andando,
enquanto ele, com uns bons anos a mais
nas costas corria e me disse: fique no seu
ritmo, porém, peça a Gessy para fazer parte
da mesa diretora. As cadeiras lá são mais
reforçadas.
Meu caro Newton de Abreu, que seu
espírito jovial continue cativando aos que vier
encontrar e por falar nisso, encontrando meu
pai, outro que sempre lhe teve em alta conta,
diga que tenho saudade. Saudade que você
também deixou.
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E
I D E N T I DA D E C U LT U R A L
Acadêmica Maria Antonieta Borges Lopes - Cadeira 21

Falar sobre Memória, História e Identidade
Cultural nos remete à necessidade de uma
rápida reflexão sobre o caráter da sociedade
brasileira. Ela sempre se caracterizou
pelo autoritarismo, pela indistinção entre
o público e o privado – os escândalos que
acompanhamos continuamente comprovam
essa afirmação- e pela incapacidade de
tolerar o princípio formal da igualdade perante
a lei.

se tornam desigualdades e a cidadania é
privilégio de classe, que pode ou não, ser
concedida às classes populares.

Esses fatos são consequência não só da
herança colonial, mas das peculiaridades
e contradições de uma sociedade onde o
liberalismo político se instalou sobre uma
economia escravista. Neste contexto, a
memória deve ser preservada ou apagada
de acordo com o jogo político do momento.
As classes dominantes sempre tiveram Apagar a memória local, as formas
dificuldade para aceitar e, sobretudo para espontâneas das relações sociais é um modo
praticar as velhas ideias, de mais de 200 de apagar a identidade.
anos, contidas na Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão. Assim, sempre A preservação da cultura local, da cultura
respondeu com repressão a toda e qualquer popular tem sido uma forma de resistência,
forma de organização das classes populares: às vezes difusa, outras, ostensiva. Desde os
lutas sindicais, movimentos dos sem-terra, anos 80 e, sobretudo, depois da Constituição
demarcação de terras indígenas, associações de 1988, o Ministério da Educação e
de moradores e as diferentes formas de Cultura (hoje separados) se preocupa com
manifestação da cultura popular.
a importância da educação patrimonial, no
sentido de identificar, informar, preservar
Em decorrência disso, as relações sociais e valorizar o patrimônio histórico e cultural,
se dão mais pela forma de tutela e favor e como forma de manter a identidade nacional,
raramente por questão de direito. As leis regional e local.
tornam-se instrumentos para preservar
privilégios e como regra, são arbitrárias ou Embora as ações se dirijam, na maior
transgredidas: “Você sabe com quem está parte das vezes, para a preservação do de
falando? ” As diferenças sociais e pessoais documentos oficiais, do patrimônio edificado-
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monumentos arquitetônicos ou escultóricos-,
vem tomando vulto uma maior sensibilidade e
conscientização da importância da afirmação
de nossa identidade cultural, através do
conhecimento dos testemunhos imateriais
de nossa evolução histórica.

aqueles momentos que vivenciaram e dos
quais são testemunhas.

Fazendo da cidade de Uberaba o palco de
nossas memórias, vamos percorrendo sua
história através das marcas e rastros deixados
em ruas, praças, pedras e monumentos, que
O conhecimento de nossa história, seja a o tempo ou o homem conservou ou destruiu.
nacional ou local, levará ao reconhecimento A divulgação de sua cultura musical, teatral,
dos bens culturais que nos identificam e literária, seu folclore e festas religiosas,
diferenciam. A memória e a história de um seus diferentes modos de produção dos
povo não se preservam apenas nos arquivos bens materiais, passaram a constituir os
e documentos escritos, muitas vezes verdadeiros objetos da história sobre os
inacessíveis ao cidadão comum, seja ele quais o historiador deve se debruçar na
analfabeto total ou funcional.
recuperação do passado, que tanto colabora
para entender o presente. Esse constitui o
A arquitetura de uma época é uma forma verdadeiro ofício do historiador.
de expressão, um documento que retrata
um momento significativo da vida de um Uma educação pública de qualidade é fator
povo. Representa especialmente a memória primordial para que as pessoas se tornem
do poder, seus valores, sua mentalidade e cidadãs conscientes de seus direitos e
seu modo de vida. A memória do povo tem deveres e da importância da preservação
que ser reconstituída de outras formas. Não de sua memória e história. Já dizia o grande
basta coletar produtos e objetos acabados, educador Anísio Teixeira: “não se forma
artesanatos, festas e tradições. É preciso cidadãos sem uma educação pública de
aprofundar o processo de criação do popular. qualidade”.
Atualmente, é bastante discutida e
valorizada a discussão sobre a importância
da história oral, contada e narrada através
das reminiscências da memória individual e
coletiva, das biografias de figuras populares,
das histórias de vida. Esta é a ponte que
se coloca entre a memória e a história: são
os fatos que ficaram gravados na memória
dos antepassados que narram suas
experiências, vitórias e conquista, enfim,
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Igreja Nossa Senhora do Rosário - Década de 1910

Era a Nossa Senhora da devoção dos negros e foi demolida nos anos de 1920.
Ficava na Ladeira do Rosário, hoje Avenida Presidente Vargas, onde se ergue
o monumento ao Zumbi de Palmares.
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COISANDO
Acadêmico Mário Salvador - Cadeira 31

A palavra “coisa”, com seus caprichos, é uma
das mais usadas na língua. Apesar de ela não
ser uma Brastemp; funciona como curinga – a
carta que serve para substituir tantas outras.
Isso acontece porque ela é polissêmica.
(Tem mais de setenta significados, como
mostram os bons dicionários). “Coisa” quer
dizer... qualquer coisa.
Seu emprego é uma coisa louca: parece
a coisa mais natural do mundo. Porém,
mesmo sendo curinga, é tão genérica, que,
às vezes não esclarece muita coisa: “Preciso
lhe dizer uma coisa. Acabo de fazer uma
coisa: pus uma coisa aí no armário”. E o
verbo “coisar” pode suprir outro, quando,
ao falar, esquecemos o verbo de que
precisamos. Nesse caso, coise esse coiso
mesmo. (Sim, “coiso” também existe.)

sentido de algumas frases. Exemplificando,
anos atrás, ao noticiarem que caiu um “trem”
no rio Uberaba, não sabíamos se era um “trem
mesmo” (expressão mineira para esclarecer
que se trata de um trem de ferro) ou outra
coisa (como um carro ou um caminhão). E
era um “trem mesmo”
Dentre diversos significados, “coisa” pode
ser tanto um objeto quanto um serviço.
Assim, quando um cliente vai pagar por
uma compra em uma farmácia ou por uma
consulta médica, ele pode ouvir a mesma a
pergunta: “Mais alguma coisa?

