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Nossa Capa: A obra de arte que ilustra a capa desta edi-
ção é da artista Fernanda La Noce. É um desenho feito em 
papel, com lápis de cor, técnica marcante no trabalho de 
La Noce, entrevistada de Benedita 7.
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...outras passadas. O jornalismo, às ve-
zes, se apropria de versos de grandes 
mestres da MPB para criar seus lugares 
comuns nas aberturas de reportagens e  
texto noticiosos. A Benedita quis fugir à 
regra, mas na edição de março foi inevi-
tável pensar nos versos de Tom Jobim em 
Águas de março, e estes, nos levaram até 
Águas de abril e outras passadas, livro 
do jornalista Agnaldo Freitas, ainda iné-
dito. Apenas os cinco primeiros capítulos 
foram liberados para a publicação, e con-
tam um naco da história de Governador 
Valadares e do Brasil, nos anos de 1960. 
Concluído em 1970, Águas de abril... é 
um importante registro de uma história 
que muitos querem esquecer, outros, 
desvendar, e outros, sem querer, estão a 
ignorar. As águas de março do maestro 
Tom Jobim fecham o verão em todos os 
anos. A águas de abril, de Agnaldo Frei-
tas, revelam a história e nos dão certeza 
de que não é o fim do caminho, e o misté-
rio profundo, o queira ou não queira, das 
águas de março, não é o fim da canseira. 
Seguimos passando a limpo o passado.
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Nota: A música desta edição, no entanto, não é Águas de 
Março. O som do fechamento de Benedita é Saudade dos 
aviões do Panair, de Milton Nascimento e Fernando Brant.
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A Praça São Pedro está apinhada de fiéis, todos olhando 
para a chaminé da Capela Sistina, esperando a fumaça 
e a cor da fumaça. Se for preta, alguém vai questionar 
a existência de uma porta de emergência na capela, se 
lá tem alvará ou não. Se for branca, estará sentenciado: 
habemus Papam! Na redação de Benedita, o editor, que 
ainda não foi diagnosticado como portador de TDAH 
(Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) 
age como se o tivesse. Já ligou o computador, acessou 
um site de uma emissora de tevê católica e assiste a 
transmissão ao vivo, de olho na chaminé e na fumaça, 
e no conclave que vai eleger o novo Papa. Assiste a tevê, 
sem áudio, e ouve o som da Rádio Bandeirantes, de São 
Paulo, que transmite o evento católico, com comentá-
rios e palpites de três locutores e um padre, convidado 
de honra. Um dos locutores é conhecido das massas: 
José Luiz Datena. No rádio, Datena age como se esti-
vesse no seu programa de tevê. Fala como uma maritaca 
num pé de goiaba vermelha e madura, e cria suspenses 
inúteis, traques. O editor de Benedita olha a tevê, ouve 
o rádio e fica de olho na porta da redação. Até que o Da-
tena começa a soltar seus traques: “olha lá, tem alguma 
coisa ali... olha, tem algo ali, a câmera fechou ali... vai 
aparecer alguém ali... essa porta vai abrir...” E não é que 
abriu mesmo? 

__Com licença, posso entrar? 
É a professora Fernanda La Noce Vieira, com a 

elegância do mesmo tamanho de seu talento como ar-
tista plástica e designer, que chega à redação para con-
ceder a entrevista da edição de março. Entra, senta e 
fica de olho nas imagens da tevê, de ouvidos ligados 
no rádio, enfim, pensei: agora somos dois TDAH, e o 
nome dela é Fernanda, mas poderia ser “Rita Lee Nah”. 
Brincadeira! Ela só queria saber qual era a cor da fuma-
ça, logo ela, que está acostumada com fumaça, afinal, 

nasceu em Ipatinga, cidade cuja maior indústria vive 
em eterno conclave e de minuto em minuto sentencia; 
habemus aço!

O pai de Fernanda, o engenheiro José Geraldo 
Vieira, anos atrás, era um dos milhares de funcioná-
rios da Usiminas, e viajava como Marco Polo, e sempre 
que voltava destas viagens, era recebido, no aeroporto, 
pela mulher Patrizia La Noce e pelas filhas Daniela e 
Fernanda (todas La Noce). Sempre trazia um presen-
te. Para Daniela, tênis, raquete de tênis, caiaque... para 
Fernanda, livros de arte, uns só com textos e outros far-
tamente ilustrados com trabalhos de grandes mestres 
da pintura. Além de livros, lápis de cor, que nas mãos 
de Fernanda não tinham aquela característica menor, 
coadjuvante, de ser mais um item do material escolar 
ou “coisa de criança”. Era o instrumental que a menina 
usava para fazer arte.

O Datena segue soltando traques, avisando que 
algo vai aparecer ali ou acolá, que a porta ou a jane-
la  vão se abrir, que o novo Papa pode ser Dom Odilo 
Scherer, um brasileiro. O telefone fixo toca, os celulares 
tocam, e Fernanda continua a lembrar de sua infância, 
e conta que os pais a incentivaram a desenhar, colorir, 
pintar, ler sobre os mestres da pintura, e assim seguiu 
a sua vida. 

No Colégio São Francisco Xavier, em Ipatinga, ela 
era destaque da turma, desenhado e colorindo o tempo 
todo, criando cartazes e peças de divulgação para os 
eventos da escola, numa obstinação tamanha que, cer-
to dia, foi posta para fora da sala de aula: 

__Já pra diretoria! - disse o professor de mate-
mática, com a lousa cheia de números. Na diretoria ela 
teve de explicar o porquê de se dedicar tanto ao dese-
nho e desdenhar a matéria ensinada pelo professor, e 
de competir com ele, afinal, todas as atenções dos cole-

FERNANDA LA NOCE
E N T R E V I S TA

Ela nasceu artista. Desde criança preferia livros de arte e lápis de cor ao invés de brinquedos. Lápis 
e papel sobre a mesa, várias ideias na cabeça, e a arte de Fernanda La Noce surgia no branco do 
papel, com muitas cores. Ainda adolescente, aproveitou uma oportunidade e se tornou profes-
sora de “Educação Artística”. Graduou-se em Design Gráfico, tornou-se professora universitária, 
ampliou seus conhecimentos, e hoje tem o seu trabalho reconhecido e respeitado.

TIM FILHO
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gas eram desviadas da lousa para os desenhos que Fer-
nanda fazia durante a aula. Na diretoria, o diretor viu 
os desenhos e os aprovou. Não teve dúvidas: estimulou 
a pequena artista a trilhar os caminhos da arte.

Mas a suposta indisciplina não afetou negati-
vamente a relação de Fernanda com o professor e os 
gestores da escola. Prova disso foi que, aos 14 anos de 
idade, ela se tornou professora de arte desta mesma es-
cola, o Colégio São Francisco Xavier, o mais tradicional 
de Ipatinga. 

__Uma professora, a Eliane Santos, pediu para 
eu substituí-la, enquanto estava de licença. Ela era 
também diretora do Grupo Teatral Quebra-Cabeça, do 
qual fiz parte durante seis anos, inclusive viajando, re-
presentando Ipatinga em cidades como Poços de Cal-
das e Angra dos Reis. 

Mas como assim? Sem experiência docente, como 
se tornou professora? Nada disso, a garota já tinha ex-
periência anterior na docência. Seu pai, sabendo das 
habilidades da filha, além dos presentes, havia mon-
tado, anos atrás, uma mini escola nos fundos de sua 
casa, onde Fernanda ensinava algumas crianças a arte 
de desenhar. Pimba!

A artista vai para a academia

O interesse pela formação superior voltada às ar-
tes surgiu quando a FUMA (Fundação Mineira de Artes 
Aleijadinho, encampada anos mais tarde pela Univer-

sidade Estadual de Minas Gerais, UEMG) se fez pre-
sente em uma feira de profissões na ESFX. No estande 
da FUMA, falando sobre o curso de Design Gráfico, 
estavam duas jovens alunas: Zaira Beatriz Bernardes 
e Christiane Pitanga. Fernanda gostou de conhecer o 
curso e, à época, passou batido o nome das estudantes 
da FUMA que motivaram a sua escolha, mas a indução 
para ela cursar Design Gráfico na FUMA foi “batata”. 
E lá se foi a artista Fernanda La Noce para Belo Hori-
zonte, trilhar os caminhos das artes, seguindo os con-
selhos do diretor da ESFX. 

Depois de graduada em Design Gráfico, e com a 
experiência docente desde a mais tenra idade, fundou 
com a amiga e artista plástica Rosane Dias, o Ateliê Arte 
Sim, em Ipatinga. Passado algum tempo, enviou seu 
currículo para o curso de Design Gráfico da Univale, em 
Governador Valadares. Foi chamada para ser professo-
ra na Univale e quando chegou à coordenação do curso, 
certificou-se que as duas jovens da FUMA, aquelas que 
“fizeram sua cabeça” na Feira de Profissões, a espera-
vam na Univale: Zaira e Christiane eram professoras do 
curso e, a partir daquele dia, suas colegas. 

Paredes vazias, pensamentos vazios

Lápis de cor na vida de Fernanda é coisa que se faz 
presente de diversas formas. Nas paredes de sua casa 
tem desenhos das águas bravias de um mar revolto. 
Quem fez? Ela? Claro que não. Foi o pequeno Davi, seu 

Fernanda La Noce 
desenhando alguma 
coisa, no Laboratório 
de Design da Univale. 
Desenhar alguma 
coisa (gatos, flores, 
igrejinhas...) é um 
ofício levado a sério 
desde criança, em 
casa ou na escola, 
e que certo dia a 
levou para a diretoria 
(Já pra diretoria!). 
Da diretoria para a 
universidade foi um 
pulo. Sorte nossa! 
Foto: Samuel Ribeiro
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filho de 6 anos de idade, que passou as mãos em alguns 
lápis de cor e rabiscou tudo. 

__Perguntei a ele: o que isso? E ele respondeu: 
__É o mar... (risos)
Lápis de cor é o instrumental da família. O psicó-

logo Emanoel Quaresma, marido de Fernanda, embora 
não os use, aprova e incentiva a mulher e o filho. Na 
casa dos “La Noce” vale o ditado: “paredes vazias tra-
zem pensamentos vazios...” É verdade que, de vez em 
quando um pintor de paredes tem de ir lá fazer alguns 
reparos (aquela famosa pintura de limpeza), como no 
dia desta entrevista. Fernanda foi à redação de Benedi-
ta conceder a entrevista, porque o pintor estava na sua 
cobrindo o mar do Davi com Suvinil. Mas poupou uma 
parede para outros desenhos do pequeno artista.

Além de Davi, outros pequenos também moram na 
casa dos “La Noce”: Pretinha, Camomila e Shoyu. Não 
são humanos, mas têm sete vidas. São gatos. Gatos são 
a paixão de Fernanda, e os bichanos, além de desfilar a 
elegância felina pela casa, são retratados em quadrados 
e micro desenhos feitos em caixinhas de fósforo. 

__Mas eu não desenho apenas gatos. As pessoas 
pensam que só desenho gatos, mas eu desenho igre-
jinhas, casas... - diz Fernanda, rindo do equívoco dos 
outros (e de olho na fumaça).

Mas desenhar gatos é um feito deveras importan-
te. Paul Klee, artista plástico que influencia o trabalho 
de Fernanda, também desenha gatos. E o espanhol 
Juan Miró, se não tiver desenhado um bichano, é dono 
de um traço forte que também influencia o trabalho de 
Fernanda, que tem conquistado vários clientes com o 
seu artesanato e a sua arte. Quadros, caixinhas de fós-
foro, logomarcas, enfim, o trabalho é variado e a clien-
tela também.

Mesmo morando em Governador Valadares há 10 
anos, ela mantém muitos clientes em Ipatinga. 

__Lá eu sou mais conhecida do que aqui em Vala-
dares, mas confesso que sou meio valadarense e tam-
bém conquistei espaço aqui”, disse. O que faz de Fer-
nanda uma valadarense é o filho Davi. 

__Eu amo essa cidade (Valadares) e resolvi ter 
meu filho aqui. Algumas pessoas ficaram surpresas com 
a minha decisão, e perguntaram porque eu não quis ter 
o Davi no Márcio Cunha (um dos melhores hospitais 
do leste de Minas, localizado em Ipatinga), mas eu fiz 

Eu amo essa cidade (Valadares) e resol-
vi ter meu filho aqui. Algumas pessoas 
ficaram surpresas com a minha decisão, 
e perguntaram porque eu não quis ter o 
Davi no Márcio Cunha (um dos melhores 
hospitais do leste de Minas, localizado 
em Ipatinga), mas eu fiz questão de ter 
um filho valadarense.

“

questão de ter um filho valadarense, conta. 
Numa declaração de amor rasgada, Fernanda diz 

que Valadares é uma cidade com esquinas, onde é pos-
sível encontrar amigos queridos a todo instante.  

__As pessoas daqui são muito amáveis, prestativas, 
amigas. No supermercado, por exemplo, ao fazer com-
pras, tem sempre alguém pronto pra te ajudar, sugerir 
um produto que esteja mais barato, conversar... diz.

Conversar, prosear, fotografar a alma das pesso-
as. Tudo isso faz de Fernanda uma artista que evolui 
a cada dia. Para criar uma marca, o “briefing” inclui as 
informações essenciais e algumas pitadas do sentimen-
to captado com o olhar de artista. 

__Fiz uma marca, dia desses, para uma cliente, 
que ao ver o desenho, chorou e disse: nossa, você des-
vendou a minha alma”.

__E aí, apareceu a fumaça? - Quis saber Fernan-
da. Eu respondi: 

__Ainda não. 
É hora de encerrar a entrevista. Nos despedimos, 

Fernanda sai pelo corredor em direção ao elevador. O 
elevador desce com ela e outros viajantes, e o Datena 
começa a gritar, anunciando a fumaça branca. Resta 
saber quem é o novo Papa. Será Dom Odilo Scherer? 
Teremos um Papa brasileiro, já que Deus é daqui? O 
cardeal que faz o papel de “anjo da anunciação vatica-
nista” aparece na sacada e diz: 

__Habemus Papam! - Que novidade! A fumaça 
branca já tinha informado isso, mesmo assim, a mul-
tidão delira.  

Em seguida, o cardeal diz que o novo Papa é o ar-
cebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, e que 
vai se chamar Francisco. Sinto no Datena uma certa 
decepção. Ele repete pausadamente: “Que coisa im-
pressionante, que coisa impressionante...” 

Decepcionado, desligo tudo, abaixo a cabeça e falo 
comigo mesmo: Maradona é melhor que Pelé, Messi é 
o melhor jogador do mundo, o Papa é argentino... e a 
nossa Presidenta ainda pensa que Deus é brasileiro.  

Piorei. Lembrei da minha vizinha, que disse dia 
desses: 

__A Dilma, pra ela, Lula é Deus! 
Ave, Maria!

NOTA: Esta entrevista foi concedia no dia 13/03/2013, dia 
da eleição do Papa que sucedeu o Papa Bento XVI. Ao final 
da entrevista, Fernanda La Noce brincou: “...é, essa entrevista 
vai ficar marcada pelo dia da eleição do novo Papa”. Por isso, 
a eleição do Arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Ber-
goglio, como o Papa Francisco, é tão citada na entrevista. 
A minha vizinha também aparece no texto, lá no final, no 
último parágrafo. Com suas “tiradas” ácidas e com um mau 
humor de causar inveja ao ex-presidente da CBF, Ricardo 
Teixeira, ela foi citada porque Fernanda La Noce, disse, dia 
desses: “sua vizinha é top”. É top, concordo, mas ela só en-
trou no final da entrevista porque se entrasse antes ninguém 
ia conseguir falar nada (nem o Datena) e a entrevista seria 
um fracasso. Tim Filho, jornalista e chargista.
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Lembrar é fácil para quem 
tem memória. Esquecer 
é difícil para quem 
tem coração. 

Fisicamente, habitamos 
um espaço, mas, 
sentimentalmente, 
somos habitados por 
uma memória. 

A memória guardará 
o que valer a pena. A 
memória sabe de mim 
mais que eu; e ela não 
perde o que merece 
ser salvo. 

Esquecer é uma 
necessidade. A vida é 
uma lousa, em que o 
destino, para escrever 
um novo caso, precisa 
de apagar o caso 
escrito. 

Eu não falo de vingança 
nem de perdão, o 
esquecimento é a única 
vingança e o único perdão. 

O esquecimento, frequentemente, 
é uma graça. Muito mais difícil 
que lembrar é esquecer! Fala-se 
de “boa memória”. Não se fala 
de “bom esquecimento”, como se 
esquecimento fosse apenas memória 
fraca. Não é não. Esquecimento é 
perdão, o alisamento do passado, 
igual ao que as ondas do mar fazem 
com a areia da praia durante a noite. 

Lembre-se de 
esquecer... 

Memória 
Amar o perdido
deixa confundido este coração.
Nada pode o olvido
contra o sem sentido
apelo do Não.
As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis
à palma da mão.
Mas as coisas findas,
muito mais que lindas,
essas ficarão. 

