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“Com a palavra criaram-se e destruíram-se mundos, selaram-se destinos, elaboraram-se 
ideologias, proferiram-se maldições e blasfêmias, expressaram-se ódios, mas também 
com ela – e só com ela -, em tantos e desvairados povos, falou-se de amor, consolaram-se 
aflições e elevaram-se preces ao seu Deus. Ela tem sido, através do tempo, a mensageira 
do bem e do mal, da alegria e da dor...”

Prof. Celso Ferreira da Cunha
Patrono da Cultura em Teófilo Otoni e da Academia de Letras 
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 Magistrado, advogado e professor, nasceu em Teófilo Otoni, a 22 de abril de 
1920 e faleceu em Belo Horizonte em 11 de setembro de 2003. Fez seus estudos secun-
dários no Ginásio Mineiro de Teófilo Otoni, atual Escola Estadual Alfredo Sá. Em Belo 
Horizonte, bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Mi-
nas Gerais, em 1945.
 Iniciou sua vida profissional em 1946 na cidade de Ibiá, tendo trabalhado tam-
bém nas cidades de São Gotardo, Bambuí, Araxá, Uberaba e Patrocínio. Em 1949, assu-
miu o cargo de Juiz de Direito da Comarca de Pedra Azul, onde permaneceu até 1953. 
Promovido, sucessivamente, para as comarcas de Mariana, Manhuaçu e Leopoldina, foi 
removido em 1959 para a 7ª Vara Cível de Belo Horizonte. Em 1964, foi indicado como 
membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral e, em 1965, foi promovido a Juiz do Tri-
bunal de Alçada, do qual foi presidente em 1967.
 Em 1969, foi promovido a Desembargador do Tribunal de Justiça. Sendo irmão 
do Desembargador, e depois Ministro, Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto, do Supremo 
Tribunal Federal, foi colocado em disponibilidade, em face da lei vigente na época, que 
proibia dois irmãos no mesmo tribunal. Em 1974, assume em definitivo suas funções no 
Tribunal de Justiça. Em 1980, foi indicado para membro do Tribunal Regional Eleitoral, 
assumindo, em fevereiro de 1981, o cargo de Vice-Presidente e Corregedor da Justiça 
Eleitoral em Minas Gerais, e, a partir de 16 de março do mesmo ano, o cargo de Presi-
dente do TRE-MG, até 27 de agosto de 1982. Em 1982, elegeu-se Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça e Diretor da Escola Judiciária Desembargador Edésio Fernandes. No 
ano seguinte, foi eleito Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
Aposentou-se em 1990, por limite de idade.
 É patrono perpétuo da cadeira 7, da Academia de Letras de Teófilo Otoni, sua 
terra natal.
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Apresentação

 Uma Academia de Letras agrega pessoas que têm a capacidade de embelezar as 
palavras e, com elas, encantar e levar alegria aos corações através dos seus escritos. Rela-
ta, às novas gerações, o conhecimento do passado através das lutas, alegrias e conquistas, 
que travou em busca da realização dos sonhos e semeadura de seus ideais culturais.
 A Academia de Letras de Teófilo Otoni teve seu tempo para chorar e sorrir, 
plantou sonhos, transformando-os em período fértil, valorizando nossos escritores, poe-
tas e artistas. Buscou nas sombras da história local e regional, as nossas raízes, os cons-
trutores da nossa cultura. Exulta com o encantamento de nossos confrades, e procura não 
deixá-los adormecer esquecidos nas brumas do tempo.
 Através da literatura, promove a divulgação literária, imprimindo na sociedade 
local e região, o verdadeiro sentido de liberdade, procurando dar-lhes os valores culturais 
que merecem.
 O conhecimento cultural, estabelecido há 18 anos, foi e é precioso. Atualmente, 
colhemos os seus frutos, tanto em relação às pessoas como a grupos sociais, fazendo da 
nossa cidade um centro de saber que extrapola por veredas distantes.
 “A vida humana, essa travessia fugaz, ora nos agracia em ganhos, ora em perdas. 
Ora sítios amenos, ora pastos verdejantes, ora escarpas e abismos”. Esta é a maneira de 
expressamos a nossa tristeza pela partida transcendental do nosso confrade, Jader Morei-
ra Rafael, membro titular da cadeira 19, que nos foi arrebatado precocemente, mas será 
eternizado pelo que fez, através de sua obra, sua inspiração e percepção de vida.
 O mundo literário é vasto e nos dá um leque de oportunidades para que pos-
samos manifestar nossos sonhos e desejos de realizações. Eis a edição da nossa revista 
literária “Café-Com-Letras”, com inúmeros artigos, crônicas e poesias sobre a temática: 
Futuro, presente pretérito.
 Há obras cujas fontes partem de lembranças ou de memórias, estudos cientí-
ficos, outras, de magia fantástica da fantasia literária. Elementos de reflexão que nos 
deleitarão com suas ideologias expressas.
 Agradecemos aos colaboradores pela disposição de contribuir com seu tempo 
e dons para criação, pesquisa e escrita de seus textos, contribuindo para que esta edição 
seja consagrada com o valor literário que os leitores esperam.

Elisa Augusta de Andrade Farina
Presidente

Academia de Letras de Teófilo Otoni
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Um Passado Vivo
Dom Messias dos Reis Silveira*

 É muito interessante a arte de viver e fazer história. O futuro é igual a folhas de 
papéis em branco. O presente é o momento em que alguém faz anotações nestas folhas. 
O passado é o arquivo do que foi registrado, quer na memória, quer na natureza, quer em 
algum objeto, ou qualquer outra pegada que indica que alguém esteve, passou e seguiu 
para o futuro. Nosso futuro é infinito. Na dimensão da fé é a eternidade.
 Sabemos que é bastante complicado registrar todas as frações de segundos da 
história, ou seja, registrar tudo o que se está vivendo, pois a arte de viver não é como 
um trabalho de registro com câmeras. A vida nos permite ter a liberdade para não nos 
sentirmos vigiados. A história é muito comprida e o futuro tem dimensão de eternidade 
desconhecida. Por isso, se faz necessário fatiar o tempo para, de novo, ser deixado tocar 
pelo que foi vivido, para se encontrar no momento presente, e, para alimentar a esperança 
no futuro. O evangelista João conclui o seu Evangelho com as seguintes palavras: “Há, 
porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o 
mundo não poderia conter os livros que se escreveriam” (Jo 21, 24). Desta forma, se faz 
necessário fatiar o tempo para entrarmos em contato com o que vivemos, perceber como 
estamos e alimentar os nossos sonhos. 
 A saudade é a fome que faz voltar ao passado e fornece o alimento para seguir 
no futuro, passando pelo presente. Foi ela que me fez voltar ao passado para reviver um 
dos momentos maravilhosos de minha história vocacional. Para mim, que estou na via-
gem para o amanhã, só foi possível voltar ao passado porque me encontro na alegria do 
presente. Mas que coisa maravilhosa este dinamismo do tempo, pois, ele não nos deixa 
ter uma vida congelada, mas, por ele nos tornamos líquidos e gasosos de tal forma que 
nada nos torna sólidos, impossibilitando-nos de voltar ao passado e seguir para o amanhã, 
como fluem as águas do rio na direção do mar. 
 Assim me recordo que, depois de uma longa viagem, tendo saído de casa, não 
como um filho pródigo, mas levando o afeto e as boas lembranças da família e dos ami-
gos, no dia 11 de fevereiro de 1978, cheguei no Seminário Santíssimo Redentor, em 
Sacramento (MG). Ali estava eu, que por vários anos havia sentido o ardor vocacional 
aquecer o meu peito. Eu sentia que Deus me chamava e o Seminário era a casa do ama-
durecimento vocacional. Eu percebia que estava no lugar certo. O ter chegado ali era a 
grande oportunidade de perceber o futuro chegando.
 Todas as manhãs eu acordava e via escrita, na parede do dormitório, uma Pala-
vra de Jesus: “Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi” (Jo 15, 16a). 
Como me fazia bem ler todos os dias, aquela frase. Alegrava-me quando via os padres 
formadores, entre nós. Eles eram a voz de Deus para mim. As orientações deles chega-
vam aos meus ouvidos com som de bênção. Na capela, eu encontrava o preenchimento 
para os meus vazios e o alimento para o meus sonhos. O trabalho de todos os dias, quer 
colaborando na limpeza da casa, na manutenção dos jardins, pátios e pomares era sempre 
algo que me dava dignidade e alegria de poder participar do processo formativo. Tudo o 
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que vivi naquela casa permanece vivo em mim. Sou feliz por ter passado por Sacramento 
e o Seminário se tornou um “sacramento” da minha formação.
 Essa é uma fatia de minha história que não ficou sepultada no passado, mas está 
viva na minha memória. Por isso, a chamo de passado vivo.

*Bispo de Teófilo Otoni-MG.
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Futuro, presente pretérito
Elisa Augusta de Andrade Farina*

 O tempo foi criado como instrumento para administração da nossa vida. Temos que 
usá-lo com sabedoria, com planejamento e estabelecimento de prioridades. Tudo o que fizer-
mos ou deixarmos de fazer será reflexo em algum momento da nossa existência. 
 O passado, o presente e o futuro estão intrincados como elos de uma corrente que 
se arrastam inexoravelmente através do tempo. Em algum momento da nossa vida, vamos 
parar e pensar sobre tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Perguntaremos: como seremos 
lembrados? Sentirão nossa falta? Qual a marca que deixaremos? Qual o legado de nossas ati-
tudes e conhecimentos que fizemos e que beneficiará as futuras gerações? Nosso legado será 
passageiro ou permanente? Servimos para alguém ou para alguma coisa?
 Estes e vários outros questionamentos nos vêm à mente quando refletimos quem 
somos, o que fizemos e o que faremos para a construção de uma sociedade melhor e mais justa 
para as gerações futuras. O maior legado resulta das nossas atitudes e conhecimentos gerados 
por nós que beneficiam outras pessoas. Quanto mais compartilhamos conhecimento, mais 
aprendemos e mais legados deixaremos.
 A palavra “legado” é atribuída ao que deixamos, ao que construímos. Não possui ca-
racterísticas somente de valor monetário, mas de contribuição que servirá para o engrandeci-
mento da própria humanidade. Pode ser uma ideologia, que permanecerá por um período, uma 
geração, quebrando paradigmas, instituindo novas formas de pensamentos e posicionamentos. 
 Paradigmas devem ser (re)construídos.  Muitas vezes, estão ancorados num pretérito 
tão distante que não significam mais nada, tornando-se petrificados e sem valor algum. Ser-
vem apenas para análise no tempo presente, para refletirmos num possível futuro, de maneira 
que possibilite novas ideologias que costurarão a tessitura social.
 O passado é igual à areia que o vento carrega, se põe em rebuliço, e parte, transfor-
mando-se em imaginário, devaneio...
 Temos que investir no tempo presente, no que estamos vivenciando em tempo real, 
para não cairmos num fosso profundo sem possibilidades de posicionamentos. O presente, 
como o próprio nome propõe, é a celebração de todos os nossos atos, tanto dos que nos edifi-
cam como dos que nos distanciam das nossas possibilidades criativas. Apesar de estar ligado 
ao passado perdido no tempo, projeta-se para o futuro como uma rede interligada de fios que 
se conectam para ocorrer o start (começo).
 O presente pode ser comparado a um caleidoscópio, cujas imagens vão sendo pro-
jetadas nos atos que fizermos, ou nas combinações diferentes de ideologias, que irão distinta-
mente ao encontro de um futuro que aguarda impassível. 
  “Se foi ou não assim, não tem a menor importância, pois vivemos misturando reali-
dade e fantasia”. As certezas são fragmentárias, talvez nem existam. Mas que a nossa história 
pessoal seja escrita com fabulação e mentira... Poucos sobrevivem ao enigma moderno da 
esfinge: preserva-te e serás esquecido ou expõe-te e serás  devorado!

*Professora, escritora, poetisa, presidente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e sócia efetiva do Instituto 
Histórico e Geográfico do Mucuri.
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Um momento
Márcio Barbosa dos Reis*

Um momento, não mais que isto,
É tudo que eu tenho.
Ainda assim não desisto.
Todo ele passa,
Se outro vem é um desafio, do qual não tenho qualquer controle.

Todo momento presente é um presente!
Uma sequencia de momentos pretéritos me causa desalento!
Nostalgia talvez!

A experiência do tempo deveria fazer crescer em nós o que há de belo,
Reduzir ou eliminar o que há de ruim em cada um,
Mas o que se vê é o inverso ocorrer
O belo reduzir e o ruim crescer.
Maus momentos deveriam ensinar à fraqueza humana
Que o melhor a fazer é ser melhor.

Um momento apenas!
Apenas um momento e muita coisa pode mudar!
Mudar valores, direção, enfim uma decisão...
No momento que você mudar para o belo, sua vida terá outra dimensão.
Um novo quadro irá descortinar.
É necessário experimentar mais belo se tornar,
A tarefa não é fácil, mas também não é difícil, porque o primeiro passo nasce
Com o desejo que está latente em cada um nós de se assemelhar ao seu criador,
Que é belo em toda a sua essência,
A todo momento, 
Eis que em um momento apenas tudo pode mudar.

*Licenciado em Matemática, bacharel em Direito, mestre em psicanálise e vice-presidente da Academia de 
Letras de Teófilo Otoni.
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O tempo e a inteligência
Pe. Honório José de Siqueira* 

 Sob o prisma de linguistas e gramáticos, corremos o risco de restringir ou “sim-
ploriar” o conceito do tempo como o que foi, o que é, e, o que será! Contextualizando e 
perpassando as ações em seus tempos por nossa inteligência, uns dos aspectos materiais 
de nossa linguagem podem subjetivar e racionalizar as ações em seus tempos e usar em 
nosso favor no único momento em que somos realmente inteligentes: o presente!
 Tempo, tempo, tempo! Ocorreu? Ocorre? Ocorreria?
 Sabedores de que o passado é história e, assim, aprendizado, sabemos também 
que esse não tem mais existência real, ou seja, não é mais do que uma referência. Contu-
do, muitos se maltratam vivendo do apego ao passado, às vezes, relembrando de momen-
tos tristes ou ainda, desperdiçando o presente em favor de algo que já não existe.
 É sabido que o passado não pode ser deletado, mas sim, que devemos tirar dele 
lições valiosas. Lembranças dos bons momentos, ninguém vai renunciar a esse prazer, 
todavia, o que foi felicidade não pode me sufocar agora de saudade.
 Se existimos exclusivamente no presente, só existimos aqui e agora.
 Fazendo o acompanhamento de uma pessoa que sofria muito por ter perdido 
alguém que muito amava, filosoficamente, o fiz entender que somente seu tempo presente 
era real e que só poderia ser inteligente ali, para assim, decidir parar de sofrer, já que, 
todo o seu sofrimento não traria quem mais amava de volta, mas só a consumiria. E foi 
racionalizando a dor que ela saiu desse estágio.
 O futuro! Esse é apenas uma projeção. E afirmo que, muitas vezes, não é mais 
incerto que o presente.
 Assim, uma certeza temos. Somos inteligentes somente em um tempo: o presen-
te! Este fiz questão de substantivar para que entendamos que ele agora não é mais ação 
que passa, mas é o Presente que temos. Nele podemos agir, transformar o rótulo muitas 
vezes encardido e distorcido do passado, e, moldar uma nova forma para sermos e nos 
tornarmos melhores.
 Por isso, é necessário o uso racional, não somente emotivo de nossa inteligência 
na tomada de decisões, desde as mais simples, até as que envolvam muitos outros enca-
deamentos.
 Parafraseando o escritor norte-americano, Mark Twain, que diz: “Eu sou um 
homem velho e conheci grande número de preocupações, mas a maioria delas nunca 
aconteceu”, te digo: Viva o hoje! Viva o seu melhor presente!

*Pároco da Paróquia São Francisco de Assis na Diocese de Teófilo Otoni-MG. Idealizador e coordenador do 
projeto regional Semeando Desenvolvimento.
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Tempo do meu tempo
“Não que eu seja saudosista, nem futurista 

inconteste. É que olhar o passado é ver o futuro”.

Humberto Luiz Salustiano Costa*

 Sempre tive um apego especial por tudo aquilo que diz respeito a reminiscên-
cias. Nas relembranças, procuro me espelhar, sentindo nelas grandes emoções vividas nas 
diferentes fases da minha já longínqua existência. As recordações fazem do meu tempo 
presente um verdadeiro lenitivo, na condição de alguém que sabe valorizar o dom maior 
recebido de um ser superior, fazendo-nos a sua imagem e semelhança. 
 Partindo desse princípio, percebo que o sentido da vida é de ser vivida em toda 
a sua plenitude, sendo longa a caminhada para uns e não tão extensa para outros. O ciclo 
da vida é um daqueles mistérios insondáveis.
 Esse preâmbulo, meio na base das divagações, nos arremete a algumas conside-
rações sobre o ontem, o hoje e o amanhã da jornada de cada um de nós, cada qual com 
sua missão a cumprir nessa vida terrena. 
 Como nos tempos hodiernos, as coisas acontecem numa velocidade espantosa! 
Devo reconhecer que o meu tempo pretérito foi de uma infância feliz. Não obstante as 
dificuldades enfrentadas por uma família simples e pobre, ela foi marcante para mim, 
favorecendo-me o alicerce na construção de minha personalidade. Nas memórias da mi-
nha infância, portanto, só encontro motivos de orgulho e felicidade. Hoje, já ostentando 
uma idade provecta, guardo ainda no recôndito do meu coração, a expressão máxima da 
gratidão pelos ensinamentos e exemplos recebidos dos meus pais saudosos e de educado-
res, os quais sempre soube respeitar e admirar. 
 A jornada só estava se iniciando, e, galgando degrau por degrau, foi que chega-
mos ao tempo presente, muitíssimo diferentes em todos os aspectos dos tempos de anta-
nho, sabendo-se que a formação do homem do futuro, com raras e honrosas exceções, nos 
tempos modernos, já não se faz forjada no cadinho dos verdadeiros princípios basilares da 
melhor conduta, do ponto de vista da moral e da ética. Infelizmente, nesses novos tempos, 
os valores são outros. 
 Sou da época, por exemplo, em que uma criança, apesar dos afazeres escolares, 
era levada a aprender uma profissão, fosse ela qual fosse, o que em nada comprometia 
o seu aprendizado na escola. Hoje é proibido por lei essa prática. Também já não existe, 
em muitos casos, como antigamente, o respeito, a disciplina e a polidez devidos aos 
pais e educadores. Sobre esse assunto há registros escabrosos, não valendo a pena aqui 
mencioná-los. 
 De lá para cá, muita coisa mudou. Os conceitos são outros. Os princípios morais 
e cívicos não são levados mais a sério em relação à grande maioria, perdendo-se com isso 
o sentido do que é dever e do que é direito. 
 Amanhã será um novo dia a raiar na vida de todos nós, moços e velhos, habitan-
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tes de um mundo em constante evolução, através de mudanças que se processam numa 
velocidade extraordinária nos diferentes setores do conhecimento humano. Estamos pre-
parados para enfrentar os embates dos tempos porvindouros? É o tipo de indagação que 
só o futuro poderá nos ensejar a resposta, através da nova geração que está surgindo e a 
quem caberá direcionar o seu próprio destino. 
 Como pouco tempo mais está reservado à nossa passagem por esta vida terrena, 
só nos resta almejar mil venturas àqueles que vão continuar na marcha ascendente da 
vida, sabendo-os incumbidos de levar adiante a tarefa que compete a cada um realizar; 
lembrando, com imensa saudade, daqueles que nos trouxeram ao mundo e aos quais te-
mos procurado honrar em todos os nossos atos e atitudes. 
 A sua benção, dona Conceição; a sua benção, Seu Nô.

*Jornalista, membro fundador da Academia Caratinguense de Letras, membro honorário da Academia de Letras 
de Teófilo Otoni e sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri.
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Passado presente
Marlene Campos Vieira*

 O vento uiva lá fora!
 O coração daquela jovem médica é invadido por um calor de emoções, ora eufó-
ricos, ora serenos. Ali, finalizando seus atendimentos, sua mente retrocede no tempo. Ela 
se vê criança na casa de sua avó, onde passava todas as tardes. Vislumbra-se com um pente 
nos caracóis dos cabelos da vovó, produzindo arte. Puxa pra lá, pra cá e faz penteados sur-
realistas, de arrepiar. As duas se olham no espelho e explodem em gargalhadas. 
 Saudade, saudade!!! 
 Bem perto daquele povoado, dois irmãos estão em seus quartos, silenciosos. De 
repente, o passado entra no presente trazendo díspares sensações. Se veem crianças na 
varanda, numa algazarra sem fim. A vovó encenando o papel de Velha Bruxa e seu neto 
caçula como o cachorro da bruxa. Uma cena memorável pinta-se no ambiente, a bruxa 
de olhos arregalados, unhas afiadas e caretas terríveis. O cachorro latindo e mordendo. 
Crianças correndo e gritando, barulho ensurdecedor. 
 Quanta Saudade!!!
 Enquanto isso, na Capital das Pedras Preciosas, um jovem coçando a sua barba 
fecha os olhos e silencia. Bate forte em seu peito os sons do passado. Roncos estranhos 
de um dinossauro que se aproxima. À sua frente, vovó transformada naquela fera, corre 
para pegá-lo. Ele foge gritando em alvoroço.
 O pensamento voa. É grande a emoção!!!
 A tarde se anuncia a uma vovó em silêncio em tempos de quarentena. Ela soma 
suas recordações às de seus netos. Revê em câmera lenta todas aquelas lembranças. Como 
suas viagens ao país das maravilhas, junto com Alice e seu irmão. Viagens em visita aos 
netos paraenses, onde se tornou uma verdadeira contadora de histórias!
 Grande alegria ter o passado para viver o presente. Assim, vivendo o isolamento 
repleto de alegrias.
 Incrível! Nem a vovó, nem seus netos, jamais imaginariam que um ser invisível, 
um vírus, pudesse ser mais forte do que a Velha Bruxa e o Dinossauro. 
 Para a solução, a vovó encontra a resposta nos versos finais da poesia de Casi-
miro de Abreu:

“...Um ser que nós não vemos
É maior que o mar que nós tememos

Mais forte que o tufão
Meu filho, é Deus!”

*Educadora, escritora e membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, titular da cadeira 29.
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Futuro, presente pretérito
 

Rosimeire Leal da Motta Piredda*
   
 O hoje é algo que está se passando agora, quem o despreza está lutando contra 
o progresso. 
 Planejamos construir um novo amanhã, um futuro cheio de sonhos realizados: 
o inesperado, inovação, mudanças, superação, um ponto de interrogação, o que vai acon-
tecer daqui a pouco, dentro de alguns minutos.  Expectativa.
 O passado está guardado num museu muito distante. Contém experiências de 
vida positivas e negativas, tentativas acertadas e frustradas: base para lidar com o inusi-
tado, o período existencial que nasce a cada manhã. Memória de recordações alegres ou 
tristes. Morreu, impossível ressuscitá-lo, a não ser através das lembranças. Um exemplo 
para não cometer os mesmos erros.  Quem vive olhando para trás, se esquece de viver o 
presente e perde a chance de seguir caminhos desconhecidos e desenhar um futuro pro-
missor, deixando de aproveitar as novas oportunidades.
 O normal é administrarmos nosso dia a dia, acompanhando o avanço da civili-
zação, prosperando e nunca regredindo.
 Se o futuro estiver destinado a se tornar um presente pretérito, uma situação 
muito grave deverá estar ocorrendo no país, para não ter outra opção a não ser adotar os 
métodos usados num período lacrado na história da existência.  Um caso extraordinário, 
uma circunstância imprevista nos faz imitar o passado, ressuscitar hábitos antigos ou es-
quecidos, sendo necessário atuar temporariamente como no passado. Somos conduzidos 
a atitudes que superem o problema do momento, baseando-se em situações anteriores, 
apenas como uma direção para ter por onde se apoiar, pensando-se em melhorias e cres-
cimentos, não sendo considerado retrocesso isto, desaprender.
 Impraticável retornar ao passado na íntegra: as máquinas são consideradas ul-
trapassadas, os costumes são outros. Ninguém, em seu perfeito juízo, trocará as tecnolo-
gias avançadas da época em que vivemos pelas antigas.
 O passado é irreversível, está fechado num livro sem páginas em branco, não 
pode ser reescrito.
 Desejar continuamente transportar o passado para a época atual, talvez seja 
indício de problemas psicológicos, ou, o país, talvez, esteja passando por uma fase muito 
difícil.

*Professora, secretária aposentada, escritora e membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Oto-
ni. Reside em Vila Velha-ES.
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Tempo de espera
                                                                                        

Lizia Porto*     
                                                     
 O verão se despedia. As águas de março anunciavam o outono com todas as 
suas cores. Cumpria-se mais um ciclo do tempo. Tudo poderia estar na mais perfeita 
harmonia, mas não foi bem assim. Lá das bandas do Oriente algo novo, avassalador, 
mortal invadiu o mundo, virando-o às avessas. Pelas bandas de cá, os corações ainda 
aquecidos pelo calor da estação que partia, foram gelados pelo medo de uma emi-
nente guerra com o invisível. As cores do outono desbotaram, o futuro se perdeu no 
horizonte sombrio da incerteza. Guardar os sonhos era preciso para que não se per-
dessem diante da névoa seca do pânico. Tempos difíceis se anunciavam. De imediato, 
matutei, se não há bons tempos, vamos nos resguardar. Coloquei meu coração em 
quarentena.
 As águas de março se foram, em tempo de pandemia, ponho uma máscara de 
proteção. Abro a janela cuidadosamente. Meus olhos parecem míopes. São olhos de 
medo. Medo do invisível, da morte que ronda os ares de um abril atípico, que parece 
ter perdido as cores, os pássaros, as flores. 
 Insisto no meu olhar. Me armo de coragem. Pouco a pouco, percebo que lá 
fora há rosas... rosas... rosas, pássaros mil nas flores de abril, voando e fazendo amor. 
Lá fora há vida, beleza, há natureza a transformar a vida em canção. Meus olhos se 
abrem. Vão para mais além. Além do tempo presente, do tempo doído. Meus olhos 
se enchem de sabor e degusta as delícias do outono. Este não foi vítima do vírus e 
continua cumprindo o seu mister. Ali mesmo no pomar há fruta madura para colher no 
pé. As cores de abril matizam os frutos e pintam as rosas do meu jardim. Em tempo de 
espera, o outono também já se foi. O vermelho intenso no horizonte poente anuncia 
uma nova estação. As folhas caem, se as árvores estão desnudas, desnudo está meu 
coração em quarentena, distante de todos que amo, para preservar a vida. 
 Junho chegou com aquele friozinho, em meio a uma pandemia, que mudou 
nossas vidas, nossos hábitos, nossos jeitos de festejar. Festejar o Santo Antônio ca-
samenteiro, o São João, acendedor de fogueiras, o São Pedro, guardador das chaves 
do céu. Chegou meio cabisbaixo, taciturno, sem balões e sem foguetes, sem fogueira 
e dança de quadrilha. Para mim, ele chegou trazendo saudades. Sem festas, no meu 
coração acendo a fogueira das boas lembranças e alimento a chama da certeza de que 
outros junhos virão. Como diz Quintana, o tempo não para. A saudade é que faz as 
coisas pararem no tempo. Essa é uma saudade que eu gosto de sentir! 
 Esse tempo doído há de passar... Recortado em fatias, ele traz o milagre da 
Renovação, tudo começa outra vez, apenas com um outro número, outra vontade de 
acreditar, o que está vindo adiante, há de ser diferente. 
 Meados de julho. Em breve, o inverno também se vai. Da minha janela, em 
breve sentirei o aroma de primavera no ar. Temos muito que aprender! Que as flores 
e os pássaros nos ensinem a alçar voos mais livres, mais corajosos; que nos permitam 
alimentar nossos sonhos e utopias. Que os nossos acasalamentos sejam recheados de 
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amor, paz, tolerância, fraternidade. E que a chegada da primavera nos deixe com os 
corações mais nutridos pelos bons sentimentos para enfrentarmos novos desafios que 
certamente virão. 

*Membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, titular da cadeira 3, que tem como patrono Lourenço Ottoni 
Porto. Atualmente aposentada pela UFMG, é autora de didáticos para o ensino fundamental e literatura infan-
tojuvenil, tendo vários livros publicados. Reside em Lagoa Santa-MG.
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Que tempo é o nosso?
Egmon Schaper Filho*

 Naquele tempo, um sol incandescente abrasava toda a terra, florestas virgens e 
imensas se estendiam por todo o planeta, rios a serpenteavam caudalosamente. Os seus 
habitantes viviam em cavernas. O fato é que, desde os primórdios da humanidade, já se 
organizavam.
 Uma natureza primitiva e homens primitivos, numa busca frenética pela sobre-
vivência, onde só os mais fortes sobreviviam. Provavelmente, não falavam de amor, mas 
Ele existia, pois eram criaturas de Deus que os fez e viu que “eram bons”.
 Nosso tempo... com todo aprendizado acumulado por milênios de civilização 
desde então, me parece que não aprendemos ainda a lidar com o mesmo. Talvez tenha-
mos esquecido ou suprimido. Ainda lutamos para manter-nos vivos, sobrevivendo a uma 
realidade conflitiva, num mundo ainda mais hostil.
 Desde aquele tempo, estávamos sendo forjados para termos o que nos é caro 
hoje. Trazemos em nosso DNA uma busca excessiva por alimento. Como conseqüência, 
somos providos por camada excessiva de gordura, num subconsciente primitivo onde 
hibernar era preciso.
 O futuro é lúdico, está aí e será que estamos preparados para o mesmo? Se 
perguntássemos para uma criança, jovem ou idoso, em suas distintas classes sociais, a 
resposta seria esperançosa, com certeza.
 Um exemplo claro é que evoluímos, depois de termos criado a penicilina, que 
se tornou um divisor de águas, sanando os mais diferentes tipos de doenças causadas por 
vírus e moléstias variadas.
 Tecnologicamente, nem imaginávamos, há algumas décadas, estarmos viajando 
num carro sem motorista.
 A minha preocupação, entretanto, é com o acesso a toda essa tecnologia que 
criamos, numa analogia presente, poder financeiro e politico, detém esse conhecimento 
concentrado nas mãos de poucos, em oposição a muitos que ainda o buscam. 
 Como o futuro desencadeou uma super população e, com isso, precisamos au-
mentar a produção de alimentos em escala global, quais as políticas públicas que farão 
surgir esse progresso? Quais ações para minimizar tais conseqüências a curto prazo? 
Acredito que sabemos o que deve ser feito, basta querê-lo.
 Um novo tempo, um novo dia, um novo mundo nos espera. Vamos vivê-lo hoje.