Embora a palavra “coisa” possa acabar com
alguém (“Que coisa sinistra é esse moço!”),
Vinicius e Jobim a usaram como elogio (“Olha
que coisa mais linda, mais cheia de graça...”).
E o substantivo “coisa” foi imortalizado por
Aliás, para facilitar o entendimento, sendo outras tantas veias poéticas... A banda do
possível, deve-se substituir “coisa” por outro Chico passava “cantando coisas de amor”.
substantivo mais restritivo. Numa lojinha, E Caetano cantou: “Alguma coisa acontece
por exemplo, você é mais perfeitamente no meu coração...” Que coisa danada é um
entendido e atendido, se disser que quer um poeta!
“funil” em vez de “uma coisa de cozinha”
Quem não escreve “coisa com coisa” não
Em “mineirês”, pode-se trocar “coisa” por consegue ser entendido coisíssima nenhuma.
“trem” sempre. “Justo agora que você está Mas tenho acreditado que esse não é o meu
um trem com o seu filho, senti um trem na caso. Como agora vou preparar alguma
mão, e tem muito trem para organizar e coisinha para forrar o estômago, encerro por
muito trem para lavar na pia” E ainda que, aqui... ou a coisa vai longe.
em Minas Gerais, “trem” e “coisa” sejam a
mesma coisa, até o mineiro titubeia com o
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Marta Zednik de Casanova
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QUINTA DA BOA ESPERANÇA,
U M PAT R I M Ô N I O H I S TÓ R I CO
DE UBERABA
Acadêmica Marta Zednik de Casanova - Cadeira 27

A Quinta da Boa Esperança é uma famosa

religiosa. Em sua homenagem foi editado o livro

chácara localizada no Bairro Estados Unidos, em

Crispiniano Tavares, por Basileu Toledo França, na

Uberaba, cujo primeiro proprietário foi Crispiniano

cidade de Goiânia.

Tavares. Ele nasceu em Ilhéus, na Bahia e

Em 1900, Crispiniano foi eleito como 2º

realizou seus estudos iniciais no Rio de Janeiro,

secretário do Partido Monarquista de Uberaba e

posteriormente diplomou-se como engenheiro pela

exerceu o cargo de engenheiro fiscal da Companhia

Escola de Minas de Ouro Preto.

Mogiana de Estrada de Ferro.

Crispiniano redigiu relatórios técnicos sobre

Em 1887, Crispiniano Tavares iniciou a

riquezas minerais, tipos humanos e animais. Foi

construção da chácara Quinta da Boa Esperança,

agrimensor, topógrafo, fiscal da empresa Estrada

situada nas nascentes de um dos córregos que

de Ferro Mogiana, em Catalão-GO. Escreveu

banham Uberaba e margeando o traçado da via

contos e retratos do homem sertanejo. Realizou

férrea Mogiana, distante 1.500 metros do centro

experiências nos campos da fitologia e da zoologia,

da cidade. A chácara era de grandes dimensões,

além de estudos de geologia e mineração no Estado

cujo embrião ficava no final da Rua Marquês

de Goiás. Professor de física e química agrícola no

do Paraná, descendo, contornava a pequena

Instituto Zootécnico de Uberaba, primeira escola

chácara de Carlos Carrara, atualmente Instituto de

de ensino superior no Brasil Central. Orientou

Cegos do Brasil Central, descia a rua até a Praça

procedimentos de combate às queimadas nos

da Gameleira e contornava a antiga chácara do

campos. Publicou artigos na revista de engenharia

Padre Zeferino – esquina da Rua Artur Machado

do Rio de Janeiro. Seus trabalhos serviram de

com Odilon Fernandes – e chegava até a Rua da

modelo ao geógrafo norte-americano Orville A.

Pinga – atual Rua João Pinheiro –, depois subia até

Derby, ao tratar dos picos mais altos do Brasil.

a atual Mogiana, dobrava à direita, contornava a

Editou o jornal Minas Ativa. Foi poeta e primeiro

Chácara dos Eucaliptos, que também a integrava,

contista do Brasil Central. Estudou folclore, exerceu

e finalmente, em direção à Rua Professor Terra

o jornalismo e era um administrador capacitado.

e voltava ao ponto de saída. A propriedade era

Em Uberaba, sob o auspício de amigos

considerada modelo em Minas Gerais, pela

locais, a Livraria Século XX editou sua obra Contos

sistemática avançada no tempo, tanto pela criação

Inéditos, que aborda temas regionais, narrativas de

do empreendimento, quanto pela administração

fatos reais, autobiográficos e temáticas de inspiração

adotada.

97

ACADEMIA DE LETRAS DO TRIÂNGULO MINEIRO

O projeto da Quinta da Boa Esperança foi

O Almanaque Uberabense de 1904, p. 171,

elaborado pelo proprietário Crispiniano Tavares,

elogiou a estrutura da Quinta da Boa Esperança, no

seguindo rigorosas normas técnicas estudadas por

início do século XX, por ter promovido o progresso

ele. Traçou intermináveis avenidas de mangueiras,

e o desenvolvimento de Uberaba na produção

que se estendiam até a Rua Marquês do Paraná,

agrícola e industrial e se destacando entre os

onde se localizava a entrada social e comercial. A

estabelecimentos agrícolas mais promissores de

outra entrada da chácara era perto da Gameleira,

Minas Gerais.

utilizada pelos carros de bois e carroças.

Crispiniano Tavares aproveitou as três

O construtor responsável pela edificação do

nascentes d’água e edificou a fábrica de farinha, de

chalé foi o italiano João Magne. Mais tarde, Manoel

vinho, a sede da chácara e a casa dos funcionários.

Marinho, português, artista que construiu muitos

Havia um grande manancial de água que gerava

passeios e edifícios da cidade, modificou o chalé

a vida na chácara e irrigava as jabuticabeiras,

da família Tavares.

as hortas e jardins. As minas de água forneciam

Em seu vasto pomar que formava um

água para moradores do Alto dos Estados Unidos.

bosque, continha uma infinidade de espécies de

Consta que as nascentes de água permanecem até

árvores frutíferas. Também cultivava cana-de-

hoje.

açúcar, arroz, algodão, café e grande variedade de

O jardim da frente do requintado chalé em que

horticultura.

habitavam Crispiniano Tavares e sua família era

Destacavam-se as plantações de vinheiras

pequeno, porém lindo, composto de variadas

que permitiram a produção de grande quantidade

flores e palmeiras. As paineiras enfeitavam a

de suco de uva; havia quarenta e quatro qualidades

avenida principal da chácara, consideradas uma

de parreiras, inclusive as enxertadas. A qualidade

maravilha compondo um dos mais luxuosos jardins

da uva Isabela era a mais apreciada para a mesa,

de Uberaba. Os leões, estátuas que guardavam a

de sabor agradabilíssimo e o vinho se igualava aos

entrada da casa, foram esculpidos por Crispiniano

melhores estrangeiros que existiam no comércio.

Tavares e as colunas do chalé foram feitas de ferro

Em pequena escala produziam também o vinho de

fundido em uma fábrica de Sorocaba, no Estado de

caju, considerado delicioso.

São Paulo.