 

William Shakespeare

José Saramago

Eduardo Galeano

Machado de Assis

Carlos Drummond de Andrade

Immanuel Kant

Ruben Alves

Jorge Luís Borges
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Desconstruindo generais:
memória, esquecimento, 
intenções e histórias

A C A D E M I A

MARIA TEREZINHA BRETAS VILARINO
PATRÍCIA FALCO GENOVEZ

É sempre muito difícil começar um texto... como inventar 
um começo? Tratar sobre o assunto da memória e do esque-
cimento nunca será uma tarefa fácil. São temas que evocam, 
em qualquer circunstância, um turbilhão de emoções. Nes-
te caso, pode ser mais correto dedicar ao tema o profundo 
respeito que merece. Quem melhor pode falar de memória 
e de esquecimento senão os poetas, escritores e filósofos? 
Talvez eles possam dar pistas interessantes para os historia-
dores... Iniciemos, portanto, nossa investigação, colhendo 
depoimentos... seguindo pistas.... ouvindo poetas, escritores 
e filósofos...

  
“Lembrar é fácil para quem tem memória. Esquecer é difícil 
para quem tem coração.” (William Shakespeare)

“Fisicamente, habitamos um espaço, mas, sentimentalmen-
te, somos habitados por uma memória.” (José Saramago)

“A memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de 
mim mais que eu; e ela não perde o que merece ser salvo.” 
(Eduardo Galeano)

“Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que 
o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o 
caso escrito.” (Machado de Assis)

“Eu não falo de vingança nem de perdão, o esquecimento é a 
única vingança e o único perdão.” (Jorge Luís Borges)

“O esquecimento, frequentemente, é uma graça. Muito mais 
difícil que lembrar é esquecer! Fala-se de “boa memória”. 
Não se fala de “bom esquecimento”, como se esquecimento 
fosse apenas memória fraca. Não é não. Esquecimento é per-
dão, o alisamento do passado, igual ao que as ondas do mar 
fazem com a areia da praia durante a noite. (Ruben Alves)

“Lembre-se de esquecer...” (Immanuel Kant)

“Memória 
Amar o perdido
deixa confundido
este coração.
Nada pode o olvido
contra o sem sentido
apelo do Não.
As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis
à palma da mão.
Mas as coisas findas,
muito mais que lindas,
essas ficarão.” (Carlos Drummond de Andrade)
 
Como se pode perceber, a reflexão sobre Memória e Es-

quecimento e tudo que os cerca tem um vínculo com a Cul-
tura. A partir das primeiras décadas do século XX, no Brasil, 
esse vínculo passou a estender-se para a idéia de Patrimônio 
e, mais recentemente, para a noção de Educação Patrimo-
nial. Evidentemente, estamos pisando um terreno movediço 
que nos lança um desafio dramático para além de concei-
tos estreitos e de leis patrimoniais excludentes se quisermos 
ser honestos para com o objeto em questão; remete-nos às 
perspectivas, aos sentidos, aos significados e às intenções 
que nossos poetas, escritores e filósofos tão bem marcaram 
nas pistas cedidas no nosso difícil começo. De algum modo, 
memória, esquecimento, cultura, patrimônio e educação 
respondem a questões cruciais do ser humano: onde o ser 
humano está (perspectiva), por onde se movimenta em seu 
espaço (sentido), que peso tem para ele as suas experiências 
(significado) e qual a densidade da sua presença em suas de-
cisões (intenção).  

Essas quatro expressões, na verdade, não são fortuitas, 
elas buscam expressar a riqueza da experiência do ser hu-
mano onde subjaz uma antropologia que estabelece a ponte 
entre esses referenciais e o cotidiano das pessoas. E o que 
isto tem a ver com o tema em pauta? Ou seja, por que se-



10      Benedita - Março de 2013  

ria importante pensar no Patrimônio Cultural e na Heran-
ça Cultural de um ponto de vista humanizado? Aliás, existe 
outro modo de lidar com esta criação do ser humano que 
seja diversa disto e que ao mesmo tempo, o respeite? Não é 
através do olhar humano que um bem material ou imaterial 
tombado [ou não] pode ganhar relevo e significado?

Para compreender essa dimensão inerente ao fazer hu-
mano propomos um exercício: vamos imaginar que um visi-
tante qualquer esteja chegando à cidade de Governador Vala-
dares. Vejam que antes de tudo, até o modo como ele chega 
à cidade pode influir grandemente no modo como vamos nos 
relacionar e falar com ele: certamente, uma pessoa que chega 
a pé e alguém que chega pelo Aeroporto terão, sem que nos 
demos conta disto, um tratamento diverso; alguém que che-
ga à Rodoviária ou à Estação Ferroviária ou outra pessoa que 
chega num dos trevos descendo de um caminhão ou de um 
pau-de-arara e que parou aqui simplesmente por acaso, terá 
ele mesmo para com esta cidade uma atitude diversa. Ainda 
que esta ancoragem seja importante, deixemos isto de lado 
por enquanto. Fiquemos apenas com a intuição de que a porta 
usada para se chegar a algum lugar de uma maneira ou de ou-
tra estabelece o modo como alguém vai ser tratado e recebido. 
Ítalo Calvino adverte: “Há duas maneiras de se alcançar  Des-
pina: de navio ou de camelo. A cidade se apresenta de  forma 
diferente para quem chega por terra ou por mar”.

Isto posto, convidamos o leitor para uma caminhada 
mental. Imaginemos que este visitante peça para alguém 
lhe apresentar a cidade. Imaginemos que esse alguém seja 
você! 

• O que você mostraria para ele? 
• Que percurso você faria com ele? 
• Quais ruas, edificações você mostraria? 
Imaginemos que você seja um professor, um aluno do 

Ensino Médio.... 
• Qual percurso seria traçado por um professor? 
• Seria o mesmo traçado por seu aluno? 
• O mesmo traçado por um gari? Por um jardineiro? 

Por um empresário? Por um jornalista? Por um médico? Por 
um comerciante? Por um arquiteto? Por um vereador? Pela 
prefeita?

Mas isto ainda não é tudo. Uma coisa é elaborar uma 
espécie de geografia pessoal do lugar, que de per si já é uma 
fala intencionada. Mas outra coisa é o discurso que fazemos 
sobre este lugar. O discurso humano é carregado das dimen-
sões de que falávamos acima: falamos com perspectivas, 
com sentidos, com significados e com intenções. 

Mas voltemos à nossa missão de ciceronear! Se teori-
camente podemos ter percursos tão distintos, teórica e an-
tropologicamente temos muitas Governador Valadares com 
perspectivas, sentidos, significados e intenções diferentes. 
Portanto, se estivermos falando de várias cidades, aliás, de 
muitíssimas cidades, estamos levando em consideração as 
suas heranças culturais que também devem e podem refle-
tir essa multiplicidade. Para o ser humano enquanto tal e 
sua experiência, a cidade que está aí diante de seus olhos 
é percorrida de mil fios de Ariadne mais ou menos miste-
riosos, mais ou menos claros, mais ou menos respeitados, 
mais ou menos pessoais... Mas todos eles levando a alguma 
saída. E por incrível que pareça, esta saída vai depender da 
pergunta que o caminhante se faz. Um exemplo prosaico: na 
hora que faço a pergunta por um endereço, naquela mesma 
hora a cidade se mapeia para mim. Quero ir ao Shopping ou 
quero ir à casa do José da Silva? Este é um mapa físico, mas 
o que a cultura remete são outros mapas que respondem às 
dimensões de que falávamos acima: mapas das marcas da 

humanidade no espaço.
Diante disto, podemos levantar a questão de qual a he-

rança cultural sobrevive na memória dos protagonistas des-
sas muitas Governador Valadares; aliás, quem são os pro-
tagonistas de nossos caminhos? Apresentamos alguns, mas 
são todos? Eles são ouvidos?

- Isto posto, deveríamos falar de uma única memória? 
De quem?

- Será que estamos dando relevo à memória de cada um 
desses protagonistas?

- Quem está sendo ‘amnesiado’?
- E, mais... o que está sendo relegado ao esquecimento?
- Quais percursos você deixaria de fora?
- O que você faria questão de esconder?
Do ponto de vista antropológico, um monumento a um 

General pode ser um modo de se dizer tanto que ele ven-
ceu a guerra quanto dizer que os soldados não contam! Os 
generais têm nomes, os soldados são ‘desconhecidos’ ou 
anônimos. Mas que fariam ou seriam dos generais sem os 
soldados? 

A memória e o esquecimento pensados a partir do nos-
so exercício nos remetem aos sentidos, significados, inten-
ções e perspectivas ditos anteriormente. 

Pode ocorrer que nós ou cada um dos protagonistas 
dessa cidade revele e esconda partes do próprio modo de 
ver a cidade; revele ou esconda parte da cidade. A cidade 
mostrada por um desses protagonistas naturalmente pode 
desconsiderar outras perspectivas – ou, considera menos 
relevante outros percursos - , entretanto, parece-nos que é 
uma função central de quem promove a manutenção do Pa-
trimônio Cultural dar voz a todos.

Essas distintas perspectivas que ora revelam, ora es-
condem e até negam facetas da cidade, na verdade, podem 
ser importantes pistas para nos informar quem são os pro-
tagonistas da nossa História. Devemos pensar em todos? Se 
são todos, logo podemos ser levados a pensar que todos têm 
direito à sua história e à manutenção de seu legado cultural. 
Ou como dirá aquela criança inquisitiva diante da estátua do 
General: Mas afinal, onde estão os soldados? Onde estão as 
mães e os filhos que ficaram em casa chorando e angustiados 
pelas vidas dos filhos e pais? As esposas que perderam seus 
amados? Um monumento pode ser uma grande negação! 

Mas o que dizemos dos monumentos, não podemos 
dizer também das coisas simples do dia a dia? Das coisas 
de nossas cozinhas? De nossas máquinas de costura? Dos 
móveis de nossas casas? Não estamos assistindo um mas-
sacre de tudo o que é das pessoas e de suas vidas e cultu-
ras, em nome de uma desmemória? No momento em que o 
ser humano perde a perspectiva, o sentido, o significado e 
a intenção de suas coisas, enquanto suas, e tem que engolir 
perspectivas, sentidos, significados e intenções que não são 
suas, ele se perde, ele se desumaniza; ele passa a ser sim-
plesmente um consumidor, qual um automóvel no posto de 
combustível.

Mas, seria possível preservar a memória e a herança 
cultural de todos? Será que esse exercício possui alguma 
viabilidade concreta? São perguntas cujas respostas são difí-
ceis... Diríamos até que são perguntas desafiadoras dado que 
um empreendimento dessa natureza põe em xeque a visão de 
mundo segmentada e excludente tão comum aos dias atuais. 
Mas creiam, as pessoas estão sedentas de suas histórias, de 
mostrar a sua passagem pelo mundo; todos nós aqui temos 
nosso mundo e nos sentimos agredidos e mesmo perdidos, 
quando ele de algum modo é destruído. Vejamos algo que 
até sem esta intenção tem ocorrido com nossos estudantes.  
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Em fins de 2008, deparamo-nos com os resultados de 
um exercício simples proposto a uma turma do 7º período 
de História. Eles deveriam percorrer o bairro onde mora-
vam, coletar depoimentos e documentos de toda sorte com 
o objetivo de aprenderem a exercer seu ofício enquanto fu-
turos historiadores. Não imaginamos no momento da nossa 
proposição que nos depararíamos com surpresas tão agradá-
veis. Ao conhecer o próprio bairro, eles passaram a valorizá-
lo e cada uma das ruas ganhou sentido e passaram a ter um 
significado especial. O exercício não foi apenas restrito aos 
alunos, ele se tornou multiplicador uma vez que os entre-
vistados também começaram a perceber o espaço do bairro 
e, em alguns casos, chegaram a recuperar um protagonismo 
adormecido e já esmaecido por esquecimentos não raro in-
duzidos. Muitas das pessoas entrevistadas não sabiam que a 
memória que carregavam era a principal matéria prima da 
história e, de um momento para outro, nos vimos frente a 
uma enxurrada de fotos, documentos e relatos que exigiam 
tratamento adequado e preservação, o que foi e tem sido fei-
to através do Programa de Memória do Vale do Rio Doce – 
OBIT/Univale. 

O que acabamos de relatar foi um exercício despreten-
sioso, de final de curso... Mas serve para ilustrar o quanto os 
muitos protagonistas dessa cidade clamam por sua história e 
pela sua memória. Talvez seja essa uma possibilidade de su-
peração do estado de letargia no qual os vários protagonistas 
se encontram; talvez somente através de uma educação pa-
trimonial tenhamos a condição de fomentar o envolvimento 
e, mais do isso até, estabelecer a responsabilidade de todos 
na seleção do que valorizamos e do que, em função de deter-
minadas intenções, estaremos relegando ao esquecimento.

Não temos a fórmula que nos daria o ponto certo des-
ta valorização e, nem mesmo do que será esquecido e, até 
mesmo apagado da história, mas vislumbramos o desafio 
que deve ser encarado com ousadia e criatividade, caso con-
trário, teremos que conviver, muito provavelmente, com as 
consequências desastrosas de uma geração sem memória e 
sem identidade. É neste ponto que reafirmamos o papel do 
historiador. Cabe a ele entender as pistas oriundas de fon-
tes e pessoas do passado. Essas pistas sempre chegam aos 
pedaços. Não tratamos somente de estátuas de generais.... 
Acompanhamos histórias corriqueiras, de pessoas desim-
portantes, sem fama que tal como os poemas e frases que ini-
ciaram este texto, revelam amor, gritos, intrigas, desespero 
e sonhos perpetuados em trajetórias que buscaram protago-
nizar. A memória e o esquecimento são sempre permeados 
de intenções perigosas, sejam elas políticas, institucionais 
ou sentimentais. Sobreviveremos a esses perigos na medida 
em que formos ousados o suficiente para estranharmos as 
estátuas de generais e descobrirmos o próprio bairro e a rua 
onde nascemos... quando abandonarmos o conhecimento 
consagrado de uma história dada e nos abrirmos à possibili-
dade de novos protagonistas sem fama... neste momento, es-
taremos nos educando para salvaguardar o patrimônio mais 
importante: nossa própria identidade... o que realmente 
conseguimos ser, mesmo que repletos de descontinuidades, 
ambiguidades e desencontros.
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...104 anos, 10 meses e 15 dias de vida... vida plena... 
repleta de filhos, netos, bisnetos, tataranetos, amigos, 
irmãos, religiosidade, serenidade, desejo de viver, cui-
dado, generosidade, ternura, sabedoria...

Marquei com antecedência a entrevista que forne-
ceria dados para compreendermos o que realmente foi 
importante para que Antônio Alves Pereira, o “Antoni-
no de Camilo”, vivesse com tanta intensidade.

Dia 16 de março de 2013, um mês após a sua parti-
da, ligo e aviso que estou a caminho. Sua filha Emília, a 
entrevistada, responde que está aguardando. Dia enso-
larado, cheio de vida, da mesma essência que permeou 
todos os anos bem vividos do filho primogênito de Ca-
milo e Mariana. Ele chegou ao mundo no mesmo ano 
do nascimento do grande escritor Guimarães Rosa. 
Ano também do falecimento de outro gigante na arte 
de escrever: Machado de Assis. Seria ele o bravo poeta 
de São José de Fortuna?

Teria ele vindo para representar a esperança de 
vida, numa época em que a varíola deixava milhares 
de mortos como consequência da falta de comunicação 
entre autoridades e população do Rio de Janeiro? Lá a 
cidade fervia com a revolta da população e, aqui em São 
José da Fortuna, a casa dos Camilo também fervia, mas 
em festança pela chegada do garoto Antonino. Antoni-
no de Camilo, porque lá em Itambacuri e redondezas , 
pega-se o nome da pessoa e acrescenta nome do pai. Se 
for neto, terá o nome do pai, do avô, tudo explicadinho 
para que não haja confusão. Inclusive, existe um ca-
tálogo telefônico na cidade, com os nomes e apelidos, 
tudo do jeito como as pessoas se conhecem.

Chego na Rua São José e, do topo do morro,  avisto 
o muro amarelo com o portãozinho branco que dá en-
trada para o alpendre da casa. Três bancos de madei-
ra em boa condição, piso em ladrilho verde e branco... 
Grito que estou entrando e Emilia responde: Entra! Do 
lado direito um jardim com flores amarelas e verme-
lhas... tudo parece me saudar. Um aroma indescritível 
toma conta do lugar...parece cheiro de pipoca doce...
era cheiro de alma doce.

Ao atravessar o segundo portão, minha gargan-
ta engasga e meus olhos se enchem de lágrimas pela 
ausência do personagem principal dessa história... A 
intenção era entrevistá-lo, eu havia até agendado uma 
boa prosa com ele, que se foi antes. Guerreiros se vão, 
mas se eternizam de um jeito tão especial, que mesmo 
na sua ausência, sua presença é constante e palpável.