*Artista plástico. Reside em Teófilo Otoni-MG
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A sensorialidade, a fisiologia 
e o anacronismo das lembranças

Amalri Nascimento*

 O futuro é expectação; o presente requer o zelo das coisas palpáveis, cuja aten-
ção deverá ser plena, acompanhada da justa gratidão; já o viandar pelo tempo pretérito é 
saciar a sede, sorvendo as lembranças memoráveis, como quem atiça as papilas gustati-
vas com um cálice de Romanée-Conti de uma safra exclusiva, é rememorar experiências 
ímpares de momentos idos, essencialmente simples, todavia impregnados dos mais en-
levados “estados de graça”. É como sentir saudade e, ao mesmo, aprazer-se da nostalgia 
sensorial, fisiológica e anacrônica das ocorrências experienciadas em dados aconteci-
mentos da vida.
 De quando em quando, me pego a matutar sobre quão interessante seja o fato 
de que algumas lembranças, por mais insignificantes que possam parecer, nunca desa-
pareçam da nossa memória. Duas recordações são-me intrínsecas e, dadas as acepções 
circunstanciais, ouso afirmar que também sejam latentes, empíricas e/ou idiossincráticas 
de mim. 
 O cheiro da terra molhada de chuva dos amanheceres nordestinos, lá pelos tem-
pos da minha meninice e, especificamente, um céu estrelado, observado lá pelos primei-
ros meses de 1996, ao sopé das falésias da Praia do Amor – Povoado de Pipa, reduto 
paradisíaco do Rio Grande do Norte – são arquivos que, vira e mexe, assaltam-me com 
saudosismos.
 “A sabedoria popular e a Medicina do Sono concordam: ouvir o som gostoso de 
uma chuva no telhado ajuda a adormecer mais rápido e a dormir mais profundamente.” 
Sim, subscrevo à afirmativa, porquanto facilmente consiga vislumbrar aqueles alvorece-
res, ocasiões em que inalava, profundamente, os exalares dos aromas da terra encharcada 
pela chuva. Ainda consigo sentir esses odores em todas as suas essências. Não obstante 
ainda que hoje em dia, resida na cidade grande, basta-me fechar os olhos para desarquivar 
tal lembrança aromática, ao ouvir o ribombar de pingos no telhado da garagem e o suave 
martelar da chuva na janela. Qualquer um que tenha experimentado alvoradas de névoas 
rasteiras a orvalharem folhas de mato saberá que falo dos mais doces e puros eflúvios 
matinais, verdadeiros desdobramentos em plena vigília.
 Sou de um tempo em que se ouvia dizer que contar estrelas provocaria o surgi-
mento de verrugas pelo corpo. Nunca vi, nem tive, na própria pele, provas disso; contudo 
não arriscava contá-las. O céu noturno sempre me despertou fascínio, talvez por isso 
aquela caminhada pela praia, sob tantas estrelas, jamais saiu da minha cabeça. A ma-
jestade da lua refletida no prateado das ondas que se espraiavam, não intimidava o que 
parecia um gigantesco pálio incrustado das mais diversas pedras preciosas, cujos matizes 
cintilavam feixes iridescentes que riscam minha psique até os dias atuais.
 É notável como o nosso consciente – ou subconsciente – seleciona, em catego-
rias de relevâncias distintas, as nossas lembranças; bastando apenas um gatilho para que 
estas ebulam anacronicamente. O nosso imo se encarrega de nos imbuir da sentimentali-
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dade que cada uma desperte.
 Meu presente é citadino, bem diferente daquela liberdade vivenciada lá pelas 
terras natais potiguares. A verdade é que a maioria das vivências de hoje nos se apresen-
tam sobre o asfalto. Sob concreto armado, aprendemos a viver ante a imposição da, nem 
sempre dotada de civilidade, civilização. Essas matérias compactas detêm cheiros acres 
de coisas adormecidas, intrínsecos das suas durezas. Suas naturezas, pouco dilatáveis, 
sustêm os aromas vivos da terra. Nos grandes centros, as luzes artificiais e as partículas 
nocivas suspensas no ar, limitam a visibilidade das estrelas. Sinto saudade do alcance que 
meus olhos se projetavam. Já se foram dois séculos e meio, entretanto basta-me um átimo 
de concentração para quase percebê-las ao alcance das mãos, assim como ainda consiga 
sentir, às costas, aquela areia de praia moldar o meu corpo. São-me sensoriais e qualquer 
coisa de fisiológico as lembranças que me tomam.
 Presente, passado e futuro se mesclam nas referências que fazem os nossos pen-
samentos, seja em desejos de realizar expectativas tangíveis, ou em viagens nostálgicas 
pelos momentos felizes de outrora. Viver nada mais é que coexistir com as perspectivas 
do porvir, ao mesmo que retroceder em incursões pelas experienciações vividas no passa-
do, porquanto lembrar também faça parte e contribua para que a vida siga o curso natural 
das coisas.

*Potiguar, radicado no Rio de Janeiro; membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e do 
Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri-MG, ALAAP-RN e APPERJ; autor premiado em diversos concursos 
literários e com participação em dezenas de antologias; possui um conto vertido para o inglês e espanhol pela 
Word Awarenes. Artista Plástico, autodidata, premiado em diversos salões promovidos e/ou apoiados pela SBBA.
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Enquanto o café esfria
José Carlos Freire*

 Mesa de café da tarde em dia de descanso. A conversa gira em torno do fu-
turo. Crianças adoram esse tema! Júlia e Lucas falam sobre como estarão daqui a dez 
anos. Na faculdade? Em um time de futebol? Morando em outra cidade? Entro da 
fantasia e digo que, daqui a uma década, vão se lembrar desse momento e de como 
sonhavam o futuro. Aí poderão ver o que terá ou não se confirmado.
 Aproveito para lhes dizer que também eu fazia esse exercício imaginativo 
quando tinha a idade deles. E sem que me dê conta, me pego falando não sobre o futu-
ro, mas sobre o passado. Adultos preferem esse tema quando vão envelhecendo. E não 
perco a chance de falar de minha Mãe. É a maneira que encontro de cultivar, junto aos 
pequenos, a memória da avó que eles não puderam conhecer. Tudo vai bem. Estou no 
meu papel educativo, permitindo a fantasia, mantendo a lembrança dos antepassados. 
Mas a conversa se revela uma armadilha. A mistura dos tempos, o que fui e não sou 
mais, o que as crianças serão, o que hoje somos. Tudo isso me desarma. Um rio de 
afetos alaga minha cabana à beira-rio, arrasando tudo. E a correnteza me leva...
 Como num plano-sequência de cinema, vou passando pelas cenas decisivas 
de minha vida. Cada escolha, das pequenas às grandes, foi crucial para o que hoje 
sou. E mesmo as não escolhas, as oscilações. Em lampejos, me veem à mente lugares, 
pessoas, imagens. Tento me concentrar na conversa com as crianças mas, como um ser 
duplicado, estou a tomar café com elas, ao mesmo tempo, viajando na nave da existên-
cia que mistura o menino, o jovem e o adulto que me constituem. Não suportaria esse 
estado de tensão emocional por muito tempo. 
 Por sorte, Lucas quer jogar bola, Júlia quer colorir um desenho. Saem cor-
rendo, sem perceber o efeito daquela conversa em mim. E me pego sozinho na mesa. 
O café esfriando. Os olhos marejados. A frase da canção de Aldir Blanc ressoa nos 
alto-falantes de mim: “Batidas na porta da frente. É o tempo!”. Dez anos. A frase de 
Lucas, inofensiva de início, agora me assusta: “Daqui a dez anos, eu vou ter dezes-
sete”. A idade que dá nome a outra canção avassaladora, essa de Violeta Parra. Voltar 
aos dezessete... Impossível. Será esse caráter implacável do tempo o que me assusta? 
O medo quanto ao futuro? Ou o receio de não perceber o presente? 
 As crianças crescerão. Seguirão seu rumo. Não parece sensato que os adul-
tos que têm filhos reduzam o sentido de suas vidas ao cuidado deles. Nem tão pouco 
que o cotidiano se consuma na exaustiva preparação do futuro. Talvez o essencial 
seja simplesmente isso: viver, conviver. Com nossas potências e fraquezas. E os anos 
transcorrerão como um novelo de lã que vai se desenrolando. As crianças terão criado 
suas próprias formas de se firmar no mundo. Como sempre foi.
 Enquanto lavo as xícaras, me vem uma última constatação: daqui a algumas 
décadas é provável que sejam Júlia e Lucas a meditar sobre tudo isso durante uma 
conversa qualquer. Poderão, quem sabe, recordar que na sua infância imaginavam 
como seria o futuro. E até falar sobre mim. Mas aí o tempo já me terá vencido. Na sua 
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folha, terei sido apenas um breve traço desenhado, com início e fim determinados. Tão 
fugaz como um café da tarde.

*Mestre em Filosofia e professor na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 
Campus do Mucuri. Reside em Teófilo Otoni.
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Futuro, presente pretérito
    Gilberto Ottoni Porto*

 O presente é o lugar e a hora da ação. Impossível agir no passado ou no futuro, 
no entanto, a definição do futuro depende do presente.
 O destino não é manifesto, não é imutável. Construímos o futuro ao agir no pre-
sente. Nossas ações moldam o futuro.
 A liberdade foi-nos dada pelo criador para sermos cocriadores do futuro. Deus 
nos quer parceiros na criação do mundo.
 O mundo, o universo, está em constante transformação. Nada está parado na na-
tureza. Lavoisier já dizia: “Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”, 
e segundo Teilhard de Chardin, a lei que preside a evolução da matéria é a da “Comple-
xidade Consciência”, na qual a matéria, ao evoluir, se torna cada vez mais complexa e 
consciente.
 A liberdade de ação nos traz responsabilidades, porém, a tentação da omissão 
nos encaminha para a Servidão Voluntária. Ao aceitar a servidão voluntária, traímos o 
plano de Deus, que nos coloca como parceiros na criação. Servidão voluntária é confor-
mismo, é aceitar a posição de servo, de escravo, de espectador dos fatos, temeroso de en-
trar na arena de luta. É ficar na galeria torcendo, ao invés de entrar no campo e participar 
do jogo. É ficar confortavelmente numa posição de crítica e não assumir responsabilidade 
na ação construtora. 
 Todo poderoso na misericórdia, o nosso Deus é impotente nas ações sociais, pois 
depende de nós, seus filhos e parceiros, para agir nas estruturas da sociedade humana e 
construir um futuro de progresso, com paz, fraternidade e amor doação.
 Um mundo de paz exige justiça social, com redução das desigualdades, sociais 
e econô micas, com liberdade e oportunidade de trabalho digno para todos.
 Vida é movimento, é ação, e o ser humano, mais do que qualquer outro ser vivo, 
precisa de oportunidade de agir, de trabalhar na construção, não só do presente como do 
futuro. Por ser um ser social, que desde a sua concepção depende de outros, da família 
e da natureza para sobreviver, tudo que faz ou deixa de fazer, direta ou indiretamente, 
reflete no futuro de todos os seres vivos e do nosso universo. É uma responsabilidade que 
carregamos e que, longe de nos apavorar, deve ser estímulo para nossa ação consciente e 
responsável.
 O indivíduo não existe sem a sociedade humana e o meio ambiente como um 
todo. Os direitos individuais estão integrados, e no mesmo nível dos direitos sociais. 
Todos somos iguais em dignidade e direitos e, por isso, a desigualdade social precisa de 
limites e deve ser sempre analisada e controlada.
 O Brasil, infelizmente, está entre os últimos países na escala da desigualdade so-
cioeconômica. A senzala, herança da escravatura, ainda está presente em nosso país, com 
toda a sua força de exclusão social e econômica. É cruel e cínico ver parcela da classe 
abastada colocar a culpa e a responsabilidade na classe pobre e miserável, pelo seu atraso 
e exclusão. Carente dos insumos básicos de saúde, educação e segurança, esta classe, 
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esquecida e menosprezada, fica impotente para sair de sua pobreza e carência, sem uma 
competente ajuda externa.
 Esta ajuda precisa ser eficiente e fecunda, de tal forma que permita aos excluídos 
sua participação efetiva na sua promoção humana. A melhor atitude é garantir um traba-
lho digno e útil àqueles desamparados. O poder público deve qualificar e educar os mais 
pobres, valorizando os mesmos, de tal forma que eles possam adquirir consciência da sua 
dignidade para poder trabalhar melhor e crescer, não aceitando a miséria como um destino 
inexorável. Se houver esperança de um futuro melhor, haverá indignação frente ao presen-
te injusto. Então, as pessoas haverão de mudar as coisas.
 O maior problema social do mundo atual é a extrema desigualdade entre os seres 
humanos que, ao invés de diminuir, aumenta cada vez mais. É impossível a paz com tanta 
desigualdade e injustiça social, com tanta exploração predatória; não só dos seres huma-
nos, mas de toda a natureza e do meio ambiente.
 É preciso por limites à destruição da vida e do nosso planeta.
 A hora é de ação, mas de uma ação consequente e partilhada, com cada um de 
nós dando o melhor de si, saindo de seu comodismo e, muitas vezes, de uma segurança 
ilusória. É fundamental nos convencermos de que é impossível uma salvação individual 
sem a integração com o todo.
 Pertencemos ao Universo e esse sentimento de pertença nos dá uma enorme 
esperança e força. Não estamos solitários. Fazemos parte de um projeto divino e coleti-
vo, que nos impulsiona à construção de um mundo cada vez mais solidário e fraterno. A 
importância do coletivo está patente no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, 
onde a ação do poder público se torna fundamental na educação e ação pela preservação 
das vidas humanas.
 Um outro mundo é possível, mais fraterno, com mais justiça social, menos de-
sigualdade, mais amor, doação e mais felicidade para todos, desde que não fiquemos de 
braços cruzados, e entremos na arena de luta com toda a coragem e sabedoria que o Deus, 
interior a cada um de nós, é capaz de nos garantir.
  

*Membro Benemérito da Academia de Letras de Teófilo Otoni e Presidente de Honra do Instituto Histórico e 
Geográfico do Mucuri.
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Silogismo ou apenas uma hipótese?
Vânia Rodrigues Calmon*

[...] não é o objetivo que nos torna feliz – é a jornada.
Yuval Noah Harari, em Homu Deus

 Se, e, então. Se houvesse uma expressão em que grandezas se equacionassem 
para a resultante ideal. E, a constante necessária fosse medida comum a cada ser, então, 
talvez não coubesse especular tanto em dimensões multidisciplinares, em razão à felici-
dade. 
 A esmaecer essa perspectiva paradigmática de uma liquidez e certeza possível, 
a emergir da psicologia, a sentença incontestável, irrecorrível, definitiva que Yuval cita 
em sua obra: “Não é o objetivo que nos torna feliz – é a jornada”. 
 Expectativas postas no futuro ampliam-se e distanciam-se; esvaem-se e rege-
neram-se em mutações alienantes. Existem sempre os “O”. O que dá sentido à jornada, 
o seu objeto, sempre reposto antes mesmo de se esvaziar uma vez atingido, uma vez 
impossível. Há de ser de qualquer natureza, de estar em qualquer dimensão, meramente, 
de haver.
 De haver e dar sentido à jornada, não à felicidade. A esta, a trajetória. O percur-
so que tangencia os instantes, irrompe ligando os pontos delineados pela linha do tempo. 
Preenche vazios, até o transbordamento incalculável da ocupação exasperante. Diria em 
nome do alvo, se esse fosse justificativa eficaz.  
 Se a criancinha envolvida com seus brinquedos, conversando com seus bone-
quinhos super-heróis e assistindo o desenho preferido, está em seu momento feliz, pleno. 
Se assim é com os jovens em par ciberhumanos com seus celulares. Se pais superocu-
pados entre mensagens, encontros, home offices, compras - mercantilizando o espaço, 
consumindo insaciáveis o tempo estão em estado de intensa, propícia euforia.
 Se assim é, então a felicidade flui em momento presente. O que passou se torna 
um feixe de feitos, acontecimentos e aprendizados. O futuro, um ponto de coordenadas 
variáveis: um provável referencial. 
 Vejo quem, fogo aceso. Providências a providenciar: lunático, etéreo atuante – 
diria feliz. Morto o objeto, o vale profundo. Sutilmente, então, até sorrateiramente, eu 
consigo dispor peças e dar corpo a umas e a uns quês fazer inadiáveis. Sopitam então 
seus movimentos urgentes na direção de sorver a coisa. Dar-lhe provimentos. 
 Se o a quem me refiro não põe o seu serviço a favor da acumulação de bens, o 
espetáculo da ação providencial incorre em um significado insigne em si mesma – à par-
te, o interesse de quem se sabe altruísta. Assim os feixes vão se amontoando em história. 
E há de haver outros objetos e o risco do percurso ou o vale. 
 Fosse o alvo o capital. O galope fluir, penso, equiparado. Talvez divergente 
quanto ao sentido - no caso, reflexivo - e à dimensão quantitativa - ilimitada. O movi-
mento frenético, alienante regurgita em quem seja. Está no ser. O pensar é o objetivo. 
O viver é o conjunto de estratégias, contatos, visão ativa – principalmente a ocupação 
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inteiro-transbordante com esse experenciar intenso.
 Se não é o objeto em si - traduzido em expectativas crescentes e a se distanciar 
que fazem o homu sapiens médio feliz. E, sim, é o percurso em suas nuances fortes, defi-
nitivas no sentido de alcançar o que dispara à sua frente. Então, o presente e o futuro do 
presente aniquilam o passado e futuro pretérito e, urge. Urge, quem sabe, nunca alcançar 
o futuro.

*Professora de música, palestrante, escritora, residente em Vila Velha-ES, membro correspondente da Acade-
mia de Letras de Teófilo Otoni e membro da Academia de Letras de Vila Velha, cadeira 5.
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Futuro, presente, pretérito
Oldair Ferreira Motta*

 A atuação do tempo impõe o caminho da história humana no futuro, presente, pre-
térito, e é primordial sabermos aproveitar este tempo em benefício próprio e ultrapassá-lo 
com astúcia para refletirmos melhor em ações caritativas e renegar omissões pessoais. Hoje 
em dia, no isolamento social, ganhamos tempo hábil para apaziguar os corações das dificul-
dades em lidar com angústias e transformar a rota dos nossos paradigmas. 
 Ficou evidente para todos teófilo-otonenses, a constatação de que nossas ações 
humanas no tempo perpetuarão fatos históricos no futuro, perpetuam no presente, per-
petuaram no pretérito, e, sempre resultou em realizações temporais com único objetivo 
em dar a realidade seu próprio destino. Durante o futuro, presente, pretérito, temos obri-
gação de agirmos com discernimento, coragem, paciência, cultivar sonhos, desenvolver 
aptidões, superar o presente, pretérito e construir nosso futuro. Um futuro não existe, um 
futuro se constrói.
 Um futuro enigmático demonstrado agora não é unicamente castigo, e sim, um 
manancial no florescimento de nossas posturas e valores pessoais, com único desígnio de 
não ficarmos oprimidos e demonstrar que podemos ser benevolentes, podemos contribuir 
com a humanidade expondo nitidamente o lume da vida. Todas as dores cessam no futuro, 
presente, pretérito, e nos oferece a oportunidade para enfatizar a importância de sempre 
pautarmos nossas ações e atitudes no tempo em três pilares: fé, esperança e caridade.
 As três virtudes teologais são dádivas que dignificam o ser humano e nos man-
tém inabaláveis no transcorrer do futuro, presente, pretérito, principalmente, quando per-
cebermos uma névoa constante plainando em nossa vida; e, o fato de termos que aprender 
a convivermos em sua presença nos deixam subjugados a correr riscos de dúvidas exis-
tenciais, filosóficas, teológicas, e, nos demonstra com exatidão que nada compreendemos 
quando não somos confrontados por alguma dor e submergimos em vãs lamentações. 
 Importante preocupação se mostra no tempo presente é a possibilidade que surge 
ao enfrentarmos nossas agonias. Ganhamos a impressão que não somos capazes de reagir 
na construção do futuro, diante disso, para suplantarmos nossos temores individuais, bas-
ta optarmos em seguir o exemplo do pretérito, onde aprendemos a pureza dos sentimen-
tos, moldamos o caráter e ganhamos a sabedoria que nos separa de uma tênue fronteira 
entre ascensão e queda, descanso e ação.
 A preocupação é adversa a fé, a humanidade tem um combate contínuo contra 
todos incidentes; o mundo sempre se apresentou inseguro. Os imprevistos serão lembra-
dos no futuro, é no presente, e, foi no pretérito. É no caminhar do futuro, presente, preté-
rito, onde são trilhadas as escolhas de nossas pegadas e encontramos eficientes métodos 
para avaliarmos a mensagem do tempo. A vida nestes três períodos da existência é uma 
afirmação entre a razão e a fé.
   

*Engenheiro eletricista, escritor, teófilo-otonense, membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo 
Otoni e sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Reside em Belo Horizonte-MG.
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As pandemias através dos tempos
Adevaldo Rodrigues de Souza*

 Ao longo da história, aconteceram várias pandemias que assolaram o mundo, 
principalmente, no continente europeu e no asiático. As de maiores destaques foram: 
Praga Justiniano, surgida no Egito em 541 D.C., que matou em torno 26% da população 
mundial, equivalente a 50 milhões de pessoas; Praga de Atenas, iniciada na Guerra do 
Peloponeso – entre Atenas e Esparta –, responsável pelo óbito de 2/3 da população da 
Sibéria, Etiópia e Egito; Peste Negra, surgida no oeste asiático, se espalhou pela Euro-
pa em 1950, tendo a Itália como porta de entrada e que vitimou mais de 75 milhões de 
pessoas no mundo, e, foi responsável pelo hábito do uso de máscaras e isolamento social 
como medidas preventivas; Gripe Espanhola, originada no continente asiático em 1918, 
e, espalhou-se para outros países rapidamente, dizimando mais de 50 milhões de pessoas 
no mundo, sendo 30 mil no Brasil, incluindo o presidente Rodrigues Alves, em 1919; 
HIV/AIDS, surgida na África na década de 1920, sendo identificada em 1981, e atingindo 
o mundo todo rapidamente, responsável por 35 milhões de vítimas, apesar do tratamento 
conseguido para retardar o progresso da doença. Outras pandemias mundiais foram: có-
lera (1817); tuberculose (1850); malária (1880); gripe russa (1889); varíola (1896); tifo 
(1918); gripe asiática (1957); e febre amarela (1960), dentre outras com menor número 
de mortes.
 Agora, surgiu a pandemia do Covid-19 causada pelo coronavírus Sars-CoV-2, 
que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respira-
tórios graves. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes 
com Covid-19 (cerca de 80%), podem ser assintomáticos, e, cerca de 20% dos casos 
podem requerer atendimento hospitalar. O coronavírus vem de uma família do vírus que 
causa infecções respiratórias e cujo agente foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, 
na cidade chinesa de Wuhan. No Brasil, o primeiro caso de morte foi anunciado em 26 
de fevereiro de 2020. As conseqüências provocadas pelo Covid-19 estão sendo catastró-
ficas, principalmente, em países onde seus presidentes demoraram a acreditar ou a tomar 
medidas preventivas, como Brasil e Estados Unidos. Segundo a OMS, até 21 de julho 
de 2020 já foram confirmados 14,9 milhões de pessoas infectadas no mundo, sendo 3,9 
milhões nos Estados Unidos, e 2,2 milhões no Brasil. Quanto ao número de óbitos, foram 
contabilizados 616,6 mil no mundo, sendo 144,2 mil nos Estados Unidos, e 81,6 mil no 
Brasil, embora se saiba que tais números são subnotificados. 
 Após a pandemia do Covid-19 passar, o mundo não será o mesmo, pois sofrerá 
mudanças profundas nas relações sociais, ambientais e econômicas. A humanidade deve 
aprender as lições dessa investida que continua a trazer morte e miséria, principalmente, 
para aqueles que estão na base da pirâmide de nossa sociedade tão desigual. O sistema 
mundial terá que ser reconstruído de forma fundamental. Na ciência, vislumbra-se mu-
dança no sentido de prever cenários para novas doenças e a antecipação de soluções. De-
vem surgir novos modelos de assistência social com valorização aos planos de saúde pú-
blica, serviços coletivos e qualidade ambiental. Na política, haverá restrição a líderes da 
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direita populista, que colocam em risco a humanidade, enfraquecendo a chamada “Nova 
Ordem Mundial”. Deve haver mudança na economia globalizada de mercado neoliberal 
para uma economia de relações comerciais, onde um país coopere com o outro. Mudan-
ças profundas surgirão nas relações sociais, no regime laboral – com o crescimento do 
“home office” –, das “lives” e das compras virtuais. Na cultura, pode acontecer o início 
de uma nova literatura de temas como beleza, relacionamento, natureza e arte de viver, 
decretando o fim do jornal impresso. O fato que salta aos olhos é que o mundo, tal e qual 
se conhece agora, jamais poderá ser o mesmo. 

*Engenheiro eletricista, pós-graduado em gestão ambiental, engenharia econômica, engenharia de segurança 
e do trabalho. Escritor e membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e sócio efetivo do 
Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, titular da cadeira 6. Reside em Belo Horizonte-MG.   
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Hoje, amanhã vai ser um ontem prá esquecer...
Paulo Jurza*

 Adiaram o ENEM. Adiaram o Censo. Adiaram as eleições...
 Ano de 2020. Praticamente um ano perdido. Será mesmo?
 Penso, comigo e meus botões que esse ano ficará marcado, pelo menos durante 
alguns anos, no imaginário coletivo dos habitantes desse planeta: O Ano da Pandemia - 
parece coisa de ficção científica, aqueles filmes com a terra arrasada, tudo queimado, tudo 
parado.
 Será que a humanidade vai melhorar? Vai saber que o que importa são as rela-
ções, as pessoas, as culturas e os saberes? Que importa mesmo é o abraço de quem se 
ama, dos filhos, pais e amigos... Que não importam as notas escolares, e sim o que se 
aprende, o que vira conhecimento – a pletora de informação atirada às nossas crianças 
quase sempre some nas areias do esquecimento.
 O noticiário não mais me importa, não quero mais saber de jornal, que pegou 
fogo sabe-se lá onde, e que guerras estão sendo travadas... Não quero mais saber se tal 
moeda está caindo ou subindo, ou se teve protestos contra imigração, contra família, 
contra governos ou contra Deus, a Pátria ou a Humanidade! 
 A pandemia de 1918 deixou o mundo em frangalhos, mas parece que nada foi 
apreendido. Cientistas sempre alertaram para o perigo de uma pandemia de Coronavirii  
diversos. E sempre aparece mais um (já tivemos vários: Gripe Espanhola, Suína, Aviária, 
Influenza, H1N1, H5N1, esse novo COVID, e mais recentemente, o H1N2). 
 Mas, o que se aprendeu com os anteriores? Seguimos poluindo, trancados em 
palácios de vidro que demandam condicionamento de ar, que gastam energia, que con-
centram as respirações e humores de todos ali empacotados.
 Queria ouvir que os seres humanos estão vivendo em harmonia, sem distinção 
de raças, de credos ou de cor... Que todos se irmanassem em uma grande Cadeia de 
União. Mas, decepcionado, mais uma vez torno a escutar que o mundo está confuso, 
briguento, doente.
 Nosso planeta está nos sacudindo, como pulgas com terremotos, vendavais, en-
chentes. 
 E Gaia segue tentando sobreviver em meio a tanta parasita infestando-a. E  com  
esse bichinho, esse ser minúsculo, que nem se sabe se é vivo ou não, o planeta vai ex-
purgando gases nocivos, poluição de águas e do ar, vai se regenerando - é como aquele 
adágio: visita o interior de terra, e, retificando-se, encontrarás a pedra oculta. A pedra 
oculta é a nova humanidade, a nova sabedoria, a PAZ, com o planeta limpo e habitável.
 E continuo, trancafiado por conta desse bichinho, matutando todas as madruga-
das o que será que acontecerá na próxima vez que sairmos às ruas, tentando retornar à 
normalidade.
 E vou sentindo falta dos abraços, de ver gente, de ver o mar, de passear e estar 
com meus amigos, com aqueles que realmente importam, que vibram suas almas junto às 
almas que vibram na mesma frequência que vibra a minha.
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 E a cada anoitecer suspiro de alívio, sabendo que sobrevivi e mais um dia me 
aguarda, para que eu possa continuar acalentando a esperança de voltar a viver num mun-
do melhor.
 No início desse ano, vendo notícias de guerras e conflitos, meu filho me per-
guntou quando seria que o ser humano se daria conta que todos somos uma só raça, uma 
só família, e, eu respondi que somente um inimigo comum de toda a humanidade nos 
juntaria à todos no enfrentamento de tal catástrofe. Tipo extraterrestres. Aliás, 2010 seria 
o ano que faríamos contato. Não fizemos... 
 Mas há esse inimigo comum e os terrestres estão demorando a se juntar num 
esforço para tentar conseguir a cura - logo vemos as nações que passaram na frente come-
çando com o mesmo pensamento tacanho de sempre. Como conseguiremos tirar vanta-
gem disso, como conseguiremos tirar algum proveito dos que estão atrasados na corrida?
 Às vezes, escuto algumas pessoas matutando celeremente sobre como ficaram 
melhores depois dessa pandemia: mas algumas estão se acostumando com o novo nor-
mal, e isso não é bom.
 De fato, a cada dia que passa eu tenho mais certeza somente de uma coisa: o 
Hoje, certamente, Amanhã, será um Ontem prá esquecer...

*Tecnólogo em Processamento de Dados, Bacharel em Enfermagem, Mestre em Geografia e Doutor em Siste-
mas de Informação e Gestão do Conhecimento. Membro Correspondente do Instituto Histórico e Geográfico 
do Mucuri e da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Atualmente, Analista no Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. Reside em Belo Horizonte – MG.
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O Homem e o Tempo
Olinto Vieira*

A casa ruirá, se desgastará com o Tempo. Aliás, todas as casas. Elas serão construídas, 
inauguradas, abrigarão histórias, famílias, amores e serão postas abaixo.

Serão pintadas, pintadas de novo, terão flores e plantas; cerimônias de toda a espécie. 
Novo piso e teto. Depois serão destruídas.

Homens vão morrer e isso é tragicamente natural e compulsório. Todos os homens, in-
cluindo o tolo e o sábio.

A luta de classes será só em um nível, e sem direito a reivindicações ou pauta. Haverá 
uma fogueira de máscaras que se dissolverá sem fumaça ou cinzas.

E de longe pensaremos no esforço desperdiçado, no sorriso falso, nas discussões sem 
sentido, nas horas perdidas sem encontrar por quê.

Ano novo daqui alguns dias será velho e na realidade é o que esperamos. Que passe o 
tempo e Deus nos abençoe para comprar uma casa nova. Que um dia será destruída para 
o novo que virá.

Em todos os lugares do mundo, centenas de anos passados, houve luta por uma vida me-
lhor, pessoas, animais, hora do almoço,  que hoje mudaram de cenário.

Importa o que fica para sempre, o que nunca poderá ser destruído.  Amor, paz, amizade, 
alegria, família, Deus!