A pastagem abrigava muitos animais e o

O interior da casa da Quinta da Boa

engenho de ferro era movido à tração animal e não

Esperança era muito requintado e incluía até

utilizava a água como força motriz. Ali fabricavam

porcelana francesa. O chalé recebeu homens

pinga, rapadura e açúcar redondo.

ilustres da época, como: conde D’Eu, Dr. Rebouças,

Margeando o córrego da chácara encontravase

espesso

bambuzal,

contendo

magníficas

espécies: comuns, indiano, imperial e africano.
Havia dois bosques de árvores de lei, como
jequitibás, aroeiras, cedros, amburanas, todos

Afonso Rato, João Teixeira, conde Afonso Celso
e outros. O conde D’Eu, genro de D. Pedro II,
hospedou-se na Quinta da Boa Esperança, quando
visitou Uberaba, para a solenidade da inauguração
da Estação da Mogiana, em 1899.

formando um pequeno patrimônio ecológico.

Os primeiros loteamentos em Uberaba
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foram feitos por Crispiniano Tavares nos terrenos

Felicíssimo, que aproveitou os recursos das fontes

da chácara, seguindo as normas técnicas exigidas.

d’água, dinamizando o abastecimento de água

Os trilhos da Mogiana cortavam pelo interior

na cidade, construindo tanques e caixas d’água

da chácara em longo trecho, pois saíam da atual

em níveis que permitiam o abastecimento em

Rua Menelick de Carvalho em direção à Estação

bairros distantes. Depois a Prefeitura de Uberaba

Amoroso Costa. Na chácara se localizava o campo

montou seu serviço de água e não quis aproveitar

de futebol dos ferroviários da Companhia Mogiana.

a tubulação de ferro e Jesuíno arrancou-a e a

A chácara era administrada e seguia

vendeu em São Paulo. Em 1936, Jesuíno faleceu

um projeto técnico, o que resultou em enorme

na cidade de São Paulo e assumiu a direção

produção e fama nacional. A produção agrícola foi

da Quinta, José Crispiniano Pupo Felicíssimo,

muito significativa, com hortas, pomares, enormes

conhecido popularmente como “Bacuri”, apelido

cafezais e vinhedos. A produção industrial era

que ganhara quando era jogador de futebol. Fez

de grandes variedades de vinho, doces, pingas,

demolir o engenho, a fábrica de vinho, a casa de

rapadura e laticínios. Dessa forma, conquistaram

farinha; perderam-se as videiras e um dos bosques

um lugar de destaque entre os estabelecimentos

naturais desapareceu. Os loteamentos idealizados

agrícolas do Estado de Minas Gerais. Os vinhos

por Crispiniano Tavares, no Alto da Boa Vista se

produzidos na Quinta da Boa Esperança tornaram-

intensificaram, entre pastos, capinzal, bosque e

se famosos na Corte e grandes centros, como Rio

área cultivada. Com o falecimento de “Bacuri” os

de Janeiro, São Paulo e demais lugares. Também

herdeiros da chácara transferiram o imóvel para

produziam álcool para o consumo.

dois dos dez irmãos de Felicíssimo. Um deles foi

Após o falecimento de Crispiniano Tavares,

Jesuíno Felicíssimo Júnior, geólogo, ex-presidente

em Rio Verde, Goiás, no ano de 1910, ficaram muitas

do Instituto de Geologia de São Paulo, autor de

dívidas em Minas Gerais e Goiás e sob a ameaça

obras importantes. Depois a chácara foi vendida

de insolvência, a chácara foi a leilão. Entretanto, o

para José Elias, que faleceu no ano de 2002, e

cunhado Jesuíno de Paulo Felicíssimo a arrematou

atualmente os herdeiros são os proprietários.

e permitiu que a viúva de Tavares, Antônia Paula

Pelo seu grande valor histórico, cultural e

Felicíssimo, continuasse a administrar a famosa

paisagístico, a chácara Quinta da Boa Esperança

Quinta,

foi inventariada pelo Conselho do Patrimônio

onde

impôs

um

regime

matriarcal,

continuando a funcionar como no tempo do seu
marido, isto é, a mesma estrutura administrativa,
as produções caseiras e industriais. Após a morte
da viúva de Crispiniano Tavares, se extinguiu o
período de esplendor de uma época com requintes,
o gosto por hábitos nobres e o modismo da Corte.
Na Década de 1920, a Quinta continuou a ser
administrada por seu proprietário Jesuíno de Paulo
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RELATÓRIO DE
PROVIDÊNCIAS
Acadêmico Nárcio Rodrigues da Silveira - Cadeira 11

O dia amanheceu cheio
Compromissos para todo lado.
Primeiro, sacrificar os sonhos:
as prestações vencidas da alma dialogam,
tristemente, com a realidade.
E o impulso solene da tarde
mostra que a cidade não tem sentido,
apesar de tantos sinais.

porque não compreende o mal do Facebook
e seu corpo já Instagram
de tantos fakenews,
tripudiando um bullyng
que vai para além da sala de entrada,
invade banheiros,
mata gente nos quartos
e esquarteja sentimentos nas camas.

Vamos dizer “não” aos amigos.
Não há tempo para a conversa
sobre Vinicius de Moraes
E o que nos sobra, aos ventos,
são poemas em decomposição.
Há tempos, a vida rima com vendavais.
Há tempos não somos mais os mesmos.
Sem versos, ficamos descalços
e pelados de nós. Quase desalmados…

Na minha lista de providências,
a ordem é dormir…
Dormir, esquecer, fugir, abandonar…
Eu quero apenas verbos de retirada.
Que fiquem todos atentos…
ao movimento dos mares,
às ondas que invadem o continente,
a mente,
e simplesmente nos matam,
desmatam nossos desejos,
destravam nossos piores desesperos
e nos acalantam, como se acalanta,
no inferno, a parte oculta de Satanás.

Preciso comprar uma máscara nova
capaz de desfazer essa impressão real
de que hoje já sou outro,
de que virei outro na esquina de trás.
Os sinaleiros bombardeiam
nosso peito de amarelo
e vivemos de advertências banais.

Talvez a Santa Providência
possa, em generosa cantiga,
nos livrar do fogo
e nos atirar na estrada antiga,
onde nossos sonhos passavam
como se fossem boiadas.

Pode ser que o nosso vizinho morra hoje,
ou que seu filho esteja pensando
em pular do viaduto
porque não (nos) entende, os adultos,

Ave, Maria! Rogai por nós…
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CINE METRÓPOLE 1979
Acadêmico Nárcio Rodrigues da Silveira - Cadeira 11

Na porta do cinema,
roda o filme da avenida de problemas…
Os poemas moram longe da rua.
Um pedinte de abraços
distribui seus silêncios
em pequenos compassos
e suspiros.
Solta olhos feito anzóis
captando, de volta, mudos olhares.
A cidade de caracóis
gira faróis e lantejoulas
num frenesi desesperado de amor perdido.
De pecados ainda não cometidos.

Enquanto o silêncio tenta se recompor.
do lado de fora do Cine Metrópole
se ouve o barulho de muitas gargalhadas.
A plateia assiste risonha
a dança bêbada de Charles Chaplin…
E nem sonha
o que se passa pela avenida nua…
É que ninguém na vida entende
que ela - a VIDA - quer ter
seu próprio The End...