Emília me recebe de braços abertos, sorriso largo 
e olhar cheio de ternura, como que agradecendo por 
minha visita. Recebo um abraço apertado. Devolvo o 
abraço e o sorriso, assim como a ternura, e me assento 
para começarmos o proseio. Um outro filho de Antoni-
no, o Ica, estava deitado e se levanta para me abraçar. 
O material sobre Antonino, fotos, livros, documentos, 
está separado em cima da mesa, caprichosamente for-
rada com toalha florida. 

Olho para o lado, como que esperando que ele sur-
gisse a qualquer momento, sorrindo e contando casos, 
com algum fruto do quintal que ele mesmo cuidava, 
nas mãos... mas ele não chega. O que chegam, são fo-
tos, livros, relatos... Ica se aproxima da mesa e mexe no 
que vê, passa a mão acariciando algumas fotos, sorri 
inocentemente e sai para tomar um sol. Parece dizer a 
si mesmo: pai, você não está aqui, vou te procurar em 
outro lugar... estou com saudades.

O começo

Nascido no dia 30 de abril de 1908, Antônio Al-
ves Pereira, filho primogênito de Camilo Alves Pereira 
e Mariana Pereira Machado, teve cinco irmãos, quase 
todos já falecidos: Tolentino, Ângelo, Rita, Jovêncio. 
Apenas  Serafim ainda vive.

Antonino de Camilo, assim chamado por todos, 
trabalhou muito desde jovem. Filho de família de pos-
ses, não ia à escola, tinha aula particular. Seu professor 
Júlio Sanches (conhecido como Julinho de Julião) lhe 
deu de presente o livro “Quinto livro de leitura”, quan-
do ele tinha apenas 14 anos. O livro está sobre a mesa. 
Pego e folheio, e vejo que é um livro didático, editado 

ANTONINO DE CAMILO

TERESA NAJAR ARAÚJO

P E R F I L

Antônio Alves Pereira, o Antonino de Camilo, e João Guimarães Rosa, nasceram no mesmo ano: 
1908. Eles chegaram e Machado de Assis partiu. Guimarães Rosa e Machado de Assis deixaram 
suas marcas na literatura. Antonino, personagem importante da história de Itambacuri, MG, não 
escrevia livros, mas escrevia nos livros, os seus “tweets analógicos”, registros de uma vida cen-
tenária e íntegra, um belo exemplo para as gerações futuras.

Re
pr

od
uç

ão
 d

o 
Ce

rt
ifi

ca
do

 d
e 

Re
se

rv
is

ta
 d

e 
An

to
ni

no
 d

e 
Ca

m
ilo

, d
oc

um
en

to
 c

en
te

ná
rio

. A
ce

rv
o 

da
 fa

m
íli

a



14      Benedita - Março de 2013  

em 1912, e que chegou às mãos de Antonino em 1922, 
com todas as matérias básicas para a boa educação da 
época. Casou-se com quase 20 anos de idade, no dia 
20 de Fevereiro de 1928, com Cândida Alves da Costa, 
no Santuário de Nossa Senhora dos Anjos, com uma 
festança para os convidados, na Rua Dr. João Antônio. 
Quem tem boas lembranças dessa festança é Dona Ma-
ria do Rosário Lages, amiga da família. Nessa época ele 
já se mudara para Itambacuri.

Jeito de ser

Manso, vaidoso demais, adorava andar perfuma-
do. Nunca foi visto de barba por fazer. Cabelo sempre 
bem cortado e penteado. Os presentes que mais gos-
tava de ganhar era sabonete Phebo, colônias e camisa 
azul de manga comprida. Era a cor que mais gostava 
e, falava muito em “azul ferrete”. Não tinha pressa de 
viver. Acordava e fazia café no fogão a lenha. Limpava 
todo o quintal. 

Nunca gostou de bola. Achava futebol muito estú-
pido. Cresceu fazendo outras coisas e, após ser pai, os 
filhos jogavam futebol escondido no campinho. Ado-
rava ouvir músicas no rádio, e sintonizava na Rádio 
Aparecida (emissora católica de Aparecida do Norte, 
SP) todos os dias bem cedo, depois, às três da tarde, na 
hora da “Consagração à Nossa Senhora Aparecida”, e à 
noite, antes de dormir. Tinha a mania de só comer em 
prato molhado, porque falava que a empregada enxu-

gava o prato com o pano que fica pendurado no ombro 
e ele tinha nojo. Acordava com o sol e deitava com ele 
também. 

Homem trabalhador, foi comerciante a vida intei-
ra. Teve açougue, venda, padaria, loja de produtos di-
versos. Comprava e vendia café. O primeiro caminhão 
de Itambacuri foi o dele. Sua esposa, Candinha, ficava 
irritada, pois, o considerava péssimo comerciante. Re-
clamava que ele comprava por $ 40, vendia por $20 e 
ainda dizia que teve lucro. 

Organizadíssimo, independente, não gostava de 
pedir nada a ninguém. Nunca reclamou de doença nem 
qualquer outra coisa. Trabalhava muito no quintal. Lá 
plantava, colhia e torrava o café. Adorava ver o seu ter-
reno lotado de frutas. Criou galinha, pato, coelho. Teve 
viveiro de passarinhos diversos. Chiqueiro também fa-
zia parte do hall de atividades do Antonino. 

Quando ele ia pro terreiro, Candinha, reclamava. 
Dizia que ele estava muito mal arrumado, com roupa 
bem velha. Ele respondia: você quer que eu trabalhe 
com enxada, de terno, Candinha? Além dos frutos que 
plantava e colhia, ele fabricava vinho, canelinha e ju-
rubeba. Adorava mexer com lavra em Santa Rosa, na 
esperança de ser premiado com pedras preciosas, mas 
essas nunca apareceram. Não era mesmo pra ele ser 
rico. Nem combinava com o seu jeito de viver e ser.

Adorava doce. Fazia tachos e mais tachos de diver-
sos tipos de guloseima. Era perito no doce de banana, 
o que deixou saudade no paladar dos netos. Gostava de 

Ao lado, Antonino, com roupas simples, cuidando do pomar. 
Acima, ele e seu filho Ica, em Bom Jesus da Lapa, BA (1955). 

Álbum de família
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comer pedaços de gordura no feijão, carne de dois pe-
los. Odiava carne moída, não comia de jeito nenhum. 
Sua paixão era carne de sol com quiabo. Gostava tanto 
de doce que, para curar a bronquite, cortava umbigo 
de banana e colocava num pote de barro com melado, 
e tomava saboreando. Se não curasse a doença, pelo 
menos curava o desejo do açúcar.

Do que não abria mão

Todo domingo, às seis da manhã, ele ia para a mis-
sa da Capelinha de São José. Homem religioso, vivia 
como um verdadeiro cristão. Bondoso, paciente, ho-
nesto, humilde, assim era Antonino de Camilo. Adora-
va prosear com os amigos. Aos sábados era sagrada sua 
ida ao mercado municipal fazer a feira. Banhava, en-
cheirosava e se embelezava para sair. Camisa de manga 
comprida, azul, dobrada até o meio do braço. Calça de 
linho bem passada. Sapato brilhando. Chapéu. Pegava 
o cesto de cipó e ia caminhando, todo faceiro, fazer as 
compras. Dosanjos de Maria Rosa, amiga da família, 
dizia que ele era o homem mais elegante de Itambacu-
ri, pois ia todo arrumado até para o mercado.

Outra coisa que amava era tirar fotos. A mesa 
enorme de mogno, rodeada de cadeiras e banco, fica-
va sempre lotada, principalmente aos domingos após a 
missa, horário em que os filhos, netos, noras, iam pedir 
a bênção e aprender mais um pouquinho do viver com 
o Vô Antonino. Ali tomavam café, proseavam, pediam 
conselhos, ouviam as histórias cheias de aventura que 
ele contava, numa calmaria que dava vontade de ficar 
horas ao lado dele. Os olhos não desgrudavam daquele 
grande mestre do viver.

 Tiravam fotos, muitas fotos. Todos se orgulhavam 
dele. Tomavam café feito por ele, suco de fruta do pró-
prio quintal, plantada e colhida também por Antonino. 
Os netos comiam bolo, biscoitos, pão e iam pro terreiro 
brincar. Não abria mão de ser presente na vida desses 
netos que tanto amava. Aos sábados, quando chega-
vam pra brincar, ia com eles para debaixo dos coquei-
ros para pegar folhas secas e fazer cabanas debaixo das 
árvores. Boas e raras lembranças deixou para todos.

Belo exemplo

Exemplo de equilíbrio e integridade, assim era 
Antonino. Todos que tinham a oportunidade de estar 
por perto, sempre saíam mais sábios de volta para suas 
casas. Quando uma neta sua perguntou: 

__Vovô, qual o segredo para viver tantos anos tão 
bem como o senhor vive? Ele, sorridente, respondeu:

__Uai, minha filha! Nunca fumei, nunca bebi 
nada engarrafado, durmo com o sol e acordo com ele. 
Não tenha vícios e viverá como eu. 

Para os filhos foi exemplo de pai e de marido. Ca-
rinhoso, cuidadoso, preocupado com o bem estar dos 
seus. Seu filho Ica, apresentou síndrome na mais ten-
ra infância, e, era a preocupação maior do pai. Na sua 
última semana de vida no hospital, Antonino abria os 

olhos e perguntava: 
__Ica já almoçou? 
Enterrou filhos, esposa, irmãos e grandes amigos... 

em nenhum momento reclamou. Falava que cada um 
tinha a sua hora, que Deus é quem decidia isso. Obser-
vador, anotava diariamente em um livro, uma espécie 
de diário, todos os fatos que acreditava ser importan-
tes, como por exemplo, morte de algumas pessoas, com 
detalhes, ao relatar velório e enterro. Anotava a ida de 
filho e netos para França, Estados Unidos, Belo Hori-
zonte... visitas que recebia, receitas de remédios para 
diversos males, aniversário de bisnetos. Noivado de fi-
lhos. Casamento de outros.

Nessas  anotações registrava dia do mês, da sema-
na, ano, algumas vezes até como estava o tempo. Tal-
vez, foi essa a forma que ele encontrou de se registrar 
para que fosse eternizado. Talvez tenha feito isso para 
deixar os dados essenciais para uma entrevista, que ja-
mais concedeu a quem quer que seja, não de uma ma-
neira formal e protocolar pois, prosear com as pessoas 
era o seu forte, mas deixou anotados fragmentos de sua 
vida como um legado para todos.

 Antonino de Camilo já  era “twiteiro” no passa-
do. A única diferença era que “twitava” analogicamen-
te. Mas a estrutura, assim como capacidade de síntese 
das notícias que julgava importantes, ficaram como 
documento para quem desejar , como um garimpeiro, 
ir rodando a peneira até encontrar o segredo desse ho-
mem que, generosamente, autorizou  a todos que dele 
se aproximavam, levarem consigo um tanto do que ele 
se tornava diariamente. Sabido e sábio, Antonino de 
Camilo.

A família

Teve 11 filhos e adotou 1 aos oito meses de ida-
de. Mário Alves Pereira (01/06/31).Adotou João aos 
8 meses, Maria do Carmo Alves Pereira (23/08/32), 
Isaura Alves Pereira (25/10/33), Dário Alves Pereira 
(28/03/35), João Alves Pereira (Lelê – 24/06/38), 
Antônio Camilo Alves Pereira (Ica – 18/06/40), Emí-
lia Alves Pereira (Bila – 09/06/42), José Alves Pereira 

Manso, vaidoso demais, adorava andar 
perfumado. Nunca foi visto de barba por 
fazer. Cabelo sempre bem cortado e pen-
teado. Os presentes que mais gostava 
de ganhar era sabonete Phebo, colônias 
e camisa azul de manga comprida. Era a 
cor que mais gostava e, falava muito em 
“azul ferrete”. Não tinha pressa de viver. 
Acordava e fazia café no fogão a lenha. 
Limpava todo o quintal. 

“
Álbum de família
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Teresa Najar Araújo é psicanalista pela Unicead/Brasília, 
Socioterapeuta Ramain-Thiers pelo Cesir-Núcleo Ramain-
Thiers (Rio de Janeiro). Graduada em Letras/Univale e pós-
graduada em Língua Inglesa - Ferlagos

(Coé- 07/12/43) , Cândida Alves Pereira ( 25/05/46), 
André Alves Pereira ( 24/03/49), Geralda Alves Perei-
ra (09/05/51). A sua prole foi aumentando e, ao partir, 
deixou 33 netos, 42 bisnetos e 5 tataranetos.

Despedida

Após longo proseio, começo a juntar tudo para 
voltar pra casa. Emília me olha e, como que pedindo 
para que eu permaneça, continua a contar casos e sor-
rir. Meu desejo é ficar por ali ouvindo sobre esse gran-
de homem, horas a fio. Espero mais um pouco e me 
despeço. Ela diz que continuará a garimpar para ver se 
encontra mais alguma informação que seja relevante. 
Vamos juntas, de braços dados, sorrindo e conversan-
do até o portão de entrada. Da janela da sala que dá 
para o quarto do Antonino, eu olho como se procurasse 
por um sinal dele... Sou surpreendida com a claridade 
que sai de lá, como se raios iluminassem todo o am-
biente. Era ele, dizendo da alegria de ter conseguido se 
eternizar aos que tanto amou durante toda essa longa 
e linda vida.

Retorno

Pego estrada de volta pra casa... abro a janela do 
carro... quero sentir o vento beijando meu rosto... coloco 
um CD pra tocar e venho pensando em como alguém 
consegue escrever, com tanta magnitude, sua história...
com letras desenhadas por entrega absoluta ao outro 
e, cores da aquarela dos sentimentos mais nobres que 
um ser humano pode conquistar. Não consigo conter as 
lágrimas que correm livremente, banhando meu rosto. 
Mas são lágrimas de honra por ter a oportunidade de 
ficar tão próxima e, poder aproximar de todos, o lega-
do que o mestre Antonino de Camilo, generosamente, 
deixou.

Olho para o céu contemplando a beleza daquele 
dia ensolarado. Tento  encontrar traços dele... pegadas 
que possa ter deixado no caminho que o levou ao Pai. 
Mas só vejo um infinito da cor que ele mais gostava, 
azul intenso, quase “azul ferrete”. Será tudo isso ele, 
com sua camisa azul favorita? Em minha cabeça passa 
um curta metragem com as cenas principais da histó-
ria de Antonino de Camilo. Quanto orgulho em poder 
conhecê-lo com tanta profundidade. 

Entendo então que, guerreiros são assim... deixam 
um tanto de sua existência aos que deles se alimentam 
durante a vida... são de generosidade tamanha que, não 
abandonam os seus, apenas vão.... mas não os deixa no 
vazio porque antes, enquanto os prepara para sua par-
tida, os abastece com coragem e vontade de viver...

Antonino de Camilo fez exatamente assim, ensi-
nou durante a vida a arte da doçura, cuidado, ternura, 
amor, generosidade, entrega, desprendimento, humil-
dade, alegria, paciência e sabedoria. Importou em en-
sinar aos seus filhos, irmãos, amigos, netos, bisnetos a 
ser...era o que lhe bastava: ser. 

Ao finalizar o perfil desse guerreiro chamado An-

tônio Alves Pereira, Antonino de Camilo, sinto-me 
completa, cuidada e agraciada. Além de tudo que en-
sinou em vida a todos que tiveram a honra de se apro-
ximarem pelo menos um pouco dele, ainda deixou en-
sinamentos através do seu “twiter analógico”. Legado 
aos que aqui ficaram, saudosos, mas, certos de que, 
guerreiros não morrem, apenas ...vão.
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Olá, moçada! Vocês que são da era do “gorjeio”, digo, do “twitter”, vão entender o que eu 
escrevo nos primeiros parágrafos. Nos parágrafos finais terei de explicar algumas coi-
sinhas. Vamos lá! Um dos grandes responsáveis pelo sucesso da campanha eleitoral que 
elegeu Barack Obama. em 2008. foi o twitter, esse microblog disponível a qualquer mor-
tal na internet. E, seguindo aquela máxima de que “o que é bom para os Estados Unidos é 
bom para o Brasil”, bastou o sucesso do gorjeio na cena política estadunidense, para que 
o twitter se popularizasse por aqui, na Terra de Vera Cruz.

Mas, sem delongas, vamos ao microblog do gorjeio. Nele, você escreve o que quiser, 
mas tem de ser curto e grosso, ou ser elegante com grande poder de síntese. Tem de es-
crever com no máximo 140 toques, contando os espaços. Muitos usam o twitter para dar 
notícias importantes. Até o Papa Francisco tem o seu twitter e milhões de seguidores. Eike 
Batista tem twitter, minha vizinha também.

Muitas pessoas usam o twitter para escrever bobagens, como a minha vizinha, que 
dia desses escreveu: “fazendo almoço gostoso pro meu maridão”. Postou o recado e foi às 
panelas. 

Twitter é coisa nova, moderna. Será? Hummmm... sei não! No meu tempo, lá pelos 
idos dos anos de 1970, pelo menos lá em casa, já existia o twitter. Mas ao invés de ser 
digital, era analógico. Sim, moçada! Em 1972, 1973, 1974, já existia o twitter, mas lá em 
casa, certo? Muitos anos depois é que Jack Dorsey, o fundador do twitter levou a novidade 
ao espaço cibernético, por volta de 2007, por aí. Lá em casa, o twitter, ou o gorjeio, era 
escrito nas margens das páginas de um Missal.