Advogado e escritor. Reside em Parauapebas-PA.
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Das Lives às Cartas
Carlos Frederico Ferreira da Silva*

 No contexto da comunicação, várias mudanças ocorreram no mundo e, particu-
larmente no Brasil, nos últimos 520 anos. A tecnologia invadiu os costumes e os hábitos 
da população ameríndia e chegou até a alta sociedade brasileira que, em tempos de pan-
demia, utiliza-se do Whatsapp, Messenger e do e-mail para se comunicar. Ao invés dos 
antigos comunicados, cartas e o telégrafo, tão comuns nos séculos XVIII e XIX. 
 O futuro denota uma via de comunicação cada vez mais ligada à informática 
que, através da internet e do telefone celular, uniu pessoas de diferentes continentes. É 
um processo espantoso, se comparado ao fax dos anos 90, que apenas enviava textos ou 
fotos para outros locais do mundo e, agora, as redes sociais integram pessoas e possuem 
ferramentas de envio de clipes, fotos, textos e conversas ao vivo (com visualização dos 
internautas), em todas as partes do planeta, via computador ou celular, numa total integra-
ção. As Lives viraram moda entre os artistas, escritores e poetas que comunicam-se com 
o seu público à distância. Ocorre a realização de shows, entrevistas e debates. 
 Até os livros foram adaptados e, inicialmente, surgiu o palm-book, seguido 
dos áudios-livros (anos 90 e início do século XXI). Recentemente, temos o livro digital 
(e-book), vendido em plataformas na internet, com a possibilidade de “baixar a obra”, 
ou seja, enviar o livro para ser lido no celular ou computador. É possível também a im-
pressão do mesmo. Os preços são mais acessíveis para o internauta. 
 No entanto, o escritor e o poeta ainda utilizam o meio tradicional da caneta ou lá-
pis e papel para a confecção de textos novos. A vantagem é escrever em várias circunstân-
cias: metrô, ônibus, trem, barca e avião. Alguns poucos já conseguem efetuar a escrita em 
laptop, celulares ou computadores. O antigo escriba perdeu espaço para o escritor urbano 
e o blogueiro (autor de Blog, ferramenta da internet para divulgação de textos, músicas, 
notícias. Um jornalista ou escritor digital). O “autor urbano” possui adaptação à agitação 
típica do avanço da tecnologia e o crescimento populacional e predial das metrópoles em 
todo planeta. 
 No entanto, lá em Conservatória (interior do Rio de Janeiro), e em outros rin-
cões nacionais, ocorre a serenata, a declamação de poemas, o envio de flores à amada e 
a espera ansiosa pela carta do grande amor. Deste modo, temos que o Futuro, Presente e 
Pretérito convivem no mesmo território brasileiro. 

*Professor, escritor e membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside no Rio de Ja-
neiro-RJ.
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Certeza
Wallace Gomes Moraes*

 Ontem jurava que seria
 Hoje foi ontem, amanhã será
 Ontem acreditava que faria
 Hoje assim, amanhã outrossim
 Ontem pensava que podia
 Hoje certo, amanhã talvez
 Ontem imaginava que teria
 Hoje azar, amanhã sorte
 Ontem prezava o que via
 Hoje incolor, amanhã carmim
 Ontem calculava para onde ia
 Hoje certeza, amanhã destino
 Ontem sonhava que queria
 Hoje esperança, amanhã solidão
 Ontem gostava do que previa
 Hoje bruma, amanhã desafio
 Ontem achava que vivia
 Hoje vida, amanhã desatino
 Teia falsa dos sonhos,
 Imaginação e certeza
 Ruminar o ontem que já era
 Saborear o hoje que está
 Lamber o amanhã que será!

*Graduado em Administração pela União Pioneira de Integração Social, Tecnólogo em Cooperativismo pela 
Universidade Federal de Viçosa, Professor do Curso de Administração da Faculdade Presidente Antônio Carlos 
de Teófilo Otoni-MG. Membro eda Academia de Letras de Teófilo Otoni, titular da cadeira 21. Sócio Efetivo 
do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, cadeira 4 e Sócio Correspondente do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Minas Gerais.
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Paradoxo
Ailton Ferraz*

Não busques de outrora cultivar, angústias, aborrecimentos,
Miséria e sofrimento, e esqueças-te da máscara de flandres, da gargalheira.
Entretanto, a contemplação do passado é:
Uma dádiva notável da alma humana que temos de regozijar.
Mas se tomares outras veredas, então: 
O passado não deve te influenciar
Tiveste o teu momento de protagonista
O que passou, passou e ponto final.

O futuro é projeção, é utopia, é o sonho da mesa farta,
Mesmo que a panela esteja vazia.
É um espelho sem reflexo, é o refluxo do passado,
É lugar distante, e onde faz frio, calor, e ninguém sente.
É destino muito incerto, onde o vento faz a curva,
Onde mora a bonança; será quê o menino alcança?

O presente é onde moro, é o momento da aflição,
É a cacimba que bebo água e forno que asso o pão.
É o arlequim e a serpentina, ou um espelho sem brilho?
É a lápide onde choro pela morte do meu filho.

Presente, passado e futuro, elo que nos enclausura,
Ou nos liberta das diferenças que nos igualam na sepultura? Triste aliança.
A resposta estaria na doação, na humildade, na benevolência,
Na atitude serena do jovem, nos passos lentos do velho, no sorriso de uma criança. 

*Agente imobiliário. Reside em Teófilo Otoni-MG.
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Ontem, Hoje, Amanhã
José Geraldo Silva*

Quem vive o presente
Sem vínculo com o passado?

Cumpre a missão de agir frequente
Sem de algo antes ter lembrado?

Realmente, o que passou, passou...
Seja de bom grado ou ruim, aconteceu!

Pois nem tudo vivido morreu
Deixou resquícios de alegrias ou dor
A influir no viver presente e preparar
Para melhor ter um futuro promissor!
Afinal, nossa vida é uma composição

De passado, presente e futuro
Onde se tem o lema na proporção

Para caminhar, amar e viver.
O justo, o certo, o errado

O incerto, o desgosto, o prazer
Uma mistura do acontecer
De quanto vale estar aqui

Cumprindo o que Deus determinou
Ao preço que o tempo faz permitir

Seja ontem, seja hoje, seja amanhã...
O que fora plantado
De qual modo feito

No atual se sente o efeito
Que sentirá também à frente

De vez em quando ou continuamente
A trazer doce satisfação

Ou talvez só descontentamento,
Ou senão péssimo resultado
De desesperança e ingratidão

Que jamais terá fim
Um contínuo sofrimento!

Como é bom viver o agora limpo
Que seja de alegrias ou infelicidade

Qual se transforma um passado de grandeza
Alicerçando a caminhada indefinida

Para um futuro de humildade, paz e certeza
Não importando tamanha idade!

*Escritor, poeta e membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, titular da cadeira 11.
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O Futuro é Dialético!
Jair Duarte Pêgo Junior*

 Cresci em um mundo dividido. Não sei como era antes... apesar dos contos e 
histórias. Havia guerras... doenças e pestes... sempre houve, ciclicamente.
 Hoje vivo perdido em meio aos caos social: guerras urbanas em todas as cida-
des; há pestes, fabricadas sob encomenda; há fome que mata – um planeta rico habitado 
por seres empobrecidos. Dizem que é obra do destino. Os deuses não perderiam seu 
tempo brincando conosco. Dizem outros que o planeta é vivo, e, como nós o exploramos 
irresponsavelmente... agora ele se vinga – furioso – com tempestades, furacões, terre-
motos, secas prolongadas; também não acredito nisto. Acredito em ideias! Acredito que 
poucas pessoas dominam muitas outras. E nem sempre a ética, a empatia e a sensibilidade 
são levadas em consideração nos projetos de controle social. São castas, cujos privilegia-
dos com riqueza manipulam enorme multidão que sobrevive na pobreza – eternamente 
amassando a massa! Acredito nisto.
 Duas palavras me incomodavam desde os tempos de escola: paradigma e dialé-
tica. Não as achava bonitas... eram até meio estranhas, pois só algumas pessoas as pro-
nunciavam... e geralmente em tom condescendente, desdenhoso: “– Você precisa mudar 
seus paradigmas...” ou então: “– Só a dialética permite a contínua construção do futuro!”
 E eu pensava comigo: “– Uau! Qual o sentido real destas palavras?...”.
 Os tais paradigmas deixei de lado no início, desde quando percebi que apenas os 
“meus paradigmas” precisavam ser modificados... nunca os paradigmas dos que cobra-
vam mudança comportamental. Ora, se o sujeito não se dispõe a mudar... por que devo eu 
mudar para agradá-lo? Deixei-os esquecidos, perdidos com seus próprios paradigmas.
 Mas a dialética... humm... não sei quando surgiu a palavra, mas sei que o con-
ceito veio com o filósofo alemão Hegel - uma mente brilhante, sem dúvidas. Outros 
seguiram seus passos, aprofundaram e redirecionaram seus princípios para que se tornas-
sem ferramentas práticas de controle social. E foi um sucesso: “– O novo vai chegar...”; 
“– Vamos construir um novo mundo, uma nova sociedade”... e dialética se tornou o falso 
sinônimo de mudanças. E, ancorados na dialética, pregam a fé num paraíso terrestre, a 
“Imagine City”, do utópico John. E tal qual o Burro, do Shrek, repetem a pergunta: “– Já 
chegou a nossa vez? Vai demorar?”
 Espertamente, os senhores da sociedade rebatem: “– Não, ainda não. A dialética 
vai resolver mais esta questão global e, em seguida, lhes deixaremos livres para viverem 
o seu sonho de liberdade!”. E nessa enrolação dialética somos controlados, manipulados, 
massificados, enquadrados; e o paraíso na terra não se concretiza jamais.
 Fui à raiz do problema: dialética não é a contínua mudança. Dialética é resulta-
do... a combinação das forças construtivas: Yin-yang, rico-pobre, dia-noite, bem-mal... 
dois lados da mesma moeda – sempre. Não há como criar mundo novo excluindo o “outro 
lado da força” – é uma impossibilidade dialética! 
 Dialética é a lógica da soma... diferentes se tornam um. Dialética é seu para-
digma e meu paradigma – moldados com dolorosas concessões. Dialética é resultado da 
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eterna mudança... suas vontades e as minhas. Só haverá mundo novo se nós estivermos 
nele, juntos; porque dialética também é amor, aceitação, compreensão, convivência... hu-
manidade. 
 Que saber o futuro? O futuro é dialético!

*Escritor e membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, titular da cadeira 13 e sócio efertvo do Instituto 
Histórico e Geográfico do Mucuri.
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Esteios do Tempo
Celso Gonzaga Porto*

          
 Vivo hoje, embasado no ontem, preparando o amanhã. Na verdade, esses são 
os três esteios da evolução. São eles que formam o sustentáculo para cada etapa da vida. 
Senão, vejamos.
 A partir da célula ovo que deu origem ao que, mais tarde, se tornaria o Univer-
so, surgiu nesta “fecundação”, em um processo natural, aquilo que regeria tudo o que 
estivesse contido nele; o equilíbrio. Dentro de um contexto casual e aleatório, as coisas 
foram se desenvolvendo de forma a criar dependência entre elas. Tudo em uma sequência 
lógica, racional e gradativa. O passar do tempo vai formando estruturas que se solidifi-
cam, passo a passo. Esta é a senda do progresso e da evolução.
 Muito difícil, quase impossível, formar um conceito para criação. Ao que pare-
ce, a partir do momento que elementos aleatórios emergem num processo natural e, se 
unem em um evento aleatório puramente casual, se origina um processo que, a partir daí, 
inicia um desenvolvimento infinito. De forma lenta e gradual, as coisas vão se sobrepon-
do e tomando formas distintas ao mesmo tempo em que vai se desenvolvendo um pro-
cesso de dependência entre elas. Isso representa o conceito de constante evolução. Daí, o 
surgimento da máxima: “Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma”, 
frase atribuída historicamente a Lavoisier, por volta de 1770, para ilustrar o princípio da 
conservação de massas.
 Em todo esse contexto, podemos entender que a evolução segue sua senda de 
maneira lenta e gradual, caminhando em um rumo infinito. Quem sabe aí, se forme o fun-
damento básico de que, ao alcançar um objetivo, precisamos projetar outro mais adiante 
a ser atingido, embasado no ponto em que acabamos de chegar. O tempo não para. Parar 
no tempo representaria não uma simples parada, mas um regresso, pois, a cada fração de 
tempo em que o universo evoluísse no seu processo natural, nós estaríamos ficando mais 
longe do ápice. Teoricamente, o objetivo deve ser de procurar, no mínimo, manter a mes-
ma distância do topo. Isso nos dá a sensação de estar também andando. A perfeição é um 
ente inalcançável. Mas sentimos a noção de um crescimento interior, quando passamos o 
tempo em busca da perfeição, mesmo com a certeza que jamais a atingiremos.  
 Tudo no universo progride em um processo lento e gradual. É preciso solidificar um 
objetivo para utilizá-lo de base à meta seguinte. É a metáfora de que subimos uma escada, 
degrau por degrau. Para chegar ao seu topo precisamos acessar, um de cada vez, os degraus 
que compõem essa escada. Não se pode pegar um menino de dez anos e colocá-lo no co-
mando de uma nave espacial. Porém, esse mesmo menino, se tiver seus estudos direcionados 
e aprofundados em matérias específicas como: matemática, física, química, astronomia e 
informática, entre outras, e mais um processo de treinamento físico e mental programado, 
há uma probabilidade muito grande que por volta dos trinta anos ou pouco mais, ele esteja 
preparado para assumir o comando de uma missão espacial.
 Não criamos nada. Apenas nos baseamos em coisas passadas, como ideias, 
equipamentos, utilização de materiais e tecnologias, transformando e atualizando isso de 
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acordo com o progresso científico conhecido no momento em que estamos atuando. Ao 
desenvolver o avião, certamente, Santos Dumont buscou embasamento em Leonardo da 
Vinci, que, por sua vez, desenvolveu o princípio da aerodinâmica alicerçado no voo dos 
pássaros e, a partir do rústico 14 BIS, chegamos aos aviões comerciais, aos supersônicos 
e às naves espaciais que, hoje cortam os ares com rapidez e segurança no cumprimento 
dos seus objetivos. As futuras gerações, da mesma forma, estarão se embasando no pro-
gresso desenvolvido por nós, para alicerçar a evolução das gerações que os sucederão. O 
tempo não para, o Universo vive em constante desenvolvimento e nós, dentro deste sis-
tema, precisamos acompanhar esse desenvolvimento em busca daquela meta infindável 
chamada evolução. 
 

*Formado Engenheiro de Produção e Professor do Ensino Técnico, embasados no Curso Técnico Industrial 
em Mecânica. Atuou por quase 30 anos em médias e grandes indústrias, exercendo funções de Supervisor a 
Gerente de Produção. Também por quase 30 anos, lecionou disciplinas da área técnica em, pelo menos, cinco 
dos principais estabelecimentos de ensino abrangentes à área. Atualmente aposentado (desde 2018). É membro 
correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Cachoeirinha-RS.
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O Tempo
Jeronimo Luiz Gonçalves*

O tempo é o Verbo, sem início sem fim
O tempo vagueia no espaço e em mim.

O tempo é vida, esperança e morte
Alegria, tristeza, sofrimento e sorte.

O tempo é raiz, é rama a brotar
O tempo é o fruto, é a palha a secar.

O tempo é o milênio, o século, a década
O tempo é futuro, nem a tecla o deleta.
O tempo está presente no ar e no vento
Na vaga do mar, num raro momento.
O tempo está aqui nas rochas do chão

Na luz das estrelas, na esperança em vão.
O tempo é a nuvem, o raio, o trovão

É a flor, a abelha, seu mel, seu ferrão.
O tempo é cruel, a tudo consome

No tempo da abundância, a miséria e a fome.
O tempo é como a brisa, ele vaga sem rumo
Transporta o amor a se espalhar pelo mundo.

No tempo das trevas, da explosão e da luz
Um tempo de harmonia que a paz nos conduz

O tempo é o tempo que a tudo devora
No pretérito, no futuro, o mais importante é o agora.

*Professor aposentado, escritor e poeta, graduado em Geografia, com especialização em Planejamento Edu-
cacional. Autor dos livros: “Poemas memórias da terra goiana” e “Poemas amor à terra goiana”. É membro 
correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Goiânia-GO.
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Aqui Agora
Carmelita Ribeiro Cunha Dantas*

Aqui agora, é o que tenho de mais precioso,
Respiro o cheiro da flor,

Dividindo isto, com o beija-flor,
Sinto-me ungido, pelo sopro Divino.

É o aqui agora, que me levanto,
Para o labor em busca do pão,

Vamos a luta, meu irmão,
Para derrubar por dia, o leão bravio.

Aqui agora, peço ao mestre Divino,
Coragem para enfrentar o adversário,

Com sabedoria, amor e respeito,
Sem desmerecer a ninguém, com equilíbrio.

Aqui agora, respirando ao vento,
Que bate em meu rosto e sinto-me vivo,

Com sangue quente no corpo,
Em condições de realizar algum trabalho.

O agora é o que tenho,
Na minha essência, o Divino,
Buscando mudança de dentro,

Das amarras de pretérito reprimido.

*Escritora, poetisa e membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Aparecida 
de Goiânia-GO.
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O futuro do pretérito
Fernando Catelan*

”Se pudesse ter feito, eu teria feito, mas já que 
infelizmente não fiz vejam só como tudo acabou”

 Dentre todos os tempos verbais da língua portuguesa, o futuro do pretérito é 
aquele que, para melhor compreensão do contexto em que se situa, mais cobra comple-
mentos e enredos.
 Analisando as tendências da língua portuguesa, vemos que, brevemente, a nor-
ma culta, em sua acepção mais castiça, irá perder de vez espaço para as gírias das ruas 
que rolam na boca dos jovens e até, de parte considerável dos brasileiros de idade mais 
adiantada.
 O papel e a importância do professorado passam longe da massa inculta, propo-
sitalmente, mantida alienada, a fim de que, se preste mais docilmente à ordenha de seu 
suor e de seu sangue, vampirizados pelo voto de cabresto, pela constatação da aposta 
infecunda do eleitor no mau político.
 Eis que então, praticamente, um ninguém empunha na mão o instrumento vin-
gador, e, saído dos subúrbios mais suburbanos da cidade, dirige-se ao filho do coroné, 
embora endinheirado, quase tão anônimo quanto quem, visivelmente tenso e assustado, o 
aborda:
 - Dotô, vai passando a carteira!!!
 O filho das elites não obedece ao ultimato. Pelo contrário, tenta uma manobra 
radical com sua Ferrari vermelha para esmagar a figura hostil, quando, então, é atingido 
por um único tiro letal.
 É a primeira vez que o futuro matador em série se identifica com a sensação 
do dever cumprido. Ainda ecoa maviosamente em seus ouvidos o estampido do disparo, 
grito do inconformismo de quantos presos por cangas à miséria.
 Este crime é verídico. Teve seu tempo de acontecer no pretérito, contudo, reper-
cute no presente de quantos fizeram parte do círculo de convivência do falecido. Já o as-
sassino, valendo-se da impunidade, projeta para o futuro a autoria de mais uma infinidade 
de crimes.
 Sim, estamos no Brasil, República das Bananas, onde o populacho, dando as 
costas para a continuidade na política, se vê irremediavelmente seduzido pelo continuísmo.
 É aqui, como em nenhum outro lugar do globo, que o pretérito, o presente e o fu-
turo da criminalidade batem todos os recordes de audiência, misturando-se visceralmente 
no que se traduz na impotência que o cidadão comum, refém do medo, vive a cada novo 
capítulo da novela das nove. 

*É escritor associado ao IWA. Engenheiro mecânico, técnico em edificações, escritor e jornalista. Atualmente, 
dedica-se ao cargo principal de tradutor e intérprete técnico. É membro correspondente da Academia de Letras 
de Teófilo Otoni. Reside em Mogi das Cruzes-SP.
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Futuro, presente pretérito
Margareth Rafael*

Estava a sonhar,
em meu tempo presente,

que teria um futuro
e viveria feliz.

Meus planos, no entanto,
não deram certo.

Um dia, acordei muito infeliz.
Uma epidemia maldita

de um certo vírus
assolou o mundo e

acabou com os sonhos
de todos viventes.

Meu futuro,
como o de todos,

ficou incerto.
Calado, meu presente ficou.

Simplesmente, ficou no passado.
Um futuro, presente pretérito.

*Escritora, poetisa, membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e membro titular e funda-
dora da Academia Internacional da União Cultural do Rio de Janeiro-RJ. Reside em Itambacuri-MG.
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Semblante
Camila Amaral Pereira*

            
 Era meia-noite do primeiro dia de ano novo, ela via nas redes sociais pessoas 
que pareciam felizes, todas sorridentes, de roupas brancas e aquela escrita Happy New 
Year! Acompanhado de muitos emoticons e likes dos milhões de amigos.  Até que ela 
desvia o olhar do celular e observa o homem ao seu redor, com um semblante triste. 
 Sim, a casa em que estavam, era vazia, apenas tinha portas-retratos empoeira-
dos. Mas todos sem fotos. Ela olhava para aquelas molduras e para o semblante daquele 
senhor. Ficava imaginando as fotos que poderiam constar ali. Como a de um casamento, 
da lua de mel, daquele dia do churrasco com os amigos, e da mocinha aprendendo a tocar 
violão? Ahhh, e do nascimento dos bebês, quem lembra? Sim, eram gêmeos, alegres e 
carequinhas. Por que não colocar na parede a foto do primeiro dia em que eles foram para 
a escola? Aquele, em que a mamãe chorou até não querer mais? E quando o papai o levou 
para o jogo de futebol? Por que não colocar também o primeiro sorriso dos banguelinhas? 
Pois, quando o primeiro dente de leite cai, a gente nunca esquece, né? E a foto da família 
no natal, com a presença dos avôs, tios e primos? E cadê aquela, do cachorro adorável? 
Era tão manso, lembra? E da galera na praia? E a foto do pai já barrigudo e careca, e a 
mãe de cabelos brancos? E os garotões namorando? É, talvez sejam muitas fotos para 
emoldurar. Quiçá estejam guardadas em um lugar seguro para não empoeirar, pensava 
ela. Retornou seu olhar àquele senhor que, ao mesmo tempo em que parecia triste, estava 
pensativo. Teria acontecido algo? Estava refletindo sobre o ano que passou? Ou faria pe-
didos para o novo ano? Eu não poderia saber. A única coisa de que podia ter certeza é que 
esse foi o homem que realmente vi no primeiro dia do ano. E não pude constatar alegria. 
Quem sabe, essa coisa de felicidade está moldurada apenas nas redes sociais? Assim, tirei 
uma selfie com aquele senhor e postei: Feliz ano novo! 

*Professora e doutoranda em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP). Membro corres-
pondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Reside em 
Governador Valadares-MG.
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O futuro presente pretérito
Maria Luciene*

 Futuro só nos pertence
 Sonho ladino atrevido
 E o poder da mente vence
 Respaldado ou ressurgido
 Se o infinito arrefecer
 Vejo supremo poder
 Sucesso acontecer
 NO OITAVÃO REBATIDO.

 Presente miraculoso
 Triunfante aplaudido
 A sabedoria e paz
 Receptivo agradecido
 Essência vida amável
 Entretanto agradável
 Campo beneficiável
 NO OITAVÃO REBATIDO.

 Pretérito plasmou no tempo
 Para trás já foi vivido
 Bom mérito da trajetória
 Com lágrimas ou aturdido
 Dentro de nós esperanças
 As dolorosas lembranças
 Os bons tempos de crianças
 NO OITAVÃO REBATIDO.

*Atriz, cordelista, é membro da Academia Cearense de Literatura Popular, e, acadêmica correspondente da 
Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Fortaleza-CE.
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Mistérios do tempo
                                                                                                      Juracy Nonato Ferreira*

             Sei que é preciso dispor de um bom tempo para discorrer ampla e objetivamente 
sobre os mistérios advindos do próprio tempo. Intrépido em seu modo de se conduzir, ele 
nos impõe sua volúpia com absoluta intransigência sem jamais retroceder ao ponto de 
origem nem por um segundo sequer. Marcha firme, resoluto. Por não ter força suficiente, 
ninguém ousa recuá-lo ou ao menos detê-lo em sua impetuosa trajetória.
 Nas obscuras e inconsistentes indagações da ignorância humana em busca de 
uma resposta assertiva condizente com um tema tão complexo, alguém pode até arriscar 
semear alguns grãos de conhecimento em terreno altamente misterioso. Pois, de acordo 
com a mitologia grega, Cronos influencia esse enigma – chamado tempo –, dividindo-o 
em momentos distintos, talvez fortuitos e inexplicáveis: futuro, presente e pretérito.
 Dilapidados em vários fragmentos, são três companheiros inseparáveis que in-
terligam entre si; contudo, ao mesmo tempo, distanciam-se um do outro em curtíssimos 
e sucessivos espaços.
 Relevante analogia merece ser feita, comparando o tempo a um estranho san-
duíche. Futuro e pretérito abraçam o presente, protegendo-o de suas consequências nor-
mais e momentâneas. O futuro, infinitamente ilusório, representa a primeira camada, 
oscilante e transfigurada em sua dimensão, cheio de razões plausíveis para vir e ir, sem 
nunca deixar de existir. Sua espera pode ser imensurável. Somente ele tem a força de 
impulsionar as esperanças e expectativas de realizações inusitadas. Tão inusitadas e pas-
sageiras... Porém, quando ele se vai, abre espaço para se questionar: De que valeu a 
angustiante espera desse futuro, se ele se esvaiu em frações de segundo? 
 O pretérito, a última das três camadas do lanche temporal, é a extensão das 
duas primeiras, que acolhe todo o desfecho das suas colegas. Ele nada mais é que um 
baú receptor das doces e amargas lembranças daquilo que um dia foi futuro e que, logo 
tornou-se presente. Rebuscá-lo é tarefa difícil, mas inteiramente possível; revivê-lo, im-
possível. Nele contêm lágrimas saudosas e surpreendentes, arrependimentos diversos, 
ilusões, decisões malsucedidas – e bem-sucedidas –, respostas, enfim... Toda uma gama 
de fatos que um dia ali foi lançada. 
 Protegido e confortavelmente agasalhado pelos dois – mesmo assim –, o presen-
te é uma camada intrusa e imperceptível. Poder-se-ia dizer que, pela sua duração, (prati-
camente) inexiste. Dos três componentes, o presente é inegavelmente o mais intrincado 
dos mistérios. Se houver alguma afirmação de que ele é o mais curto de todos os períodos, 
não causará nenhum terror emocional. Ele quase não existe. O que é o presente senão 
milésimos de segundo que se interpõem entre o passado e o futuro? Ele chega repentina-
mente e nos estarrece, porque a espera pode ter sido angustiante, mas ele se desvanece 
muito rapidamente. 
 Futuro, presente e pretérito. Como explicar a dinâmica do tempo, sabendo que o 
próximo segundo que virá é o futuro? E que instantaneamente ele se faz presente, incum-
bindo-se de ser tão rápido quanto um piscar de olhos. Ah, o presente!!! Por que a deno-
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minação de “presente”, se ele (quase) não se faz presente? Nunca parece estar presente. 
Voa para longe tão depressa assim como chegou; sem avisar e sem dar explicações, ele se 
esvai... Em frações de segundo ele se transporta para o pretérito, cujas características de 
uma velha e empoeirada caixa, aloja tudo o que um dia se configurou como esperança e 
se fez presente. Em instantes – fragmentos de segundo –, futuro e presente se aglutinam 
formando o passado dentro de um vasto e infinito depósito... Mistérios do tempo: Agora 
é futuro (?); agora, sim, é presente (!); e agora é pretérito (?!)... 
 Onde nós nos encontramos nesses três tempos? Será que nos encontraremos em 
algum deles? No futuro, certamente não; no presente, dificilmente... Apenas no passado 
é que “sobrevivemos”, como valiosos objetos de uma dádiva divina chamada vida. E que 
um dia será passado. Tudo será pretérito. Um dia, tudo passará...

* Professor aposentado, escritor, tem nove livros publicados. É membro correspondente da Academia de Letras 
de Teófilo Otoni. Reside em Santa Helena de Minas-MG.
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Gritos do Silêncio
Marina Barreiros Mota*

 A vida emudeceu
 Silenciou o abraço
 E o sorriso escondido
 Entre máscaras
 Não contagiou o poente.

 Quedou-se a noção de futuro
 Largo como as ondas do mar
 Que fluem silenciosas e contínuas
 No berço do presente
 Inundando o passado.

 Chora o abraço estancado
 Sangrado pela faca cortante
 No alçapão da vida
 Que escapa das mãos
 Em gritos silenciados.

 Dorme-se e comem-se 
 Nacos de inconsistência
 São penas de pássaros que desfilam
 Em urbes cortadas e entrecortadas
 Pelo silêncio.

 Existe o matraquear solitário
 De vidas que se vão e ainda irão
 Cessar existências
 Deita-se com a consciência no travesseiro
 A vida mesmo silente nos sentencia.

 Não há matemática previsível
 Sabe-se que o ontem está escrito
 E o hoje está em pétalas sendo lapidado
 E mesmo tolhido ele grita
 Para que perpetuemos solidariedade.

*Engenheira civil, escritora e poetisa, é membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Re-
side em Nova Viçosa-BA.
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Pretérito de emoções
Maria Eugênia Porto Ribeiro da Silva*

 Vivemos um romance defectível, muito distante do fim ou de qualquer outra 
denominação esperada. Um encontro amoroso, com performance de revista de “novelas 
de época”, que se entrelaçou no emaranhado da minha cabeça e coração, sobrepondo o 
passar e a divisão do tempo do que já vivemos, do que estávamos saboreando, e dos so-
nhos que estavam por vir. 
 Nessa indefinição de status civil, fui visitada por você em um sonho na última 
madrugada. Nele, entreguei-me sem reservas e flertei com o seu olhar, que provocou sen-
sações inesperadas de desejo e paixão: um verdadeiro convite ao paraíso. E, novamente, 
percebi-me vítima de sentimentos secretos que se descortinou e me expôs em minha 
recusa em entender o quão doloroso é conviver com a sombra da solidão da sua ausência, 
o quanto é desafiador tentar, em vão, ignorar a ação do tempo. Esse tal senhor da razão, 
mestre da sabedoria, que astutamente sugere-nos um falso ganho, mas que nos seduz e 
rouba-nos o amor que tanto almejamos ou que, pelo menos, tentamos.  Pois, prefiro atri-
buir a ele tal ausência a esmiuçar sentimentos dolorosos e refletir sobre os reais motivos 
que levaram esse amor ao fim.  
 Sei que não há nada mais a fazer. De você, quero somente as expectativas guar-
dadas em meu coração. Recordar aquele sentimento que se fez “eterno”, fragmentado na 
troca de olhares que jaz no pretérito de emoções adormecidas, quase esquecidas. Mas 
que, em diversas manhãs de outrora, foi um “presente” de uma presença doce e suave, 
enfeitando a emoção com uma alegria sem medida, feito purpurina na alma, fez-se sinto-
nia da mais linda melodia.
 Mas, acredite! Essas lembranças que ora são narradas com um toque de um 
pretérito distante foi por diversas vezes “um presente” de um tempo fascinante. 
 Vivenciamos um amor vaidoso e destemido que atravessou o tempo feito uma 
flecha, que incorpora emoções, que reúne sorrisos, que acolhe solidões. Esse amor do 
qual falo desconhece dor e lamento. Só tem olhos para você, quer seja em um romance do 
passado ou em uma expectativa de revival do presente, ou, em um futuro encoberto pela 
neblina que escorre pela sua face em forma de lágrimas, tecendo essa cortina invisível de 
um amor que rejeita rótulos e divisas; que se declara atual, embora em muitos aspectos e 
nuances, se revista de uma áurea antiga em suas atitudes, habilidades e demasias. 
 Sem pretensão de ser piegas, persigo esse “amor”, nutrido por você, meu ama-
do; amor declamado em alto som, que merece ser vivido em qualquer tempo verbal, 
expressando um clamor e uma verborragia emocional.