De repente, um viajante de Monte Carmelo
passando ali, por perto,
saca uma arma do bolso e rouba a cena.
Faz um drama, pula diante da dama,
e dispara, sem versos, quatro balas…
Faz um poema ao inverso.
Um melodrama.
Vomita tiros.
Meu tio, a três quadras dali,
ouve, sem entender, os estampidos.
(Depois ele me conta)
E na calçada, esticado,
dorme um sonho perdido.
Um amor acabado. Eta vida tonta…
Na noite sangrada da nossa Uberaba,
a sirene corta de apito a noite.
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ALÉM MAR
Acadêmico Nárcio Rodrigues da Silveira - Cadeira 11

Portugais espalhados pelo mundo

em cada passo da estrada.

em mares de Cabos Verdes e Angolas soltas…

Não me venham falar desse Tejo

Ah! Meu Moçambique de amores…

despejando

Pequeno alambique de sorrisos,

e vomitando riachos e corredeira.

desaguadouro de Guinés…

Os Portugais que eu amo

Esse sentimento abismal da língua portuguesa,

são nuvens bem passageiras…

represa de tanta angústia…
Fera que faz a
espera de tantas liberdades
arrancadas a sangue.
Portugais brasileiros que se sotacam diferentes…
rentes em todos canais, comido em canaviais…
rimando nossas pobrezas com cantos abissais…
Quando me perco na língua,
em versos que não ouço mais.
Me lembro o quanto de luz que mora em Mia
Couto…
Fernando Pessoa demais.
E acabo em Itabira, na ira de Carlos Drummond
para descobrir uma lira em Rosa
e os Guimarães do amor.
Esse Riobaldo que encarno, nascido a beira rio,
enxerga em Diadorina tudo que no mundo é flor.
Ah! Esse amor de desbravar Sertões
no peito do cantador…
Amar de forma tão doída
como se a própria vida
estivesse condenada
a ser vida dolorida
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O HOMEM QUE DESVENDOU
O TRIÂNGULO MINEIRO
Acadêmica Olga Maria Frange de Oliveira - Cadeira 15

Esta semana fui procurada por uma
jovem jornalista da TV Câmara para dar uma
entrevista sobre o Dr. Edelweiss Teixeira.
Num primeiro momento quis recusar o
convite, por achar que não estava à altura
da tarefa. Mas um sentimento mais forte,

década de 1940, que se tornaram referência
no setor. O segundo deles, já como membro
do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais.
Veio para o Triângulo Mineiro em
1943, como Inspetor do Ensino Médio

fruto de uma sólida amizade construída
através de anos de convivência, levou-me
a aceitar o inesperado convite. Forcei um
pouco a memória e fui recordando a história
desse grande homem, alinhavando meus
pensamentos por caminhos percorridos
nos anos de juventude, repletos de gratas
lembranças.
O Dr. Edelweiss nasceu em Pouso
Alegre, Sul de Minas, em 29 de maio de
1909. Mesmo ano do nascimento de duas
figuras exponenciais na música de Uberaba:
Maestro Alberto Frateschi e D. Odette
Carvalho de Camargos, dois pilares do
ensino de piano em nossa cidade. Logo após
seu nascimento a família se transferiu para
Belo Horizonte, onde Edelweiss viveu
por 35 anos. Foram anos dedicados aos
estudos. Formou-se em Odontologia (1923),
Violino e Canto Orfeônico (1929) e Medicina
(1934). Apaixonado pela pesquisa, realizou
ao longo de 12 anos uma autêntica devassa
no Arquivo Público Mineiro, que resultou na
publicação de dois livros sobre a “História de
Minas Gerais”. Obras de fôlego, lançadas na

na cidade do Prata. Permaneceu ali por
um período de sete anos. Foi lá que ele
encontrou sua alma gêmea, a atraente Srta.
Inês Resende, com quem se casou em 1947.
Dessa união nasceram seis filhos. Em 1951
transferiu-se para Ituiutaba, onde também
permaneceu sete anos. Nesta cidade
assumiu o cargo de diretor da Faculdade de
Filosofia e, posteriormente, o de Reitor das
Faculdades de Ituiutaba. Chegou a reger o
Coral do Instituto Mardem, dando vazão ao
seu amor à arte musical. Aliás, dois de seus
filhos receberam nomes de célebres músicos:
Mozart (já falecido) e Beethoven.
Sua vinda para Uberaba ocorreu
em 1959, atendendo honroso convite para
assumir uma cadeira na recém-fundada
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.
Uberaba tornou-se seu definitivo lar, pois
aqui permaneceu até o fim de sua vida,
em 1986. Logo o incansável Dr. Edelweiss
arregaçou as mangas e iniciou uma ampla
pesquisa histórica sobre a fundação da
nossa cidade, na segunda década do século
XIX, pesquisa que o absorveu até os dias
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finais. O seu livro “O Triângulo Mineiro nos
Oitocentos – Séculos XVIII e XIX” foi editado
em 2002, após a sua morte. Foi um pioneiro
em nossa região na pesquisa folclórica. Em
Uberaba, fundou o Instituto de Folclore do
Brasil Central, em 1962, que promoveu duas
“Semanas do Folclore” (62/63), sendo que a
primeira teve repercussão nacional. Como
sempre, a falta de apoio das lideranças locais
motivou o abandono do grandioso projeto.
Travei amizade com o Dr. Edelweiss a
partir de 1966, quando minha família retornou
para Uberaba. Era presença constante no
Instituto Musical Uberabense e na casa de D.
Odette Carvalho de Camargos, de quem era
particular amigo. Desde que o conheci, tornouse um grande incentivador de meus estudos
musicais. Jamais esquecerei seus aplausos
entusiasmados e seus gritos de “BRAVO!”,
depois de cada peça que eu executava nos
meus concertos, quase sempre no salão do
Jockey Club. Meus recitais nunca mais foram
os mesmos sem sua esfuziante alegria!
Durante toda a sua vida dedicou-se,
de corpo e alma, à busca do conhecimento.
Trazia dentro de si os atributos paradoxais
das pessoas que fazem a diferença: era
sábio, mas estava sempre à procura de
novos conhecimentos; atuou em cargos
burocráticos, mas era incrivelmente criativo
e obstinado; investigava o saber tradicional,
mas vivia de uma forma verdadeiramente
original; era um homem maduro, mas olhava
o mundo com olhos de criança.
Edelweiss é o nome de uma pequenina
flor nativa nos Alpes suíços e austríacos.
Apresenta pétalas brancas com o miolo

amarelado e tem o formato de uma estrela.
Sobrevive nas regiões inóspitas, cintilando
em meio à neve. Apesar de sua aparente
fragilidade, resiste às baixas temperaturas e
se tornou o símbolo de duas nações fortes.
Não por acaso esse grande homem recebeu
este nome na pia batismal!
Alegre, participativo, solidário às
causas sociais, e memorialista, foi amado por
todos que o conheceram. Recebeu o título de
“Cidadão Uberabense” em 1984, dois anos
antes de sua despedida final, que ocorreu ao
som do samba carnavalesco “Fita amarela”,
de Noel Rosa, do jeito que ele sempre quis.
_______________
Olga Maria Frange de Oliveira – (professora de piano,
regente do Coral Artístico Uberabense, autora do livro
“Pioneiros da História da Música em Uberaba” e ex-Diretora
Geral da Fundação Cultural de Uberaba)
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A Ú LT I MA PA R E D E
Acadêmica Olga Maria Frange de Oliveira - Cadeira 15