Voltando no tempo, para explicar o que é um Missal. Bem, o Missal é um roteiro de 
missas, e o que a minha mãe tinha, editado lá nos anos de 1950, era todo escrito em latim, 
ilustrado com gravuras desenhadas no estilo “art deco”, com linhas retas e limpas, preto 
no branco, uma quase reprodução daqueles quadros religiosos renascentistas. Muito le-
gal era o nosso Missal. Era parecido com uma Bíblia, tinha capa de couro marrom, pági-
nas de papel finíssimo, e textos impressos com tipos da família romana.

O problema desse Missal era o seguinte: tudo era escrito em latim. Minha mãe, a 
dona do Missal, só entendia uma expressão: “Dominus Vobiscum”, ou seja, “O Senhor 
esteja convosco”. Naquela época ela nos contava que nos anos de 1960, as missas eram 
celebradas em latim e o padre ficava de costas para os fiéis. Vixe! Santa comunicação. 
Chamem o Papa Francisco! Mas no nosso Missal havia texto em português. Sim, na língua 
pátria.

Minhas duas irmãs mais velhas que eu, Abigail e Carolina, escreviam nas margens 
das páginas, algumas frases que eu acho que tinha no máximo 140 toques. Coisas do tipo 
“Papai fez compra hoje, o guarda-comida está cheio”, ou “Fulana esticou o cabelo com 
ferro quente, está linda, só falta a vassoura”.

Minhas irmãs escreviam bobagens de criança, que se perderam no tempo junto com o 
nosso Missal. Registravam também a nossa história. Lendo o perfil de Antonino de Camilo, 
maravilhosamente escrito por Teresa Najar Araújo, colaboradora de Benedita, vi que ele 
também gorjeava no passado. Escrevia os tais textos de 140 toques em um livro pautado 
(parecido com um caderno), registrando momentos importantes de sua vida, que filhos, 
netos, bisnetos e os outros herdeiros que estão por vir, saberão valorizar, certamente. An-
tonino de Camilo, um senhor que viveu por aqui até os 105 anos de idade era moderninho, 
twitava bem antes do povo, que hoje, que se diz moderno. Antonino de Camilo, eu, minhas 
irmãs, e muitos outros, vimos a transição de muitas coisas do analógico para o digital, e 
nem por isso somos velhos. Ou somos? Talvez. Vendo e lendo os posts que são colocados 
no twitter, “macacoas” escritas por gente grande, eu lembro do velho Missal, do livro de 
Antonino de Camilo, e aí, deu uma saudade danada do Missal ensebado, mas pelo menos 
restou-me o consolo de saber que a novidade tecnológica de hoje, o twitter, para mim é 
coisa do passado. 

O missal e o twitter

P E N S A M E N T O  V I V O

TIM FILHO

Antonino de 
Camilo, aos 105 
anos de idade, 
curtindo um 
passeio pelas ruas 
de Itambacuri. 
Lúcido, durante 
os passeios 
ele conversava 
com as pessoas, 
com os amigos 
comerciantes, e 
gostava de saber 
como estava o 
movimento no 
comércio
Foto: Álbum de família
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O GRANDE COMBATE

A região leste do estado de Minas Gerais, onde se lo-
caliza Governador Valadares, tem peculiaridades inte-
ressantes: foi a primeira região do estado a ser pisada 
pelo homem branco e a última a ser colonizada. A his-
tória registra que os primeiros homens brancos a pisar 
a região, integravam a bandeira de Sebastião Fernan-
des Tourinho, que desceu de Ilhéus, na Bahia, a mando 
da Coroa Portuguesa, com mais de 400 homens. Era o 
ano de 1572 e o Rei de Portugal determinou a Fernan-
des Tourinho que certificasse até onde davam as terras 
descobertas por Pedro Álvares Cabral. Um dos meios 
de orientação das bandeiras, naquela época, era o rio. 
Através dele podia-se descer e subir sem se perder. A 
bandeira passou por Governador Valadares, descendo 
pelo Rio Doce, entrou no Rio Santo Antônio, Suassuí 
Grande, Suassuí Pequeno, Rio Guanhães e foi até ao 

Pico do Itambé, na região de Serro. 
Apesar de ser a primeira região do estado a ser pi-

sada pelo homem branco, foi, ironicamente, a última a 
ser colonizada. Os motivos que levaram a esta demora 
na colonização são vários. O Rio Doce era muito en-
cachoeirado, impróprio para a navegação. A mata era 
muito densa, fechada, com árvores tão frondosas como 
as que ainda existem na floresta amazônica. A febre 
amarela atacava até os macacos e não é à toa que a re-
gião, próxima ao pântano que existia onde hoje é o Vale 
do Aço, era chamada de “pela-macaco”. Outro motivo 
para a povoação tardia da região: os índios botocudos, 
que habitavam as margens do Rio Doce, eram ferozes e 
repeliam o homem branco com selvageria e crueldade. 

Aos poucos, todas aquelas terras ao longo do rio, 
completamente “sem dono”, foram ocupadas pelo ho-

M E M Ó R I A  V I V A

TIM FILHO

Carlos Olavo da Cunha Pereira fez 90 anos de idade em 16/03/2013. Jornalista e fundador de dois 
jornais valadarenses, O Saci e O Combate, ele é um dos personagens mais importantes da histó-
ria de Governador Valadares. Nos anos de 1960 comprou briga com os fazendeiros ao defender 
a reforma agrária, apoiando a luta do Sindicato dos Trabalhadores da Lavoura nas páginas de O 
Combate. Sua história no jornalismo e na política merece ser lembrada sempre. 

Leonel Brizola e Carlos Olavo (a partir da esquerda): 
dois grandes amigos, em foto do início dos anos de 

1980, depois da volta do exílio.
 Acervo Carlos Olavo
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Aqui começa a história de um homem corajoso, 
mito do jornalismo de Governador Valadares, um dos 
protagonistas da história do município. Seu nome: 
Carlos Olavo Pereira da Cunha. Os parágrafos iniciais 
deste texto fazem parte de um discurso direto, proferi-
do por ele, de forma precisa. “Eu sei isso tudo porque 
estudei a história dos municípios mineiros”, disse, or-
gulhoso. Carlos Olavo comemorou 90 anos de vida no 
dia 16 de maio de 2013. Figura importante da história 
de Governador Valadares, esse mineiro de Abaeté, foi 
o fundador de dois jornais valadarenses: O Saci e O 
Combate. Comunista, e depois filiado ao PTB de Ge-
túlio Vargas, nos anos de 1960, era considerado pela 
imprensa nacional como o mentor intelectual do sindi-
calista Francisco Rodrigues da Paixão, o Chicão, líder 
de uma massa de camponeses que lutava pela reforma 
agrária no Vale do Rio Doce.

Nasce O Saci

Governador Valadares era uma cidade perigosa, 
matava-se, em média, seis pessoas por noite. Quase 
todos os crimes envolviam conflitos de terra. A violên-
cia na cidade motivou o jornal belorizontino “Hora do 
Povo” a enviar para Governador Valadares, o jornalista 
Carlos Olavo Pereira da Cunha, com a missão de cobrir 

todos os acontecimentos relativos a estes conflitos.
As folhinhas dependuradas nas casas da futura 

metrópole do Vale do Rio Doce datavam o ano de 1954. 
Imbuído de ideias que evocavam as causas populares, 
Carlos Olavo fazia um jornalismo destemido. “Denun-
ciávamos tudo, dávamos todos os nomes, publicávamos 
fotografias dos mandantes dos crimes pela posse de 
terra”, disse Carlos Olavo. Ele fazia as reportagens aqui 
e as enviava para a Hora do Povo, em Belo Horizonte, 
no entanto, depois de impresso, o jornal vendia mais 
exemplares em Governador Valadares que na capital, 
por causa das reportagens corajosas que denunciavam 
os crimes da região.

Em 1958, o “Hora do Povo” fechou as portas. Car-
los Olavo ficou desempregado, andando pra lá e pra 
cá. Pensou, pensou e teve uma ideia: Governador Va-
ladares vai completar 20 anos de emancipação polí-
tica. Porque não fazer umas flâmulas comemorativas 
ao vigésimo aniversário? Iluminado pela ideia, Carlos 
Olavo foi a Belo Horizonte, pegou a representação de 
uma empresa especializada em brindes, contratou um 
desenhista que, com rara habilidade, fez diversos de-
senhos alusivos aos 20 anos da “Princesa do Vale”. Os 
desenhos foram estampados nas flâmulas, que se esgo-
taram na cidade em pouco tempo. 

Com o dinheiro no bolso, Carlos Olavo ficou sa-
tisfeito, mas nem tanto, afinal, ele era um jornalista, e 
fazer flâmulas, uma vez por ano, não alimentava o seu 
espírito jovial, destemido, voltado para a defesa dos in-
teresses populares por meio do jornalismo. Mais uma 
brilhante ideia ilumina sua mente. Carlos Olavo con-
vidou o amigo Jarbas de Oliveira, decano da imprensa 
mineira, para montar um jornal “simpático”, que fa-
lasse de tudo, mas sem comprar briga com ninguém. 
Nascia “O Saci”, semanário que teve o logotipo dese-
nhado pelo cartunista Ziraldo. “Era um logotipo muito 
interessante, o Ziraldo desenhou um saci escrevendo à 
máquina, dentro da letra O”, contou Carlos Olavo, dis-
parando uma gostosa gargalhada.

O Combate

Acontece que “O Saci” fugiu dos seus propósitos 
editoriais. Carlos Olavo não tinha o interesse de ficar 
massageando o ego de ninguém. O jornal começou a 
defender posseiros e motivou o deputado Ladislau Sa-
les a defini-lo como “jornal brejeiro que trata de assun-
to sério”. Sendo assim, o nome não se coadunava com 
a linha editorial do jornal. E o nome ideal, qual seria? 
Esta era uma pergunta que merecia a resposta vinda da 
voz rouca das ruas. Carlos Olavo lançou um concurso 
para a escolha do novo nome para “O saci” e a cida-
de ficou em polvorosa. Venceu o nome “O Combate”. A 
logo de Ziraldo foi mantida, aquele “O” com o Saci den-
tro, com as letras que formavam a palavra Combate, 
desenhadas à mão, com serifas pontiagudas. “Olha só 
que maravilha, as letras pontiagudas, parecem armas 
em combate, olha só”, disse Carlos Olavo, mostrando 
as letras de O Combate.

mem branco, cujos grupos vieram do norte e nordeste 
do Brasil. Quando terminou a 1ª Guerra Mundial, que 
destruiu grande parte da Europa, o governo brasileiro 
recebeu os imigrantes europeus de braços abertos. A 
maioria destes emigrantes eram italianos e alemães, que 
desceram pelo Rio Doce, e pararam pelas corredeiras e 
cachoeiras de Resplendor e Conselheiro Pena. A abertu-
ra da Estrada de Ferro Vitória a Minas e construção da 
rodovia BR 116, Rio-Bahia, começaram a valorizar a ter-
ra boa, e aquele povo simples, que se instalou por aqui – 
apenas fazendo a pergunta: “moço, esse rio tem dono?” 
– começa a ser dizimado, expulso, violentado, pilhado. 
Eram os crimes de tocaia, crimes covardes, crimes de 
mando, arquitetados por pessoas que não tinham cora-
gem de matar, mas mandavam matar.

Governador Valadares era uma cidade 
perigosa, matava-se, em média, seis pes-
soas por noite. Quase todos os crimes 
envolviam conflitos de terra. A violência 
na cidade motivou o jornal belorizontino 
“Hora do Povo” a enviar para Governa-
dor Valadares, o jornalista Carlos Olavo 
Pereira da Cunha, com a missão de co-
brir todos os acontecimentos relativos a 
estes conflitos.

“
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Escolhido o logotipo, feita a arte-final, o jornalista 
Mauro Santayana, apontou o dedo e deu a sua opinião. 
“Bota aí, a inscrição: não conhecemos assuntos proi-
bidos”. E O Combate adotou o slogan na logomarca e 
o incorporou à sua linha editorial. Carlos Olavo conta 
que O Combate não conhecia assuntos proibidos por-
que era “desabusado, valente e profundamente en-
raizado em Governador Valadares”. “Tínhamos uma 
tiragem de 9 mil exemplares, quando a população de 
Valadares era de 70 mil habitantes aproximadamente. 
Não existe, no Brasil, um jornal que tenha o que nós 
tínhamos, uma tiragem superior a 10% da população 
de sua área de abrangência”, disse.

A primeira redação do O Combate foi montada 
em uma sala do prédio do antigo Cine Palácio, onde 
atualmente se localiza o Hotel Serra Lima, na Aveni-
da Minas Gerais, próximo à Praça Serra Lima. O co-
merciante Valter Sotero alugou uma sala para o jornal, 
numa negociação “de pai pra filho” com Carlos Olavo. 
No entanto, em pouco tempo, a sala ficou pequena, e 
O Combate foi para um galpão da Rua Peçanha, qua-
se esquina com Rua Bárbara Heliodora. A redação foi 
montada em cima de um tablado, forrado com tapete 
e alguns objetos de decoração que davam ao ambiente 
um ar de nobreza. “Da redação víamos a oficina traba-
lhando. O jornal era todo composto no dedo. Os nossos 
homens manuseavam os tipos com uma rapidez supe-
rior a uma máquina de linotipo. Era impressionante”, 
recorda. 

O deadline de O Combate era na sexta-feira. No 
sábado, as máquinas trabalhavam sem parar na im-
pressão bicolor. A manchete, o título, alguns fios e os 
títulos da primeira e última página eram vermelhos. 
No domingo, o jornal era vendido por uma legião de 
garotos, e disputado à tapas pelos leitores, ávidos por 
mais uma denúncia ou notícia relacionada aos crimes 
de mando, estampadas nas páginas sangrentas.

Todo fim de semana, Carlos Olavo arrumava uma 
confusão com a elite valadarense. O Combate descia o 
cacete, sem dó nem piedade. Publicava fotos, dava os 
nomes de quem quer que fosse. Pisou no tomate, virou 
notícia. “Quando aconteciam crimes de grilagem, de 
tocaia, por causa dos conflitos de posse de terra, nós 
dávamos os nomes e publicávamos as fotos. Me ame-
açavam, falavam que iam me matar. Matava nada...”, 
disse Carlos Olavo, rindo e debochando dos fazendei-
ros que o ameaçaram nos anos de 1960.

Apesar de os 9 mil exemplares de O Combate se 
esgotarem rapidamente, e de ter grande prestígio na 
cidade, havia, no entanto, aqueles que não faziam sere-
natas debaixo da janela de Carlos Olavo. Ele conta que 
o Diário do Rio Doce nasceu com o propósito de com-
bater o seu jornal. “Demos umas alfinetadas na CTGV 
(a Companhia Telefônica de Governador Valadares) e 
no grupo que a comandava. O grupo se reuniu e fundou 
o Diário do Rio Doce. Levaram pra lá o meu grande 
amigo Mauro Santayana, que ficou lá uns tempos, até 
descobrir que a coisa lá era preta. Aí, ele rumou para 
O Combate e entrou na redação com lenço branco na 

mão pedindo trégua”, relembra. 
Na imprensa não havia adversários para O Com-

bate. O Diário do Rio Doce, a Tribuna Fiel e as rádios 
Educadora e Mundo Melhor ficavam de chinelo de dedo 
perto do semanário. Isso durou até o início da “Reden-
tora” – Carlos Olavo se refere ao golpe militar de 1964, 
da mesma forma que o escritor Sérgio Porto, o “Stanis-
law Ponte Preta” fazia, para debochar da ditadura, de-
nominando a “Revolução” como “Redentora” – quando 
as milícias fazendeiras, com a aquiescência do Coronel 
Pedro Ferreira, “empastelaram” O Combate.

O tiroteio

O dia 30 de março de 1964 em Governador Vala-
dares amanheceu numa agitação só. A cidade poderia 
receber a visita do presidente da Supra – a Superinten-
dência da Reforma Agrária -, João Pinheiro Neto, e do 
secretário de governo do governador Magalhães Pinto, 
José Aparecido. Poderia, mas não recebeu. O telefone 
da redação de O Combate tocou às 10h30 da manhã e 
um dos muitos informantes de Carlos Olavo, comuni-
cou que em virtude da situação política do país haver 
se agravado, a comitiva não viria mais à cidade para  
oficializar a entrega da Fazenda do Ministério da Agri-
cultura aos companheiros do sindicalista Francisco 
Rodrigues da Paixão, o Chicão. As milícias fazendeiras, 
totalmente contrárias a doação, já estavam em pé de 
guerra. O Ministério da Agricultura já havia dividido as 
glebas de terra para fazer a doação, mas o dia seguinte 
marcaria o início do longo período da ditadura militar 
no Brasil. 