*Assistente Social, analista de políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Poetisa e membro correspon-
dente da Academia de Letras de Teófilo Otoni.
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O Verbo e as Flexões
José Moutinho dos Santos*

“Não pode ser escravo,
quem nasceu no solo bravo,

da brasileira Nação”.
                                      Castro Alves

 
 O TEMA: “Futuro, presente e pretérito”, apresentado pela Academia de Le-
tras de Teófilo Otoni a seus membros, visando a produção de textos para publicação 
na Revista Literária Café-com-Letras, edição 18ª/2020, dentro dessa temática, traz uma 
novidade, a inclusão da Gramática de nossa língua Portuguesa, com o VERBO, a mais 
importante palavra variável (flexões) de número e pessoa, de modos, de Tempos. Dá-se 
o nome de “modos” às diferentes formas para indicar as maneiras de como um fato se 
realiza assumidas pelo verbo. São indicativos, subjuntivo e imperativo.
 Pois bem, falando de INDICATIVO, daí as flexões do verbo que indica e ex-
prime ação, estado ou fenômeno da natureza, mostram: Ele trabalha (ação), ele continua 
doente (estado), anoiteceu (fenômeno da natureza), e nas flexões verbais de tempo são: 
no Indicativo Presente/ eu falo, pretérito imperfeito/ eu falava, perfeito simples/ eu falei, 
e no indicativo Futuro do presente simples/ eu falarei, e no Futuro do pretérito simples/ 
eu falaria.
 Por outro lado, cabe explicação também que os tempos verbais: Presente, Pre-
térito e futuro, nesta ordem, relacionam-se com o fato ou ação que ocorre no momento 
em que se fala; têm relação com o fato ou ação que ocorreu anterior à fala; e, têm relação 
com o fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala.
 O verbo flexiona também em número e pessoa. Isto ocorre quando indica no 
singular, uma única pessoa, “eu” ou “ele” e, no plural, quando mais de uma pessoa, “nós” 
e “eles”, ou seja: (primeira, segunda e terceira pessoas).
 Considerando-se que, as flexões do presente, pretérito (ou passado) e futuro, 
estão no Modo Indicativo, logo, o Tema supracitado está inserido no Modo Indicativo e 
nas Flexões de Tempos. Por conseguinte, o verbo é o guia definitivo com tudo que você 
precisa saber. É uma classe de palavras que merece atenção.

*Advogado, escritor e poeta. Membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e do Instituto 
Histórico e Geográfico do Mucuri. Reside em Belo Horizonte-MG.
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Presente Pretérito?
Arnaldo Pinto Júnior*

 O que devo fazer? Segundo os ditames da nossa querida Academia de Letras, o 
tema para edição número 18 da Revista Café-com-Letras é: “Futuro, presente pretérito”.
 Fiquei em dúvida. É alguma novidade literária ou uma oportunidade para que 
possamos recordar como se estudava a Língua Pátria no curso, então chamado primário, 
lá no saudoso Colégio São Francisco? Ou seria a oportunidade para se recordar de uma 
professora tão admirável quanto a nossa querida Mercês Schade, hoje ainda presente 
entre nós?
 Pois é, no final dos anos 40, a professora Mercês, que ainda não recebia o ca-
rinhoso artifício de ser chamada de tia Mercês, era incansável na tentativa de fazer seus 
alunos de, no máximo, nove anos, a aprendizagem da conjugação dos verbos. Preocu-
pava-se, inicialmente, com os três primeiros tempos presente, passado e futuro. Depois, 
acrescentava-se o condicional, o subjuntivo, os particípios e o gerúndio.
 Não se pode negar: a ingenuidade dos pequenos alunos dificultava um pouco a 
compreensão, ainda que, hoje, as coisas possam ser consideradas mais fáceis, porque a 
maturidade nos mostra que presente é hoje, futuro é amanhã e passado seria ontem. Só 
que, acrescentaram a palavra pretérito para se falar naquilo que já passou. 
 E aí vem a nossa Academia: “Futuro, presente pretérito”.    
 Definido: futuro é amanhã. E como é que fica “presente pretérito”? É hoje no 
passado?  Ficou confuso. Me desculpem, entendi pouco...

*Professor, jornalista e membro benemérito da Academia de Letras de Teófilo Otoni.
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Preito de Amor
Walter Luiz Cid do Nascimento*

Em 08 de abril de 2020:
data de nascimento de meu pai, 

114 anos passados

 Futuro...
 Quando partir, não levo queixas, 
 Muito mais agradecimentos a DEUS,
 Que me pôs em linda convivência, 
 Simples e repleta...  DE MUITO AMOR!

 Presente...
 Quando estou só e pensativo,
 Procuro desviar meus pensamentos,
 A tudo que mais sinto em vida:
 AMOR, sobretudo ao próximo.

 Muitos são amados... muitos mesmo!
 Destaco: Silvana, filhos, netos e bisnetos,
 Irmãs, Cunhados, sobrinhos de toda sorte.
 Tios e primos, para limitar no momento.
 Os amigos das Escolas, dos trabalhos e da vida.

 Forço a razão, deixando tantos outros,
 Não no esquecimento, mas momentaneamente.
 Nessa longa existência, sempre o Amor,
 Serviu sobremaneira de forte convivência...

 Pretérito...

 Da sagrada benção de DEUS, lembranças de:
 Lourdes e Pedro Augusto - meus queridos pais,
 Na sequência também muito abençoada,
 Leonor, Geni, Luiz, Eulália e Orlando, Avó, tia e padrinhos.

 Como esquecer Maria Emília dos Anjos? A Bábá!
 Impossível não ter saudades de Danton Luiz,
 Mesmo sem convivência! E demais manos:
 Dione, Carlos e Eduardo Sérgio; inesquecíveis.

*Aposentado, membro correspondente da Academia de Letras Teófilo Otoni. Reside em João Dourado-BA.
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Ciência, com excelência
Neri França Fornari Bocchese*

 Instante sublime surge à arte de pensar
 Une-se com a arte de engenhar.
 Assim a sabedoria de discernir
 Agregada a sabedoria do construir.

 Entre sábios filósofos, grandes inventores.
 Portadores de um saber Verdadeiro
 Na magia do bem viver.
 Seja entender a Alma na sensibilidade
 Seja a nobre tarefa de deixar a vida mais bonita.
 Exercer o manejo da Existência
 Ser engenheiro, ser capaz, a sapiência usar
 Filosofar com o Belo, ser prático
 Sem esquecer, ter o cuidado
 No ambiente, a natureza saber Amar.

 O homem constitui-se em filosofia
 Habita o planeta, a essência da ecologia.
 É preciso Filosofar, com arte construir.
 Cuidar da espécie humana.
 Servir com tecnologia.
 Não esquecer, as formas da Vida
 Inovar, ser audaz,
 Mas cuidar da Terra.  
 Para a humanidade ser feliz
 Aplicar o saber verdadeiro.
 Embebido na ciência filosófica,
 Amplificada na ciência da engenharia 
 Sobrepujar ser Profissional por excelência!

*Professora aposentada, escritora, membro da Academia de Letras e Artes de Pato Branco-PR.É membro cor-
respondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni.                                                          
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Tempestade...
Leandro Luiz Reis Vieira*

 
 Em alto mar?
 Vou te contar!
 Se o navio afundar
 vou ter que nadar
 sem parar
 neste mar
 sem saber 
 onde chegar. 
 Foi tão rápida que mudou tudo... 
 Presente pandemia
 que retirastes 
 academia, 
 anemia, 
 teimosia, 
 e tudo que ia e não vai mais.
 Pretérito momento, 
 velcro místico da vida,
 que permitia o mistério da felicidade. 
 Quanta incerteza... Aí que tristeza! Venceu até a esperteza...
 Ah... pretérito tempo se tu voltasses, eu te abraçaria e nunca mais reclamaria.
 Pandemia vá embora, 
 me deixe
 meu futuro era tão perfeito
 e agora ficou imperfeito
 sem jeito, caiu o efeito, apareceu o defeito e fiquei insatisfeito. 
 Não quero saber,
 vou sobreviver
 para receber 
 o que hoje não tenho. 
 Abraço.  

*Escritor, poeta, graduado em Direito e Serviço Social, servidor público do Poder Judiciário do Estado de Minas 
Gerais. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Santa Margarida-MG.
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O futuro, presente pretérito
Aristides Dornas Junior*

 O neto, já crescido, subindo ao monte, com o uniforme de escoteiro, dirá:
 - Coragem, companheiros!
 Os companheiros encherão o peito e caminharão caminho a fora. E, de repente, 
eles dirão que é preciso estarem unidos para até o fim da empreitada. Os pais os olharão 
com muito orgulho e dirão:
 - Fomos nós que os colocamos no solo deste país.
 Filhos e pais se encontrarão no fim do dia que é também o fim de uma jornada. 
Jornada árdua para os pais no seu trabalho de ganhar o pão de cada dia. Jornada árdua 
para os netos que se iniciam no difícil de aprender a lutar dia após dia. E, assim, estarão 
todos se olhando com admiração pelo que fazem.
 Os netos que são filhos daqueles pais olharão para os cabelos encanecidos dos avós 
e esperarão, no fundo de seus corações, que a poesia alimente-os de esperança até o fim. 
 E, como estão acostumados, todos se reunirão num afago fraterno. Ao som de 
terna música, o tom familiar de todos aqueles encontros, desde o amanhecer, esperarão 
que a noite caia. E dormirão.
 O sol de um novo dia os encontrarão a recomeçar. Alegremente, estarão se pon-
do reunidos. E se dirão:
 - Aqui estamos novamente.
 E aguardarão a voz do convencer:
 - Recomecemos.
 Todo fruto de seu trabalho, futuro, presente pretérito, relatado será em lindas 
estórias e poemas que escreverão os que se disporem a tal. E lidadores e escrevinhador 
entrarão na igrejinha onde o sacerdote elevará suas preces por eles aos céus, pedindo a  
Deus que os contemple com felicidade. Portanto, o futuro, o presente e o passado, netos, 
pais e avós em nós.

*Ensaísta, poeta e contista. Membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e da Academia de 
Letras, Artes e Ciências: A Palavra do Século XXIM, Cruz Alta-RS. Reside em Moeda-MG.



58

Pretérito, Presente e Futuro
Vanda América de Sousa Cruz*

 Num entrelaçamento emotivo, mergulhando no pretérito de mim, eu trouxe à 
tona um colar reluzente de cenas simples, mas bem nítidas assim: boneca de trapo, fogo 
na cozinha, cara corada do calor das chamas, declamação de enormes poesias e o som dos 
aplausos no Teatro Municipal.
 Não havia bloco, pois, nem era carnaval.
 Entrada solene de Nossa Senhora na sala do quinto ano, 180 pulos em uma corda 
sem tropeçar e o som da segunda voz que eu fazia, cantando:
 - Põe na virtude filha querida num timbre claro e firme como se fosse para o 
mundo inteiro ouvir...
 Os conselhos sonoros daquela inocente canção também emergiram das profun-
dezas das minhas lembranças... Tudo perece, murcha a beleza, foge a riqueza e esfria o 
amor...não olha a sorte que tanto ilude, põe na virtude todo valor.
 À medida que desapareciam os acontecimentos leves da infância, comecei a 
sentir que pesavam os fatos da puberdade, adolescência e juventude, tão confusos e con-
traditórios...
 Sacudi o corpo com a força imaginária de um Titã fazendo despencar da mente 
toda a carga que, com certeza, viria se eu teimasse em continuar puxando a corrente. 
Parei!
 Saltei para o agora, para o presente e ergui os meus braços transformados em asas.
 Alcei vôo rumo ao futuro.
 Do presente pandêmico, diretamente ao encontro da Paz do CRISTO REDENTOR!!!

*Educadora, escritora e membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Timóteo-MG.
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Futuro, presente, pretérito
Milton Jorge da Silva*

Futuro é tudo o que se espera
Da estação por acontecer.

Não sei se sonho ou quimera
Mera esperança no viver.

O futuro às vezes se faz presente
Na ousadia da ação.

Quando o futuro recente
É moldado pelas mãos.

Após o sonho construído
Lanço um olhar de emoção.

Sinto que é obra do pretérito vivido
Realidade gravada no coração.

A mente logo mistura
O tempo e a estação.

O presente hoje estrutura
O que ontem foi ilusão.

Hoje presente o ontem passado
No aguardo para ver o amanhã surgir.

O Trem segue compassado
Até a estação do por vir.

* Advogado e escritor, é membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em 
Deodápolis-MS.
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O futuro do presente
      Isaias Lemos Alves*
               

  I
 Confinado dentro das casas
 Nessa maldita quarentena
 Sem poder mais ir às ruas 
 Resolver nossos problemas
 
  II
 Vindo direto da China, não sei? 
 Quanto tempo ao certo se dará
 Agora fico na dúvida, a me perguntar
 E o nosso futuro, como o presente será?

  III
 Agora nosso tempo, lentamente passa
 Estou contando as horas, nesse pretérito presente
 As coisas que fazia, agora fica sem graça
 Esperando o futuro chegar mais rapidamente

  IV
 Sem poder dar um abraço
 Nem sequer um cumprimento 
 Vou passando aqui meus dias 
 Sofrendo com esse confinamento

  V
 O futuro se aproxima, é um presente da Fé
 Com paciência e fé em Deus, isso logo passará
 E o presente será logo, um pretérito perfeito
 Então voltarei a fazer que mais gosto: Viajar.
  

*Bacharel em Direito e professor de educação física aposentado. Reside em Teófilo Otoni-MG.
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Elegia da memória imortal
Danilo Arnaldo Briskievicz*

eu vou pela vida como quem vai à venda subindo o morro do Botavira a mãe aguardando 
o macarrão para o almoço mas a rua é sempre tão fascinante, com acidente carro batido 
no poste no meio da cidade

eu vou pela vida sem levar o macarrão para a mãe pois a pressa é inimiga da poesia e 
aprendi desde cedo a retardar o prazer de casa contemplando a rua extensa da emoção 
do mundo

eu vou pela vida derrapando rua abaixo aquela de terra vermelha com antibiótico próprio 
e sem os vermes de ciência contemporânea às vezes de patinete de rolimã da oficina de 
Nadir, mas vou com pressa para chegar até à Igreja de Santa Rita

eu vou cruzando o tempo da infância de um morro a outra morte de uma santa a outro 
santo de uma estação chuvosa a outra fria e sem graça de pêssego no quintal a manga no 
Patronato com pedra-sabão polida no fundo do rio

eu vou dissipando a névoa da madrugada no alto da Santa Rita por que o relógio que me 
acompanha até hoje toca fundo na alma e conta meus minutos sobre a terra que agora 
asfalto impede os antibióticos naturais de agir e me perco com dores de cotovelo

eu vou parando de bar em bar para ver as sinucas as cervejas as cachaças para os santos 
e vou me percebendo fora da história dos transeuntes da rodoviária porque a vida é feito 
rodoviária com farnesis gritando a hora da partida e me fui e até hoje sou ido

eu vou para dentro de mim achar essa porção mágica chamada elixir da eterna juventude 
ou elixir da eterna memória que não se apaga de uma infância emocionante mas sem 
explicação
 
eu vou para dentro de mim para descobrir as imagens de alguém que não existe mais, 
mas que adoraria viver novamente a inocência da terra vermelha com antibiótico com a 
experiência que a vida já deu ralando o joelho nas estradas tortuosas da existência

avisem minha mãe que o macarrão vai demorar pois peguei a patinete e fui atrás do 
cometa Halley que passou ontem e me deixou assustado como o eclipse da infância na 
churrascaria de Nondas essa cidade é mesmo uma terra de loucos apelidados por seus 
piores defeitos

avisem minha mãe que o macarrão vai faltar na panela por que resolvi ir atrás da banda 
de música com seus dobrados e pratos rachados e homens de pernas tortas e sapateiros e 
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mulatos e muita fé de que a procissão sem música agrada menos ao santo

avisem minha mãe que o macarrão de Duduca aquele mesmo de papel azul e muito barato 
preços populares vai faltar no almoço pois resolvi dar uma olhada no relojoeiro conserta-
dor do relógio da Santa Rita e me perdi nas engrenagens estrangeiras

avisem minha mãe usem a voz de Júlia ou Magda no alto falante com música que irritou 
o argentino petit e o fez pintar mandalas espiritualizantes e gerar um filho artista para 
acalmar sua alma psicodélica pois não volto não volto não volto

minha mãe deve saber que depois do morro do paiol a vida é outra e depois daquelas 
curvas eu nunca mais seria o mesmo que um dia saiu de casa para comprar macarrão na 
venda de Duduca viu o cometa Halley e nunca mais voltou

a vida sem infância seria muito chata, mas a maturidade sem a terra vermelha com anti-
biótico natural é uma incredulidade
(passem um e-mail para minha mãe... o tempo já passou demais)

*Professor de Filosofia e Sociologia no Instituto Federal de Minas Gerais: Campus Santa Luzia. Mestre em 
Filosofia e Doutor em Educação, graduado em Filosofia e Pedagogia. É membro correspondente da Academia 
de Letras de Teófilo Otoni e do Instituto Histórico do Mucuri. Reside em Belo Horizonte-MG.
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O mundo de Helena
Sandra Helena Barroso*

 Nos primeiros raios do amanhecer, a menina Helena brinca alegremente com 
seu animalzinho de estimação. Quem dera se eu fosse um artista para retratar esta cena! 
Um dos encantos de Helena é seu sorriso cativante. Como toda criança de sua idade, gos-
ta de viver no seu mundo imaginário. Que bela infância dessa criança! Ah! Se eu pudesse 
voltar e reviver novamente minha infância! A meiga Helena senta num colorido tapete, 
acaricia seu animalzinho de estimação, que é uma linda cachorrinha preta e branca que 
atende por Moá. Perto da garotinha, está sua mãe a observá-la atentamente. Sua proge-
nitora pensa: “O que passa na singela cabecinha de minha filha? Porque trata o animal 
de estimação com tanto carinho”? Ora, vamos adentrar no mundo de Helena. A menina 
planeja o futuro do animalzinho e diz assim para a Moá: “Amanhã vou levar você para 
passear no jardim, para correr na grama e ver as flores e os passarinhos”. Que lindo futuro 
que Helena planeja para seu animalzinho. A mãe de Helena percebe que a criança parece 
conversar com seu animalzinho de estimação e a observa atentamente.  Helena simples-
mente abraça a Moá e diz: “Eu amo você, Moá”. E ainda sussurra junto à criatura: “Te 
amarei sempre, igual ontem”. Meu Deus, como é tão simples a vida e como uma criança 
nos ensina, a saber, vivê-la! Na realidade do presente, projeta-se o futuro, tendo como 
alicerce o passado. Assim é a vida humana, para vivê-la bem, precisamos buscar nos 
exemplos singelos das crianças como construir um mundo ideal e de paz. Com certeza, o 
futuro está em nossas mãos, desde que vivemos bem o presente e buscamos no passado 
tudo o que foi de bom, todos os belos e sábios ensinamentos. E ao embarcar no mundo 
de Helena, podemos aprender a conjugar o verbo AMAR, ora no futuro, no presente e 
no pretérito, colocando-o em prática. Assim eu amarei o mundo, como amo tudo o que 
há nele, assim como aprendi a amá-lo no passado. O futuro depende do presente e do 
passado. Nesse triângulo amoroso floresce a vida. Futuro, presente pretérito é o mundo 
de Helena. Ainda diria que o mundo de Helena é mais que perfeito...

*Mestra em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Membro da Academia 
de Letras de Teófilo Otoni, titular da cadeira 17 e sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri.
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Aulas de polidez
Marilene Godinho*

 Recordar fatos interessantes do passado é, às vezes, uma forma de deleite. Acon-
tecimentos simples, muitas vezes nos mostram como o tempo mudou a vida e a maneira 
de nos comportarmos. Não sei se é por causa do isolamento social, só sei que estou meio 
saudosista.
 Lembrei-me do meu tempo de Colégio do Carmo. Entre os conteúdos a estudar, 
havia aula de Polidez. E Polidez não era só civilidade ou educação, era mais do que isso. 
Era a finura da educação, o ponto alto da arte de conviver. Eram adotados modos finos, 
quase sublimes. Por exemplo: a polidez nos ensinava a subir as escadas pelo meio, sem 
arrastar os pés. Atitudes que feriam a polidez eram falar alto, fazer fuxico, chegar atrasa-
das às reuniões, recusar os convites para o aniversário de colegas, falar palavrões. Eram 
atos de polidez pedir licença, cumprimentar, pedir desculpas, devolver os livros que al-
guém nos havia emprestado. Ensinavam até como devíamos nos portar à mesa durante as 
refeições: colocar os pulsos na beirada da mesa, comer sem conversar e mastigar de boca 
fechada.
 No início do ano, a Irmã Francina, professora de Educação Física, media e pe-
sava todas as alunas para garantir a saúde diante dos exercícios. Tínhamos que tirar os 
sapatos para subir na balança. Nessa hora, muitas alunas apresentavam meias furadas. A 
gente não podia rir nem debochar.  Engolíamos o riso, mas era muito engraçado ver as 
meias furadas com o dedão de fora. 
 E mais: estávamos organizando uma festa em homenagem à madre superiora, 
que na época era a Madre Aparecida – uma freira amável, alegre que deixou saudades 
em todos que a conheceram. O evento era para o dia do diretor, 08 de setembro. Ela sa-
bia que haveria essa comemoração porque via os ensaios e ouvia os comentários. Adiou 
uma viagem para não perder esse momento. No dia, reunimo-nos no salão grande todo 
enfeitado. Ela adentrou o local sob aplausos e vivas, correspondendo à nossa alegria 
com acenos e risos. Assistiu à festa e, no final, pediu o microfone. Agradeceu, dizendo 
não ser merecedora de tão grande homenagem e que era apenas uma simples freira. Ela 
concluiu: “Fiquei aqui para assistir a esse evento por dois motivos: primeiramente, eu 
desejo educar vocês para terem respeito e carinho com o superior. É importante respeitar 
a hierarquia. Recebo essa homenagem como superiora e não como feira. E o outro motivo 
de eu ter ficado é por eu não querer recusar a festa que vocês prepararam com tanto gosto. 
Se eu faltasse, seria uma grande falta de polidez.”
 E assim era a Educação naquele tempo, cheia de momentos de ética. A Polidez 
há muito tempo já saiu do currículo, mas, às vezes, ela faz falta. Ela nos fazia caminhar 
em paz, valorizando gestos de afeto e de pura educação.

*Escritora, membro da Academia Caratinguense de Letras e correspondente da Academia de Letras de Teófilo 
Otoni. Reside em Caratinga-MG.
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O tempo
Gilson A. Ramos*

 Quais as razões que nos levam a pautar as épocas das nossas vidas? Vivemos 
como quem sonha, mas sabemos que não é bem assim. Quando olhamos ao nosso redor, 
contemplamos coisas envelhecidas, pessoas com semblantes desgastados, vislumbramos, 
também, o futuro no ventre de uma mãe, expectativas são os presentes que a vida nos re-
servam. Poderíamos aqui fazer menção de épocas como: futuro, presente, pretérito. Todas 
elas têm o seu devido tempo de cumprimento. Bom saber que este é o relógio do mundo, 
não adianta, não atrasa, cada um cumpre o seu chamado em direção ao envelhecimento, 
tornamo-nos cúmplices das invenções, das coisas materiais que nos enredam a todo ins-
tante. Os dias escorrem pelas mãos sem que sejam vistos, tão somente são observados 
quando nos deparamos com nossos espelhos, e não há como paralisar a ordem natural das 
coisas. Os menos atentos às vestes que compõem a história, faz com que o legado seja 
imperceptível, deste construímos um novo mundo, que navega à beira das verdades, não 
se tornando condescendente com os descasos que margeiam o nosso presente. As mudan-
ças são quase que incompreensíveis, os fatos são evidentes, a retórica usada soa como se 
fosse neblina de última hora, que atinge em cheio o coração dos afoitos. Nobre é não se 
desvencilhar das eras, trazê-las para junto de si, é quase sempre uma resposta certeira aos 
questionamentos que nos afligem quando o futuro se torna uma busca sem respostas.

*Ex-bancário com formação superior incompleta na área de exatas. No momento, atua na área agropecuária.
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Rasgos na Alma:
Ode ao Vale do Rio Doce

   Edileila Portes*

 Sou tomado de assalto
 por uma dor desconhecida.
 Penetra minhas entranhas.
 Queima-me por dentro.

 Olho para trás. 
 Aos borbotões, como chamas de um dragão
 um líquido vermelho avança. 
 Torno-me, de repente, rubro.

 Tento correr para o mar. 
 É vão. 
 Ele me persegue.

 Relembro os dias de glória.
 Das cores que existiam em mim.
 Além das minhas entranhas, ele se espalha.
 Queima tudo ao meu redor. 

 Chega às figueiras,
 que eu alimentava.
 Logo chegará, 
 também, à Terra.

 Tento avisar a vida ao meu redor.                                                                                             
 É vão.
 Desespero-me.

 A partida é inevitável
 Angustio-me.

 Olho para o Céu. 
 Peço socorro.
 Acalmo-me. 

 O Sol continua a brilhar.
 Sei que voltarei. 
 Um dia...

*Possui graduação em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, Especialização em Folclore e Cultura 
Popular e Mestrado em Gestão Integrada do Território. É Membro Efetivo (Pesquisador) da Comissão Mineira de 
Folclore e correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Reside em Governador Valadares-MG.
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Destino
Gabriela Lopes dos Santos*

 Será que ele existe?
 É certo que na vida há muitas incertezas,
 planejamos e esperamos
 para a vida revelar nobrezas.

 O amanhã é feito de apostas,
 pode ser mistério hoje,
 mas a vida em dado momento
 dará respostas.

 Teimo em dizer que não existe destino,
 nós semeamos os resultados. 
 A planta, em cada lasca,
 tem a seiva do que obstino.

 O que emano a planta absorve.

 Tantos espaços o futuro revela,
 quando eles chegam, notamos
 que tudo se encaixa.
 Como se de fato já existissem esses planos.

 Por fim, uma cartada de mestre
 é recebida da vida.
 Minha conclusão de negação
 para o destino escrito,
 torna-se irrelevante.

 A vida apresenta novidades,
 mostra que destino é parte
 da semente que molhas.
 Sua seiva e fertilidade
 Traz abelhas nas flores e nas folhas.

 Polinize-se

*Bacharel em Direito e escritora. É acadêmica nacional de grande honra da Federação Brasileira dos Acadê-
micos das Ciências, Letras e Artes, e, membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside 
em Governador Valadares-MG.
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Os desafios para o futuro da humanidade
Wilson Ribeiro*

 No início do ano de 2020, a humanidade sofreu grandes transformações. Pri-
meiramente, apareceu o vírus chinês, o CORONAVÍRUS ou COVID-19, tornando-se 
pandemia em todos os países. Em consequência desta pandemia, foi decretado pelas 
autoridades governamentais o isolamento social vertical, horizontal e o lockdown, fe-
chando empresas, fábricas, escolas e todas as atividades sociais e econômicas. Foi um 
caos total, surgindo grupos terroristas, destruindo patrimônios públicos, assaltando lojas 
e supermercados. A criminalidade cresceu muito e o desemprego subiu a taxa de 80%. 
Além disso, há as funções do Estado, exercido por três Poderes distintos e independen-
tes, o EXECUTIVO, o LEGISLATIVO e o JUDICIÁRIO. Aqui no BRASIL, não está 
havendo consenso entre esses poderes da República. Cada um fazendo suas próprias 
leis, rasgando a CARTA MAGNA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL). Confesso que neste 
momento do isolamento social, aprendi muito a respeito da NOVA ORDEM MUNDIAL, 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL e a INTERNET 5-G. Fiquei perplexo com tantos acon-
tecimentos, o que fazer? – Confiar em Deus. Nós, seres humanos, ficamos reféns de nós 
mesmos, presos em nosso próprio mundinho, tentando viver de aparências, buscando 
sempre riquezas e poder, custando o que custar. Atualmente a sociedade mudou muito, 
por exemplo: o que é normal é ser estressado e ansioso, e o anormal é ser tranquilo e 
paciente. O SISTEMA em que estamos envolvidos não nos permite refletir sobre nossos 
pensamentos e ideias, para usufruirmos de nossa inteligência, para produzirmos história 
de nossas vidas.... Nestas condições, qual é mesmo o futuro da humanidade? Será guerra? 
Será a Terapia da Conspiração? Ou a NOVA ORDEM MUNDIAL? Finalizando, creio 
que, para vivermos no futuro, devemos cultivar a serenidade e a paz nos ambientes onde 
convivemos, sendo vigilantes e ativos de nós mesmos, sempre revendo nossos valores 
e boas atitudes para com os outros, devemos, ainda, deixar de lado os preconceitos já 
estabelecidos, para formarmos nossos conceitos perante a vida, que deverá ser o único 
caminho para vivermos bem no futuro.

*Escritor e membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, titular da cadeira 30. Reside em Pavão-MG.
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Futuro, Presente e Pretérito
Patrícia Ferreira dos Santos*

 Era uma vez três irmãos chamados Futuro, Presente e Pretérito. O primeiro vivia 
a frente do tempo, o segundo era centrado no momento e este último sempre voltado no 
que já passou. 
 Seu Futuro sempre falava do que ia acontecer e, às vezes, não acontecia. Esque-
cia até do momento que estava vivendo. Já o Presente estava focado no agora, o hoje é o 
que importa. O acontecido encerrou e o que está por vir é um processo. Seu Pretérito não 
se dava conta do agora. Seus pensamentos, vivências estavam voltados no que passou, 
concluído ou não. E assim viviam Futuro, Presente e Pretérito, cada qual com suas emo-
ções. 