Ontem resolvi me distrair revendo fotos
antigas da família, zelosamente guardadas numa
cômoda que herdei da minha mãe. E eis que
encontro um retrato, em branco e preto, onde
meus irmãos e eu estamos ao lado de amigos de
infância de Belo Horizonte. Estávamos em 1961,
éramos crianças e a foto chamou minha atenção
e despertou especial interesse, sobretudo porque
me abriu o baú das recordações.
Nessa época morávamos numa casa de
arquitetura moderna rodeada por amplos jardins,
com extensos gramados delimitados por aleias
de fícus. Bicos-de-papagaio davam um certo
colorido em meio ao verde monocromático do
jardim, assim como arbustos de uma folhagem
avermelhada denominada iresine surgiam
estrategicamente distribuídos pelo gramado,
tendo ao centro um pé de babosa em destaque
pelo seu porte já bem avantajado.
Ao fundo, o quintal, também gramado,
tinha uma frondosa mangueira, uma jabuticabeira
mais acanhada, bananeiras, uma goiabeira,
um abacateiro e até um pé de maracujá doce.
Chamava a atenção uma pequena horta com
canteiros bem cuidados, que era a menina dos
olhos do meu saudoso pai.
Amarrado ao tronco da mangueira ficava
um cachorro vira-lata chamado “Catito”, nome
extraído de um bolero que tocava muito nas
rádios no final dos anos 50. Ele era um cachorro
bravo, traiçoeiro, que quando escapulia sempre
atacava algum desavisado que encontrava pelo
caminho. Eu não era apegada a ele, mas quando
mudamos para Uberaba e meu pai o deu para o
vizinho de frente, soube que o Catito fez greve de
fome e morreu de tristeza. Fiquei muito abalada e
descobri que eu também o amava.
Nos domingos ensolarados, um ouvido
mais atento poderia distinguir facilmente os risos
da família. Ríamos muito naquele tempo. Pela
manhã, infalivelmente, íamos à missa das 8 horas
na Capela do Colégio Santa Marcelina, situada a

107

dois quarteirões da nossa casa. Toda a família
reunida, com nossas “roupas de domingo”, e lá
encontrávamos nossos vizinhos. Era também
um dia especial, pois tinha macarronada e um
delicioso franguinho no cardápio do dia.
Nos finais de semana, a meninada
se juntava para brincar. Pulávamos corda,
andávamos de bicicleta ou de carrinho de rolimã,
jogávamos voleibol ou queimada. A rede de vôlei
era armada na parte da frente da nossa casa, no
caminho cimentado que conduzia à garagem.
Como se não bastasse, ainda dispúnhamos de
um grande balanço que meu pai comprou com
três cadeiras coloridas de cores diferenciadas e
de tamanhos diferentes. A maior, que era do meu
irmão, era azul; a minha, primeira à direita, grená;
e a menorzinha, no centro do balanço, laranja,
era da minha irmã caçula. Eu gostava muito de
gangorrar e ficar olhando o céu estrelado ao cair
da tarde. As três-marias eram as minhas favoritas.
Muitos anos depois, eu estava com
meus tios, Dalva e Jorge Miziara, no aeroporto
da Pampulha para uma conexão de voo que
demoraria ainda algumas horas. Sugeri a eles
que déssemos uma passada na rua onde minha
família tinha morado para que eu pudesse matar
a saudade da nossa casa. Para minha surpresa,
tapumes cercavam o lugar onde ela deveria estar.
Resolvi espiar pelas frestas e me surpreendi com
uma dolorosa imagem. A casa estava em fase final
de uma demolição. Parada no passeio, esperei
que os operários derrubassem a última parede e
só então voltei para o carro com a sensação de
que dentro de mim algo também fora demolido.
A parte mais feliz da minha vida desapareceu
junto com aquela casa. Nem mesmo fotografias
restaram daquela época.
As lembranças surgem nesta minha
maturidade, e logo se eclipsam. Comovo-me
quando certas memórias vêm à tona, ocupo-me
delas, mas logo dedico-me a outros afazeres.
Vida que segue...
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Acadêmico
Osmar Baroni
Cadeira 36
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MÚSICA-CERVEJA-BARZINHO
E B OA CO M PA N H I A
Acadêmico Osmar Baroni - Cadeira 36

O quarteto acima é tudo que a gente
sonha todos os dias para acordar nas sextas
feiras. Entretanto, para que se dê a nota
10 com louvor, é imperioso respeitar o valor
quantitativo de cada um dos itens citados,
como por exemplo: a cerveja tem que ser

Alguém já escreveu com mais competência,
acredito, que a melhor parte da execução de
um som, não importa o gênero musical, é
quando param de tocar.
Recentemente estive em uma das boas
casas noturnas da cidade, onde um grupo

gelada, o barzinho tem que ser acolhedor,
a companhia tem que ser boa (nos dois
sentidos) e a música... E é sobre esse item
que prefiro me fixar.
Há pouco tempo, a maioria deles trabalhava
em estado morno. A diferença e a aceitação
entre as duas formas de apreciar música são
impressionáveis. Basta ver a reação do público
interagindo com os músicos e cantores,
somando-se ainda a transformação que o
ambiente exibe com a criação de um clima
festivo e imediatamente se torna próprio para
um bom papo frequentemente acompanhado
com uma boa cerveja. Contudo o sucesso
dessa guia melódica passa obrigatoriamente
pelo caminho do equilíbrio entre os envolvidos:
proprietário, freguês, garçom e o artista, esse
último o mais incompreendido dessa história a
começar pelo cachê. Mas esse assunto fica para
um outro artigo. Minha ótica ou melhor meus
ouvidos hoje estão voltados para o volume

musical mandava seu recado. Músicos
talentosos, bom arranjo vocal, repertório
adequado, só que tinha um porém: ninguém
podia conversar civilizadamente. Não dava
para ouvir a voz do companheiro de mesa a
não ser que se fizesse concorrência com o
conjunto. As pessoas gritando para superar
o mega volume vindo das caixas de som e
vice-versa.
O ambiente fechado onde o artista se exibe,
para ser acolhedor e aconchegante, é de
fundamental importância que instrumentos
atuem em meloteia. Na verdade, deveria ter
um clima de recital. Tomo como referência
o saudoso polivalente Santo (que tocava e
cantava no Hotel Bonaparte e no Shopping
Uberaba). Sua educação musical era modelo
para todo bom artista. Quando o frequentador
de bar se propõe sair de casa à noite, busca
um bom ambiente para conversar, tomar sua
cervejinha, ouvir boa música e, se pintar...,

operado nas mesas de som, onde a maioria “otras cositas más”.
dos operadores ignoram completamente os
regulamentos de 65 decibéis considerados o
limite de tolerância para os nossos ouvidos.
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LIBERDADE
Acadêmico Paulo Fernando Silveira1 - Cadeira 20