Da Fazenda do Ministério, insatisfeitos, os com-

O deadline de O Combate era na sexta-
feira. No sábado, as máquinas trabalha-
vam sem parar na impressão bicolor. A 
manchete, o título, alguns fios e os títulos 
da primeira e última página eram verme-
lhos. No domingo, o jornal era vendido 
por uma legião de garotos, e disputado à 
tapas pelos leitores, ávidos por mais uma 
denúncia ou notícia relacionada aos cri-
mes de mando, estampadas nas páginas 
sangrentas.

“

Todo fim de semana, Carlos Olavo arru-
mava uma confusão com a elite valada-
rense. O Combate descia o cacete, sem 
dó nem piedade. Publicava fotos, dava os 
nomes de quem quer que fosse.
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panheiros de Chicão foram todos para o Sindicato dos 
Trabalhadores da Lavoura de Governador Valadares, 
na Praça João XXIII, bairro Santa Terezinha. Come-
çava a Revolução de 1964 em Valadares, aliás, Carlos 
Olavo diz que, em Valadares, a “Redentora” deve ser 
chamada de “Revolução”, afinal, somente por aqui 
houve tiros e morte, “ao passo que no resto do país só 
houve corre-corre”, disse.

As milícias fazendeiras cercaram a sede do Sindi-
cato e começaram a atacar. “Foi uma coisa terrível. Ati-
raram bombas, deram mais de 400 tiros, era uma guer-
ra. Foi lá que morreu o Pascoal de Souza Lima, genro 
do Coronel Pedro Ferreira”, lembra Carlos Olavo. 

Depois do tiroteio no sindicato, Carlos Olavo re-
cebeu um aviso de um repórter que estava na redação 
de O Combate: “estão vindos para nos atacar”. Carlos 
Olavo disse que juntou seus homens, se armaram e 
ficaram à espera da milícia, que chegou pela Avenida 
Minas Gerais, descendo pelas ruas Bárbara Heliodora, 
Israel Pinheiro e Afonso Pena. Os milicianos tinham 
um objetivo: destruir O Combate, calar Carlos Olavo e 
seu grupo.

Quando os milicianos chegaram próximo à sede 
de O Combate, os homens de Carlos Olavo, que esta-
vam na porta, mandaram bala. “Espirrou gente pra 
tudo quando foi lado”, lembra Carlos Olavo, sempre 
dando gargalhada. O Coronel Mário Simões, coman-
dante do Sexto Batalhão PM, ligou para O Combate e 
perguntou: o que é que está havendo aí, Carlos Olavo? 
“Repelimos um ataque, coronel. Agora, vamos deixar 
eles chegarem bem mais perto. Vai ser muito pior”, 
respondeu Carlos Olavo.

O Coronel ordenou que Carlos Olavo ficasse quie-
to, que contivesse o seu pessoal. Imediatamente che-
gou à Rua Peçanha, um jipe trazendo o Coronel Mário 
Soares. Atrás do jipe, um caminhão cheio de soldados. 
“Entregue-me a chave do jornal, Carlos Olavo, nada 
acontecerá a vocês”, disse o Coronel.

Carlos Olavo disse que o Coronel Mário Soares era 
um homem de conduta moral ilibada, sincero e muito 
correto. Por este motivo, Carlos Olavo entregou a ele as 
chaves de O Combate e desceu pela Rua Peçanha, a pé, 
com seu grupo, rumo à Rua Prudente de Morais, onde 
morava. Em casa, Carlos Olavo foi comunicado que o 
governador Magalhães Pinto havia telegrafado dando 
todas as condições para que ele fosse embora para Belo 
Horizonte, levando com ele o sindicalista Chicão.

Um jipe e uma rural levariam Carlos Olavo, Chicão 
e escolta policial para Belo Horizonte. A porta do sin-
dicato estava totalmente destroçada. Também não era 
pra menos. As milícias haviam dado mais de 400 tiros, 
jogando bombas, enfim uma verdadeira batalha havia 
acontecido. Carlos Olavo contou que o Major Paulo 
Reis, acompanhado pelo Coronel Mário Simões, foi até 
à porta do Sindicato negociar a rendição de Chicão, que 
permaneceu encurralado dentro da casa que servia de 
sede do seu sindicato. “O Major gritou: ô, Chicão, pode 
se entregar. O Carlos Olavo falou pra você se entregar”, 
relembrou Carlos Olavo!

Chicão saiu com a mulher e os quatro filhos, foi 
preso e enviado para Belo Horizonte, juntamente com 
Carlos Olavo, escoltados por policiais fortemente ar-
mados, que seguiram viagem em um jipe e uma rural. 
Era o dia 31 de março de 1964. À medida que o jipe e a 
rural vão deixando Governador Valadares, e a Ibituru-
na vai desaparecendo na estrada, vão ficando para trás 
todos os ideais de luta de O Combate, que a partir de 
agora esta guardado pela PM, sob ordens do Coronel 
Mário Simões.

Em Valadares, a “Redentora” deve ser cha-
mada de “Revolução”, afinal, somente por 
aqui houve tiros e morte, “ao passo que 
no resto do país só houve corre-corre.

“

O tipógrafo Zequinha, segurando o componedor com uma das 
mãos, e com a outra, procurando um tipo no cavalete. Esta foto foi 
feita em 1995, na Arte Gráfica, e reproduz com fidelidade o ambiente 
de O Combate. Zequinha, nos anos de 1960, trabalhou com Carlos 
Olavo e compunha os textos com a rapidez de uma linotipo. 
Foto: Aroldo Fernandes
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1º de abril de 1964. Carlos Olavo está em Belo Ho-
rizonte. O golpe militar que depôs o presidente João 
Goulart se instala. Parece incrível, no dia mundial da 
mentira, parece mentira, mas o Brasil começa a viver 
um período difícil, onde todas as vozes contrárias às 
arbitrariedades da ditadura serão caladas. Parece men-
tira, mas até O Combate está mudo. Na Rua Peçanha, 
sua redação e oficina são guardadas por sentinelas. 
Portas fechadas, parece que conseguiram calar o jornal 
desabusado, corajoso, valente, que desconhecia assun-
tos proibidos.

“Aí o Coronel Pedro Ferreira, que guardava o jor-
nal, deu o golpe. Mandou as sentinelas saírem da porta 
d’O Combate. As milícias fazendeiras entraram e que-
braram tudo. Tínhamos máquina de escrever guardada 
na caixa, laboratório fotográfico novinho, tudo monta-
dinho. Foi tudo destruído. Eu tinha todas as edições 
de O Combate encadernadas em capa dura. Rasgaram 
tudo. Enfiaram pé-de-cabra na nossa impressora Ma-
rinoni, arrebentaram tudo”, contou Carlos Olavo. Era 
o fim de um jornal que marcou época na imprensa de 
Governador Valadares.

O exílio

Quando O Combate foi “empastelado”, Carlos 
Olavo estava em Belo Horizonte, a primeira etapa de 
uma série de fugas dos militares que tomaram o poder. 
Em Valadares, alguns relatos de pessoas que viveram 
aqueles dias de março e abril de 1964, dão conta de que 
Carlos Olavo fugiu da cidade, vestido de mulher e com 
peruca loira. Ele contesta, com uma gargalhada. “Não 
fugi coisa nenhuma, nem fugi vestido de mulher. Eu 
fui levado para Belo Horizonte por ordem do Governa-
dor Magalhães, que enviou um telegrama ao comando 

do 6º Batalhão PM, pedindo que eu e Chicão fóssemos 
escoltados até a capital. Fomos com um salvo conduto, 
e do meu lado estava o Cabo Calixto, que era meu ami-
go”, conta.

Depois de ficar alguns dias em Belo Horizonte, 
Carlos Olavo foi para Brasília, onde se encontrou com 
o deputado petebista Santiago Dantas, que providen-
ciou sua ida para o Maranhão, terra do deputado Pedro 
Braga. No Maranhão ele usou nome falso: João Gon-
çalves da Silva. Mas foi descoberto e preso por 30 dias, 
fugiu da prisão e seguiu para o Rio de Janeiro, quando 
conseguiu abrigo na Embaixada do Paraguai. Seguiu 
para o Paraguai e ficou lá por 30 dias, seguindo depois 
para o Uruguai, onde conviveu diariamente, durante 11 
anos, com o ex-governador gaúcho, Leonel Brizola e o 
professor Edmundo Muniz. “Eu pegava diariamente o 
Jornal do Brasil para o Brizola e a gente lia junto. Eu, 
ele e professor Edmundo Muniz varávamos madruga-
das conversando. Eram tertúlias literárias madrugada 
adentro”, disse. A proximidade com Brizola no exílio 
aumentou a sua admiração pelo ex-governador do Rio 
Grande do Sul e do Rio de Janeiro. “O exílio é como um 
vomitório, a gente bota pra fora o que é”, disse, lem-
brando que Brizola era íntegro e o brasileiro mais bem 
preparado para ser o Presidente da República. 

Tim Filho é jornalista, mestre em Gestão Social, Educação e 
Desenvolvimento Local, UNA/BH.

Em 1995, Francisco 
Rodrigues da Paixão, o 

Chicão (de camisa bran-
ca, à direita), esteve em 
Governador Valadares e 
visitou o Assentamento 

Oziel Alves Pereira, do 
MST. O assentamento 

ocupa o espaço da an-
tiga Fazenda do Ministé-

rio da Agricultura, que 
Chicão reivindicava a 

posse, em 1964

Acervo de Tim Filho
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Benedita no facebook
A Benedita está com uma fan page no Fa-
cebook e um destaques das postagens é o 
vídeo da capa da edição número zero (pri-
meira edição), desenhada pelo premia-
díssimo designer Maikel Cordeiro Nunes. 
Veja o vídeo com o making off da produ-
ção desta capa. O link está na fan page: 
revista benedita.

Foto oficial do Papa Francisco, distrubuída 
pelo Vaticano. O novo Papa tem twitter. 
Para acessá-lo, siga: @pontifex

Inauguração do Posto Esso e da Concessinária Chevrolet, de Seleme Hilel, na esquina das ruas Marechal Floriano com Belo Horizonte.  A 
foto e do acervo do Museu da Cidade e não tem uma data exata. Provavelmente foi feita nos anos de 1950. Que povo elegante, hein?

Reprodução: Fan Page Revista Benedita
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Divulgação

Nas asas da Panair

N O  P R E L O F R A S E S

O psicólogo Lucas 
Nápoli, colaborador de 
Benedita, vai lançar em 

breve o seu primeiro 
livro: A doença como 

Manifestação da Vida:  
Georg Groddeck e um 

novo modelo de cui-
dado em saúde. A obra 
é fruto da dissertação 

de mestrado de Nápoli, 
na UFRJ. O lançamento 

será feito até junho, e 
tudo depende do pro-
cesso final de edição, 
a cargo das editoras 

Prismas e Appris.

“

“
RETALHOS

O dinheiro não é 
tudo. Não se esqueça 
também do ouro, os 
diamantes, da platina 
e das propriedades.

Quando uma árvore 
é cortada ela renasce 
em outro lugar. 
Quando eu 
morrer quero ir 
para esse lugar, 
onde as árvores 
vivem em paz.
Tom Jobim

Milton Nascimento e Fernando Brant

A música Saudade dos aviões da Panair, de Milton Nas-
cimento e Fernando Brant, lançada no disco Minas 
(1975), comoveu a todos na manhã do dia 23/03/2013, 
na audiência pública realizada no Rio de Janeiro pela 
Comissão Nacional da Verdade. Nesta audiência, a CNV 
e os presentes abordaram o Caso Panair (a empresa 
aérea Panair teve as linhas cassadas pela ditadura, em 
fevereiro de 1965). As subsidiárias da Panair foram in-
vadidas militarmente e a falência decretada pela Justiça 
da época logo depois, mesmo com dinheiro em caixa.
Funcionários e parentes dos controladores da compa-
nhia aérea impedida de voar pela ditadura, contaram o 
que viveram à Comissão da Verdade. Quer saber mais 
sobre o Caso Panair? Acesse: www.cnv.gov.br

O medo em minha vida 
nasceu muito depois
Descobri que minha arma 
é o que a memória guarda 
dos tempos da Panair

Um clássico desde sua primeira edição em 1984, 
em A Revolta da Vacina o renomado historiador 
Nicolau Sevcenko realizou um estudo pioneiro, 
reconstituindo os episódios que passaram para a 
história como a maior convulsão social da cida-
de do Rio de Janeiro, durante a campanha de va-
cinação contra a varíola (1904). O ponto de vista 
adotado pela análise é bastante claro: ver a mo-
dernidade pelo avesso. Assim, por trás da refor-
ma urbana promovida então pelo prefeito Pereira 
Passos, é possível ver claramente o processo de 
especulação imobiliária e a profunda situação de 
exclusão social. A saúde pública caminha junto ao 
uso autoritário da ciência. E a nascente República, 
que em tese se opunha ao Império escravocrata, 
promove na verdade a “democratização da senza-
la. Compre: www.cosacnaify.com.br
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ANÚNCIO PUBLICADO EM O COMBATE, EDIÇÃO DO DIA 21/08/1960 - E JÁ FAZIA CALOR EM GOVERNADOR VALADARES!
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Uma sociedade que pulsa, que vibra, que se abre para 
o novo e sobre ele atua. Que cuida de suas crianças e 
jovens, que respeita os seus velhos. Que  educa e quali-
fica, que respeita os direitos individuais e cumpre com 
os seus deveres. Que se submete ao desejo da maioria 
e que possibilita e respeita a participação de cada um. 
Esta é uma sociedade desenvolvida, que só será pos-
sível se as suas instituições forem capazes de romper 
com os círculos viciosos do conservadorismo e rein-
ventar a utopia. 

Instituições exigem vitalidade,  sintonia com este 
mundo em contínua mudança.  Que sejam capazes de 
ver e buscar o novo, ampliar horizontes, comprome-
ter-se, compartilhar. Sair do isolacionismo que inibe 
e reduz tudo a nada, ser vanguarda. Enxergar longe, 
lançar-se ao futuro... Para isso é necessário que aque-
les que as compõem sejam  capazes de dirimir conflitos 
e se sobrepor a eles. Que consigam compreender que a 
sociedade é muito maior que seu próprio grupo e que 
uma cidade se faz desenvolvida quando todos podem 
usufruir do bem-estar econômico e social.

O mundo é exuberante em sua diversidade. Novas 
forças surgem a cada dia, novas necessidades, novos 
atores, que impõem mudanças de visão, de filosofias, 
de paradigmas, mudanças objetivas. Uma nova reali-
dade se impõe. E de forma muito rápida. Daí não ser 
mais admissível que as instituições atuem apenas como 
trincheiras do passado,  sem nada de novo, nenhuma 
mensagem renovadora. 

E é justamente isto o que se vê, nos últimos tem-
pos, seja nas instituições classistas, sindicatos patro-

nais e de trabalhadores, diferentes associações, seja 
nas instituições políticas.  Sempre as mesmas caras, os 
mesmos nomes, o mesmo discurso, o mesmo queixu-
me, os mesmos culpados, a mesma arrogância. Uma 
incapacidade crônica de olhar para outra coisa que não 
a si mesmos. 

Isto faz com que as instituições estejam dissocia-
das da realidade, ambientes fechados e conservadores, 
que têm fim em si mesmas. Não demonstram nenhuma 
capacidade prática, nenhuma atitude que vá além do 
próprio círculo, nada que possa efetivamente contri-
buir na vida da cidade e de seus cidadãos. Tornam-se  
apenas um lugar de reuniões sociais, de troca de elo-
gios e placas entre pares.

Grosso modo, não se consegue perceber a urgência 
de se passar o comando. Formar sucessores e acreditar 
que eles poderão ir além, fazer melhor. Isto demons-
traria  a saúde da instituição. Ao invés disso,  assiste-se 
às mesmas discussões, baseadas nos mesmos dogmas, 
o que pode comprometer toda uma geração e outras 
que ainda virão. 

Que venha a aurora!

Que
tudo
continue 
assim, 
isto é a 
catástrofe
WALTER BENJAMIN

“

“
Mais que nunca é preciso coragem para saber a 

hora certa de se retirar, passar o bastão, pendurar as 
chuteiras, como dizem, para que nossas instituições 
sejam oxigenadas, para que a aurora aconteça e que se 
façam muitos amanheceres. Só assim garantiremos as 
condições e o ambiente propício à criação de uma so-
ciedade definitivamente moderna, desenvolvida, igua-
litária, justa e fraterna.

ÁUREA NARDELY

V E R S O  E  P R O S A

O mundo é exuberante em sua diversida-
de. Novas forças surgem a cada dia, novas 
necessidades, novos atores, que impõem 
mudanças de visão, de filosofias, de pa-
radigmas, mudanças objetivas. Uma nova 
realidade se impõe. E de forma muito rá-
pida. Daí não ser mais admissível que as 
instituições atuem apenas como trinchei-
ras do passado, sem nada de novo, ne-
nhuma mensagem renovadora. 