*Escritora, graduada em Pedagogia, Especialista em Metodologia do Ensino Superior e em Educação, Pobreza, 
Desigualdade Social e Cidadania. Atualmente, é professora das séries iniciais do fundamental I. É membro 
correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Salvador-BA
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Chuvisco
 Amalri Nascimento*

 chove fino 
 orvalhos garoam pétalas
 a terra exala seus cheiros e
 se prepara para acolher seus entes

 a passos curtos
 caminhamos em lento
 sob espreita de quarentenados
 roga-se a égide do isolamento

 colho gotas com os olhos
 antes que se esvaiam
 com a efemeridade das lágrimas

 já nem lembro do ontem e
 o hoje talvez não guarde efeméride
 que se comemore amanhã

  – Átimos de tempo –

*Potiguar, radicado no Rio de Janeiro; membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e do 
Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri-MG, ALAAP-RN e APPERJ. Autor premiado em diversos concur-
sos literários e com participação em dezenas de antologias. Artista Plástico, autodidata, premiado em diversos 
salões promovidos e/ou apoiados pela SBBA.
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O futuro se faz presente
Altamiro Fernandes da Cruz*

 ...Quando Júlio Verne, profetizando, escreveu “A Volta Ao Mundo em Oitenta 
Dias”, riram: –“Impossível!”..., diziam alguns!, –“Loucura!”... acrescentavam outros! 
De concreto – certíssimo de uma certeza incontestável – era somente uma voz corrente: 
“Esse maluco é um visionário!” Hoje, contudo, sabemos que são dadas 15 voltas ao 
mundo em menos de um dia, e não nos 80 dias como antes profetizou – “erroneamente”, 
diga-se – o grande e sapiente cientista. 
 A ficção do ontem é a realidade do hoje, pois, a distância entre elas tem a sutil 
e tênue espessura do fio de teia da aranha, um átimo de tempo – ou menos! O hoje é o 
futuro do ontem, assim como, o amanhã será o futuro do hoje. E, assim, segue-se uma 
sucessão de passado, presente e incertíssimo futuro. 
 As invenções e máquinas que, no passado, assombraram e tantos temores causa-
ram ao homem, hoje fazem parte imprescindível do seu cotidiano. Homens e máquinas ou 
máquinas e homens. Há uma interação tão forte que já não se sabe onde começa uma (a 
máquina), e onde o outro (o homem) termina. O propalado homem moderno é tão depen-
dente da máquina que não consegue admitir sem ela viver – se é que ele vive! A robótica 
chegou. Somos frutos (ou escravos, sei lá!) da cibernética. O ‘trimm’, ‘trimmm’ do tele-
fone; o ‘suiiichsss’ das turbinas dos velozes, aviões a jato; o indefectível ‘teleco-teco’ do 
teclado dos – a cada dia, sempre mais modernos e ágeis – computadores a nos enlouquecer. 
E esse teleco-teco chega às nossas mentes como o ‘click-click’ de poderosas algemas a 
tolherem, sofrearem a nossa liberdade de sermos homens comuns – seres humanos sem as 
loucas correrias de um desenfreado modernismo! E cá estamos nós, a cada dia, mais reféns 
das máquinas que nos escravizam em um ritual macabro destes frios contatos: carne/metal. 
Até onde vai esse esdrúxulo relacionamento sem amor, sem poesia e sem nenhum nobre 
sentimento? É, deveras, bem mais difícil de fazer as futurísticas previsões! Se o mundo fi-
cou menor que o imaginado por Júlio Verne e o homem menor do que foi o grande cientista 
profeta, há de se perguntar: - O que aconteceu ao ser humano?
 Se o hoje é o amanhã que ontem tanto a mim preocupou, chego a temer pelo que 
possa estar por vir. Bem sabemos ser da natureza humana o desejo de a tudo destruir. Por 
este motivo medra-me dizer que: ´não haverá Futuro a não ser aquele que, no Presente, 
nos atermos em construir, plantar a árvore para os seus frutos colhermos’. 
 Queira Deus possa o homem se libertar desse ilusionismo progressista e, enfim, 
retornar às suas origens. Que possa ele voltar a ser a imagem e semelhança do Criador, 
não somente sob a ótica do aspecto físico/espiritual, mas – e principalmente, diga-se – 
como um ser humano conforme imaginou o Supremo Deus!

*Natural de Teófilo Otoni-MG. Oficial PMQOR. Bacharel em Direito, músico, poeta, escritor, contista. Titular 
da Cadeira número 4 – Grau Ouro – da Academia de Letras João Guimarães Rosa. É membro correspondente 
da Academia de Letras de Teófilo Otoni e sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Reside 
em Belo Horizonte-MG.



72

Talidomida ou como se adaptar a novas situações
                                                                                       Magali Maria de Araújo Barroso*

 Nos anos 1970, ainda estudante de Matemática, preferia ser conduzida pelo ôni-
bus azul do São Bernardo. Saía da Avenida Paraná, percorria a Antônio Carlos como 
um raio e me deixava no Portal da UFMG na Pampulha em minutos, alheio aos futuros 
limites de velocidade instalados no percurso. Impaciente, não esperava o Paciência, um 
ônibus branco que se arrastava por entre os prédios do Campus. O meu ficava depois da 
Reitoria, a uns quinhentos metros. Naquela imensidão de espaço, as ruas eram de pé de 
moleque e os passeios sem calçamento de solo argiloso. Nessa pasta amolecida marrom 
escura, os passos rápidos escolhiam as áreas mais secas. O sol aquecia a calda de choco-
late, trincando-a em pedaços circulares com o centro colado no chão e as extremidades 
curvadas para cima, inúmeros ovos de Páscoa espalhados pelo caminho. Chegava a dar 
água na boca. Enfim, o pavilhão do ICEX, onde estudei a graduação e o mestrado e no 
qual mais tarde fui professora até me aposentar.
 Bem antes dali, quando ainda estava no centro, vi, certo dia, um menino de 10, 
11 anos, de roupas gastas e sem braços. As mangas curtas da camisa balançavam vazias 
com o andar e o vento. A cena me penalizou. Seria ele uma vítima tardia da talidomida? 
De repente, surgiu mais um garoto e outro, e outros, que acabavam de acordar debaixo 
das marquises. Estando todos sem braços, meu olhar ficou mais atento. Foi aí que desco-
bri dedinhos no limite entre as camisas e as calças ou calções. 
 Alívio. 
 Faltava quase tudo àquelas crianças, mas não a inteligência.

*Doutora em Engenharia de Sistemas e Computação.  Sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico do 
Mucuri e Membro Correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Professora Aposentada da UFMG. 
Reside em Belo Horizonte-MG.
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O tempo muda
Afonso Nkuansambu*

 Sim, o tempo muda!
 Porque todos caíram no real
 Existencial da vida que exige tempo, sem querer.

 O filósofo é um peregrino da verdade, 
 que tudo busca pelo tempo, tudo pensou 
 pelo tempo e tudo espera pelo tempo que muda.

 Sim, o tempo muda!
 Porque a vida pergunta e o tempo responde
 no embrolho da complexidade existencial 
 do tempo escatológico onde tudo se revela e se renova.

 Na escola da vida o tempo é o maestro 
 No antagonismo entre o desespero e 
 a felicidade, entre o ser e o vazio ôntico.

 Sim, o tempo muda!
 Na ansiedade da angústia do desespero da 
 luta pela sobrevivência, que começou sem tempo 
 e termina sem tempo, mas com a esperança no tempo.

 Pela arrogância do avarento, no paradoxo natural 
 da humildade do sensato que se angustia 
 pelos erros do passado, pelo choro caótico
 do presente e pelo desespero frustrante do porvir 
 no desenrolar do tempo que muda. 

 Sim, o tempo muda!

*Mestre em Ciências da Educação e docente Universitário. É membro correspondente da Academia de Letras 
de Teófilo Otoni. Reside em Luanda/Angola.



74

Há dias
Danilo Arnaldo Briskievicz*

há dias tão curiosos de ser uma tristeza alegre por fora como uma manga quase madura 
fazendo hora de ser derrubada pelo vento da noite ou pela não do menino da rua de cima 
cheio de habilidade 

há dias tão profundos a gente acorda cheio de ideias prontas e eu não era assim ontem 
essas frases prontas essas vírgulas todas bem articuladas tenho resposta para tudo, mas só 
havia questões a resolver que síntese estranha é esse sentimento bem resolvido 

há dias de acordar tão tarde e não faz falta para ninguém nem para mim mesmo porque 
não faz diferença estar dormindo ou acordado se tudo é apenas pensamento bailando 
apenas dentro de mim e não para ninguém em absoluto 

há dias frios e dias quentes e dias quentes por dentro e gelados por fora e outros gelados 
por dentro e quentes por fora e em outros pareço-me mais estranho são dias de frio por 
fora e frio por dentro e não consigo desligar esse ar condicionado 

há dias de muito furor de viver e dias de não viver para evitar qualquer furor ouço muito 
mais, mas às vezes me calo para falar para mim depois isso é o livro dos dias avançando 
para as páginas finais
 
há dias de sabedoria milenar mas nos dias de burrice existencial eu me perco por perder 
porque sei que no final do dia eu vou me achar de novo diferente divinamente diferente 
e essencialmente eu mesmo

*Professor de Filosofia e Sociologia no Instituto Federal de Minas Gerais: Campus Santa Luzia, Mestre em 
Filosofia e Doutor em Educação, graduado em Filosofia e Pedagogia. É membro correspondente da Academia 
de Letras de Teófilo Otoni e do Instituto Histórico do Mucuri. Reside em Belo Horizonte-MG.
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Um conto de tempo e pessoas
                                                                                                       Dilercy Aragão Adler*                                 

Este é um conto para adultos,
para idosos e 

para crianças...

 Esta história tem como protagonista a Vovó Duca, que assim era chamada cari-
nhosamente por nós. Não me lembro do seu nome, nem era a nossa avó (biológica), de 
fato. Mas a chamávamos de avó, eu e os meus irmãos. 
 Eu não conheci as minhas avós. Só um avô, o pai da minha mãe. Vovô Nhozi-
nho. Um homem alto, de olhos azuis, forte, muito forte no auge dos seus 80 anos.
 A vovó Duca era bonita, cheirosa. Naqueles tempos, as mulheres costumavam 
usar talco após o banho. Eles eram passados pelo corpo com plumas lindas, de várias 
cores, que ficavam na parte de cima de púcaros coloridos que, ornamentavam as pentea-
deiras usadas na época.  
 Vovó Duca morava num quarto alugado, no casarão em que morávamos. A fa-
mília da sua filha morava num bangalô, numa rua próxima à nossa casa. Eles tinham uma 
situação econômica boa. A família da filha parecia ter certo prestígio. Não sei por que 
ela não morava com a família da filha. Hoje fico pensando em algumas possibilidades. 
Talvez não se desse bem com a filha. Esta pouco a visitava. Ou talvez, quisesse ter a sua 
independência, ter o seu próprio espaço, que, apesar de ser pequeno, se pensarmos no 
quarto, tornava-se grande, quando pensamos no espaço todo do casarão e no acolhimento 
que tinha de todos da nossa família.
 Todas as manhãs, Vovó Duca, depois de tomar café, já arrumada e com sinais 
claros do talco usado, pelo perfume e pelos vestígios brancos, mas bem discretos no seu 
pescoço, saía para ir à casa da filha ou à Rua Grande, a rua principal de comércio na épo-
ca, ou a outro lugar qualquer. O fato é que ela saía sempre, todas as manhãs.
 Hoje, fico pensando... acho que ela buscava ocupar o seu tempo com coisas que 
lhe agradavam para esquecer o peso de ser só... o peso da suposta e imposta “inutilidade” 
do idoso na nossa sociedade... o peso dos anos que terminam por tirar da pessoa o reco-
nhecimento da beleza depois de muitos anos vividos, considerando-se que, na sociedade 
ocidental atual, a única beleza possível é a dos jovens. Mas, eu a achava bonita. Ela não 
deixava de usar sapato de salto. Claro que era um salto não muito alto, nem muito fino. 
Mas lá ia Vovó Duca toda empertigada para o seu passeio matinal... 
 Imagino quantas coisas não devem passar pela cabeça de alguém que viveu toda 
uma vida de sonhos que foram se realizando um a um, ou mesmo, sendo desconstruídos 
pela decepção, pela realidade antagônica da idealização... e depois se vê sem muitas 
pessoas que amou porque já morreram e constata que, a qualquer momento, pode ser a 
própria vez de partir para sempre e não ver mais o sol nascer ou se pôr, as ondas banhando 
as areias, as pessoas queridas crescerem e envelhecerem...  
 Um dia, vovó Duca não levantou para o seu banho e para o seu café e passeio 
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matinal; ela simplesmente não acordou... morreu dormindo... morreu em paz!
 Hoje, a menina que fui já vai distante... estou chegando aos 70 anos, intensa-
mente vividos com muitas histórias de lutas, algumas decepções, mas, entrecortados com 
alegrias, realizações de sonhos e poesias que ornamentam as minhas impressões do mun-
do, os meus sentimentos e emoções... O tempo, as pessoas, objetos e situações inspiram 
e são traduzidos nas obras que permanecem!

* Psicóloga, Doutora em Ciências Pedagógicas, Mestre em Educação, Especialização em Sociologia e em Me-
todologia da Pesquisa em Psicologia. Professora Universitária. Presidente da Sociedade de Cultura Latina do 
Brasil, Vice-Presidente e membro fundadora da Academia Ludovicense de Letras, titular da Cadeira número 1 
do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo 
Otoni.Reside em São Luiz-MA.
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Labirinto
 Cláudio Hermínio*

 Neste mundo alienado e confuso,
 vivo o presente a um passo do futuro.

 A vida nem sempre segue em linha reta,
 extravio ao escutar o apito do trem.

 Todas as angústias e dores se refazem
 ao esquivar-se de minhas memórias.

 Então,
 Escapam-me as inspirações e limitações.

 É possível sentir falta daquilo que não vi?
 Daquilo que não vivi?

 As portas estão abertas
 e não me levam a lugar algum.

 O que falo ou o que penso
 deixam de existir...

 E eu sequer me atrevo a puxar
 as rédeas do tempo.

*Professor, escritor, é membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Belo 
Horizonte-MG.
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As Bolinhas de Gude
Odair Leitão Alonso*

 Estamos em plena pandemia. Quarentena. O mundo parou por causa do corona-
vírus. Pessoas estão morrendo em todas as partes no mundo todo. Recebo uma ligação de 
vídeo de meu neto, Thiago, que está fazendo uma lição virtual:
 - Vovô, qual sua brincadeira favorita na infância?
 - Adorava brincar com bolinhas de gude.
 Ele, feliz, escreve em seu caderno e termina sua tarefa. Só então, me dou conta 
que estou no último elo da corrente. Meus avós já morreram, meus pais também, assim 
como meus sogros e meus tios.
 Minha filha representa o presente, meu neto já é o futuro, com toda tecnologia, 
enquanto eu, apanhando das redes sociais, sou, inexoravelmente, o pretérito.
 Quanta coisa mudou nessa vida e nesse mundo durante esses anos todos. As 
bolinhas de gude que ele não conhece, as pipas que ele não solta, os balões que hoje são 
proibidos, as brincadeiras de rua, agora, consideradas tão perigosas. Não existiam tantos 
carros, podíamos fazer campeonatos de futebol entre a rua de baixo, a rua do meio e a rua 
de cima. Hoje, nem pensar. Até os domingos nas piscinas do clube, ou, as festinhas para 
dançar nas garagens dos amigos desapareceram. Enormes condomínios engoliram tudo, 
as festas, as amizades, as pessoas.
 Hoje, quando vou a um restaurante, vejo famílias inteiras, pais e filhos, sentados 
à mesa com seus celulares, teclando freneticamente, sem conversar, e mal dando atenção 
a um garçom desesperado que tenta tirar o pedido. 
 Os trabalhos de escola que eram pacientemente feitos em consultas a enormes 
enciclopédias e em visitas a bibliotecas, hoje são substituídos por rápidas clicagens no 
Google. Em questão de minutos, em control c e control v, tudo está pronto. 
 As viagens se tornaram mais rápidas, as distâncias menores, os namoros foram 
substituídos pelo “ficar”, muitas vezes, com mais de uma pessoa por noite. As drogas 
estão à disposição, é proibido proibir, tudo deve ser tolerado, qualquer coisa que se fale é 
discriminação.
 Mas será que evoluímos? Será que ficamos mais humanos? Que amamos mais? 
Nessa corrida desenfreada atrás do sucesso, do futuro, do dinheiro, da glória, somos mais 
felizes?
 A tecnologia trouxe avanços inegáveis, especialmente, no campo da medicina. 
Muitas doenças agora têm tratamento. Mas, surgiram tantas outras. O homem chegou à 
Lua. Mas não resolveu o problema da fome na Terra.
 O passado era romântico, bem mais lento e com menos recursos. O presente ficou 
encaixotado entre o que passou e o que virá, perplexo diante de tantas mudanças, muito 
mais rápidas que as “Ondas” que previu Alvim Tofler. O futuro pertence a essa geração de 
mentes privilegiadas e inquietas que está surgindo, com toda tecnologia e inovações que 
não param de surgir. Espero que não se perca na era cibernética, que se encontre na huma-
nização, na solidariedade, no amor, no bem-estar comum. Para sempre, infinitamente.

*Escritor, redator e assessor de comunicação. Membro da Academia Campinense de Letras e do Instituto His-
tórico Geográfico e Genealógico de Campinas. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo 
Otoni. Reside em Campinas-SP.
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Sentimentos
(Um Poema ao Tempo)

Celso Gonzaga Porto*

Tempo… Tempo... Tempo...
Muito curioso esse ente 

Que está sempre presente
Andando ao lado da gente

É o tempo que a gente tem
É o tempo que já se foi

É o tempo que um dia vem
E não se afasta de ninguém

Hoje é o amanhã de ontem
E será o ontem amanhã.

Ente matreiro e teimoso
Que mexe com sentimentos

Nos envolve em lembranças hoje
Faz sentir saudades de ontem

E desperta esperanças no amanhã.

Tempo que vai passando… passando
E quando chega lá adiante
Quase ao final da estrada
Nos faz olhar para trás

E em penitência com o pensamento
A dúvida nos induz perguntar:

“Tempo. Eu fiz tudo que precisava
Ou andei muito devagar?” 

*Engenheiro de Produção e Professor do Ensino Técnico, embasado no Curso Técnico Industrial em Mecânica. 
Atuou por quase 30 anos em médias e grandes indústrias, exercendo funções de Supervisor a Gerente de Pro-
dução. Também por quase 30 anos, lecionou disciplinas da área técnica em, pelo menos, cinco dos principais 
estabelecimentos de ensino abrangentes à área. Atualmente aposentado (desde 2018). É membro corresponden-
te da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Cachoeirinha-RS.



80

Flores da resistência
                                                 Claudia Christina Martins Lundgren*

 Lancei sementes no solo in natura
 - Sem adubo, estimulantes,
 Ou artifícios quaisquer -
 De múltiplas flores, profusas cores;
 Mal me quer, bem me quer.

 Lancei, e acreditei piamente
 Que aquela terra despreparada,
 - Solo mirrado e desnutrido -
 Conceberia um emaranhado de raízes,
 Gerando verdes caules e folhas,
 O milagre das flores, e seu colorido.

 Eu sei, ainda verei
 O amarelo das margaridas
 E o escândalo das flores do campo;
 As excêntricas hortênsias,
 Azuis, violetas:
 Flores da resistência.

 A cada dia que amanhece,
 Abro a janela, olho pro meu canteiro
 - Terra solitária, nuance marrom -
 Ainda não vejo mudas, mas creio,
 Que em breve as verei despontar;
 É apenas questão de tempo.

*Graduada em Pedagogia, educadora infantil, escritora, poetisa e membro correspondente da Academia de 
Letras de Teófilo Otoni. Reside em Teresópolis-RJ.
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Mundo de “pernas pro ar”
Gecernir Colen*

 Dona Neném era minha avó querida. Sempre de alto astral, estando viva, ela 
diria: “O mundo está de pernas pro ar”, ou, “Estamos no fim do mundo”. O que seria 
do mundo se conhecendo hoje não apenas os problemas e os desafios, mas também as 
soluções e os caminhos certos a serem percorridos? Continuaria de pernas pro ar? Não 
sabemos, mas se fizermos as coisas certas e se percorrermos o caminho certo, o mundo 
ainda existirá, com certeza. Já dizia o filósofo Heráclito que: “É na mudança que as 
coisas repousam”. Naquela época em que viveu a exploração do mundo se iniciava e a 
mudança não gerava ansiedade. Hoje é bem diferente. Da tranquilidade que transmitia 
transformou-se em degradante situação de ansiedade, impactos e estresse. Tendo conhe-
cimento disso, não podemos nos sentir estimulados a enfrentar as mudanças e orientar 
os resultados em direção a desfechos felizes? Ao longo do último século, a aceleração 
tecnológica transformou nosso planeta, nossa sociedade e nós mesmos. Não seria o mo-
mento de analisarmos o que tem acontecido e o que vem acontecendo? Segundo o jor-
nalista investigativo Thomas L.Friedman: “Estamos vivendo um dos maiores pontos de 
inflexão da história, pois, as três maiores forças do planeta – a tecnologia, a globalização 
e a mudança climática, que se interagem constantemente – estão todas acelerando ao 
mesmo tempo. Em consequência disso, muitos aspectos das nossas sociedades, ambiente 
de trabalho e de geopolíticas vêm assumindo novas formas e precisam ser repensadas”. 
Acrescenta um cientista que o mundo está passando não apenas por uma maior velocida-
de de mudança, mas também, o aumento do ritmo tem ocorrido mais intensamente. Isso 
tem superado a nossa capacidade de adaptação, o que nos leva a uma ruptura com a rea-
lidade, trazendo-nos medos e incertezas.  Segundo os estudiosos, este verdadeiro tsunami 
tecnológico é fruto de quatro domínios tecnocientíficos: nanotecnologia, biotecnologia, 
informática e ciência cognitiva, que têm provocado as mudanças que se fazem sentir em 
todas as áreas de nossas vidas; do nascimento, passando pela educação, pelo amor, pela 
profissão, pelo lazer, pela família e até pela morte. Parece ficção científica, mas alguns 
cientistas têm afirmado que a morte tem “a vida curta”, falando da morte da morte. “Vai 
morrer quem quiser”! Até o mês de janeiro de 2020, era o assunto em destaque. Mas, aí 
aconteceu aquilo que não estava previsto. Um vírus com cara de coroa resolveu bagunçar 
o coreto, estabelecendo uma pandemia que já ceifou milhares de vidas. Uma calamidade 
universal, que nos faz voltar no tempo, em lembrar que a humanidade sempre esteve 
exposta aos ataques dos micróbios, e que a guerra parece ser eterna. De tantas dúvidas 
que têm surgido nesta guerra, uma tem chamado minha atenção: a prática da teoria do 
contraditório. Nunca a humanidade esteve exposta a uma tamanha dúvida atroz. Que 
caminho tomar? Ficar todo mundo confinado, em casa, de preferência? Com afastamento 
social? Como as pessoas de favelas, de comunidades pobres, conseguem fazer isso? Ou 
ficar apenas parte! Ou liberar geral? A decisão cartorial cabe ao poder público, mas não 
sendo quarentena, a decisão cabe aos cidadãos. A decisão deve ser embasada em conheci-
mento científico! Aponta a razão. Mas, há consenso sobre qualquer resposta? Parece que 
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não! Para a resposta exata, a matemática tem sido convocada. A equação a ser pensada 
necessita de dados reais, confiáveis. Sem eles, é impossível visualizar a realidade, muito 
menos, fazer predições. Estas, feitas com dados errados, ou estabelecidas com aplicação 
de metodologias/técnicas inadequadas terão consequências nefastas. Mas, a decisão tem 
de ser tomada. Para mim qualquer uma, devido à urgência, sendo dada a devida explica-
ção para a sociedade, tem o meu apoio. E, ao mesmo tempo, que seja dada aos cientistas 
o tempo que lhes é fundamental para apresentarem a(s) solução(ões). Mas, também, que 
lhes sejam dados o reconhecimento pelo trabalho e dedicação, bem como, as condições 
adequadas para executarem o seu trabalho. ASSIM, CONFESSO QUE TERIA MAIS 
CONFIANÇA E FÉ!     
 

*Professor aposentado, membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, titular da cadeira 23 e, sócio efetivo 
do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Reside em Belo Horizonte-MG.
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Futuro, presente, pretérito
Marcelo de Oliveira Souza*

 Uns ficam vislumbrando
 Que o futuro seja brando,
 Depois que a epidemia passar.
 Eles na janela ficam olhando
 A paisagem se modificar...

 Não imaginam que esse futuro
 Faz-se agora no presente
 O nosso pensamento,
 Tem que vir consistente,
 Elucubrado  positivamente,
 Toda positividade no nosso lar.

 Até que o nosso futuro seja presente
 Quem a tristeza seja ausente,
 Pois todo futuro, vem do presente,
 Transformando em pretérito,
 Em nossa mente,
 Com toda firmeza contente,
 Futuro, presente, pretérito...
 Unidos, fazem o destino 
 De todos nós...
 Quem um caminho inteiro,
 Temos a conquistar...

*Escritor e organizador do Concurso Literário Poesias sem Fronteiras. Membro do IWA (International Writers 
and Artists Association- EUA), e da Academia de Letras do Brasil: seccionais Mato Grosso do Sul-Sul e Baixo 
Sul da Bahia. É acadêmico correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Salvador-BA.
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Esperança
 Antonia Aleixo Fernandes*

Clamaremos a Santa Clorona, protetora das epidemias, há milênios atrás seu povo sofria 
com o vírus mortal assolando todos os dias.
Aclamamos vossa misericórdia na proteção da humanidade
Que hoje sofre como no passado, com este vírus malvado, dizimando milhões de pessoas 
por dia num clima de agonia.
Esta peste vigente que retorna mais potente matando sem piedade, toda a humanidade.
Acolheis e abraçais o mundo perene, que se desfaz em segundos.
Aclamai por nós, Santa Clorona com seu poder imaculado, ilumine a ciência
Trazendo a nossa presença, a solução deste mal.
Santa Clorona, nos proteja
Ampare as famílias aflitas, separadas de seus entes queridos.
Os braços, não abraçam mais
Os lábios se calam a face treme demais
A tristeza é tão marcante que não se conhece mais.
Santa Clorona, protetora das epidemias passadas
Elimine a pandemia presente e alegre os corações da gente
Que os braços voltem a abraçar
Que a boca não se cale
Que prevaleça a solidariedade 
Que vivamos num mundo de Paz
Aclamamos seu olhar bondoso, salve todo o povo do mundo, deste vírus fugas
Santa Clorona, rogai por nós, neste momento penoso
A esperança é o que nos resta por um mundo mais amoroso.

*Escritora, assistente social aposentada, pós-graduada em Administração Hospitalar, membro correspondente 
da Academia de Letras de Fortaleza e da Academia de Letras Teófilo Otoni. Atualmente, dedica-se à poesia e à 
família. Reside em São Paulo-SP.
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Admirada Rainha
Maria Antonieta Gonzaga Teixeira*

 Dancei...
 Ao som da tocata dos pássaros
 Do voo das borboletas de asas azuis
 Do zunido dos zangões.

 Danço…
 Com nuvens de abelhas
 Que emitem sons inexplicáveis
 Exalam cheiro de geleia real.

 Dançarei…
 Com as operárias abelhas
 Que planejam, no tempo exato, o forrageio
 Com alegria e esperança no doce favo de mel.

 Fui… Sou… Serei…
 A admirada Rainha da Colmeia.
 Que multiplicou, multiplica e multiplicará
 Com sabedoria: - o enxame de abelhas.

*Vice-Diretora da Escola Ninho Sorriso e membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. 
Reside em Castro-PR.
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Amor e Paz
Paulo Maximiliano*

 Irracionáveis
 Olhos fechados 
 Fobia de viver
 Corações gangrenados.

 Crueldade desumana
 Deformados na mesquinhez
 Da tristeza insana
 Que desola e assombra.

 Futuro indesejado
 Ódio é glória, vislumbrados 
 Agonia dos contrastes
 Das mazelas inimagináveis.

 Verdades incertas
 A personificação do desengano
 Que pactuada consome
 A mente, o corpo e alma.

 Turbulências maléficas  
 Que permeiam sem pudor
 A paz tão almejada
 Nos porões do silêncio.

 Impetuosa maldade 
 Lágrimas se petrificam
 Em cicatrizes imensuráveis 
 Desnudas na face.

 No depurar das almas
 A magia da vida
 Se manifesta na utopia
 Da alegria, amor e paz.

*Policial Militar, escritor, membro efetivo da Academia Capanemense de Letras e Artes e acadêmico corres-
pondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Capanena-PA.
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Futuro, presente pretérito...
Ilda Maria Costa Brasil*

 Num pulsar audaz e forte meu coração
 clama por PAZ, encontra-se muito abalado.
 O mundo ao avesso, frustrado e com emoção,
 peço mudanças por sentir-me desolado.
 
 Em silêncio, rezei para que o cair das águas
 chegasse aos homens e purificassem-lhes.
 A todo momento, eclodem-se várias mágoas;
 em alguns, maldade e ódio despertando-lhes.
 
 Em segundos, sonhos são privados de luz
 por mãos perversas e desprovidas de amor,
 que não poupam atitudes cruéis e mesquinhas.
 
 Senhor, por uma fenda, uma chama entreluz; 
 carecemos, bastante, viver sem temor.

 Fé a Todos e, em especial, às Vossas Criancinhas.

*Escritora, poetisa, graduada em Letras e pós-graduada em Recursos Humanos para Administração e Supervi-
são Escolar, é membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Porto Alegre-RS.
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Tempo Exíguo
Dilercy Aragão Adler*

 Quantas imagens
  em oráculos profanos
 conservados em formol volátil!

 quantos momentos
 impregnados de desejos renegados
  projetados na tela branca
 imaculadamente pura
  do inconsciente!

 quantas amarras
  quebradas e recoladas
   intermitentemente
 dentro do meu exíguo tempo!

 tempo moribundo
  imundo
          que se reveste
 de lucidez transparente
 em seus retratos expostos na parede
  como se fossem
 os fiéis representantes
 da sublime e inconteste
   condição humana!...