Qual é o bem mais precioso e fundamental,
depois da vida, de valor ímpar e essencial,
que o homem inteligente e vigilante
precisa resguardar, de maneira constante?
A liberdade constitui virtude imanente,
que se faz necessário forcejar.
No entanto, ela é hostilizada diariamente
por aqueles que pretendem seus efeitos anular.
Querem subjugar o seu semelhante
para impor a servidão política, financeira e social,
impedindo a troca de ideias, de fluxo natural,
e, de fontes variadas, a informação contrária,
a fim de manterem sua visão parcial e arbitrária.
Como, então, achar o ponto de equilíbrio ideal,
entre a ordem e a liberdade, essas indispensáveis franquias,
se o excesso de rigidez conduz às ditaduras e tiranias
e muita independência também gera o caos social?
O melhor caminho, a razão e o bom senso indicam e aduzem,
não é a imposição de preconceitos e dogmas, que aprisionam e seduzem,
mas a convivência pacifica com manifestações de ideias livres e plurais,
abertas, às vezes opostas e diferenciadas, coletivas ou individuais.
Portanto, é melhor pouca ordem, só a estritamente indispensável
para que os agentes do governo mantenham sua legal autoridade,
e muita liberdade, para que cada indivíduo, de forma razoável,
atue e atinja a plenitude de sua natural potencialidade
e, assim, de maneira ordeira, o bem comum também seja alcançável.

_______________
1
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VIDA E MORTE
Acadêmico Paulo Fernando Silveira1 - Cadeira 20

Como num sonho repleto de múltiplas emoções,
o tempo passou correndo, lépido e fugaz.
Num instante fui criança, noutro ambicioso rapaz,
depois, era homem maduro, perdido em devaneios e elucubrações.
Agora, idoso e valetudinário, estou morrendo,
sentindo a esperança de vida minguando e esvaecendo.
Da morte ninguém ou coisa alguma escapa; pela entropia
tudo que atualmente existe há de desaparecer algum dia.
Não se oferece opção alguma ao nascer,
senão de lutar de maneira firme e constante
para tentar, sem desânimo, sobreviver
até a chegada do indesejado fatal instante.
Volvendo a memória, atônito, pergunto angustiado,
se valeu a pena o sacrifício empregado
no trabalho, árduo, fatigante e incessante,
buscando realizar as aspirações tão almejadas,
agora todas tidas como vãs e passageiras,
de pouco ou de nenhum valor agregante,
senão a felicidade trazida pelas notícias alvissareiras
e as esporádicas vitórias, de fato, conquistadas?
Abstraindo a fé de quem acredita em outra vida
,
como a melhor e promissora prometida,
o que de bom é efetivamente nesta alcançado:
A ilusão da riqueza, luxúria e glória do feito afamado,
Sabendo-se que a morte para sempre no esquecimento sepulta
dentro do frio jazigo, envolto pelas brumas do passado, que avulta,
a nulidade das meras pretensões, de caráter efêmero e dimensão vazia?
Ou o trabalho sério e honesto, com persistência realizado,
que liberta e enobrece quem exerce a cidadania?
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Afinal, não é o que fica lapidarmente gravado,
como perene, substancioso, inolvidável e final legado,
apesar de aparentar ser, individualmente, inoperante e fútil,
o trabalho, físico ou mental, desenvolvido e acabado,
desde que de efeito socialmente relevante e útil,
e pelo qual o morto será para sempre lembrado?

_______________
1
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LITER ATUR A DE CORDEL
Acadêmico Pedro Lima - Cadeira 14

Quando começamos a falar sobre
literatura, que seja grega, romana, portuguesa
e etc e etc e etc, a grande razão destes
fatos é que as sociedades iletradas sempre
tiveram como único recurso a memória. Daí
a tendência de ordenar toda espécie de
mensagem e manifestação em forma poética,
em toda etnia.
Desde o começo das civilizações,
sempre tiveram uma forma de divisão:
dominados e dominadores, elite e povo. Mas
todos com uma visão diferente da mesma
coisa que os meios de comunicação. E uma
entre tantas, sem dúvida é a poesia popular
e a prosa.
Só que a prosa, teve início nas trupes,
no circo e nos teatros populares do meio
de ruas, isto é: nas tribos e nos arredores
das cidades. A prosa é composta de canto
e lendas e pode ser declamada, cantada e
ritmada.
Já a poesia, pode ser fixa e móvel. A
fixa é constituída por poema em forma de
versos que é decorada e passada adiante.
Um exemplo: “O Parabéns Pra Você”. A
móvel são os repentes que sai da boca do
poeta repentista e chamamos de Literatura
de Cordel.
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A Literatura de Cordel que veio com
os portugueses, principalmente no nordeste,
em forma de folhetos. E o que chama mais
atenção, é que ela nasce do povo simples,
do meio dos engenhos de açúcar. Homens
que nunca tiveram a oportunidade de
frequentar uma escola. Mas que já nasceram
com a alma de poeta. Onde, cantando a
sua poesia, descreve as coisas do sertão,
do sofrimento, do caboclo sertanejo, da sua
terra seca, da sua fé e da esperança de uma
vida melhor que nunca chega. Das suas
cenas de aventuras ou uma descrição de um
grande amor proibido. É que o poeta em seu
lamento, descreve tudo em versos, ou seja,
a verdadeira poesia popular ou uma peleja,
onde dois grandes repentistas disputam
quem é o melhor. Como o célebre Cordel
do Cego Alderado e Zé Pretinho do Tucum,
que até hoje, quando se fala em um clássico
de Cordel, não se pode esquecer-se desta
obra prima onde se imortalizou o famoso
Cego Alderado e outros grandes poetas
repentistas, tal como Patativa de Assaré, que
dentro da sua simplicidade é o maior dos
maiores poetas populares da nossa História.
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A DISPUTA PELA LÍNGUA:
UMA FÁBULA TARDIA
Acadêmico Renato Muniz B. Carvalho - Cadeira 01