Áurea Nardely de Magalhães Borges é jornalista e mestra 
em comunicação, pela UMESP.
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ÁAGUAS DE ABRIL 
ÁAGUAS DE ABRIL 

A  G R A N D E  R E P O R TA G E M

O menino, Agnaldo 
Freitas, em 1964, 

repórter do jornal 
O Combate. A 
foto, feita por 

um fotógrafo do 
Diário do Rio Doce, 
registra o momento 

em que Agnaldo 
era torturado por 
policiais, sentado 

em um tambor de 
carbureto, minutos 
depois do tiroteio 

na sede do Sindicato 
dos Trabalhadores 

da Lavoura de 
Governador 

Valadares. Era o 
dia 30 de março de 

1964, início do golpe 
militar que depôs 
o presidente João 

Goulart
Acervo de Agnaldo Freitas
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A história de Governador Valadares é grandiosa, e momentos importantes desta 
história aconteceram nos dias que antecederam e sucederam o golpe militar de 
1964, movimento que teve participação ativa das forças armadas, que depuseram 
o Presidente da República, João Goulart. Registro importante destes momentos, 
memória viva da nossa história, são narrados com a precisão jornalística de um 
repórter do jornal O Combate, Agnaldo Freitas, que ainda garoto, foi testemu-
nha e personagem do tiroteio ocorrido na sede do Sindicato dos Trabalhadores 
da Lavoura de Governador Valadares, no bairro Santa Terezinha. O tiroteio foi 
o resultado de um ataque das milícias fazendeiras, contrárias às reformas de 
base anunciadas pelo presidente João Goulart, no famoso comício da Central 
do Brasil, em 13 de março de 1964. Bastou Jango anunciar a desapropriação de 
terras localizadas às margens de rodovias e ferrovias federais (em Governador 
Valadares seriam desapropriadas terras do Frigorífico Anglo, da Grã-Duquesa 
de Luxemburgo e na Fazenda do Ministério da Agricultura) para os fazendeiros 
empunharem armas na defesa de suas propriedades. 

O tiroteio e as mortes acontecidas naqueles dias em Governador Valada-
res, que o jornal carioca Última Hora denominou como “O banho de sangue em 
Valadares” (manchete estampada na capa), é contado em detalhes por Agnaldo 
Freitas, no livro Águas de abril e outras passadas, que nunca foi publicado. Ape-
nas os primeiros capítulos foram cedidos pelo autor para publicação na extinta 
revista GVNEWS, e reproduzidos nesta edição de Benedita. Águas de Abril... foi 
escrito logo depois dos fatos registrados em 1964, e concluído em 1970. É uma 
grande reportagem literária, com palavras e expressões características da épo-
ca. O sonho de Agnaldo Freitas é publicar o livro, mas sem recursos financeiros 
para a impressão, engavetou os originais. Em entrevista concedida ao jornalista 
Darlisson André, em 2010, e publicada em Benedita, em 2012, Freitas disse que 
chegou a fazer um orçamento em uma gráfica de Belo Horizonte, que ficou em 
R$ 10 mil por 2 mil exemplares, mas não teve como assumir o custo. Embora 
Agnaldo afirme que a edição do livro seja mais um interesse próprio do que in-
teresse histórico, político-social, Águas de abril... é um importante documento, 
cuja narrativa poderá, certamente, contribuir para os trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade, nomeada pela Presidenta Dilma Houssef para esclarecer 
os fatos obscuros ocorridos no Brasil entre 1946 e 1988.

ÁAGUAS DE ABRIL 
ÁAGUAS DE ABRIL E OUTRAS PASSADAS

AGNALDO FREITAS
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Faz-se um grande alarido na cidade: mais de 40 bestas de aluguel estão vindo. Encorajados 
por grandes doses de cachaças, serpenteiam perigosamente seus carros pelas estreitas ruas, 
instalando o pandemônio por onde passam. Riem, batem nas latas de seus ruidosos auto-
móveis e dão fechadas uns nos outros; enquanto isso, suas rudes, pesadas e históricas mãos  
de polegares e indicadores calejados no cão e no gatilho de vários calibres de mil tocaias 
empreitadas, fremem sobre as estrepidantes buzinas.

Eles chegaram. Para a maldade, o destino sempre fica perto; tão perto quanto o amor 
dista do ódio. O Dr. Ambrósio Pitanga apoiado em sua velha e intimorata bicicleta Hércules 
-, médico de todos e de todos querido, ainda gritou:

__Corra, menino! Corra, que ainda é tempo, pedale, pois! – súbito, entanto, como num 
passe de mágica infernal, por uns poucos segundos, se faz paz e os demônios com suas bu-
zinas se fazem silentes. Um silêncio mortal. Tão funério quanto o intervalo de uma orques-
tra satânica, regida pelo próprio sem-nome.. e então, aí, sim, a plenitude do terror: noutro 
lance da diabólica magia, no lugar da paz, o furor da fuzilaria cuspindo fogo, pólvora, ferro e 
chumbo numa salada de morte sobre os inocentes.

Não, não corra, menino. Fique quieto, que a hora é dos velhos, e a hora dura meio século 
e um pouco mais, menino. Menino, pare! Não vês do lado de lá da rua e dos sonhos pisados 
a malta de hienas em fila indiana a uivar desafiando o nada, já que a casinhola do sapateiro 
Chicão nem para alvo serve?

E, então, menino, já que se faz silêncio de novo na “trincheira” do inimigo, fazer fogo 
ainda é preciso, que a ordem dos patrões era clara até demais: “- Acabar com todos!” – e, só 
depois que o relógio crava quarenta infinitos minutos de inferno, eles cessam.

Agora, de novo, se faz silêncio lá fora. Por isso, fico mais apreensivo ainda, cônscio de 
que as hienas nunca se calam à toa, e rastejando em meio a densa poeira de reboco e aos 
destroços de madeira e emboço estilhaçados pela chuva de balas, ganho a porta da cozinha, 
em perpendicular à rua. Agora, do outro lado do bem, quarenta e tantas hienas olham para o 
menino e ficam sem entender o despropósito: magriça, sujo de pó e sangrando.

__Por quê, menino, você é o único a sangrar? Não faz sentido. Saia daí; nem armado 
estás! __Ah! Tens uma caneta? Para que serve? Quem é você? – Venha morrer como ho-
mem!”

O choro das crianças do líder sindical eu já ouvia. Tudo agora era expectativa; uma 
enervante e angustiante expectativa. O tempo ainda parado, eu me arrisco – já que as hienas 
só falam pelo cano das armas-, rastejando a rua, trôpego, ergome e grito:

__Sou do jornal O Combate!... estou a serviço!
__Venha pra fora morrer como homem! – respondeu um pustema infriltrado entre 

os jagunços que, há quem diga, são filhos de mulher tanto quanto Messias, mas com uma 
pequena diferença: têm espírito de hiena e, no lugar do coração apenas um vazio, oco e frio 
buraco. 

__Sou repórter... não sou nem inimigo nem amigo: sou neutro! Sou repórter!... –diz 
ainda uma vêz mais o menino porém passando:
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“__O perfeito filho-da-puta: um metro e meio de altura, filho mestiço de algum estupro 
patronal, feio e puxa-saco de rico; não vale, sequer a bosta que traz no rabo”. E como sei que 
os pustemas, sempre piores que as hienas, só o visgo da vassalagem motiva e comove, - já 
sem forças -  torno a gritar:

__Aqui tem um ferido... caído na sala! Parece o Paschoal ... genro do coronel! ...
Debalde. Parecia que a covardia dos pistoleiros e do pustema era maior que o visgo da 

vassalagem, e eles, como que esperando a voz do dono, só punhado de minutos depois é que 
acodem ao companheiro caído. 

Do lado de cá, o tempo passando e a polícia nada de aparecer.
Deve estar esperando que as balas da jagunçada acabem-se para então chegar, já que o 

quartel fica logo ali, a pouco mais de mil metros – penso irônico e quase me exaspero.
Finalmente, vencidos os quarenta minutos de assim pensar, lá vem as “otoridades”: 
__Quem está aí? ... Mãos ao alto e fique quieto!
__É o delegado!
Lívido, o menino-repórter quase ri e fala:
__O delegado Real? ... Sou eu ...mas como demorou hein, major?
__(Há!) O que você está fazendo aqui?
__Vim para evitar um massacre, quando recebemos a informação de que a ordem era 

eliminar toda a família do Chicão... O senhor sabe (não é?), ele tem três criancinha abaixo 
de cinco anos e a gente do sindicato só tinha as enxadas. Tinha que vir evitar o pior e cobrir 
o que resultasse de fato jornalístico, mas não deu tempo: mal acabei de chegar e fui virando 
notícia; estava começando a dizer ao Chicão para ele não reagir, quando levei um balaço ns 
costas...

O delegado se espanta e, voltando-se para um auxiliar que o acompanha, ordena:
__Tenente, mande trazer o jipe e levar o rapaz para o pronto-socorro.
O sub-oficial sai em busca do carro e o delegado, apontando para uma das várias peque-

nas panelas de ferro atiradas contra a porta da sala do casebre, comenta:
__É ... você teve sorte, rapaz;  bastante mesmo: se uma destas bombas explodisse, não 

teria sobrado nada deste buraco. Deu muita sorte: a espoleta detonadora que usaram falhou, 
mas se explodisse, tudo teria virado poeira.

Logo que o delegado sai, entram três meganhas com cara de facínoras. O menino fica ali 
esperando o socorro médico, sentado numa das latas de carbureto vazias, que Chicão impro-
visava como cadeiras. De repente, atiram-se sobre mim, apenas um pirralho ferido e febril. 

__Cale a boca! – e um soco me pega o lado esquerdo do rosto. Pasmo, respondo: 
__Mas eu já disse: estou calado! ... por que batem? Estou ferido e sou apenas um re-

pórter em serviço, trab...- outro soco, logo seguido de um chute nos tornozelos e, de novo, a 
imperiosa e absurda ordem:

__Cale a boca! Quer ser linchado, é?
__Mas eu já disse: estou calado, ferido e nada fiz. Por que me batem? – e, novamente, 

a mesma e louca resposta:
__Quer ser linchado? Já não falei para se calar?
Por sorte, logo outros personagens entram em cena no curto ângulo que a largura da 

porta da porta me permitia ver, e constato que a presença de um conhecido detetive , mon-
tado em sua bicicleta apoiado no meio-fio, à frente da casinhola, intimida o trio de hiena 
fardadas que batiam, fazendo-as recolher as garras da insólita, covarde e brutal sanha. En-
tanto, o que me parecia retorno a segurança não durou muito: um minuto após a saída dos 
degenerados meganhas, ainda esperando o socorro- aproximar-se do tira da bicicleta e – 
pelos gestos e expressões dos lábios – interpreto o que pergunta:

__Quem é o sujeito sentado lá dentro? (...) Por que não acaba com ele?”
O assassino de aluguel faz um gesto simulando o apertar de um gatilho, enquanto fala 

e aponta em minha direção.
__Se você ousar fazer isso... reage o detetive, levando a mão ao coldre, dissade o pisto-

leiro que, percebendo a disposição do policial, afasta-se, mas o dedo em riste e ameaçador, 
bradando:

__Você está contrariando a ordem dos chefes e não perde por esperar!”
(Uf!) Mais um infinito minuto e me avisam da chegada do jipe para levar-me para o 

pronto-socorro – que já não era tão pronto assim, mas urgia pela profusa hemorragia. Am-
parado por dois auxiliares do delegado – que a esta altura está inquerindo escassas e esqui-
vas testemunhas -, levanto-me da lata de carbureto e sigo para o carro da polícia.
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Quarta-feira, 7:30 da manhã, 1o de abril de 1964: o sol já quase crepita e se reflete ferven-
do as últimas gotas da chuvarada da noite passada sobre as folhas das samambaias. Muito 
cedo ainda, mas sede que febre alta que o calor me impõem, secam-me a boca, a garganta, 
enquanto o suor nas costas começando a denunciar o grande curativo grudado a dois dedos 
da coluna, escorre e colore de denso rubro minha leve camisa de algodão cinza claro. Atur-
dido, mais pelo que ouço do que pelo acontecido comigo, meu cérebro começa a fazer jogo 
de flash-back, como num caleidoscópio. A ira subindo mais rápido que o seu trôpego passo, 
cada vez mais lento, cada vez mais trôpego a medida que a raiva crescia. 

Na véspera, já no fim da tarde, os gorilas e seus asseclas tomaram as emissoras de rádio 
de todo o país, mestres na subversão e ultraje aos valores pátrios, agora executam, disco 
após disco entre históricas e vociferantes palavras de ordem, após o hinário que a cultura da 
história da vida brasileira compuserem em louvor a saga de nossas épicas lutas e conquistas 
nacionais.

Espremido entre a sede e a raiva que sentia e o escárnio da canalha que agora se apos-
sava da nação e se rejubilava pelo jugo a que submetiam os oprimidos, eu havia esquecido 
a dor e o cansaço. Parecia que uma onda de revolta e ira me impelia serra acima, ávido do 
logo chegar ao destino para as notícias e o reencontro dos companheiros solidários que, por 
questões estratégicos, haviam ficado em Governador Valadares. 

Plantada a direita da BR-116 – de quem está indo do Rio para Bahia -, a Serra de Itaúna 
se destaca com um enorme penhasco que culmina sobre uns 1200 metros acima do nível do 
mar, demarcando e simbolizando a pequena Caratinga, por sua imensa rocha possuir uma 
exótica forma de chapéu-coco. Eu conhecia bem a cidadezinha, pois vivera ali toda a minha 
primeira infância - até o dia que por muitos anos retivo registrado na mente com mais afu-
sivo de minha vida.

Cativo de uma existência em que a sordidez da ensandecida exploração do homem pelo 
homem subjugava e marcava minha família, a partir de papai –um modesto mestre de pa-
nificação – não sentia grandes motivos para gostar de Caratinga, onde todas as tentativas 
para escapar ao quase escravismo a que era submetido meu pai – que raramente tinha sua 
carteira de trabalho  assinada pelo famigerado patronato local – fracassam-se sucessiva-
mente na inconsistência de seu diminuto capital, perante a competição leonina dos verozes 
ex-patrões.

Agora, enquanto a canalha, em aleivoso e macabro coro, vocifera por todo o país sua 
vitória sobre todos os oprimidos injustiçados, a alegria que eu sentira quando meu pai anun-
ciou-nos que íamos para Valadares se justificava plenamente – pensava, caminhando serra 
acima. Lá embaixo, uns dois quilômetros e meio, em linha reta, ficava o centro comercial 
de Caratinga, de onde, num louco festival de estupidez e sempre históricos, centenas de 
rádio-receptores a todo volume, reverberavam montanha acima o testemunho do quanto se 
justificava a minha precoce ojeriza aquela gente egoísta e reacionária, que tanto vibrava com 
os acontecimentos. 

Paradoxalmente, nove anos depois, adulto quase feito e vivendo na cidade que adorava 
– Valadares -, razoe análogas me faziam voltar às plagas regeneradas da primeira infância. 
Todavia, a tal preço via e compreendia a razão de tanta antipatia. 

A febre alta, a sede aumentando, ensopado pelo suor que sentia escorrer gelado, apesar 
do calor abrasante, trôpego e já zonzo, a cada vinte metros, paro mas não se sento, pois sei 
que não conseguiria levantar-me. A cada parada, a inevitável lembrança da infância.

Meados de 1953 (parece que foi ontem), me recordo que fomos morar na rua Santo 
Antônio – famosa por sediar a maior festa Junina da região – e, fazendo esquina com a da 
pública, sobe em direção aos campos e fazendas de café e gado leiteiro numa sinuosa e poei-
renta estrada de chão batido que desemboca em Bom Jesus do Galho e, logo depois, em En-
tre Folhas. Muito antiga, a casa tinha mourões e eitos de braúna esquadrejando a alvenaria 
de imensos tijolos crus e suas portas de quase três metros de altura com janelões tentando a 
rima geométrica que fora – com toda a certeza – sede de alguma fazenda que a cidade engo-
liu. Era do tipo colonial rural e estava dividida em duas moradias, tantos e tão grandes eram 
os seus cômodos. Inteligentemente, seu construtor – sabendo que no sopé de toda ladeira 
há sempre o risco das caudalosas enxurradas -, e a construíra elevada em mais de um metro 
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acima do leito da rua. O resultado disso, no que nos dizia respeito, foi que, a cada chuva 
forte – já cônscio da necessidade de ajudar no orçamento de nossas famílias -, meus irmãos 
mais velhos e eu pegávamos em pás e enxadas e lá íamos nós tirar do rego fronteiriço pelo 
menos um bom metro cúbico de areia, que logo transformávamos em uns dois bons quilos 
de saborosa carne do boi ou numas quatro galinhas caipiras, numa festa que resplandecia 
papai e mamãe de orgulho.

O aguaceiro rolado na véspera havia deixado marcas bem profundas nas escarpas do Itaúna. 
Margeante a trilha, aqui e ali sulcos arenosos aflorando o cascalho e o saibre leitoso averme-
lhado, dando mostras de terem sido lavrados sobre a vigorosa força da natureza. 