*Psicóloga, Doutora em Ciências Pedagógicas, Mestre em Educação, Especialização em Sociologia e em Me-
todologia da Pesquisa em Psicologia. Professora Universitária. Presidente da Sociedade de Cultura Latina do 
Brasil, Vice-Presidente e membro fundadora da Academia Ludovicense de Letras, titular da Cadeira número 1 
do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo 
Otoni. Resde em São Luiz-MA.
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Os nossos impactantes espelhos de supostas igualdades...
Odenir Ferro*

 No transcorrer histórico de todas as Eras da Humanidade, os seres humanos 
sempre precisaram de fetiches! A mentalidade mágica da humanidade, sempre aglome-
radas de medos e fantasias, sempre deixou-se seduzir pelos incógnitos dos mistérios, do 
assombroso, do espantoso, do fantasmagórico, e, é claro, sempre buscou apoio no lado 
esperançoso, no lado divinal, para amenizar as suas dores aterrorizantes.
 E dentro de todo esse cenário existencial, a humanidade sempre deixou se 
envolver com tudo o que é invisível, com tudo o quanto é intocável, – seja para se abas-
tecer física ou espiritualmente de medos, terrores –, ou pelos prazeres mais profundos 
de tudo o quanto possa atuar, dentro do misterioso, do incógnito, de indecifrável, do 
desconhecido...
 A Humanidade já se destruiu e se recompôs em múltiplos sentidos! E através 
de inúmeras causas. Os seres humanos sempre foram megalômanos fantoches de si mes-
mos! Vivemos espetados de dores e fazemos de todo o impossível para vivermos em 
plena harmonia de amor, liberdade e paz! Mas não sabemos como cultuar esses superlati-
vos subjetivos estados de altruísmo coletivo, pois, somos essencialmente muito egoístas: 
voltados para o nosso ego, cultivando o nosso bem estar da melhor forma possível. Cul-
tuamos crenças e fé, muitas vezes, apenas para efeitos impactantes dentro do nosso meio 
social. Uma fé totalmente evasiva, sem um conteúdo de Amor Supremo a Tudo e a Todos! 
 Como podemos construir o nosso futuro humanitário, se estamos revivendo o 
presente pretérito? Estamos nos repetindo, não estamos crescendo em termos de amor, 
abnegação, generosidade... Somente quando vemos o nosso mundo interior em perigo, 
ameaçado por causas invisíveis e invencíveis, cuja carga negativa pode vir em potencial 
do nosso próximo, o qual, o denominamos de irmão, daí então, o medo bloqueia os nos-
sos impactantes espelhos de supostas igualdades... E as nossas máscaras sociais caem e 
se desfazem dentro dos convívios sociais! E de físicos ativos, passamos a vivermos nos 
interagindo através dos subjetivos, e, desta forma, estamos reaprendendo a voltarmos 
para dentro do nosso interior, mas agora, revendo valores, renovando-se, revigorando-se 
espiritualmente... As sociedades antes, ao longo do tempo, foram se corrompendo – para 
agora, romperem-se de vez – reafirmando-se dentro deste novo obscuro, medonho, onde 
o nosso próximo passou a ser o agente do mau, do inconveniente, e, mediante a estes 
novos fatos, o medo do desconhecido, o qual, pode se alojar no nosso próximo, fazendo 
com que resgatássemos dentro dos nossos instintos mais primitivos o respeito ao nosso 
próximo. De irmãos, passamos a sermos uns dos outros, inimigos respeitáveis... 

*Escritor, poeta, produtor musical, Embaixador Universal da Paz, Comendador nomeado pela Associação Bra-
sileira de Liderança Instituto Brasil Líderes. Autor do livro de poemas: Falando de anjos. É membro correspon-
dente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Rio Claro-SP.
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Futuro, Presente Pretérito,
A Jornada de todos nós

Isabel Cristina Silva Vargas*

Pretérito é passado, encerrado, finito.
Se foi feliz, doces, serão as lembranças.

Um passado triste é lá que deve ficar,
Absorvendo-se a lição aprendida com ele.

Carregar mágoas enche a alma de dor.
Impede que o espírito evolua, aprisiona.
É necessário descarregar-se dos pesos
Como condição para aprender o novo.

O presente é o que de verdade temos.
É dádiva concedida para reparar erros,

Mudar os rumos percorridos antes,
Ou reafirmar a certeza das escolhas.

O presente está nas nossas mãos
É palpável e nele podemos concretizar
Sonhos, aspirações, mudanças urgentes

Para melhorar o espírito e nosso entorno.

O Futuro está no ar. É o devir ...
E poderá ser resultado de ações

Como ser outro resultado diferente,
Inesperado, imprevisto, indesejado.

Como diz o ditado popular
“O Futuro à Deus pertence”
E ao homem resta esperar

Que seus esforços se concretizem.

*Escritora e poetisa, é acadêmica correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Pelotas–RS.
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Minhas mãos
Roberto Franklin Falcão da Costa*

           
 Displicentemente, deparei-me observando minhas mãos. Algumas manchas, a 
pele um pouco ressecada, as veias dilatadas, senti nelas a presença do tempo. Imediata-
mente veio à mente a imagem das mãos dos meus netos. Comparando uma com as outras, 
confirmei que o que acontecera foi exatamente a ação inexorável do tempo. Aquela situ-
ação mostrava-me que o tempo andou, aquelas mãos que tanto contribuíram para minha 
vida estavam começando a cansar, dando lugar ao tempo que por elas passava. Pensei 
naqueles versos de Carlos Drummond de Andrade: “Tenho apenas duas mãos e o senti-
mento do mundo”. 
 Fiz a leitura do quanto elas as contribuíram para minha profissão, para meus 
escritos... imaginem quanta dor minhas mãos puderam cessar, aliviar, quantas tarefas 
elas realizaram, quantas pessoas boas e também más elas cumprimentaram. Nos meus 
quarenta e um anos de profissão, cheguei também à conclusão de que minhas mãos eram 
assim como as mãos de tantos outros cirurgiões-dentistas, eram abençoadas. Fui de uma 
época que não usávamos luvas, era pele pura, os atos cirúrgicos realizados nos nossos 
consultórios eram assim mesmo, sem proteção, imaginem como ficavam as mãos depois 
de pequenas cirurgias, como a exodontia. Quantas vezes, em oração e de joelhos, agrade-
ci a Deus, juntando-as.
 Com minhas mãos carreguei meus filhos, netos, sobrinhos; pude transmitir 
amor, dedicação. Podem até achar que não, mas tenho certeza que com elas nunca provo-
quei dores físicas em meus filhos.
 Quantos carinhos minhas mãos puderam propiciar, quantos lugares prazerosos 
e não prazerosos elas percorreram, quantas aproximações ao serem estendidas elas reali-
zaram, quantos desprezos também. Minhas mãos serviram, ainda, a despedidas, ao tocar 
meus pais quando partiram, elas foram responsáveis pelo último contato com eles. Como 
também na minha eterna despedida de meus dois irmãos, no meu último adeus àqueles 
que se foram. 
 Minhas mãos, quero que continuem por muito tempo assim, como prova de tudo 
que realizei, quero-as sempre como um testemunho. Quando preocupado, levo-as até a 
minha cabeça pensando que farão milagres a fim de cessarem as preocupações. Quantas 
palavras colocaram no papel com a ajuda de uma caneta, e hoje, com a ajuda de um te-
clado, obedecem aos comandos dos meus pensamentos, escrevem o que o meu coração 
manda, nunca escreveram ódio, foram sempre adeptas do amor. 
 Lembro quantas portas abriram e quantas fecharam, ao amanhecer na casa dos 
meus pais, abriam as janelas do meu quarto, a fim de ver o quão lindo era o inicio de mais 
um dia, escolhiam as minhas roupas, seguravam mesmo de maneira errada os talheres 
para que eu pudesse me alimentar. Acredito que nunca foram testemunha de atos falhos, 
de corrupção, de falcatruas de minha parte, foram, sim, testemunhas de muitas alegrias, 
amores, paixões, quantas lágrimas vocês, com a ajuda de um lenço, enxugaram minha 
face e a face de outros. 
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 Minhas mãos, ao terminar este texto, levanto-as com auxílio dos meus braços 
e em direção aleatória aceno ao tempo que passou. Saldando o futuro, sabendo que se 
nunca testemunharam o fracasso, não será agora que o irão presenciar. Obrigado, compa-
nheiras de tantos momentos! 

*Cirurgião dentista, membro da Academia Ludovicense de Letras (ALL), da AMCL e da AVRA. É   membro 
correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em São Luiz-MA.
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Hoje
Daniela Martins Cunha*

 O anseio pelo futuro,
 Hoje,
 Devora a alma.
 A saudade daquele passado,
 Hoje,
 Acalenta a alma.

 Hoje,
 Vejo o inesperado,
 Sinto o amargor da reduzida distância,
 Reflexo de gesto não encontrado.

 Hoje,
 Respiro e me sustento do passado,
 Relembro todos os abraços,
 Apreciando tudo que não foi realizado.
 
 Hoje,
 Com vozes a me chamar,
 Quero logo o amanhã,
 De passados a retornar.

*Doutora em Geografia, Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais: 
Campus Governador Valadares-MG. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni.
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Futuro, presente pretérito!
Maria de Lourdes Schenini Rossi Machado*

 
 Antes das trevas se ocultarem, já alguns pássaros anunciam a aproximação da 
aurora. E quando os primeiros raios de sol distribuem cores à paisagem e o barulho da 
cidade aumenta, parece que emergimos de um mar imenso de águas perfumadas, e algo 
nos empurra rumo a tudo e ao nada.
 Por fim, vencidas e vividas mil aventuras, foge o calor do astro rei dando opor-
tunidade a que se soltem no espaço as empolgadas estrelas, quais curiosos pirilampos 
ou tresloucadas mariposas. E, uma a uma, ocupa nossa imensa tela noturna onde dese-
nhamos nossos sonhos. Um a um vão surgindo para logo, dessa união festiva embora 
silenciosa, surgirem quais mágicos seres as intrigantes constelações.
 Não é muito diferente do que acontece a nós, aqui ora reunidos e reunindo-se. 
Unindo-se novamente, se nem nos vimos antes de hoje? Penso que sim. Porque há uma 
razão não explicada que contribui para isso: um mais íntimo de cada um se conhece, e tão 
bem, que faz nos sentirmos contentes com essa união mais que um encontro, que sim, é 
uma reunião.
 Mais do que o querermos está o sentirmos. O querer resulta do sentir.
Assim que o momento é de alegria, de entusiasmo, de certeza quanto à realização de 
nossos sonhos e a renovação de nossos ideais.
 Não nos basta um passo após o outro para a nossa caminhada, mas o caminhar-
mos juntos; logo, seja como espectador silente, seja como ator ou qualquer outra moda-
lidade que nossa imaginação ou a intuição permita e oriente. Futuro, Presente Pretérito!

*Escritora, poetisa e membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Porto Alegre-RS.
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Identidade virtual
Mauricio Antonio Veloso Duarte*

 Com que finalidade nos “escondemos” em redes sociais com pessoas que não 
conhecemos pessoalmente, na maior parte? Com que objetivo discutimos na web aca-
loradamente questões que muitas vezes só nos dizem respeito indiretamente ou, nem 
dizem respeito de forma nenhuma, em grande parte de ocasiões? Com que meta nos 
desnudamos nas redes sociais, expondo nossa vida íntima e/ou pessoal para quem nunca 
apertamos a mão ou cumprimentamos?
 Logicamente, existe um amplo espectro de informações, notícias e dados que 
são necessários e desejáveis em nossa vida e que, as redes sociais nos trazem e nos levam 
muito rapidamente e muito comodamente. Porém, até que ponto o preço (preço? Não é 
de graça?), que pagamos para obter esse manancial informacional cobre o que estamos 
perdendo... Sim, há um preço.
 Eu já fiz muitas coisas que me expuseram nas redes sociais, já fiz muitas bur-
radas nas redes sociais. Mas, hoje percebo que não é saudável. A rede social serve para 
fazer amigos e amigos compartilham coisas, sentimentos, ações, atitudes, pensamentos. 
Certo. Mas, isto é só uma parcela do que é a rede social. Para quem administra, gerencia 
e/ou é dono da rede, ela serve como um imenso banco de dados, um imenso banco de 
informações de possíveis clientes de governos, firmas, empresas, conglomerados e, em 
suma, se trata de negócio, pura e simplesmente, negócio. Certo? Talvez... O “negócio” 
lida com informação. No caso, nossas preferências pessoais, filosóficas, de lazer, profis-
sionais, religiosas e de todo tipo e de toda ordem que possam ser armazenadas em 0101, 
código binário. Não há com o que se preocupar se a pessoa não tem o que esconder. Cer-
to? Errado. Governos e empresas estão entre os maiores terroristas de Estado e terroristas 
comerciais que existem. Não pense que essas informações sobre você não podem ser uti-
lizadas contra você. Na verdade, enquanto você lê este texto que está disponível na web, 
“alguém” (um protocolo de ação automática), em algum lugar sabe que você está lendo e 
sabe que, talvez, você tome consciência desse perigo e “fará de tudo” (ações diretivas de 
resposta), para que você esqueça desse fato. Infelizmente, a ética não faz parte inerente 
do virtual... como de nenhum outro artefato tecnológico...
 A rede social se alimenta de conteúdo pessoal e quando você ou eu usamos a 
rede social e a fazemos se movimentar – pixels em movimento – nós a realimentamos. A 
maior de todas as armas em guerras, hoje em dia, chama-se informação. Impérios caem e 
impérios se levantam por informação. Isto num nível macroestrutural. Num nível micro-
estrutural, pessoas perdem empregos, são admitidas em cargos e perdem relacionamentos 
ou iniciam relacionamentos.
 Enfim, a identidade virtual de todos e de cada um depende de nossa interação 
com o maquinal e o virtual. Não expor sua vida, reservar sua intimidade não é, de ma-
neira nenhuma, tentativa de esconder nada. Resguardar a si e a seus amigos e família é 
saber que ninguém precisa saber de tudo seu. Precisa saber até onde você queira. Coloque 
limites e os respeite. Assim estará respeitando você mesmo e os outros. Paz e luz.

*Bacharel em Design Gráfico e Pós-Graduado em Docência do Ensino Superior. Designer gráfico, ilustrador, artista 
visual, escritor e poeta, é membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em São Gonçalo-RJ.
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Consequências... “a sorte está lançada”
“alea jacta est” (Juliu Cesar)

         Anchieta Antunes*

 Neste momento crucial de nossas vidas, vivenciando uma quarentena que não 
solicitamos, mas que, a vida nos impingiu. Estamos tendo uma grande oportunidade 
de, aos 74 e 82 anos de idade, minha mulher e eu, fazermos uma reavaliação de nossas 
caminhadas sobre o vale de lágrimas, para sabermos quem somos verdadeiramente em 
tempos de guerra, vivendo uma solidão a dois, dividindo tarefas, momentos e reflexões. 
Sairemos diferentes deste aquartelamento; certamente mais humanos, compreensivos 
e caridosos, desde que nos vemos cercados de caixões sem caráter, sem personalidade, 
apenas um troço de carne inerte e putrefata. Uma amostra viva do que seremos mortos. 
Nossas verdades cambiaram, nossos deveres foram modificados, nossa compaixão foi 
posta à prova e nossos sentimentos mesquinhos devem ser relegados ao lixo das incon-
sequências. 
 Deste episódio, sairemos mais fortes ou sucumbiremos ao inevitável, pois que, 
não haverá uma outra opção senão olhar-se no espelho de uma verdade que não co-
nhecíamos, que não nos era conveniente ou prazeroso, e que negávamos em prol de 
prazeres fúteis e egoísticos. 
 Até mesmo a camada de ozônio está se recuperando gradativamente com o 
auxílio da não proliferação de gases indesejáveis. A natureza cobra, mas é, ao mesmo 
tempo, sumamente generosa.
 A minha teoria singular e particular é que, “o que tiver que acontecer, vai 
acontecer”. Não temos nenhuma injunção no destino. Muitas vezes, com a arrogância 
que é inerente ao ser humano, achamos que podemos modificar o futuro, que somos do-
nos de nosso destino, que fazemos da vida o que quisermos. Tudo falácia, tudo vaidade 
e falta de humildade diante dos desígnios de Deus. 
 Esta pandemia que aí se instalou, está fazendo uma seleção; uma seleção dos 
que devem continuar vivos sobre a face da Terra, produzindo, olhando para os lados à 
procura de alguém menos favorecido, de uma criança com fome, uma mulher parindo 
em plena rua, um mendigo pedindo uma moeda para comprar um pão. 
 Falar de bons e maus é querer tripudiar em cima de uma verdade desconhecida. 
Fazer caridade é apenas uma faceta do homem assoberbado de vínculos, de sentimentos, 
de comportamentos os mais variados. Apenas podemos discernir um aspecto do certo e 
do errado, que está intrinsecamente adstrito aos termos das leis.  A lei diz que matar é 
errado, mas não fala nada de alguém que alimenta um faminto. 
 Creio que nós estamos sendo selecionados pela natureza, e que esta seleção está 
em andamento, e que só nos resta esperar para saber se vamos permanecer ou sucumbir, 
para deixar vaga para os escolhidos. Nunca Darwin esteve tão presente. 
 O desespero não resolve absolutamente nada, apenas piora a convivência, o 
comportamento em sociedade, fazendo aflorar rancores e insatisfações, complexos e 
frustrações, ou seja, não soma nada...
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 Vamos tentar viver na paz que consigamos dentro de nossos corações, de nos-
sos espíritos, de nossos entendimentos de vida e calamidades. A sorte está lançada; não 
há retrocesso. Natureza versos seleção. 

*Escritor, Vice-Presidente da ALAG, membro da Academia de Letras de Portugal, Vice-Governador da Asso-
ciação Internacional de Poetas, Embaixador da Paz do Cercle Universel des Amabassadeurs de la Paix-France 
& Suisse, e, membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Gravatá-CE.
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Futuro, presente pretérito
Marcos Coelho Cardoso*

 Andar por ruas incertas...
 Linhas sinuosas em cadeia de opções...
 Perturbações em plena harmonia íntima...
 O sorver de paladares outros,
 Sem nem um toque.
 O toque não aconteceu...
 Mas, sabe-se a maciez do que não se tocou...
 Olhos táteis por todos os lugares,
 Marcados e cheios de cicatrizes,
 Tombos invisíveis...
 Buracos soturnos à espera de claridade,
 Um Sol de primeira grandeza
 Numa galáxia ainda maior...
 Há muitos horizontes que nos esperam...
 Na ânsia da composição perfeita...
 A harmonia em toques de saberes não sabidos...
 Assim, o futuro...
 Não se mede e nem se mensura o imensurável...
 O tempo implacável julga, condena, absolve, resolve...
 O amor cobre as asperezas dos defeitos,
 Na ânsia de tudo corrigir para acertar o rumo...
 O passo vai lento, porém, constante,
 O concurso da tinta na gravatura do papel...
 Letra em palavras, letras em prosa, o lirismo e o verso,
 O poema e a poesia em prosa de uma conversa boa...
 Conversa com o coração,
 O tempo, o futuro, o presente pretérito, num segundo... 
 Tudo acabou?... Certo?...  Errado?... Sim e Não... Sentimentos?
 Sim... Tudo Poesia.

*Professor, escritor e poeta, educador ambiental e atual presidente da Academia Douradense de Letras, em 
Dourados-MS. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni.
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Passado, Presente, Futuro...
João Bosco de Castro.*

 Proezas todas da vida
 Eu fiz, com zelo de frade,
 Aprendi lição comprida,
 Com ciência e utilidade...
 Passado: o presente enjoa,
 E o futuro vem à proa!

  Celebro o amor, todo dia,
  Erro, às vezes, nas ações.
  Ajo, de cabeça fria:
  Baseio-me em equações...
  Presente: o futuro troa,
  E o passado fica à toa!

 Darei o melhor de mim,
 Em favor da Humanidade,
 Cuidarei, do início ao fim,
 De remoçar a Amizade...
 Futuro: o passado zoa,
 E ao presente ele abençoa!

  Sô-Passado fez o Sol,
  Mestre-Presente o refaz,
  Lindo Futuro, o arrebol,
  Trará aos Homens a Paz...
  Tudo passa. A vida voa.
  Voz do Tempo, a História ecoa!...

*Oficial Superior Reformado da Polícia Militar de Minas Gerais, jornalista profissional, professor de Línguas 
e Literaturas Românicas, Ciências Militares da Polícia Ostensiva, Ciências Policiais. Livre-docente por notório 
saber em Historiografia de Polícia Militar e História da Polícia Militar de Minas Gerais. Romancista, contista, 
poeta, ensaísta e tupinólogo. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e correspon-
dente do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Reside em Bom Despacho-MG.
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Presente, dádiva de Deus
Teresa Azevedo*

“No instante em que o espírito se liberta 
das amarras do ontem, inicia-se o hoje e se 

prepara para o amanhã”.

 Escrevi esta frase quando ainda era uma adolescente, pensando nos traumas do 
“pretérito”, na libertação no “presente”, e na esperança para um “futuro” de paz, e, creio 
que ela possa ser aproveitada para ilustrar este texto, afinal, o homem de hoje precisa se 
libertar de tudo que o tem aprisionado: da corrupção, do medo, das tentações, do amor 
ao dinheiro, do desamor ao próximo e tantas outras coisas; temos experimentado tempos 
muito difíceis, que em sã consciência ninguém imaginaria que viveríamos nestes dias, 
nem mesmo os estudiosos da escatologia cristã, não poderiam prever que um dos si-
nais do Apocalipse viria na forma da pandemia do coronavírus, que ficaríamos isolados, 
vivendo a enfermidade, desemprego, fome, morte, mentiras e usurpação por parte de 
políticos e tantos outros que se dizem seres humanos, mas não passam de vermes imun-
dos, usando o vírus como desculpa para tantos desmandos, falcatruas e desgraças, que 
os bombardeios de notícias terríveis vindas de toda parte, muitas mentirosas, causariam 
desespero, depressão e tantos males e danos.
 A Bíblia fala em Efésios 4:22 a 24 que devemos nos despir do velho homem que 
se corrompe por desejos enganosos e revestirmo-nos do novo homem criado à imagem e 
semelhança de Deus em justiça e verdade, mas a humanidade caminha como gado para 
o matadouro, porém, felizmente, a pandemia fez com que muitos despertassem. Agora, 
basta que os que despertaram não adormeçam novamente quando tudo passar, porque 
tudo vai passar como tudo passa.
 Se não nos despojarmos verdadeiramente do velho homem que nos aprisiona 
e escraviza, não seremos capazes de ter uma vida de vitória, onde a liberdade reine, 
permitindo-nos viver em abundância, não em abundância de pecado, mas da vida para a 
qual fomos chamados por Deus.
 Somente assim, esquecendo as prisões do passado e vivendo o presente em 
plenitude, cultivaremos a boa semente de um futuro resplandecente e feliz.

Presente é a vida que se apresenta
É dádiva que se renova a cada amanhecer

Viva-a com a fé dos que creem em Deus
Com a força e vigor dos jovens

Com a tranquilidade dos mansos
Com prudência e temperança
E, principalmente com amor

Tendo nas mãos a boa semente
Plante-a em solo fértil.
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Do pretérito traga consigo:
As boas lembranças
As grandes lições

A sabedoria e conhecimento
Para o futuro, saiba que colherá

Tudo o que plantar hoje.
Assim, viva e não fique

preso ao ontem nem tampouco
apenas sonhando com o amanhã.

          Para finalizar, quero deixar três frases de duas mulheres incríveis e importantes de 
nossa literatura que tratam do assunto: 

“Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da 
vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos de solidarie-
dade e amizade.” Cora Coralina

“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e seme-
ando, no fim terás o que colher.” Cora Coralina

“Dai-me Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo, um ponto 
de partida para um novo avançar.” Cecília Meireles

*Membro efetivo da Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro, cadeira 6, e Coordenadora do 
Projeto Ondulações. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Campinas-SP.
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Inacreditável
                                                                        Nestor Sant’Anna*

 Digito o notebook sentado em baixo de uma árvore, tendo a companhia de uma 
água de coco, às margens da Barragem Santa Lúcia. Volta e meia minha atenção foge 
para a cor de ferrugem do lago, também para uma garça solitária entre patos e marrecos e 
para os passantes de todas as cores e tempos. Escuto rumores que vêm da mesa ao lado, 
onde falam sobre coincidências inacreditáveis. Daí, veio à lembrança a mais incrível 
delas, encenada involuntariamente por este escrevente e sua mulher, num restaurante da 
Cidade Luz, em 1997, e vai aqui para quem interessar possa. 
 Primavera no Velho Mundo, temperatura na casa dos 10 graus, e nós hospeda-
dos num pequeno hotel barato no Quartier Latin, a metros do Boulevard Saint Michel e 
do cais do Sena. Decidimos dar uma volta no Chatelet, na outra margem. De volta, antes 
de subirmos ao quarto, deu fome e, olhando em torno, vimos um restaurante grego, onde 
sempre servem saladas muito boas, variadas e fartas. Fomos lá, mas o recepcionista nos 
disse que a casa estava lotada. Lamentamos, demos meia volta e começamos a caminhar 
rumo ao hotelzinho quando o fulano nos chamou: “- Senhor... há uma mesa de 4 lugares 
na sobreloja com apenas dois ocupantes; vocês aceitam dividir o espaço com eles?”. Nos 
entreolhamos, nada contra e então respondemos:  “- Para nós tudo bem, mas vai depen-
der dos que chegaram primeiro”. O jovem pediu que esperássemos um pouco, subiu um 
lance de escada, falou com os já instalados, voltou logo e nos disse: “- Por favor, quei-
ram me acompanhar.” Assim fizemos e chegamos à pequena mesa retangular, onde um 
casal de meia idade jantava, um em frente ao outro. Cumprimentamos e nos assentamos, 
guardando o mesmo desenho, ou seja, me acomodei ao lado do galego, um tipo grande, 
robusto, avermelhado, e ela ao lado da mulher dele, também alta e avantajada. Eles fa-
lavam alemão e nós mineirês. Aí, a divisão da mesa para dois casais ficou mais nítida. 
O garçom chegou, mostrou o cardápio, escolhemos, ele trouxe as saladas em rápidos 
poucos minutos, nos serviu, pediu licença, se voltou e quando se afastava, eu o abordei: 
“- Por favor, pode nos trazer o molho?” A alemã ao lado, então, se manifestou: “- Senhor, 
a salada já vem temperada”. Agradeci e aproveitei para um papinho bem à mineira: “-Vo-
cês são alemães?”. Ao que ela respondeu: “- Não, somos suíços e estamos passeando em 
Paris. Já estudei aqui e por isso falo a língua local. E vocês, são espanhóis?”. Respondi 
que não, que estávamos falando português, que éramos brasileiros e que meu contato 
com a França se dera em circunstância equivalente à dela, que continuou: “- Meu marido 
trabalha numa fábrica de celulose e estamos aqui aproveitando um presente que ganha-
mos da Empresa por ocasião das nossas NOCES D’ARGENT (Bodas de Prata)”, ao que 
respondi: “- Mas nós também estamos aqui comemorando nossas Noces D’Argent”. E 
ela: “- Inacreditável... é verdade isso?”
 Claro que tudo que conversávamos era traduzido ao marido e, assim, dava tem-
po para comentar com Liginha o rumo da prosa, embora sem necessidade, porque ela 
fora aluna aplicada semi-interna do Colégio Sacré Coeur de Jesus em BH.  A “frau” 
estava gostando do papo e continuou: “- Mas não é hoje a data das nossas bodas, é no dia 
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6 porque nós nos casamos no dia 6 de maio de 1972”. Foi um quase susto, um espanto 
em forma de risada sonora meio descontrolada de minha parte: “- Mas, nós também nos 
casamos no dia 6 de maio de 1972”, comentei. Ela ficou mais vermelha, arregalou os 
olhos, traduziu para o marido, se levantou e abraçou minha mulher. O marido, informado 
da coincidência, repetiu a reação e o gesto. Nós nos abraçamos, ficamos arrepiados e 
emocionados: dois casais foram a Paris comemorar as Bodas de Prata, um suíço e 
um brasileiro, e, se encontram ao acaso na mesma mesa de um restaurante grego, 
localizado numa viela a 100 metros da margem esquerda do Sena, às 11 da noite. A 
salada virou festa e o garçon fotógrafo daqueles “festivos estrangeiros” que acabavam de 
se conhecer. Resultado: ficamos amigos de Franziska e Bert Oehler, da pequena cidade 
de Derendingen, que fica no interior da Suíça alemã.             

                                                       

*Jornalista, e membro Honorário da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Belo Horizonte-MG.
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Futuro, presente pretérito
                                                                   Francisco de Assis Dantas*

                                   
                     
  No presente, olho nos olhos
  De um futuro adormecido
  No pretérito de minhas ilusões.
  Em busca do quê, eu não sei...
  Meu presente é vão, medíocre,
  Sem perspectiva, sem um lastro
  De esperança de dias melhores...
  Sem sonhos, sou quimera.
  Sem passado, tornei-me nada
  Num presente cruel e desesperador
  De quem não passa pela vida,
  Imerso na escuridão
  Dos sem futuro, sem um passado
  A que se agarrar sem covardia...
  Choro!
                    

*Doutor em Letras (PUC-RJ), professor aposentado de Letras/Estilística da Língua Portuguesa na Universidade 
Federal da Paraíba. É poeta, com dois livros lançados, além de ensaios em livro e artigos publicados em revistas 
especializadas. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Natural de Cajazeiras-PB. 
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Entendimento
 

Silvio Parise*

 Muitos realmente pensam
 embora erroneamente,
 que possuem o futuro em suas mãos sempre,
 mas na realidade
 quando cautelosamente analiso
 a validade dessa verdade
 pois infelizmente é assim que pensam,
 então logo vejo
 ser mais uma das inúmeras inverdades
 entendidas como realidades
 apesar de não serem
 por isso, esse meu entendimento
 com esse pensamento não bate
 porque obviamente compreendo
 que o passado, presente e futuro
 existem totalmente interligados
 e, para imensamente aumentar
 a realidade desse fato,
 como também a complexidade,
 podemos fazer mil planos
 que nem sempre surgem
 apesar neles arduamente concentrarmos.

*Poeta brasileiro, reside em Rhode Island-Estados Unidos. É membro correspondente da Academia de Letras 
de Teófilo Otoni.
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O presente que vivemos
Francisco Martins Silva*

Com o dom da vida
O mundo contemplamos,

E do nosso passado
Lições adquirimos.

O presente que vivemos
Reflete as lições que do passado herdamos;

Lições de vida tão úteis
Que até para com o futuro nos preparamos.

Sofrimentos, alegrias, lutas e conquistas
Fortalecem nossos sonhos,

E assim, seguimos em frente
Dando brilho ao dom da vida que muito o amamos.