Era uma vez um reino muito bonito,
famoso por suas belezas naturais, seus
bosques frondosos e seus rios de águas
cristalinas. Seus habitantes eram pessoas
bondosas e preocupadas em zelar por suas
conquistas históricas, seus feitos heroicos e
sua língua maravilhosa. Outrora, alguns deles
moravam em castelos, com salas enormes,
repletas de quadros que retratavam cenas de
guerras, de caçadas, paisagens marítimas
e jantares de luxo. Uma de suas atividades
favoritas eram as competições de conjugação
verbal.
No reino existiam outros moradores,
que residiam em casebres simples e também
gostavam de competições intelectuais,
sendo sua atividade predileta as disputas de
ortoépia complexa, nas quais se destacavam
grandes prosodistas. Sem dúvida, uma coisa
os unia: o gosto pelas histórias e pela língua
pátria.
Não fosse o reino ser dividido por
um imenso fosso e sofrer com constantes
ataques de estrangeirismos, a vida seguia
seu curso sereno. Os habitantes do lado de
lá do fosso não se misturavam às pessoas
do lado de cá e, caso um topasse com
outro, se estranhavam. Quando acontecia,
eram comuns os entreveros e escaramuças.
Isso causava certo desconforto e gerava
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reclamações. Nem cachorros vadios, muares
e equinos podiam circular livremente,
ainda que após o expediente. Os cavalos,
devidamente autorizadas, com trânsito nos
dois lados, não podiam andar sem fraldões,
de modo a se evitarem distúrbios, caso
contrário seus donos receberiam pesadas
multas e advertências. Não raras, bulhas
e testilhas eram travadas com as bolinhas
fecais equinas que se perdiam pelo caminho.
Num dos lados do fosso, as crianças
corriam na relva verde, brincavam com
miniaturas de carros, soldadinhos de chumbo
e bonecas. As mamães, enquanto vigiavam
seus filhos, faziam tricô e falavam da vida
alheia, mas com comedimento e elegância.
Os papais gostavam de lembrar os feitos dos
guerreiros do passado.
No lado de cá do reino as coisas não
corriam tão bem, mas cada um tocava seus
afazeres. A vida exigia sacrifícios, cobrava
horários apertados, parcimônia com os
gastos. As crianças também brincavam,
mas com bolinhas de gude, soltavam pipas
e jogavam pião, embora não tivessem
muito espaço para brincadeiras. As mães
trabalhavam tanto quanto os pais, até mais,
pois faziam dupla jornada. A vida não era
nada fácil, o que resultava em constantes
revoltas.
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Com o passar do tempo, as conversas
entre os dois lados avançaram no sentido de
acordos celebrados para dividirem melhor
as riquezas do reino, a língua comum e as
responsabilidades pela administração geral.
Uma verdadeira utopia! As combinações
abrangiam desde a viabilidade dos
membros dos dois lados frequentarem as
mesmas escolas e salas de espetáculos,
até terem os mesmos direitos nos processos
políticos. Não foi um caminho pacífico, mas,
a duras penas, conseguiram ajustar uma
convivência ordeira e pacata.
Infelizmente, alguns membros do
lado de lá do fosso, descontentes com as
soluções adotadas, resolveram construir
uma escola exclusiva para seus filhos. E
assim o fizeram.
O tempo passou, o reino evoluiu, as
gerações se sucederam e aquela escola
ficou esquecida nos arranjos consecutivos
que foram feitos ao longo de longínquas
eras. Tornou-se uma escola fechada,
protegida por altos muros, cercas elétricas,
alarmes e câmeras de vigilância. Seus
professores passavam por um rigoroso
processo de seleção. Estudantes e mestres
tinham de se vestir conforme os costumes
dos tempos do antigo fosso. Ademais,
veneravam símbolos do passado, a
formalidade imperava. Gostavam de cantar
hinos arcaicos e exaltavam datas relativas
às inglórias guerras do passado.
Um belo dia, durante uma reunião de
especialistas, alguém se lembrou da velha
escola e foi uma confusão. Condenada por
alguns e aprovada por outros, tornou-se

o centro de agastamentos. Alguns diziam
que aquela era a verdadeira educação,
saudosos de um tempo de respeito e
de obediência, blá, blá, blá… Outros a
acusavam de autoritária e ultrapassada.
Um grande conselho foi convocado para
que se decidisse o destino daquela velharia
e, após acaloradas discussões, chegaram
à conclusão de que ela tinha de encerrar
suas atividades. Quanto aos alunos
remanescentes, deveriam ter acesso a todas
as escolas comuns do reino, deveriam se
enturmar a partir de projetos pedagógicos
contemporâneos, progressistas e inclusivos.
Foi aí que aconteceu um caso curioso,
que passo a relatar com o único intuito
de disponibilizar informações e deixar o
julgamento para os distintos leitores, bem
como propiciar o necessário discernimento
para a comunidade interessada no árido
assunto. Retiro-me da querela e me
abstenho do bate-boca.
Ao saírem da velha e carcomida
escola, os alunos falavam uma língua
totalmente diferente do idioma falado pelo
povo. Não se entendia quase nada do
que diziam, tampouco eles entendiam os
demais.
Estouraram
conflitos,
discórdias
de toda espécie, rolaram impropérios e
safanões. Os alunos da antiquíssima escola
argumentavam solenemente que aquela
língua que cultuavam era a original, a
verdadeira língua do povo daquele reino.
O povo falante, o povo escrevinhador, os
intelectuais, argutos jornalistas sem papas
na língua, não obstante a dificuldade de
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alguns em entender tudo o que era dito e
comentado, argumentaram que a língua
evoluiu com o tempo, que surgiram novas
tecnologias, novos hábitos e necessidades,
e que não era possível parar no tempo, muito
menos retroceder. Ideias foram debatidas,
livros foram escritos, artigos publicados nos
principais periódicos do reino, em revistas
especializadas, em colunas de jornais,
em tabloides sensacionalistas, debates
na televisão e até nas redes sociais,
mas era complicado determinar um lado
certo na contenda. Alguns, mais radicais,
chegaram a pedir a divisão do reino, falaram
em separação, inclusive em revolução.
Sinônimos e antônimos brigavam entre si e
a própria análise sintática enlouqueceu. A
secessão era inevitável. Dicionários foram
rasgados em praça pública, a morfologia e
a sintaxe foram vilipendiadas. Gramáticos,
lentes, educadores e doutores, catedráticos
e práticos dos lugares mais distantes do
reino foram convocados para dar um fim à
discórdia. Não chegaram a um acordo e a
divergência instalou-se de vez. A semântica
perdeu todo o sentido. O autoflagelo praticado
em público pelos negacionistas da linguística
foi constrangedor. A guerra fratricida veio,
assolou famílias, levou o reino à bancarrota,
ao desastre econômico, ecológico e
linguístico, uma autêntica tragédia.
Quando a guerra cessou, os habitantes
que restaram estavam traumatizados com
tamanha violência e desolação. Casas,
escolas, paisagens belíssimas, tudo destruído,
sobravam mágoas e aflição. Animais
silvestres extintos, campos arrasados,
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indústrias desmanteladas, tudo derribado e
desconjuntado. Os belígeros sobreviventes
caminhavam cabisbaixos e silenciosos pelos
escombros, dava pena de se ver. Quando
encontravam alguém, grunhiam ruídos
incompreensíveis, sons guturais, suspiros
compulsivos, choro, lamúrias, gemidos,
urros… Tinham, finalmente, resolvido o
dilema da língua pátria.
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Ubirajara Batista Franco
Cadeira 25
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NOITE DE AMOR
Acadêmico Ubirajara Batista Franco - Cadeira 25

Noite insone dos relógios apressados...
Do galo que canta de olhos fechados,
talvez para não ver meu vulto indeciso,
vagando incerto por entre as estrelas...
Noite insone de insistente zumbido,
escorrendo no canto da parede gelada...
Da voz do silêncio que sussurra seu nome,
dos versos que arranham o mistério do nada...
Noite insone do labirinto de ideias,
do vulto acenando... Um vulto inocente,
todo vazado pelo clarão do luar,
num vestido sem cor, ou cor transparente...
Noite insone e me entrego em seus braços
num desvairado erotismo, em suaves abraços...
Noite insone onde quero viver,
quem sabe, amando, quisesse morrer...
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O M E N I N O PAT E TA
Acadêmico Ubirajara Batista Franco - Cadeira 25