Se a água retida em muitos tipos de ervas e gramíneas já se via quase impossível de se 
achar aquela hora, curiosamente, o rebuliço dos pássaros e insetos entre os arbustos e as al-
tas samambaias, demonstravam uma fervilhante atividade macro e microbiológica, em meio 
a rica flora silvestre do lugar. O esforço que eu fazia, na ânsia de chegar às cristalinas águas 
da pequenas cachoeira, começava a tontear-me sob a crescente demanda de oxigênio - que 
escassava a cada metro que subia. Entretanto, continuava bem lúcido e, vez ou outra, num 
pequeno fragmento do Hino da Independência... “ou ficar a Pátria livre, ou morrer pelo Bra-
sil”... vindo lá do centro da cidade.

Subitamente, um ruído da água caindo impacta meus sentidos. Parecia vir de longe, 
de muito longe ainda, todavia, no estado em que eu me achava, a simples constatação de 
ter que andar mais duzentos metros serra acima quase me exaspera, pois só o instinto de 
auto-preservação me abastecia de energia para o meu lento e trôpego caminhar. Assim, bem 
devagar, mas o mais rápido que conseguia, finalmente cheguei a tão ansiada e providencial 
cascatinha.

O tênue filete de água escorria veloz e ruidosamente da ribanceira que tomba do topo do 
Itaúna, de forma que, a partir de um pedregulho encravado bem no meio do leito do dimi-
nuto regato, caía de uma altura de uns vinte metros, espatifando-se com estardalhaço sobre 
uma imensa cratera, que sua própria força, ao longo dos milênios, havia moldado no platô de 
uma grande rocha – justo onde, agora, eu... exangue, acabo de chegar.

De repente, um susto, a duvida e um forte travo de decepção: alguém, de joelhos e a mão 
esquerda apoiada ao chão, sorvia a cristalina seiva da terra; um viandante, já na casa dos ses-
senta anos, havia arriado sua mochila sobre os seixos do córregos, e mitigava a sede que pare-
cia idêntica a minha. Quando caí desmaiado, a imagem que eu tinha na mente era a da fábula 
de La Fontaine, em que o lobo ameaçava a ovelha por beber na vazante do mesmo rio.

__O que lhe aconteceu e o que você está fazendo por aqui, sangrando desse jeito? – ouvi, 
logo que recobrei os sentidos sob as mancheias de água fria que o estranho jogava em minha 
cara.

__Água... água... água, eu quero água!
Desmaiado, devo ter delirado, pois a resposta que articulei, quase aos gritos, era incons-

ciente.
__Descanse um pouco, eu já lhe dei de beber uns cinco canecos deste – olhe... dá quase 

meio litro cada. Descanse  e poderá beber até a cachoeira, se quiser... e puder.
Mas eu não queria descansar. Queria, sim, sentir o prazer de sorver lucidamente um, 

dois, três... quantos litros de água aguentasse. Aquele líquido barrento das pegadas de cavalo 
que bebi – reconheço – salvou-me a vida mas me deu a exasperante sensação de haver bebi-
do a urina do diabo. 

__Desculpe-me, senhor: eu não queria e não devia gritar... é que estou andando desde 
quatro da madrugada... estou indo para a casa de um tio em Manhuaçu...O senhor chegou 
antes ou depois de mim, aqui? Com o desmaio, fiquei confuso, na dúvida, mas me parece que 
quando aqui cheguei, o senhor estava  bebendo da cascata, não?

__Sim, você quase me matou de susto. Eu estava de joelhos, de costas... você chegou e 
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foi logo caindo... – uma pausa de quatro ou cinco segundos, enquanto parecia certificar-se 
que mais alguém não se aproximava de nós, e então, o velho continua – Meu nome é Alber-
to, mas me chamam de Aleixo, o nome da família... Está vendo? Já falei demais. Você, pelo 
que suponho, está fugindo dos gorilas, certo?

O viandante me inspirava confiança e, por isso, apenas meneio a cabeça, confirmando 
sua esperta dedução, mas sem conseguir evitar só os efeitos da adrenalina no meu sangue, 
no mesmo tempo em que ele tomava outro pequeno fôlego e volta a falar:

__Acredito que esta hora o Mazzilli já deve estar empossando o paquiderme que vai 
tomar o lugar do presidente da República... – assim conjecturando, o senhor Aleixo pega 
em uma das duas mochilas um rádio portátil, já ligado, e aumenta o volume: 

...ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.” ...E atenção senhores ouvintes: O pre-
sidente da Câmara dos Deputados acaba de denunciar como vago o posto de presidente da 
República pois o senhor João Goulart acaba de decolar rumo ao exterior: em visto disso, 
segundo apuramos junto às lideranças do vitorioso Movimento Redentor e Democrático, 
o Marechal Humberto Alencar Castello Branco será eleito pelo Congresso Nacional para 
cumprir um mandato transitório até a promulgação de novas eleições. A democracia está 
salva; viva o Brasil.”

__Puta que pariu! ...Esse Mazzilli nunca me enganou; bem que eu já havia dito ao Pe-
dro... bom – interrompe-se ele, ao que aproveito para fazer-lhe as primeiras perguntas: 

__Quer dizer, então, que o presidente Goulart caiu mesmo, não é? Não reagiu... fugiu 
– digo eu na tentativa de inteirar-me melhor dois fatos insurgentes Brasil afora. 

__Reagiu...aqueles?...Você não viu o que o Brizola tava dizendo o tempo todo, que o 
presidente estava sendo engolido de canudinho, mas que não ouviria ninguém?

__Não, não é bem assim... vou falar a verdade; pra você, pelo que vejo, posso revelar: 
.. eu...eu sou irmão do deputado Pedro Aleixo, líder do UDN na Câmara Federal. Mas não 
se preocupe, eu devo ser muito mais esquerda que você... ou você não é o repórter do jornal 
O Combate, de Governador Valadares, baleado nas costas - aponta para mim - anteontem? 
Os jornais de ontem deram seu nome na primeira página. Sorte sua que sua foto não tenha 
saído, senão um capanga de grileiro poderia lhe matar apenas para fazer agrado ao patrão. 
Sorte sua que sua cara não tenho saído... A propósito, você recebeu socorro médico?

__Sim... eu sou o próprio, e o atendimento médico que tive, teve de ser corrigido pelo 
pai de um amigo – um farmacêutico -, pois o médico que extraiu-me a bala não me aplicou 
a injeção anti-tetânica.... que só vim tomar hoje de manhã.

__E como você chegou até aqui?
__Engraçado que esta era a pergunta que estava na ponta de minha língua e estava 

doido para lhe fazer... Eu vim ontem à noite, depois de muita presepada entre a casa onde 
estava, a pensão que pernoitei e a notícia de que não tinha mais ônibus e nenhum outro 
transporte para lugar nenhum, e que as estradas estavam bloqueadas pelos militares e etc, 
etc... Eu estava indo para Belo Horizonte encontrar-me com o patrão e lá recebermos a pro-
teção do governador Magalhães Pinto... A gente imaginava que a coisa toda não passasse de 
mais uma das dezenas de chacinas que os grileiros e latifundiários...

__Psiu! Escute! – apela o senhor Alberto, enquanto volta a elevar o volume do radio-
zinho de pilha.

__...neste momento, o nobre deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos 
Deputados, vai proceder a leitura do primeiro Ato que institui, melhor dizendo, restitui a 
ordem democrática no Brasil, varrendo do cenário nacional a camarilha comunista: - Com 
a palavra, Sua Excelência, o nobre deputado Ranieri Mazzilli.”

__(Ãh-raam) Senhores deputados: devo informar que o Movimento Democrático 31 
de Março acaba de vencer...”

Visivelmente irritado, o senhor Alberto estende o braço e desliga o rádio. 
__Não me leve a mal, mas a fala de pelo menos este calhorda do Mazzilli, a gente vai 

poupar: nos próximos dias, vamos ter que engolir muita verborragia e bajulatórios cretinos 
dos serviçais de plantão, que esta é a república das vestais da calhordice...Milito na linha 
de frente progressista desde 1920 e já tenho registrado na pele tudo o que ocorre nestas 
ocasiões: vi tudo o que houve com Arthur Bernardes, com Washington Luiz... as manhas e 
patranhas do Estado Novo, a queda de Vargas em 45 e todas as sucessivas filipetagens e sa-
canagens intentadas e perpetradas contra o mesmo Getúlio em 53 e 54. Gente como Carlos 
Luz e Lacerda estão sempre de prontidão para malversar a história e abocanhar o poder. 
Mas, para mim, o pior é a corja dos lustrosos raposões travestidos de coelhos... tais os Alki-
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min, os Bezerra e os Tancredo, que sempre aparecem nos momentos de crise para faturar 
os seus caraminguás de poder. Nunca perdem... e ainda os últimos de Carvalho, os Vitorino 
Freyre, os Távora e até os Bilac, sempre de “stand by” a esperar pela partilha do botim do 
que resta e na renhida defesa do obscurantismo.

__E estes militares que derrubaram Jango... quem são eles?
__Olha, dos poucos nomes pude ouvir no rádio, tem o Castello Branco, o Golbery... o 

Mello Maluco (o Souza Mello), tem Radmaker... o Costa e Silva, os irmãos Orlando e Er-
nesto Geisel, o Nelson de Melo... o general Mourão, e tem o Guedes, que, dizem, comanda a 
tropa que está descendo de Minas para o Rio... Ah! Tem também o Samuel Corrêa; os velhos 
ministros de Jânio, de 61, como o Denys, o Grum Moss e os lambisgóias civis tipo Lacerda, 
Amaral Neto, Ademar de Barros... Magalhães Pinto ou os mais serviçais e treteiros como 
Roberto Campos, o Alkimin, e além dos arcebispos D. Jayme e D. Sigaud, as malamadas da 
classe média. – Aleixo toma fôlego e continua:

__Os militares golpistas... estes vampiros formados e atrelados ao lesa-patriotismo 
e a eterna conspiração reacionária e sediciosa, nada mais são que a guarda pretoriana dos 
interessantes, firmados em Yalta, 1940....

__Mas, até onde eu sei, o Brasil não foi (nem tinha porque ir) a Yalta – intervenho.
__Ora, de fato, nem haveria como: o primeiro voto de importância e realmente in-

dependente do Brasil há menos de três anos, com Jânio Quadros firmando a Declaração 
de Auto-determinação dos Povos... mesmo assim, olhe aí as “forças ocultas” que não me 
deixam mentir; e não se espante se o ex-presidente matogrossense jamais puder explicá-
las!... Como estava dizendo, na Conferência de Yalta, os Três Grandes – Estados Unidos da 
América, Inglaterra e União Soviética, Churchil e Stalin a representá-los – dividiram entre 
si os bocados do globo terrestre. A partir daí, o que se viu foram as consequências de um tra-
tado racista e excludente, onde as maiorias étnicas e culturais, - tais como as dos amarelos 
e toda a latinidade não se fizeram representar, premiadas pelas configurações colonialistas 
e o envolvimento beligerante que o engolfava na II Grande Guerra. Unidos os três sob ob-
jetivos e propósitos que iam e vão muito além da vitória contra Hitler, impuseram, ao resto 
do mundo, uma ordem altamente sofisticada: através de estratagema e ardis que escapam 
as maiores inteligências, a partir de então todos os valores humanistas foram submetidos 
aos exclusivos interesses dos três grandes, de forma que tal moral, a doutrina social e o cre-
do político foram como que tangidos sob um só emblema, cujas (inevitáveis) diferenças só 
existirão condicionados e afinados aos supremos interesses do trio. Tudo é apenas instru-
mento para o mesmo e único fim: o desenvolvimento e o fortalecimento dos três; o segundo, 
o terceiro mundo nada mais são que apêndices e quintais deles . Além do mais, a Rússia e os 
Estados Unidos jamais se baterão em contendas um contra o outro... São aliados siamesses, 
até geograficamente, não fora o Estreito de Bhering tão estreito.

Apenas consigo expressar espanto, enquanto o sr. Aleixo continua:
__É isso: soa como loucura, mas – desgradaçadamente - é verdade. O filé do resto do 

mundo é regalo dos grandes do hesmisfério norte. Conosco só fica o osso... Não adianta 
tentar algo diferente. Alternativas progressivas para nós, desde então, são meras utopias. 
Sou e sempre serei marxista-lenista porque, apesar de tudo, é a doutrina mais exata e justa, 
mas sei que, no fim de tudo, todos nós, inclusive os secretários comunistas da Universidade 
Patrice Lumumba, de Moscou, estaremos fazendo o jogo dos dominadores... Leste e Oeste 
de quê, afinal? ...

__Terrivelmente espantoso isso que o senhor acaba de dizer. Espantoso e diabólico?
__Quer ver um rol de exemplos? – aquieço
__Primeiro: a URSS nunca reclamou a devolução do Alaska; segundo: a condenação 

ao ataque atônico a Hiroshima e a Nagasaki não ultrapassou os tímidos esgares diplomá-
ticos; terceiro: os contínuos testes nucleares da França no Atol de Mururoa jamais foram 
sequer citados. Quarto item, as absurdas ditaduras de direita nos países do Terceiro Mundo 
que os grandes jamais condenaram: Somoza, Stroessner, na América Latina; Bokassa e Idi 
Amin Dada, na África, reinam obtusos e antropófagos, enquanto, no Oriente Médio, Rezha 
Pahlevi e Faissal subjugam e dilapidam seus países e seus súditos.

O velho militante socialista toma outro fôlego e continua:
__Este golpe que agora (particularmente) nos infelicita é, para mim apenas uma mexi-

da no grande tabuleiro do xadrez jogado entre os três signatários de Yalta; somos, para eles, 
como meras e inexpressivas cobaias, e os algozes compatriotas apenas capatazes e peões es-
calados e pagos para a execução das tarefas ditadas pela metrópole. Tanto quanto mais eles 
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nos pisarem e dominarem, maior o prêmio dado pelo patrão. Pode crer: café, cacau, madeira 
de lei, minerais estratégicas e até a única grande “invenção” portuguesa – a mulata – estão 
entregues aos gringos pelas elites a serviço dos dominadores. Ufa! ... Quando vejo, já falei 
demais! Seria bom – para segurança do meu colarinho, endurecer o bico que, em tempo de 
democratura o que mais se vê é abotuadura...

__Não entendi... – reajo
__Democrata, entre aspas, cruzadas com ditadura, acaba em... – faz gesto típico de 

quem puxa o gatilho – “abotuadura”... resume de caixão!... Alberto.
__Acho engraçado com senhor consegue brincar, ironizando e fazendo trocadilhos. 

Ademais, meu projeto de vida – pelo visto, com o golpe militar, vai para as calendas e ainda 
nem sequer consigo atinar o que fazer.

__Você disse que estava indo encontrar-se com o seu diretor para pedir proteção ao – 
desculpe-me o riso – “excelso” governador de Minas, não é mesmo? – Acho bom, você rezar 
para que a proteção que seu patrão recebeu do “homem do guarda-chuva” tenha de fato 
algo a ver com decência, pois, ou muito me engano, aquela ruptura entre o Magalhães e o 
Lacerda... dias atrás, fora apenas para desviar a atenção da articulações e manobras golpis-
tas. Afinal, tudo começou aqui... aliás, sendo objetivo bem acima de você, em Valadares, na 
véspera da eclosão, com o Mourão, em Belo Horizonte, não é verdade?

__É... pensando, parece que os aliados rurais de Valadares se precipitaram...
__Ou tenham dado o sinal... a senha, ao mesmo tempo que interiorizavam o movimen-

to, dando ideia e amplitude e uma coloração ideológica voltada para a questão fundiária... 
não acha? Aleixo faz uma cura pausa e prossegue: 

__Voltando ao seu caso particular: depois de protegidos pelo Magalhães, o que vocês 
fariam?

__Bom, tudo que discutimos foi a partir de uma situação normal... quer dizer, a gente 
voltaria para as nossas rotinas. Com o golpe militar, ainda não sei o que fazer. 

__Você está sabendo que um dos latifundiários de Valadares imputou-lhe a autoria da 
morte de um deles?

__Se caneta matasse, ninguém empastelava jornal para sufocar a liberdade de expres-
são. Quanto ao tal que me acusou, não tenho a menor dúvida, se fosse colocado cara a cara 
comigo, não resistiria a dez segundos, principalmente se o encarregado pelo inquérito fosse 
o coronel Pedro. Quando ele me acusou, fiquei pasmo sem entender a razão da calúnia, mas 
logo me veio a luz: o meu acusador aproveita-se do momento para se fazer herói em meio 
a turba de grileiros e pistoleiros que tentava eliminar o Chicão, mas o jagunço destacado 
para o serviço errou a pontaria e acertou o Paschoal. Aí, então, aflito e na iminência de ser 
dado como desastrado, culpado pelo erro fatal, ao me ver saindo do casebre e já sabendo a 
que jornal pertencia, não pensou duas vezes e impingiu-me o papel de bode expiatório. Na 
verdade, se tivessem a leve e real suspeição da “minha” hipotética autoria, (ou de quem quer 
que fosse), o senhor não tenha dúvida, não teria saído dali com vida. Entretanto, conhecen-
do a fama da competência do delegado Regional da Polícia, acredito que, mais cedo ou mais 
tarde, ele descobriria em enredar o jornal com a luta de Chicão. 