*Professor, escritor e poeta, é membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em 
Uruçuí-PI.
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Caraminholanças do Tempo...
João Bosco de Castro.*

 Meninão de onze anos, Alfredinho procurou o Vô-Jeremias:
 ─ Vô, tudo bem?! Preciso de ajuda. Posso contar com Você?!...
 ─ Claro, Fredinho... Algum problema?!... Sente-se aqui.
 ─ Sim, minha Professora bagunçou minha cabeça. 
 ─ Quanto exagero! Vamos... Qual é a treta?!
 ─ Dona Ziloca falou sobre o tempo. Misturou minha caraminholada toda. Bor-
dou passado, coseu presente, chutou futuro, e encasquetou a História...
 ─ Então, Fredinho, vou tentar desenrolar a meada. O tempo existe é pra marcar 
os acontecimentos, disciplinar as coisas todas nossas do todo-o-dia. As coisas do ontem, 
as já-feitas, acontecidas, e as do hoje, em acontecimento ainda, as do agora...
 ─ Só?! E as coisas do amanhã?! Não fazem parte do tal de tempo?!...
 ─ Sim, Menino, as coisas do amanhã são o futuro: coisas ainda não-feitas, situa-
ções ainda não-acontecidas. Coisas a fazer...Situações a acontecer. Existem nos planejamen-
tos, na imaginação, nas possibilidades, na adivinhação... Nem gosto de falar sobre isso. A 
História enfia o futuro na fumaça. Ela é responsável pela verdade, não fia o futuro. Ela cuida 
muito bem do passado. Arrisca-se ao presente...
 ─ Coitadinho do futuro, Vô! Quem zela desse desamparado?!
 ─ Fredinho, o entendimento dessas tretas fica para além desta idade sua, fora de 
seus poucos anos de agora. O presente ampara o futuro. 
 ─ Então, Vô, meu futuro, na lista do tempo, como fica ?!...
 ─ Estude, Alfredinho... Quando Você estiver grande, mais experiente, poderá 
compreender o futuro. Não se entregue à malandragem. Seu futuro ficará excelente, con-
forme seu presente. Seja honesto, estudioso, correto e amigo do bem, compreensivo e 
atencioso com as pessoas. Ame sua Família e seus Professores, como Dona Ziloca. So-
mente Eles e Você podem abrir as portas e janelas de seu futuro.
 ─ Ãh!... Minha caraminholada ainda ferroa meus miolos. Santo-Deus!...
 ─ Querido Fredinho, o passado é claro: coisa do antes; o presente, radiante: coisa 
do agora. O futuro não se mostra. É obscuro: muito bom pra encher a gente de sonho.
 ─ Então, Vô, a História gosta do passado e do presente. Não dá vez ao futuro. É 
isso?!...
 ─ Não, meu Neto! A História dá vez ao futuro, quando este vira presente em 
direção ao passado. Conheço apenas um doido com tanta coragem, a ponto de celebrar o 
obscuro do tempo. É o genial Padre Antônio Vieira, do Século XVII, conhecido como O 
Imperador da Língua Portuguesa. Ele escreveu História do Futuro: livrão dos melho-
res, embora distante do juízo dos meninos...
 ─ Muito obrigado, Vô-Jeremias! Sua sabedoria é fácil de entender.

*Oficial Superior Reformado da Polícia Militar de Minas Gerais, jornalista profissional, professor de Línguas 
e Literaturas Românicas, Ciências Militares da Polícia Ostensiva, Ciências Policiais. Livre-docente por notório 
saber em Historiografia de Polícia Militar e História da Polícia Militar de Minas Gerais. Romancista, contista, 
poeta, ensaísta e tupinólogo. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e correspon-
dente do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Reside em Bom Despacho-MG.
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Liberdade
Charlene França*

 Todos os dias, versos brancos, livres,
 luzentes,
 Soltos.
 Todas as rimas são tuas
 Todos os nós, envoltos.

 Toda janela, aberta
 Toda separação, pertinente
 Toda nudez, plausível
 E todo canto, presente.
 
 Audível, o ir e vir é fremente,
 E na leitura fluida, corrente,
 Respiro a palavra podada,
 Elaborada.
 Não tem nome o desejo da gente.

*Professora, escritora, é membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside no Rio de 
Janeiro- RJ.
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Esperança
Wallace Gomes Moraes*

 Ontem, hoje, amanhã,
 Interseções do destino
 Eterna dependência
 Onde incerto é certeza
 Mundana de nossa existência.

 O caso, o acaso, o ocaso
 Nascer, viver, morrer
 Poeira, pó, para o ar
 Partículas no espaço
 Almas em indulgência.

 Contrassenso e descaso
 O amanhã de ontem
 Não chegará até hoje
 O amanhã de hoje
 Será futuro e talvez

 Viver o hoje, é agora
 Amanhã será outrora
 Herança e saudade
 Oh, tempo insensível
 É viver e esperar sua hora.
 

                                                                        
 *Graduado em Administração pela União Pioneira de Integração Social, Tecnólogo em Cooperativismo pela 
Universidade Federal de Viçosa, Professor do Curso de Administração da Faculdade Presidente Antônio Carlos 
de Teófilo Otoni-MG. Membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, titular da cadeira 21, sócio efetivo do 
Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, cadeira 4 e sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais.
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Zungueira
António José Alexandre*

Zungarei todos os dias pelas ruas da cidade e pelos becos dos bairros.
Zungarei e com o dinheiro da Zunga, educarei os meus filhos.
Estudarão para ver uma Angola a crescer, uma nação.
Ajudarão a edificar uma sociedade livre de tartufos e abutres.
Ajudarão a erguer um país onde todos tenham oportunidades.
Um país com bons professores, bons médicos, boas estradas e bom cidadão.

Acordo cedo todos os dias para zungar, nos bairros de Luanda.
Zungo por circunstância e não me importa a distância.
Zungo de tudo, em ambiente de sol aberto, de poeira e de frio.
Percorro quilómetros e quilómetros zungando diversos produtos:
Tomate, peixe, cebola, alho, batata, laranja, mamão, água fresca e máscara da covid-19.
Zungo, zungando meus produtos na rua, na estrada e a minha voz é inconfundível.
Da zunga dou de comer e dou de vestir meus filhos.
Da zunga educo os filhos e pago a escola deles.
Da zunga apanho sol, chuva, poeira e porrada.

Zunguei, ontem, meus produtos para garantir o futuro dos meus filhos,
mas fui roubada e violada pelos agentes da polícia nacional.
Sempre fui roubada e abusada pelos tartufos e pelos fiscais da administração distrital.
Quantas vezes os polícias roubaram meus produtos? 
Quantas as zungueiras foram assassinadas? 
Ah! Masda zunga construi um ninho para os filhos.

 
Professor e  Doutor. Diretor Geral Ajunto para assuntos Académicos e vida estudantil do Instituto Superior 
Politécnico Nelson Mandela. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em 
Luanda/Angola.
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O pretérito perfeito da engenharia no século XXI
Antônio Jorge de Lima Gomes*

 O futuro do pretérito do indicativo refere-se a um fato que poderia ter acon-
tecido posteriormente a uma situação realizada no passado. É utilizado para indicar 
uma ação que é consequente de uma outra, encontrando-se uma situação condicionada. 
Neste sentido, a Engenharia faz no presente, aquilo que poderemos utilizar no futuro.
 Por conseguinte, o pretérito perfeito do indicativo é utilizado para indicar uma 
ação que ocorreu num determinado momento do passado. É justamente neste ponto, 
que as grandes obras realizadas pela Engenharia do passado são exaltadas historica-
mente no presente, e com certeza, também serão no futuro.
 De acordo com Lindenberg Neto (2002), as construções, além de satisfazerem 
necessidades materiais e tangíveis do homem, são uma importantíssima expressão cul-
tural, social, política e econômica das sociedades que as erigiram.
 Todo projeto de Engenharia, por mais simples ou complexo que seja, se encon-
tra no futuro do pretérito, pois poderá expressar incerteza, surpresa, e dependendo da 
execução, poderá até resultar em indignação no futuro. Neste sentido, a “Engenharia” 
pode ser entendida como a arte de construir ideias.
 É função da Engenharia construir o futuro no presente, atuando e promovendo 
avanços tecnológicos, de tal modo, que permitam o desenvolvimento de novas técnicas 
e processos que visem facilitar cada vez mais o rendimento empresarial e humano. 
Os aprimoramentos devem ser constantes para proporcionar o desenvolvimento social, 
sendo este, o pilar fundamental para a vivência, em um mundo que está cada vez mais 
dinâmico, interativo e conectado.
 Foi por volta do século XI, que as inovações técnicas permitiram um desen-
volvimento agrário e paralelamente, ocorreu um aumento populacional nas áreas rurais. 
As ausências de pensamentos ambientais fizeram com que ocorresse uma constante 
invasão de florestas para aumento das áreas do cultivo agrícola, ações já identificadas a 
partir do século VIII. O homem medieval não tinha o hábito da leitura e, menos ainda, 
da escrita. No entanto, os avanços provocados pelas novas abordagens científicas, a 
partir da Idade Média, como a Astronomia, o uso analítico da Matemática, das técnicas 
de construção naval e da Física, contribuíram de forma significativa ao início das gran-
des navegações, novos modelos de máquinas a vapor e ferramentas, que se tornariam 
responsáveis pelo desenvolvimento econômico, incrementando o intercâmbio comer-
cial marítimo entre os povos.
 Neste contexto, temos a descoberta do Brasil em 22 de abril de 1500 pelos 
portugueses, que aperfeiçoaram as embarcações marítimas para cruzarem os oceanos. 
Na realidade, houve um processo de investimentos governamentais que levaram anos 
para desenvolverem as melhores formas de construir embarcações, de forma que, estas 
permitissem a navegação através dos oceanos. A engenharia já estava presente, mesmo 
que ainda não existisse esse termo.
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 Naqueles tempos, os riscos de navegação eram grandes, pois, as embarcações 
não resistiam a grandes ondas ou impactos, em virtude das limitações tecnológicas e, 
ainda, dos constantes ataques piratas que aconteciam com muita frequência em alto 
mar. Um termo era muito utilizado na língua portuguesa: “navegar é preciso, viver não 
é preciso”, citado por Fernando Pessoa, mas, o mesmo, não foi originado pelos portu-
gueses. No século I a.C., o general romano Pompeu encorajava marinheiros receosos, 
utilizando a frase: “navigare necesse, vivere non est necesse” (Souza, 2020).
 A astronomia recebeu grande impulso durante os séculos XIV e XV, sendo 
deste período os trabalhos reconhecidos de Copérnico, Kepler e Galileu Galilei, os 
quais produziram profundas mudanças nas crenças científicas e religiosas da época, 
sobretudo Galileu, que provou que nosso planeta Terra não era o centro do Universo. 
No século XVIII, o físico Isaac Newton demonstrou suas três leis: a Lei da Inércia, da 
Dinâmica, e, da Ação e Reação.
 Ao fim da Idade Média, surgiram novas transformações na economia mundial, 
assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de 
mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. 
 Mais uma vez, as técnicas e a ciência estavam fortes na chegada da Revolu-
ção Industrial. As novas técnicas permitiram a melhoria na agricultura, implantação 
do revezamento do cultivo do solo e aumento da capacidade de produção industrial, 
atendendo a maiores demandas sociais.
 A Revolução Industrial foi efetivada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir 
da segunda metade do século XVIII, pelo fato de que, foi lá que surgiu a primeira má-
quina a vapor no ano de 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por 
James Watt em 1765.
 A revolução industrial foi fortemente impulsionada pela presença da Enge-
nharia, que a esta altura necessitava se formalizar educacionalmente. A Engenharia 
não tinha uma formação específica. Deste modo, a primeira escola que titulou pessoas 
com formação em Engenharia, e portanto, é considerada a primeira instituição que 
formou o que denominamos de engenheiro moderno, foi a École Nationale des Ponts 
et Chausses, fundada por Daniel Trudaine (1703-1769), no ano de1747 na cidade de 
Paris, França.
 No começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na cria-
ção das locomotivas e do crescimento das estradas de ferro. A construção das estradas de 
ferro contribuiu de maneira significativa para ampliar o crescimento industrial regional.
 As tecnologias foram sendo aperfeiçoadas gradualmente e também utilizadas 
para as guerras até a presente data, sendo este um princípio bélico das grandes potên-
cias, sendo poderoso e vencedor aquele Governo que tem maior poder de armamento.
 No Brasil, a revolução industrial foi tardia. A industrialização no Brasil foi 
dividida em quatro períodos. O primeiro período, de 1785 a 1808, denominado de 
“Proibição”, o segundo período, de 1808 a 1930, chamado de “Implantação”, o terceiro 
período, de 1930 a 1956, que foi de fato a “Revolução Industrial Brasileira”, e, o quarto 
período, após 1956, que é a “internacionalização da economia brasileira”.
 No decorrer dos avanços, surgiram novas profissões com mão de obra especia-
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lizada e demandas por tecnologias. O engenheiro moderno trabalha na maioria de seu 
tempo como gestor. Ele gerencia, administra, comanda, analisa cronogramas, projeta, 
interpreta custos, finanças, e ainda pode lecionar transformando pessoas.
 Segundo Acosta et al. (2010), as universidades vêm sendo pressionadas pela 
necessidade da indústria e têm tentado incorporar a globalização como um tema impor-
tante nos currículos dos cursos de engenharia. Vive-se num ambiente globalizado, que 
resulta no surgimento constante de novos desafios para as escolas de engenharia, onde 
as empresas esperam contratar engenheiros altamente qualificados para uma atuação 
eficaz e gestora.
 A ciência e a técnica ganham cada vez mais espaço na Engenharia e se afirmam 
no desenvolvimento das máquinas modernas. À medida que as tecnologias vão sendo 
aperfeiçoadas, novas soluções são necessárias e obrigam os engenheiros a pesquisá-las e 
entendê-las, objetivando a busca por soluções inteligentes e cada vez mais inovadoras.
 Segundo Costa (2007), a Revolução Industrial no século XIX, sobretudo na Eu-
ropa, fez com que os governantes fascinados com os avanços da técnica, apoiassem vários 
segmentos de pesquisa científica, pois se atinava grande aprovação por parte das sociedades.
 Com a chegada de constantes inovações tecnológicas, o consumo se efetiva 
cada vez mais entre os povos. O engenheiro do século XXI deve ser mais empreendedor 
e, concomitantemente, ser especialista na sua área de atuação. Aqui, vale mencionar 
que a ciência e a técnica ganham espaço e se afirmam na civilização da globalização. 
As sociedades se afeiçoaram a um novo modelo de produção e consumo cíclico. São 
adotadas estratégias empresariais a fim de manter a engrenagem da indústria capitalista 
sempre em movimento.
 O aperfeiçoamento constante dos produtos induz o consumidor a executar a 
compra de um novo produto constantemente, e cada vez mais, em menor escala de 
tempo. Agora, a tecnologia produz também “consumismo”. Assim, o advento da in-
dustrialização fez com que a produção em massa fosse capaz de globalizar os bens 
de consumo, levando-os para todos os mercados consumidores do mundo, através de 
negociações internacionais pautadas na Organização Mundial do Comércio.
 O sistema econômico, por sua vez, tende a favorecer o comércio baseado em 
uma economia capitalista global. Paralelamente, a Engenharia, em alguns setores, pro-
duz um novo conceito: a Reengenharia, sendo esta, uma ferramenta de gestão que tem 
como objetivo tornar a empresa mais competitiva, através de aperfeiçoamentos cons-
tantes, que alteram seus processos, eliminando os métodos anteriores já ultrapassados.
 É a Engenharia se reinventando e criando novos procedimentos operacionais, 
proporcionando a redução de custos, aumento de produção e maior grau de satisfação 
no atendimento ao cliente. 
 A Engenharia em todos os seus ramos deve estar em sintonia com o desen-
volvimento técnico, científico e humano. São as técnicas e processos desenvolvidos a 
partir da Engenharia que ressaltam a produção de hoje para um mercado consumidor de 
amanhã. Não importa se é um projeto, uma obra, um bem de consumo, uma ferramenta, 
um equipamento ou uma máquina. A Engenharia e seus processos técnico-científicos 
fazem com que, o futuro seja produzido hoje, para o amanhã.



114

Referências

ACOSTA, C., LEON, V. J., CONRAD, C., & MALAVE, C. O. Global engineering: design, decision making, 
and communication. London: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010.

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 1ªedição, São Paulo: 
Moderna, 1987.

LINDENBERG NETO, Henrique. Ensinando História da Engenharia de Estruturas a alunos de Engenharia 
Civil. In: Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 2001. Anais. Piracicaba: UNIMEP/COBENGE, v.1, 
2002.

SOUSA, Rainer Gonçalves. Navegar é preciso, viver não é preciso. Brasil Escola. Disponível em: https://
brasilescola.uol.com.br/curiosidades/navegar-preciso-viver-nao-preciso.htm. Acesso em 22 de maio de 2020.

 
*Professor Adjunto da UFVJM, Coordenador do grupo de pesquisas GEOVALES, Coordenador da Engenharia 
Civil, Vice-coordenador do Mestrado TAS, Vice-Diretor do ICET de 2011 a 2015. Doutor em Geofísica no 
Observatório Nacional (2009). Mestre (2003) em Engenharia Civil pela Souza Marques (1981), Especiali-
zação em Docência Superior pela Faculdade Simonsen (1996), Licenciatura Plena em Matemática no Centro 
Universitário Augusto Motta (2000), Licenciatura Plena em Física pela Fundação Técnico-Educacional Souza 
Marques (2001), Especialista em Gestão Ambiental pela UERJ (2001). Membro da SBGf desde 2001, ALTO 
(2013) e do IHGM do Mucuri, desde 2014.



115

Choveu como em Macondo
Llewellyn Medina*

  A chuva cantava no telhado telhas abauladas
  ressoou no terreiro molhado
  lembranças fecundas
  chuva de primavera

  choveu como em Macondo
  primavera 
  verão
  (no outono choveu pouco)

  restará da terra úmida
  o cheiro acolhedor atemporal
  mãos imperiosas
  mariposas contra o lampião

  não há mais  tenra grama
  já se foi
  já se foi

  o peixe esguio deslizava
  rua sem paralelepípedos 
  pés descalços
  pés descalços
  rua feita de morro
  feita rio
  ecos cavos
  olhares vazios
  vento arredio empinava 
  papagaio vadio
  o papagaio
  o peixe

  o peixe voava pelos caminhos
  o rio
  o azul da corredeira
  o peixe
  a lembrança presa à frágil linha
  a linha fisga o peixe 
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  o peixe perdido na lembrança
  quartos soturnos paredes-meia
  vizinha cantava Ângela Maria

  fim do dia quietude
  olhar mortiço
  a culpa
  (a culpa é imemorial)
  a desculpa
  o peixe no rio
  o peixe no Rio
  bruma feita fantasma

  cansaço parece vencer papagaio
  preso à linha balanceia 
  baila um arabesque
  lentamente 
  rompeu-se a linha
  a linha. 

 
*Natural de Teófilo Otoni, magistrado aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Autor dos livros: 
Inventário; A vida é cheia de incongruências; e, Da amendoeira de minha rua. É membro da Academia de Letras 
de Teófilo Otoni, titular da cadeira 2.
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Só Jesus salva
Paulo Roberto de Oliveira Caruso*

 A vida sempre foi agitada.
 Fatores positivos e negativos.
 Celebrações...
 Violência...
 Progresso...
 Poluição...
 Fartura...
 Horrenda distribuição de renda...
 Luta de classes absoluta...
 Hoje muitos cremos no fim.
 Outros são incrédulos
 ante a pandemia e ante o fim.
 Mas agora 
 no futuro prevejo pragas.
 Um futuro nada distante.
 Apocalipse.
 A Bíblia não erra... jamais errou!
 Arrependamo-nos. 
 Cristo, a luz, aguarda
 de braços abertos.
 Sem ser uma simples estátua!
 Após a morte em carne,
 vem a vida espiritual.
 Para sempre.
 Arrependamo-nos.

 
*Escritor e poeta, é membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni, e, atual Presidente da 
Academia Brasileira de Trova. Reside em Niterói-RJ.
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“Tú és Pedro”
Leuson Francisco da Cruz*

 Conteúdo Bíblico: VERBO - Presente do Indicativo, Pretérito Perfeito, Futuro 
do Presente, Subjuntivo, Imperativo...
 O príncipe dos apóstolos e representante de Cristo na Terra tornou-se Chefe da 
Igreja e seu primeiro Papa, ao estabelecer sua sede em Roma por volta do ano 42 d.C.
 Pouco sabemos de sua vida nessa cidade, mas alguns biógrafos falam da sua 
morte em meados dos anos 67 d.C. Mais recentemente, já no século XX, o Vaticano 
anunciou a descoberta de seus restos mortais enterrados, encontrados sob a Catedral de 
São Pedro.
 Nos evangelhos de Mateus (13-16, 18), encontramos a confirmação do título 
acima citado: “Eu te declaro: Tú és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e 
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos céus, e tudo 
que ligares na Terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na Terra será desligado no 
céu.”
 As chaves citadas neste evangelho são duas; uma de ouro e outra de prata. A cha-
ve de ouro é a promessa de soberania e autoridade conferida a Pedro (Papa), e estendida 
aos seus sucessores, confirmada após a ressurreição de Cristo (João 21:15).
 A chave de prata representa os inúmeros sacramentos da Igreja, a partir do Ba-
tismo. No dia 18 de maio deste ano, comemorou-se o “Centenário do Papa João Paulo II, 
o grande profeta do ano 2000”, sendo sucessor de Pedro número 264 na história da Igreja 
Católica - o Polonês iniciou o seu pontificado em 16 de outubro de 1978. 
 Ao abrir o Ano Santo da Redenção no Vaticano, em 1983, Karol Woityla falou 
de sua saúde física: “A minha mão esquerda treme, mas é com a direita que assino os 
documentos da Igreja; as minhas pernas estão fracas, mas a Igreja não se governa com as 
pernas, e sim com a cabeça, e a minha está firme, clara”. (Papa João Paulo II)

 
*Poeta e membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, titular da cadeira 12.
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Cometa
Vilma Farias Guerra*

 Cadeira balanço
 Embalando vida
 Vida do tempo
 Tempo mudanças
 Mudanças físicas
 Físicas e mentais
 Mentais conceitos
 Conceitos e preconceitos
 Cadeira sonhos
 Sonhos tempo
 Nascido bola luz
 Fagulhas riscando
 Eterno infinito
 Por certo visto
 Sem binóculo
 Tempo passado
 Tempo passando
 Cometa sem destino
 Físico poeira fim
 Alma eterna
 Com destino
 Alegria do cometa
 Sem destino
 Tão findo.

 
Professora aposentada de história, ativista cultural do MERCOSUL e membro correspondente da Academia de 
Letras de Teófilo Otoni. Reside em Pelotas-RS.
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Ambiências existenciais: 
as identidades de um povo deixadas nos 

lugares abandonados
Ernani Calazans de Oliveira*

  Pensar que os lugares abandonados possam revelar muito sobre quem ali existiu, 
é resgatar a memória e as vivências de um povo. Os lugares como ambiências existenciais 
fazem parte do pertencimento de um povo, onde a busca por essa identidade visual se faz 
necessária para o bem-estar do ser humano, essa busca poética é pertencente ao indivíduo 
e o simples passa a ser essencial. As identidades estão nas feituras das quitandas, estão 
nas malas abandonadas, estão nos contos e causos, as identidades ocupam páginas, ocu-
pam cenas, ocupam os falares e ocupam espaço nos corações daqueles que estão longe de 
casa. Sair, caminhar, vagar, buscar, olhar, perceber e registrar são águas para essa literatu-
ra líquida que flui entre os saberes regionais, estão nas taias, nos potes e nos filtros, preci-
samos beber dessas águas de encantos, são nessas águas que a Arte se banha, se constrói, 
se poetiza e passa a existir no outro. Registrar essas ambiências através da fotografia é dar 
existência àquilo que nos pertence: as lembranças. O Vale do Jequitinhonha é dotado de 
exuberante beleza natural, cultural, artística e memorial. Nesse contexto, onde a distância 
é a ponte entre o existencial e suas origens, as pessoas encontram-se na necessidade de 
reafirmarem-se como famílias, unidas pelas lembranças e pelas memórias nesse cenário 
de isolamento. A Arte, mais do que nunca, veio para manter acesa a necessidade de que é 
preciso resgatar valores, unir famílias e construir memórias através de lembranças e idos 
vividos. A fotografia está, entre outras tecnologias, aliada a esse processo de construção, 
resgatando o passado, para compreendermos quem somos no presente e quem seremos 
no futuro. Às vezes, basta olhar para fora, pisar na terra, uma andança nas estradas e/
ou conhecer outras comunidades, sair logo ali e voltar, basta uma conversa amiga para 
que tenhamos motivos para registrarmos sobre nossa gente. Os registros minimizam os 
percursos por onde muitas pessoas deixaram de fazer ao saírem de seus lugares e de suas 
terras natais. Há muitos saberes escondidos e com eles muitas vivências despercebidas. 
As pessoas estão em busca das saudades de suas existências, de suas vivências e de suas 
origens. Perceber a importância de um passado se inicia pelo processo dos registros des-
ses lugares deixados, onde o passado ficou garrado no barro. As memórias estão no barro 
dos adobes das velhas casas, estão na tabatinga passada no fogão de lenha, as memórias 
estão na argila que modelou os potes; potes com águas que a muitos mataram a sede, a 
sede diária de um povo que luta dia a dia por melhores condições de vida. O ser humano 
é nômade, e este pertencimento de mudanças o fez desejar sair do seu solo e buscar me-
lhores condições de vida, deixando para trás um histórico de lutas construídas, mas de 
momentos felizes nesse passado vivido.  O Vale do Jequitinhonha faz parte do nordeste 
de Minas Gerais, região onde as famílias são representadas por aquilo que cultivam, que 
cativam e que constroem, mas que também deixam. São esses deixados que me motivam 
a registrar sobre nossa gente. Registrar os objetos que contam poéticas, que contam histó-



121

rias e resgatam memórias das famílias dessa região. A esse projeto dou o nome de: “An-
danças”. Com ele, busco mostrar às pessoas o que elas deixaram para trás. Mostrar que na 
cozinha da sua casa abandonada, ali viveram pessoas felizes; que naquela cozinha, suas 
avós preparavam as mais deliciosas comidas para sustentar pais, mães, filhos e netos. 
Com os registros, busco mostrar que foi pelo tear que os cobertores fiados serviram para 
aquecer nas noites frias. É olhando para a chaleira jogada no quintal que se pode voltar 
ao tempo e reviver lembranças do cheiro do café coado em coador de pano e, com ele, 
biscoitos de goma feitos no forno à lenha, que hoje se vê cheio de balaios e galinhas nele 
botando. As lembranças percorrem distâncias imagináveis, desconstruindo um cenário 
de isolamento e, aproximando os sentimentos nesse futuro, presente pretérito. Garimpar 
estas lembranças é compor as ambiências. O processo de registrar o Vale do Jequitinho-
nha nas suas mais variadas maneiras é oportunizar, àqueles que estão longe e isolados, 
momentos de prazer, momentos de lembranças agradáveis ou não, mas, de algum modo, 
é oportunizar ao indivíduo que se perceba parte de uma história; comungando de experi-
ências vividas e se fazendo cúmplice da memória identitária de um povo.

 
*Mestre em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor titular do IFNMG no Campus 
de Araçuaí. É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni.
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Sonda do tempo
Paulo Keno Zhërus*

 Prezado pelo amor do tempo
 Tendo todo ele neste calço
 Nos termos do engaço do templo
 E já tempo neste percalço

 Com passos apressados, pois os refaço,
 Eu me esmeio em desaperto sem espaço
 Digam deles, de sua voz inaudível
 Dos passos que ilidem surgidos descalços

 No que para do tempo, pretexto anda
 No deguste do passado de ciranda
 Do aço presente, eis meu presenteado
 Da forja do templo desbastado

 Agora o que o pretérito fez de precatado
 Após erguido num chanfalho empenado?
 É um douro de meu novo forte conjeturo
 À gama que cintila ao tempo futuro.

 
*Poeta e desenvolvedor de projetos, é membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside 
em Caraguatatuba-SP.
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O positivismo (Covid-19) do negativismo
Valeriano Cassinda*

 Na vida prática, todas as acções ou preocupações do homem no seu quotidiano, 
tem como objectivo a resolução ou a obtenção de soluções positivas.  
 Ninguém quer nada negativo no seu trabalho, na sua família, escola, etc. Um 
exemplo prático é o caso de qualquer aluno ou estudante nunca querer uma nota negativa. 
Os trabalhadores no fim do mês querem ter as suas contas bancárias positivas. 
 Mas, por outro lado, a lei dinâmica da vida, contradiz o pensamento do próprio 
homem. Isto é para dizer que ninguém quer ter os resultados de exames médicos positivos.  
 O vírus da covid-19 é perigoso e mortal. A questão que se coloca é: Será que 
covid-19 é importante para a educação sanitária das populações Angolana? Esta é a nossa 
pergunta de partida.   
 1. Covid-19 mata rapidamente e a sua expansão é rápida.  
 2. A pessoa infectada não deve interação social 
 3. Muitas doenças estão sendo confundidas com o covd-19.  
 4. Há um exagero de pessoas infectadas. 
 No entanto, na nossa realidade, a covid-19 mudou significativamente o modo de 
vivencia das populações vulneráveis, se não, reparemos os seguintes factos:  
 a) No contexto e cultura Angolana, quando se trata de óbito fica muito cheio. 
Hoje, Com o surgimento da covid-19, tais ações sofreram restrições; pela possibilidade 
de novas infeções. 
 b) Do ponto de vista económico, as pessoas não faziam poupanças, Hoje, mas 
como covid-19 que se alojou no nosso pais, todas as famílias já começaram e economizar. 
 c) Outra vantagem positiva é a higienização pessoal sobretudo nas camadas 
mais vulneráveis que evoluiu no sentido positivo, mesmo com tanta carência de água 
potável.  
 Todos estes atributos e outros foram adquiridos com o surgimento da covid-19. 