Era uma vez um menino
que se intrigava com o zunir do vento;
com o estrugir do raio;
com as chuvas de granizo;
se emocionava com o crepúsculo
e via duendes no mistério das noites.
- “Papai, de onde vem o vento?
    Como acontece o trovão?”
Era uma vez um menino
que gostava de ficar sozinho nas matas,
escutando aquela estranha orquestra
- do farfalhar das folhas;
- do ciciar da brisa na relva;
- do estalo dos galhos secos;
- do gorjear dos pássaros...
- “É meio sistemático” - Seu pai dizia.
Somente a sua mãe o compreendia.
- “Sofre de algum distúrbio mental.”
Diagnosticou a psicóloga.
- “Recomendamos, pelo menos,
cinco anos de tratamento
para que possa voltar ao normal.”
E, seu pai: - “Aí ninguém mais vai chamá-lo de pateta.”
Era uma vez um menino que tinha a alma
de poeta!
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POEMA INACABADO
Acadêmico Ubirajara Batista Franco - Cadeira 25

Hoje não quero um verso banal,
quero um poema que afugente o meu mal...
e que tenha a leveza dos passarinhos,
a liberdade do zíngaro,
e que trilhe os incertos caminhos
por onde o andarilho vagueia...
Quero-o impregnado com o vislumbre
que se descobre na noite escura...
vestido com o enigma
que se esconde no olhar profundo
da virgem que ainda resta.
Quero roubá-lo das curvas sensuais
da morena de pés descalços,
embebê-lo da essência da mata,
na gota de orvalho,
no sorriso da criança,
no fulgor do crepúsculo.
Terá a cadência do choro do homem
no quarto escuro.
Será ungido com o odor
da mulher que, na minha adolescência,
me ensinou a fazer a amor...
Envolverá a emotividade do reencontro
e terá o gosto amargo de um adeus.
Quero-o assim, volúvel,
meio puro,
meio vagabundo...
Quero-o também inacabado:
refletindo a fantasia do cego
e o sonho do presidiário da masmorra.
Que encerre o fascínio da tela
do pintor incompreendido
e que traduza as garatujas do louco
na muralha intransponível!...
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FOLHAS DE OUTONO
Acadêmica Vilma Terezinha Cunha Duarte - Cadeira 13

Devagarzinho, impregnada de outono, vou
arrancando folhas velhas de mim. O que é a vida
senão a constante mutação por dentro e por fora
de todos nós.
Se nem a terra descansa no seu rodopio
incessante, como escaparíamos do cósmico
carrossel.
Não sei se por graça da Páscoa ou da poesia
da estação encantadora, entrego-me de corpo e
alma aos chamados da renovação.
Nos pensamentos de amor com cheiro de
chocolate, açucaro a minha pena e ofereço
palavras de endorfinar coração.
A alma também precisa de doçuras carinhosas.
Embevecida de outono louvo alto o ser feliz.

Por que um nordestino pobrinho na casa pau a
pique enche a boca desdentada pra dizer que o
que tem, é tudo pra ser feliz. Um pedacinho de
horta, os filhos a bênção de Deus, e o chamego
da patroa na hora que o corpo pede. Fica assim
descomplicado, muitas vãs complicações.
Os tachados “do ter tudo” como seus por cento
em baixa não são os mais venturosos. A loteria e
glória também são fugazes na conta de ser feliz.
Um sofrimento intenso não mexe no jeito de ser
do premiado nos genes. Os felizes vivem mais,
esquecidos das doenças. Produzem bonito. Olha
que não saiu da minha boca. A pesquisa rigorosa
assina os fatos reais.
Juntando as boas novas vou seguindo meu
caminho no galope da esperança.

A estação de destaque nos ciclos que o homem
inventou.

Sem qualquer presunção penso que a tal felicidade
é tocar o dia-a-dia no sossego abençoado que
mora no coração. Selado na paz com Deus,
conosco e com quem quer que seja.

Como se o tempo ligasse pra essas coisas
mundanas.

Paz de pedir e de dar. Conquistada no perdão,
coragem, tolerância e todo o possível de amor.

Vai embora disparado ignorando o que deixa, e
nem aí para quem fica.

O mais é fantasia, que machuca de doer.
Pena ver gente que sofre por perseguir as
quimeras.

O que é um bom motivo pra se tentar ser feliz.
Sempre achei que a ventura vem no pacote
dos genes. Agora a ciência confirma com
experimentos cuidados. A sabichona de tudo fala
em 50% no lote.

Como se a vida fosse a trama de um romance,
os suspiros da novela, as cenas melosas da fita,
as falas doces do palco, com fechos de final feliz.
Se uma união começa com o sim sacramentado,
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o: “felizes pra sempre” é outra história, se é!
No convívio variado os altos e baixos de sempre,
requerem zelo e prudência e olho no amanhã.
Tudo na vida da gente corre como o rio que vai,
renovando suas águas no seu destino, o mar.
A carência é traiçoeira e todo cuidado é pouco pra
não se enterrar histórias mutiladas no percurso
custoso do dia-a-dia.
Ter sofrimento por gosto, isso não posso entender
tirante o masoquismo. Tantos com boa poupança
dos por cento premiados, criam a imagem do
outro no espelho dos desejos.
E o caso fica sério. O outro é o que é. Nunca o
que se queria que fosse. Nem adianta tentar.
Pra quê sofrer desse jeito se ser feliz é direito de
quem ganha a vida de graça?
Muito nem acreditam, mas o ser humano me
fascina.
E nada que vem do homem consegue mais me
quebrar. Posso levar uns sustos, não gostar das
atitudes, mas gente é meu amor.
Que me encanta e sacia e me liberta a poesia.
A tal felicidade, sonhada avassaladora perene,
mataria o coração nem que fosse de tédio.
Extasiada de outono retoco minhas vestes de ser
feliz.
Na moda bela da paz que acarinha o coração.
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QUINTAS
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I

VI

Araxá linda
mundo corteja
águas santas..
sol galante
Beja

Sobrinho bisneto
carinho tribisa
amores tantos
sentimento outonal
batiza

II

VII

Janeiro novo
sonho debutante
ser feliz...
compor poemas
emocionante

Cumplicidade bonita
palavra escritor
quixotando ousadias
galopa sentimentos
amor

III

VIII

Sem primavera
eu morreria
palavras floram...
cheiram beleza
poesia

textos secos
aridez purista
poeta infringe
tem alvará
artista

IV

IX

Minas afogada
Tristezas Gerais
Céu despenca
morte dói
demais

noite tossia
silvos loucos
chuva brava
trovões irados
roucos

V

X

Céu colorido
arco-íris calmaria
chuva choveu
deixou recado
poesia

lua encantada
não dorme
vigia insistente
alcovita segredo
enorme
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