 
*PhD, professor auxiliar e diretor geral adjunto para área científica do Instituto Superior Politécnico Nelson Man-
dela (ISPNM). É membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Reside em Luanda/Angola.
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Academia de Letras de Teófilo Otoni
Histórico, patronos, quadro social

e calendário cultural
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Academia de Letras de Teófilo Otoni
Resgatando a arte literária na cidade

 Fundada oficialmente em 20 de dezembro de 2002, a Academia de Letras de 
Teófilo Otoni, abreviativamente ALTO, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, de caráter científico e cultural, composta por 30 membros titulares e efetivos, 
sendo que, cada cadeira é desginada numericamente e tem um patrono imutável em ho-
menagem a personalidades que tenham se notabilizado nas letras, nas ciências, nas artes, 
na política, na educação e/ou na imprensa. Conta ainda com um quadro social de mem-
bros honorários, beneméritos, convidados de honra e correspondentes. A entidade tem 
por objetivos: congregar pessoas que se dediquem às atividades literárias e artísticas nas 
mais diversas formas de expressão; realizar estudos e pesquisas na área da literatura local 
e regional; promover ou patrocinar pesquisas, cursos, concursos, premiações, excursões 
culturais, comemorações cívicas, exposições, palestras, seminários, ciclos de estudos, e 
outras atividades correlatas; propagar o culto, o estudo, a exaltação e a divulgação da vida 
e  obra de personagens históricos e figuras literárias que ajudaram a construir a grandeza 
do município e região. Também objetiva coletar, pesquisar, elaborar e divulgar estudos e 
informações de cunho cultural, relacionados aos interesses da entidade, bem como, pro-
mover o aprimoramento da língua pátria nos seus aspectos científico, histórico e artístico. 
Ainda é facultado a ALTO: elaborar projetos e firmar convênios ou contratos com enti-
dades públicas e privadas da área da educação e cultura, brasileiras e internacionais, que 
visem ao interesse da coletividade; interligar, coligar ou filiar-se a outras organizações; 
apoiar iniciativas de entidades afins. Por fim, receber doações, contribuições, serviços e 
legados. 
 A ALTO realiza, em dezembro de cada ano, a tradicional Noite do Café-com-Letras, 
com recital, entrega de premiações, lançamentos literários e a Revista Café-com-Letras, com 
os trabalhos dos acadêmicos e de convidados especiais. Mantém a Biblioteca Dª Didinha, es-
paço para a difusão da cultura e incentivo ao hábito da leitura junto à comunidade, e o Núcleo 
de Documentação de Literatura Isaura Caminhas Fasciani – destinado ao resgate, à guarda 
e à conservação de livros, documentos (manuscritos e iconográficos), e, demais objetos de 
valor histórico-cultural com referência à literatura no município de Teófilo Otoni e região do 
Vale do Mucuri.
 Em parceria com a União Estudantil de Teófilo Otoni,  realiza atividades de 
estímulo à leitura e à escrita por meio da realização do Prêmio Literário Jovem Escritor: 
Troféu Cultural Prof. Fábio Pereira, que é destinado aos alunos na faixa etária dos 14 aos 
29 anos – matriculados na educação básica e superior.
 Outorga, em anos alternados, o Prêmio Isaura Caminhas Fasciani, com a fina-
lidade de reconhecer iniciativas de pessoas naturais ou jurídicas na área literária, educa-
cional, cultural, social e da cidadania.
 Outrossim, concede, a cada ano, a Medalha de Mérito Cultural Dª Didinha, sen-
do destinada a homenagear pessoas físicas e jurídicas que tenham se destacado na criação 
e na promoção lítero-cultural, por meio de atividades literárias, culturais, artísticas, re-
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ligiosas e de pesquisas, em favor do desenvolvimento da pessoa humana e da sociedade 
teófilo-otonense, ou, pelo estabelecimento de políticas e projetos para o desenvolvimento 
da educação, do ensino e do civismo nas regiões do Mucuri e Jequitinhonha.
 Em comemoração ao dia Nacional da Língua Portuguesa, concede o Diploma e 
Medalha de Reconhecimento Professor Patrício Ferreira Gomes, que tem como finali-
dade homenagear, anualmente, professores de língua portuguesa que atuaram no ensino 
da disciplina, na rede pública ou privada, no município de Teófilo Otoni e sua região e se 
encontram aposentados, ou afastados preliminarmente para aposentadoria.
 A Academia de Letras de Teófilo Otoni também promove, anualmente, o Prêmio 
Literário Gonzaga de Carvalho, o qual é realizado nas categorias poesia, crônica e conto. 
De temática livre, a premiação é especificamente destinada aos membros correspondentes. 
 Em anos alternados, distribui Cestas Literárias, que são um pequeno acervo 
bibliográfico para formação inicial de espaços de leituras junto a entidades sociais, edu-
cacionais e culturais do município e região. Promove, regularmente, o projeto Voar com 
as letras: projeto itinerante que consiste em poesia, arte, contação de histórias; ocasião 
em que ocorrem, também, lançamentos de livros com a participação de escritores junto à 
comunidade escolar da educação básica do município de Teófilo Otoni e região. Realiza, 
periodicamente, o projeto Sala de Leitura, iniciativa em que um autor é apresentado ao 
público, com sua obra e o processo de criação literária. A atividade é precedida do tradi-
cional café das 18 horas.  De mais a mais, outorga, em parceria com o Instituto Histórico 
e Geográfico do Mucuri, a cada ano, a  Medalha Conselheiro João da Matta Machado, 
que tem como finalidade homenagear pessoas naturais com idade igual ou superior a 70 
anos, que tenham se dedicado ao desenvolvimento cultural, econômico, social, despor-
tivo, cívico, educacional, científico e/ou religioso na cidade de Teófilo Otoni e região 
do vale do Mucuri; e, o Diploma e Medalha de Honra ao Mérito Albert Schirmer, para 
homenagear profissionais das artes plásticas, cerâmica, escultura, xilogravura, desenho, 
artesanato e demais áreas afins. 
 A Academia de Letras de Teófilo Otoni é reconhecida de utilidade pública muni-
cipal, por meio da Lei 5.188, de 02 de setembro de 2003, e, de utilidade pública estadual, 
através da Lei 16.267, de 18 de julho de 2006.



127

01 .................................................................... Pedro de Paula Ottoni
02 .................................................................... Ruy Campos
03..................................................................... Lourenço Ottoni Porto
04 .................................................................... Olbiano Gomes de Mello
05 .................................................................... Paul Max Rothe
06 .................................................................... Pedro Antonio do Nascimento
07 .................................................................... Régulo da Cunha Peixoto
08 .................................................................... Reynaldo Ottoni Porto
09..................................................................... Augusto Pereira de Souza
10...................................................................... Adail Barbosa de Oliveira
11 .................................................................... Lourival Pechir
12..................................................................... Dom Quirino Adolfo Schmitz
13..................................................................... Joaquim Nunes
14..................................................................... Joaquim Alves Portugal
15..................................................................... Tristão Ferreira da Cunha
16..................................................................... José Alfredo de Oliveira Baracho
17 .................................................................... Nelson de Figueiredo
18..................................................................... Rubem Somerlate Tomich
19..................................................................... Dely Coelho Nogueira
20..................................................................... Darcy de Almeida
21..................................................................... Libório Zimmer
22..................................................................... Johann Leonard Hollerbach
23..................................................................... Petrônio Mendes de Souza
24..................................................................... Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto
25..................................................................... Ione Lewicki da Cunha Mello
26 .................................................................... Leônidas Alves Lorentz
27 .................................................................... Luiz Gonzaga de Carvalho
28..................................................................... Noé Rodrigues dos Santos
29..................................................................... João Salomé de Queiroga
30..................................................................... José Gonçalves Sollero

Patronos
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Patrono Oficial 
Prof. Celso Ferreira da Cunha

Patronesse: Prêmio Academia de Letras
e do Nùcleo de Documetnação

Isaura Caminhas Fasciani

Patronesse: Biblioteca
e da  Medalha de Mérito Cultural

Hilda Ottoni Porto Ramos – Dª Didinha

Patrono: Publicações Especiais
 e do Diploma e Medalha de Honra ao Mérito

Albert Schirme

Patrono: Convidados de Honra
Monsenhor Otaviano José de Magalhães

Patrono: Membros Correpondentes
Luiz de Almeida Cruz

Patrono: Membros Honorários
Serafim Ângelo da Silva Pereira

Patrono: Membros Beneméritos
Horácio Rodrigues Antunes

Patrono: Prêmio Jovem Escritor
Fábio Antônio da Silva Pereira

Patrono: Diploma e Medalha de Reconhecimento
Prof. Patrício Ferreira Gomes

Patrono: Medalha
João da Matta Machado
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Quadro social
Membros Titulares

Amenaide Bandeira Rodrigues
Antônio Jorge de Lima Gomes

Elisa Augusta de Andrade Farina
Gecernir Colen

Hilda Ottoni Porto Ramos
Jader Moreira Rafael - In memoriam

Jair Duarte Pêgo Junior
João Batista Vieira de Souza

José Carlos Pimenta
José Geraldo Silva

José Salvador Pereira Araújo
Leônidas Conceição Barroso

Leuson Francisco da Cruz
Lizia Maria Porto Ramos

Llewellyn Davies Antonio Medina
Márcio Barbosa dos Reis
Marcos Miguel da Silva

Maria Laura Pereira da Silva Couy
Marlene Campos Vieira

Neuza Ferreira Sena
Olegário Alfredo da Silva

Raquel Melo Urbano de Carvalho
Sandra Helena Barroso

Sérgio Abrahão Aspahan
Therezinha Melo Urbano de Carvalho

Wallace Gomes Moraes
Wilson Colares da Costa

Wilson Ribeiro

Convidados de Honra
Cilene da Cunha Pereira - In memoriam

Dom Aloísio Jorge Pena Vitral
Dulcina Regina Ribeiro Molina

Fany Moreira
Gelcyra Rodrigues dos Santos

Gilson de Castro Pires
Guiomar Sant’Anna Murta
Hilda Ottoni Porto Ramos

Iracema das Graças Ferreira
Íris Soriano Nunes Miglio
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Isaura Caminhas Fasciani - In memoriam
Lais Ottoni Barbosa Ferreira - In memoriam
Luiz Gonzaga Soares Leal -  In memoriam

Maria Eny Leal Fernandes da Silva
Maria Laura Pereira da Silva Couy

Neusa Guedes Carneiro
Nilmário Miranda

Pedro Angelo Almeida Abreu
Suzana Maria Rêgo

Membros Honorários
Aureo Eduardo  Magalhães Ribeiro

Cláudio Cezar Azevedo de Almeida Leitão
Frei Júlio César Borges do Amaral, OFMCap.

Gervásio Barbosa Horta
Humberto Luiz Salustiano Costa

Ivan Claret Marques Fonseca – In memoriam
Jeferson Botelho Pereira
Márcio  Achtscin Santos

Marcos Cézar Magalhães Ganem
Nestor Coelho de Sant’Anna

Oldack de Miranda
Padre Lisa Geovanni Battista

Padre Piero Tibaldi
Sebastião José Lobo
Wilson Pires Neves

Membros Beneméritos
Antônio Costa Galvão

Arnaldo Gomes Pinto Júnior
Detsi Gazzinelli Jr.

Gilberto Ottoni Porto
João Carlos da Cunha Mello

Maria José Haueisen Freire - In memoriam
Theomar Sampaio Paraguassu

Membros Correspondentes
Adão Alves de Oliveira Filho – Uberlândia/MG

Adão Alves Teixeira - Goiânia GO
Adão Wons – Cotiporã/RS

Adevaldo Rodrigues de Souza – Belo Horizonte/MG
Adriano da Silva Ribeiro – Contagem/MG

Afonso Nkuansambu - Luanda/Angola
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Águida Pereira Martins Silva de Almeida – Caratinga/MG
Alan Nunes Araújo – Belém/PA
Alberto Slomp – Araraquara/SP

Alcione Sortica – Porto Alegre/RS
Alda das Dores Alves Barbosa – Unaí/MG

Alexandra Vieira de Almeida – Rio de Janeiro/RJ
Alexandre Cezar da Silva – Ocara/CE

Alfredo Nogueira Ferreira – Florianópolis/SC
Almir Fernandes de Souza – Nanuque/MG
Altamir Freitas Braga – Rio de Janeiro/RJ

Altamiro Fernandes da Cruz – Belo Horizonte/MG
André Abreu e Silva – Taboão da Serra/SP

Ândrei Clauhs – Brasília/DF
Angélica Maria Villela Rebello Santos – Taubaté/SP

Angelo Pereira Campos – Belo Horizonte/MG
Antonia Aleixo Fernandes – São Paulo/SP

Antonio Dias Pereira Filho – Belo Horizonte/MG
Antônio Francisco Cândido – Congonhal/MG

António José Alexandre - Luanda/Angola
Arahilda Gomes Alves – Uberaba/MG
Aristides Dornas Junior – Moeda/MG

Aristides Leo Pardo - União da Vitória/PR
Aurélio Lamare Soares Murta – Rio de Janeiro/RJ

Aurineide Alencar de Freitas de Oliveira – Dourados/MS
Benvinda da Conceição de Melo Lopo – Lisboa/Portugal

Bruno Resende Ramos – Teixeiras/MG
Camila Amaral Pereira – Governador Valadares/MG

Camilo Antonio Lucas Silva – Caratinga/MG
Carla Taíssa Laureano Santana – Rio Negro/PR

Carlos Frederico Ferreira da Silva – Rio de Janeiro/RJ
Carlos Henrique Pereira Maia – Niterói/RJ

Carlos Lúcio Gontijo – Santo Antonio do Monte/MG
Carmelita Ribeiro Cunha Dantas - Aparecida de Goiânia/GO

Carmem Lúcia Hussein – São Paulo/SP
Carmem Terezinha Rodrigues Moraes – Porto Alegre/RS

Cecília Maria Rodrigues de Souza – Manaus/AM
Celso Gonzaga Porto – Cachoeirinha/RS

Celso Henrique Fermino – São José do Rio Preto/SP
Charlene dos Santos França – Rio de Janeiro/RJ

Cícero Barbosa Teixeira – Inhapi/AL
Cláudia Christina Martins Lundgren – Teresópolis /RJ

Cláudio de Almeida – São Paulo/SP
Cláudio de Almeida Hermínio– Belo Horizonte/MG

Cláudio Rogério Trimdade- Ijuí/RS
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Clevane Pessoa de Araújo Lopes – Belo Horizonte/MG
Coracy Teixeira Bessa - Salvador/BA

Cosme Custódio da Silva – Salvador/BA
Daniel Antunes Júnior – Belo Horizonte/MG

Daniela Martins Cunha – Governador Valadares/MG
Danielli Rodrigues – Paraná/PR

Danilo Arnaldo Briskievicz – Belo Horizonte/MG
Darlan Alberto Tupinabá Araújo Padilha – São Paulo/SP

Débora Cristina Veneziano – São Paulo/SP
Décio de Moura Mallmith – Porto Alegre/RS

Dilercy Aragão Adler – São Luiz/MA
Ediel Vieira Rangel – Itaipé/MG

Edilson Nascimento Leão - Urandi/BA
Edinalva Rodrigues Ramalho - Jequitinhonha/MG

Elba Gomes de Andrade – Paranaguá/PR
Eliane Silvestre da Costa – Brasília/DF

Elizabeth Abreu Caldeira Brito – Goiânia/GO
Elizabeth Cury Bechir Watanabe - Itanhaém/SP

Elmo Notélio – Frei Inocêncio/MG
Eloisa Antunes Maciel – São Martinho da Serra/RS

Else Dorotéia Lopes – Nova Lima/MG
Emadilson de Jesus Santos – Itabuna/BA

Emanuela Rufino de Lima Melo – Recife/PE
Emerson Maciel Santos – Laranjeiras/SE

Erika Lourenço Jurandy – Rio de Janeiro/RJ
Ernani Calazans de Oliveira - Araçuaí/MG

Eugênio Maria Gomes – Caratinga/MG
Eunice Maria Lima Soriano Alencar- Brasília/DF

Evandro Ferreira Rodrigues – Caucaia/CE
Fábio Guilherme Vogel – Brasília/DF

Fátima Cristina Sampaio Luiz – Belo Horizonte/MG
Fernando Catelan – Mogi das Cruzes/SP

Fernando da Matta Machado – Rio de Janeiro/RJ
Flávia Assaife Campos Almeida – Rio de Janeiro/RJ

Flaviana Tavares Vieira – Diamantina/MG
Flávio Sátiro Fernandes – João Pessoa/PB

Francieli Aparecida Marinato – Cuiabá/MT
Francisco Alves Bezerra – São Bernardo do Campo/SP

Francisco de Assis Dantas – João Pessoa/PB
Francisco José da Silva – Bom Jesus do Galho/MG

Francisco Martins Silva – Uruçui/PI
Francisco Soriano de Souza Nunes – Rio de Janeiro/RJ
Gabriela Lopes dos Santos - Governador Valadares/RJ

Geraldo de Castro Pereira – Vila Velha/MG
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Geraldo José Sant’Anna – São José do Rio Preto/SP
Gessimar Gomes de Oliveira – Montes Claros/MG

Gilmar da Silva Cabral – Rio de Janeiro/RJ
Gilmar Ferraz da Silva – Teixeira de Freitas/BA

Gladston Passos Salles – Rio de Janeiro/RJ
Gleidston César Rodrigues Dias – Lagoa da Confusão/TO

Helena Selma Colen – Ladainha/MG
Helenice Maria Reis Rocha – Belo Horizonte/MG

Hélio Pedro Souza – Natal/RN
Hélio Pereira dos Santos – Pequi/MG
Iara de Oliveira Pereira – Passos/MG

Ieda Cunha Cavalheiro – Porto Alegre/RS
Ieda Vieira Franco Thomé – Rio de Janeiro/RJ

Igor Pereira Lopes  - Rio de Janeiro/RSJ
Ilda Maria Costa Brasil – Porto Alegre/RS
Irineu Barone Costa – Belo Horizonte/MG
Isabel Cristina Silva Vargas – Pelotas/RS

Isadora Cristiana Alves da Silva – Capoeiras/PE
Israel Foguel - Pirasununga/SP

Ivete Flores Catta Preta Ramos – Belo Horizonte/MG
Ivonette Santiago de Almeida – Brasília/DF
Jacqueline Bulos Aisenman – Genebra/Suiça

Jane Guilherme da Silva Rossi – Guarulhos/SP
Janeuce Maciel Cordeiro – Turmalina/MG

Jean Albuquerque – Nova Viçosa/BA
Jelvisson dos Santos Nascimento – Salvador/BA

Jerônimo Luiz Gonçalves- Goiânia/GO
Jéssica Milato da Costa – Araras/SP

João Batista Aguiar -  Lagoa da Prata/MG
João Bosco de Castro - Bom Despacho/MG

João Carlos de Araújo Júnior – Tomé-Açu/PA
João Carlos de Oliveira Tórtora – Petrópolis/RJ

João de Souza Neres – Mata Verde/MG
João Marques de Oliveira Neto – Osasco/SP

João Paulo Lopes de Meira Hergesel – Alumínio/SP
João Santos Gomes – Medeiros Neto/BA
Joaquim Batista de Souza - Jussara/PR
Johnathan Felipe Bertsch – Jaguará/SC

Joilson Maia dos Santos – Una/BA
Jorge Alberto Silva  Miranda Junior – Salvador/BA

Jorge Fregadolli – Maringá/PR
Jorge Henrique Vieira Santos – Nossa Senhora da Glória/SE

Josciene de Jesus Lima  - Itagibá/BA
José Amalri do Nascimento – Rio de Janeiro/RJ
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José Anchieta Antunes de Souza – Gravatá/PE
José Antônio de Ávila Sacramento- São João Del Rey/MG

José Aparecido Araújo – São Paulo/SP
José Celso da Cunha – Belo Horizonte/MG

José Feldman – Maringá/PR
José Geraldo Batista – Caratinga/MG
José Geraldo Tavares – In memoriam

José Leandro Bertoldo - Mogi das Cruzes/SP
José Moutinho dos Santos – Belo Horizonte/MG

José Rodrigues Arruda – Serrinha/RM
José William Bezerra e Silva – Fortaleza/CE
Josenilson Costa dos Santos – Salvador/BA
Juarez Silva Dantas – Belo Horizonte/MG
Júlio César Bridon dos Santos – Gaspar/SC

Juracy Nonato Ferreira – Santa Helena de Minas/MG
Jussara Santos Pimenta – Porto Velho/RO

Kátia Storch Moutinho – Vitória/ES
Larissa Duarte Araújo Pereira – Santana/AP

Larissa Gabe – Ibirubá/RS
Leandro Bertoldo da Silva – Padre Paraíso/MG

Leandro Campos Alves – Caxambú/MG
Leandro Luiz Reis Vieira – Santa Margarida/MG

Leda Barboza Mendes de Oliveira – Pedra Azul/MG
Lenival Nunes de Andrade – Catolé do Rocha /PB

Lígia Maria dos Reis Matos – Caratinga/MG
Lilian de Sousa Farias – Aracaju/SE

Lina de Lima – Itanhaém/SP
Lindalva Silva Quintino dos Santos – Belo Horizonte/MG

Lucas Menck – In memoriam
Lúcia Helena Pereira – Natal/RN

Luciana Tannus de Andrade – Aracaju/SE
Luciano Alberto de Castro - Goiânia/GO

Luciano José Schirmer de Oliveira – Ladainha/MG
Luciene Barros Lima – Salvador/BA

Lucilene Ianino Lima Peçanha – Belo Horizonte/MG
Lucivalter Almeida dos Santos – Nazaré/BA

Luiz Cláudio Bento Rodrigues – Jequitinhonha/MG
Luiz Gonzaga Marcelino – In memoriam

Luiz Paulo Lírio de Araújo – In memoriam
Magali Maria de Araújo Barroso – Belo Horizonte/MG

Magno Henrique Constantino - Luziânia/GO
Mamede Gilford de Meneses – Itapipoca/CE
Marcelo Allgayer Canto – Cachoeirinha/RS
Marcelo de Oliveira Souza – Salvador/BA



135

Márcia de Jesus Souza – Ribeirão das Neves/MG
Márcia Devincenzi Reis Terra – Águas Claras/DF

Márcio Mór Giongo – Porto Alegre/RS
Márcio Sérgio Cassiano de Freitas – Governador Valadares/MG

Marco Aurélio de Freitas Lisboa – Belo Horizonte/MG
Marcos Coelho Cardoso – Dourados/MS

Marcos Pereira dos Santos – Ponta Grossa/PR
Marcus Vinícius Bertolini Rios – Iúna/ES

Margareth das Dores Rafael Moreira Costa – Itambacuri/MG
Maria Antonieta Gonzaga Teixeira – Castro/PR

Maria Aparecida Araújo Moreira Alves – Guarulhos/SP
Maria Aparecida Santana Camargo – Cruz Alta/RS
Maria Cristina Carone Murta – Belo Horizonte/MG

Maria da Conceição Rodrigues Moreira – Belo Horizonte/MG
Maria da Glória Oliveira Brandão Marques – Itabuna/BA

Maria de Lourdes Schenini Rossi Machado – Porto Alegre/RS
Maria Eugênia Porto Ribeiro da Silva – Belo Horizonte/MG

Maria Francisca dos Santos Lacerda – Vila Velha/ES
Maria Helena Sleutjes – Juiz de Fora/MG

Maria Iris Siqueira Mendes – Belo Horizonte/MG
Maria José Alves Coelho – In memoriam
Maria Luciene da Silva – Fortaleza/CE

Maria Norma Lopes de Macedo – Turmalina/MG
Maria Telma Barbosa de Lima – São Paulo/SP
Mariana da Silva Ferreira – Santa Luzia/MG

Marilene Pereira Godinho Soares – Caratinga/MG
Marilina Baccarat de Almeida Leão – Londrina/PR

Marina Barreiros Mota – Nova Viçosa/BA
Marise Fátima Andreatta – Dourados/MS

Marlene Bernardo Cerviglieri – Ribeirão Preto/SP
Marly Rondam Pinto – São Paulo/SP

Marrippe Faul Abeilice – Belo Horizonte/MG
Márson Alquati – Nova Roma do Sul/RS

Mauri Alves da Silva – Embú das Artes/SP
Maurício Antônio Veloso Duarte – São Gonçalo/RJ

Mauro Marques de Carvalho – In memoriam
Miguel José da Silva – Santa Maria/RS

Míria Gomes de Oliveira – Belo Horizonte/MG
Mônica Yvonne Rosemberg – São Paulo/SP

Monir Ali Saygli – Caratinga/MG
Nancy Zeitone – Rio de Janeiro/RJ

Nelci Veiga Mello – Campo Mourão/PR
Neri França Fornari Bocchese – Pato Branco/PR

Neriberto Silva de Freitas- Uberlândia/MG



136

Noé Comemorável de Oliveira Neto – Caratinga/MG
Norma Disney Soares de Freitas – Fortaleza/CE

Nylton Gomes Batista – Cachoeira do Campos/MG
Odair Leitão Alonso – Campinas/SP

Odenir Ferro – Rio Claro/SP
Odenir Follador – Ponta Grossa/PR

Odyla Pinto de Paiva – Rio de Janeiro/RJ
Oldair Ferreira Motta – Belo Horizonte/MG

Ormuz Barbalho Simonetti – Natal/RN
Ozório José Araújo do Couto – Belo Horizonte/MG

Patrícia Ferreira dos Santos – Salvador/BA
Patrícia Rodrigues Pereira – Sorocaba/SP

Paulo André Gazzinelli – Belo Horizonte/MG
Paulo Cesar de Almeida – Andrelândia/MG

Paulo Dias Neme – São Paulo/SP
Paulo Egydio Gomes dos Santos - Caraguatatuba/SP

Paulo Henrique Jurza Abranches – Belo Horizonte/MG
Paulo Maximiliano  Espíndola de Farias - Capanema/PA                                                                                                                                               

  Maria Elza Fernandes Melo Reis – Capanema/PA
Paulo Murilo Carneiro Valença – Recife/PE

Paulo Orlando Rodrigues de Mattos – Governador Valadares/MG
Paulo Roberto de Oliveira Caruso – Niterói/RJ

Priscilla dos Santos Gomes - Massy/França
Rafael Geraldo Ramos dos Santos – Itambacuri/MG

Regina Batista Magalhães Silva – Bebedouro/SP
Renata Rimet Ramos Silva – Salvador/BA

Roberto de Piratininga Ferrari – Carapicuiba/SP
Roberto Franclin Falcao da Costa - São Luis/MA

Roberto Gonçalves Enedino – Nanuque/MG
Roberto Prado Barbosa Junior – São Vicente/SP
Rodrigo Marinho Starling – Belo Horizonte/MG

Rogério Ferreira de Araújo – São Gonçalo/RJ
Rogessi de Araújo Mendes – Recife/PE

Rosália Caldas Sanábio de Oliveira – Belo Horizonte/MG
Rosangela Calza - Florianópolis/SC

Rosilene Alves Pereira Ferraz – Padre Paraíso/MG
Rosimeire Leal da Motta Piredda - Vila Velha/ES

Rossana Monteiro Cruz – Aracajú/SE
Rossidê Rodrigues Machado – São Vicente/SP

Rozelene Furtado de Lima – Teresópolis/RJ
Sandra Avelino da Silva – São Paulo/SP

Sandra Ramalho de Oliveira – Caratinga/MG
Sérgio Giorni – Belo Horizonte/MG

Sérgio Rodrigues Piranguense – Belo Horizonte/MG
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Silvio Biagio Parise – Eust Providence – EUA
Stefany Nayara Santanna Alves – Guarulhos/SP

Tais Martins – Curitiba/PR
Telma Borges da Silva - Belo Horizonte/MG

Teresa Cristina Carvalho Mércuri Azevedo – Campinas/SP
Terezinha Teixeira Santos – Guanambi-BA

Umbelina Linhares Pimenta Frota Bastos – Inhumas/GO
Valdeck Almeida de Jesus – Salvador/BA

Valdivino Pereira Ferreira – Turmalina/MG
Valéria Victorino Valle – Anápolis/GO
Valeriano Cassinda - Luanda/Angola

Valilya Mannathal Hamza – Rio de Janeiro/RJ
Valter Bitencourt Júnior – Salvador/BA

Vanda América de Sousa Cruz – Timóteo/MG
Vânia Rodrigues Calmon – Vila Velha/ES
Vanina Miranda da Cruz – Salvador/BA

Varenka de Fátima Araújo Garrido – Salvado/BA
Victor Ivo Borges- Barretos/SP

Vilma Farias Guerra - Pelotas/RS
Vilson Barbosa Costa – Belo Horizonte/MG
Walber Gonçalves de Souza – Caratinga/MG

Walter Luiz Cid do Nascimento - João Dourado/BA
Walter Teófilo Rocha Garrocho – In memoriam

Weder Ferreira da Silva  - Muriaé-MG
Wenderson Cardoso – Contagem/MG

Wilfrida Apolônia Mollendorff – Brasília/DF
Wilson de Oliveira Jasa – São Paulo/SP

Yara Regina Franco – Araraquara/SP
Zenir Leites Izaguirre – São Jerônimo/RS

Membros colaboradores
Eduardo Amorim Silva 
Egmon Schaper Filho

Última atualização do quadro social: 20/10/2020
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Hino à Minas Gerais
                                                                                  

                                                                                    Letra e música:
Hilda Ottoni Porto Ramos

                                                                                                           (Dona Didinha) 

Das montanhas de Minas nasceu
Este grito de amor: Liberdade!

De um passado de glórias nasceu
Este sonho feliz realidade!

Das gerais és a Minas bendita
Relicário de joias sem par;
Coração de ouro palpita,

Num peito de ferro a cantar.

Estribilho
Salve Minas querida que um dia

O ideal do passado ergueu
“Liberdade inda mesmo tardia”

Na bandeira da História escreveu!

Minerais tuas fontes jorrando
Banham terras de heróis imortais
Sempre unidos, justiça clamando,

Estaremos em Minas Gerais
Quando à frente da luta estiveste

Demandando porvir altaneiro
De coragem exemplo nos deste

Ide avante, ó povo mineiro.
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cultura, ciência, língua, livro, literatura, história, escritor e poesia

- 07 de janeiro: Dia do Leitor: Em homenagem à fundação do jornal cearense “O Povo”, criado 
em 7 de janeiro de 1928, pelo poeta e jornalista Demócrito Rocha.

- 21 de março: Dia Mundial da Poesia - Instituído em 16 de novembro de 1999, em Paris,  
durante a XXX Conferência  Geral da UNESCO.

- 18 de abril: Dia Nacional do Livro Infantil - Lei nº 10.402, de 08 de janeiro de 2002.

- 23 de abril: Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais: Instituído em 1995, em Paris, 
durante a XXVIII Conferência Geral da UNESCO.

- 1º de maio: Dia da Literatura Brasileira: Em homenagem ao escritor José de Alencar, nascido 
em 1 de maio de 1829. 

- 23 de maio: Dia Estadual do livro Infantil - Lei nº 4.767, de 16 de maio de 1968 (MG)

- Primeiro sábado de junho: Dia do escritor teófilo-otonense - Lei 6.788, de 28 de outubro de 2006.

- 17 de julho: Fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri (Teófilo Otoni).

 - 18 de julho: Dia Estadual do Trovador - Lei nº 9.553, de 15 de abril de 1988 (MG)

- 25 de julho - Dia Nacional do Escritor - Instituído em 1960, pela União Brasileira de Escritores.

 - 19 de agosto - Dia Nacional do Historiador - Lei nº 12.130, de 17 de dezembro de 2009.

- 12 de outubro: Dia Nacional da Leitura – Lei nº 11.899, de 08 de janeiro de 2009.

 - 29 de outubro: Dia Nacional do Livro - Lei nº 5.191, de 13 de dezembro de 1966.

- 31 de outubro: Dia Nacional da Poesia - Lei 13.131, de 03 de junho de 2015.

- 05 de novembro: Dia Nacional da Cultura e da Ciência - Lei nº 5.579, de 15 de maio de 1970.

- 05 de novembro: Dia Nacional da Língua Portuguesa - Lei nº 11.310, de 12 de junho de 2006.

- 20 de dezembro: Fundação da Academia de Letras de Teófilo Otoni - Reunião  realizada na 
sede  social do Automóvel Clube de Teófilo Otoni (MG).

Datas comemorativas do livro e da literatura
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