__Debaixo de tanto fogo, e ferido, como foi que você logrou escapar e chegar até aqui, 
sozinho?

__Primeiro, ao me dar conta de estar baleado, estendido no chão da cozinha, sob a 
intensa saraivada de tiros, decidi fingir-me de morto e pedir a Deus para fazer com que 
entrassem no casebre, vendo-me ensaguentado, acreditassem que fosse apenas um defunto 
e não me dessem um tiro para conferir. Fiquei ali caído por alguns minutos que pareciam 
eternos. A chuva de balas, zunindo sobre minha cabeça, batia nas vazilhas zoeirando como 
uma fuzarca de loucos, arrancando o reboco da parede e dilacerando tudo o que ocupava um 
pequeno armário de madeira. Lá fora, minha bicicleta servindo de alvo aos mais ensande-
cidos. De repente, em meio a gritaria de “mate todos”, “acabe com o filho-da-puta...”, “Não 
deixe ninguém vivo” e de um desesperado “Filhos-da-puta são vocês, cães sanguinários” que 
Chicão rebatia, um corpo cai de costas na pequena sala. De onde eu estava, ao rés do chão da 
diminuta cozinha, até onde Paschoal tombou, não se contaria mais de dois  metros e meio, 
mas, por sorte quem o matou não me viu. Os outros assassinos, pefilados do outro lado da 
rua, não eram menos ordinário e covardes. Aflito e já desalentado na angustiante expectati-
va da chegada da polícia e do socorro médico, rastejei-me até ao quarto do líder camponês. 
Lá, não tenho como sair pelos fundos, pois não havia nem um basculante na parede. Vi um 
cano d’água atravessando o teto e, com muita dificuldade, galguei a cama tentando alcança-
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lo e levei o choque que jamais poderia esperar: estava eletrificado, talvez pelo impacto de 
um das muitas balas na fiação do chuveiro. Voltei e me puz de novo e esperar estendido no 
chão da cozinha, com receio de a jagunçada incendiar a casinhola. O tempo não passava e 
nada acontecia, a não ser a intermitente chuva de balas. Por fim, cansado e agora muito mais 
preocupado com minha saúde e com aquele corpo estendido a menos de três metros de mim, 
avancei rastejando até ao pequeno beco ao lado da cozinha, me ergui e gritei...

__Você fez uma loucura dessas, encarar uma horda de pistoleiros? – admirou-se se-
nhor Alberto.

__Aproveite: solte todas as águas que tiver represadas, isso é muito bom... Invejo quem 
consegue chorar, coisa que esqueci, quiçás, endurecidos nas agruras da vida. Acho que devia 
ter uns onze anos quando chorei a última vez... lá se vão mais de meio século... Chore que 
vai ser bom para você recuperar as energias e levantar o moral. – apoiou-me o novo amigo 
Alberto, enquanto tomava-me o pulso e verificava a minha febre.

__Continue, estou achando ótimo ouvir sua história ... aliás, você já observou que so-
mos testemunhas da história?

Contraponho:
__Seria como que personagens envolvidas pelo acaso, mais do que meras testemunhas, 

não acha?
__É... de fato, é uma coincidência incrivelmente engraçada, pois ambos os deputados 

são amigos um do outro e de seus respectivos irmãos antípodas, embora eu – pessoalmente 
– ainda não conheça o Carlos Olavo, devido - creio - ao fato de quase nunca ir a Belo Hori-
zonte que, aliás, lá se vão trinta anos que vivo no Rio de Janeiro.

__Mas o que acho mais engraçado nessa coincidência é o fato de ambos os irmãos ditos 
de esquerda usarem bigodes, enquanto os outros dois conservadores têm a cara lisa; seria 
devido a influência de Stalin? – provoco impertinentemente. 

__Bigode por bigode, se tivesse que ser por influência seria difícil de comprovar: inde-
pendente de todos os lados ideológicos, um líder carismático pode ou não usar uma vasta 
bigodeira, com truculento russo ou prussiano chanceler de ferro, Bismarck, na direita ou, na 
extrema esquerda, o cubano Fidel Castro. Mas não esqueçamos que também, há líderes de 
esquerda e de direita sem bigodes; nem Nikita Kruchev, nem Mao Tse Tung ou o marechal 
Tito usam bigodes.. e olhe o que são os esquerdistas! Por outro lado, o grandalão Charles De 
Gaulle é o melhor exemplo desta falsa dicotomia: antes de chegar ao poder, usava um bigode 
assim como o meu; eleito presidente da França, raspou-o e nunca mais se viu de buço peludo 
- e é um liberal inconteste.

     

30 de março de 1964 em Governador Valadares foi uma cinzenta segunda-feira. Feia e ceno-
graficamente perfeita para o que ali se sucedeu de excepcional. 

Tudo fazia crer que o dia seria apenas mais um de aguaceiro à tarde ou à noite, na mes-
ma e corriqueira expectativa de uma extenuante rotina quebrada, vez ou outra, apenas pela 
estridente e agourenta sirene de rádio patrulha que o programa “Repórter Policial”, da Rádio 
Educadora Rio Doce, nem coro infernal, repete a cada instante, trazendo em sobressalto e 
transe coletivo toda a região, em edições extras, com a macabra e sufocante estatística diária 
dos mortos tombados na suja e implacável “guerra” dos grileiros contra os posseiros.

O contraponto acontece, como um dueto concatenado, com o sonoro e grave apito das 
dezenas de serrarias decadentes, logo a seguir. 

Havia quem dissesse que não era casual e que só os mais versados em bom senso de 
sensibilidade sociológica compreenderiam: a madeira e os minérios que locupletaram os 
poderosos pioneiros compõem na trilha sonora da vida da cidade no ar, nas ruas, nos trilhos 
da Vitória-Minas e no medo das pessoas. As mesmas que dão ao problema da terra uma 
conotação de gravame muito mais pesado que o das demais regiões do país. Não obstante 
isso, o simbolismo estampado nas imensas chaminés das gigantescas serrarias de agora ofe-
reciam uma dose de contentamento e de esperança na civilização e no emergente progresso 

4 Na trilha do Padre Onofre, um pesadelo
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sócio-econômico do Vale do Rio-Doce. 
Os índios Crenaques, fugindo da diminuição, haviam arribado para as bandas do Sul 

da Bahia, desde as primeiras derrubadas, e sob o furor do feroz impacto das motosserras, 
tratores e caminhões rasgando a mata nos primórdios de século, cederam lugar aos des-
bravadores posseiros. Ora, e em dadas áreas, a madeira já não existia, os mais intrépidos e 
vocacionados para a faina agrícola, sem outro destino, iam ficando. 

Se o aventureiro voraz e truculento só aproveitava os toros derrubados e levados, que 
não Deus, só as febres bravas do impaludismo tropical restavam como obstáculos à posse 
em busca do porvir promissor e frutífero das festivas colheitas, pensava o posseiro.

Começando nas impotentes montanhas de Itabira – onde se assentam bilhões de to-
neladas de hematita -, nas cabeceiras do Rio Doce, como que vocacionado para um destino 
faraônico, a extensão, a orografia e a riqueza de seu subsolo, com uma das mais variadas 
gamas de cobiçados minerais e metais raros dão ao Vale um incomensurável patrimônio. 
Suas jazidas, se exploradas e convertidas em investimentos e realizações condizentes com as 
carências e anseios comunitários, transformariam a região num segundo Vale do Rhur.

__Há menos de dois anos, aqui mesmo em Valadares – aliás, foi como, quando e onde 
conheci seu mano Pedro Aleixo – um latifundiário mandou seus jagunços eliminarem um 
agregado apenas pelo “crime” de ocupação indevida. O assassinato fez furos e chocou a po-
pulação, muito embora o poder do fazendeiro, aliado à competência do advogado Aleixo, 
tenha levado a melhor.

Fiz a cobertura do crime e vi até onde vai a estupidez e o egoísmo inconsequente dessa 
gente: no domingo de carnaval de 1962, cinco pistoleiros, a soldo do patrão Cletídio Parrei-
ra, tocaiaram a família do peão Jesuíno Flores dos Santos, que voltava da cidade onde fora 
vender a produção de sua pequena horta. A empreitada só não resultou perfeita porque a 
mulher do agregado, apesar de ter recebido três balaços de 44 – um tiro rumo ao peito di-
reito, um no pescoço e outro na fronte, de raspão - sobreviveu, bem como os três filhinhos 
da casa, todos baleados com dois e três tiros no peito, cabeça e pernas. Se isso não permitiu 
que o crime resultasse perfeito, entretanto, não impediu ao mandante o gosto de vitória: 
impronunciado.

__Não entendendo como, se houve indicação como mandante - comenta senhor Aleixo.
__O réu mandante foi desqualificado, pois o juiz levou em conta as alegações de legíti-

ma defesa do patrimônio, sustentada pela hábil defesa de seu mano senhor Aleixo. O certo é 
que, nos autos, a acusação era de que Cletídio havia desautorizado ao Jesuíno plantar qual-
quer coisa, mas, depois de muito fala, soube que o peão insistia com tal horta de subsistência 
ao lado de sua casinhola - coisa assim de uns oito metros por quinze; se muito, um das leiras 
de couve e repolho. O absurdo começa no fato de a vítima já ser agregada da fazenda há mais 
de quinze anos, quando Cletídio a comprou. Ocorre que o mandante era pessoa já marcada 
por uma série de acusações de crimes de mando, desde que chegou à região e comprou – ou 
grilou – as primeiras glebas no Vale.

Ao proibir Jesuíno de cultivar verduras onde ele já o fazia há tanto tempo, Cletídio não 
só cometia prepotência contra um empregado, mas, violentava toda a família dele, isso tira-
va a comida, o sal, o sabão, a roupa e os remédios, afinal, era daquele minúsculo pedaço de 
chão que ele produzia uns trocados na feira do mercado municipal. A mulher do peão, que 
escapou não se sabe como da saraivada de chumbo dos pistoleiros, contou-me que Cletídio, 
pessoalmente, deu o ultimato a Jesuíno: ou tirava a cerca e acabava com a horta ou ele man-
dava arrebentá-la e botar os bois em cima. Jesuíno tentou fazer ver ao patrão o disparate 
de tal imposição... que precisava dar de comer e vestir a família, já que os preços da venda 
devoraram seu salário na segunda semana do mês, mas o fazendeiro, irredutível, sentencia-
tiva:

__Não está satisfeito, que se mude.
Jesuíno não se mudou e, já escolado nos exemplos de seus parentes e amigos do Uru-

cuia – onde a grilagem destroçou com todas as posses o posseiros - , decidiu:
__Não vou derrubar a cerca e, se ele derrubá-la, eu vou voltar a levantar; não faz senti-

do o que este monstro “está querendo”!
Duas semanas depois, Cletídio mandou derrubar o arame e botar o gado para pastar na 

horta. Jesuíno expulsou os animais e consertou a cerca. Cletídio, então, fez fazer sua condi-
ção de patrão, mandão e mandante.

Nos autos do processo, onde toda a argúcia do advogado deputado Pedro Aleixo seria 
pouca para livrar os três pistoleiros – confessos dos crimes – convictos do poder e imputa-
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bilidade do chefe, a tônica era a alegação motivadora: “Foi pego roubando banana na fazen-
da”, uma assertiva urdida pelos advogados visando a desqualificação do crime de mando 
para “legítima defesa do patrimônio”. O resultado foi apenas o esperado: Cletídio impro-
nunciado e os pistoleiros confessos condenados a 8, 10 e 12 anos, de acordo, ao que parece, 
com o número de balas que dispararam.

O juiz não foi à porteira da fazenda; o promotor de justiça comentou com os laudos 
periciais da criminalística; as testemunhas, exceto a mulher do Jesuíno, foram os próprios 
assassinos. Os jurados, claro, todos de ilibada conduta, do comércio e com endereço nobre, 
muito nobre. 

Mas o repórter, Stefânio Seghath, de O combate, foi à fazenda para a cobertura jorna-
lística e constatou que todos os tiros atingiram Jesuíno e sua família no momento em que 
apeavam da charrete para abrir a porteira. Três pistoleiros atiraram de posições ao rés do 
chão, escondidos atrás de rochas com cerca de um a um metro e meio de altura, encravadas 
às margens da estrada de terra batida. Outros dois jagunços haviam-se postados mais atrás, 
de sorte a garantir a eliminação de Jesuíno. Estes dois jamais foram identificados. O alega-
do flagrante roubo de bananas revelou-se impossível às duas únicas touceiras de bananeiras 
existentes nas imediações estavam localizadas há mais de mil metros de distância da por-
taria e o único cacho ainda estava na floração; muito longe de se poder pensar em colhê-lo. 
Mas, muito mais grave ainda, senhor Aleixo, seu mano ficará bestificado quando souber: 

__As ditas e benditas bananeiras foram plantadas, quatro meses antes pelo próprio 
Jesuíno.

Quando a caravana do “Padre Onofre” e eu nos despedimos, beiravam-se as duas da 
tarde e tudo que fiquei sabendo do destino do senhor Alberto Aleixo bastou-me para pou-
par-lhe maiores embaraços: embora aquele caminho por eles tomado, induvidosamente, 
não fosse o melhor nem o mais curto para se chegar a Conselheiro Pena, e depois a Aimorés, 
era – segundo ele – o mais inteligente e estratégico, perante as circunstâncias e a natureza 
de sua missão.

Na clandestinidade desde o governo de Gaspar Dutra, o Partido Comunista Brasileiro 
fora pego no ápice da campanha pela volta à legalidade e, pelos cálculos mais comedidos 
de seus mentores, no mais tardar até o final de 1964, teria reconquistado o registro defi-
nitivo no TSE. Nunca fiquei sabendo qual o posto que Aleixo ocupava no Comitê Central 
do subterrâneo Partidão, mas devia ser de alta importância ou - no mínimo – de extrema 
confiança.

A rota que colocou intrépido e bem humorado Alberto Aleixo no meu caminho levava 
as mais proeminentes lideranças socialistas a segura proteção da fazenda do Coronel Bim-
bim, nas margens do Rio Doce, nos arrabaldes do município de Aimorés. Quando soube 
disso, quase explodi de rir, pois, como estava, não devia exceder-me em qualquer tipo de 
esforço. Foi aí, então, que pude melhor compreender: como um velho, ele podia ser tão es-
pirituoso e irônico; a surpreendente revelação era por si mesma um bom dado a alimentar 
e demonstrar sua esfusiante personalidade.

__Se puder esperar mais uma meia hora, conhecerá o maior brasileiro vivo; ele está 
vindo na minha trilha com uma diferença de duas horas e meia.

Quando o velho Prestes montando um xucro arisco, chegou trotando, calmo e lenta-
mente, pensei ser legítimo o padre que sua indumentária fazia crer: sob um chapéu preto 
de feltro, envergando uma lustrosa batina, também preta, vestindo um casaco cinza-escuro 
de lã e uma longa capa de gabardine cinza, já amarronzada pela poeira e pelo sol de muitos 
anos, o séquito que o acompanhava – composto por três distanciados e humildes cavaleiros 
– montando pangarés de estirpes e malhas de igual origem, pareciam ser um sacristão e 
dois contritos fiéis em busca de socorro espiritual.

Logo que apearam e beberam da cascata, certificavam-se de que não estavam sendo 
seguidos, e sentaram-se para o descanso. Fui, então, apresentado ao líder socialista que, 
demonstrando simpatia e interesse, encorajou-me a seguir firme com minhas idéias, fossem 
quais fossem.

__Se suas idéias estiveram certas e justas, você melhora com a aferição do tempo e da 
história; se estiver errado, seu próprio senso de autocrítica – fará as devidas correções e 
você, então, se verá fortalecido em suas tentativas de vencer e convencer. Quem está sempre 
a se mudar, nunca consegue fortes raízes e a escassa confiabilidade adquirida dilui-se como 
nuvem ao sabor do vento.

Para chegar à estrada que liga Caratinga e Ipanema teriam de caminhar mais uns três 
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quilômetros por uma péssima trilha de tropeiros. A chuvarada da véspera havia piorado o 
estado do caminho, esburacando-o, o que forçou a pequena caravana a apressar a partida. 
Ademais, lá chegando, deveriam tentar carona de carro de carro para Ipanema, esperando 
até o escurecer. Caso não conseguissem, seguiriam cavalgando pela velha trilha de tropas 
que vai desembocar em Manhumirim.

__Sr. Aleixo – apelei, premido pela aguda curiosidade da surpreendente revelação do 
velho militante do Partidão -, desculpe-me se lhe parecer que duvido de sua história, mas 
ela é tão extraordinária e instigante que meu espírito de jornalista quer detalhes para subsi-
diar uma futura reportagem... ou – sei lá – um livro: só pra conferir, qual é o mesmo nome 
do genro do Coronel Bimbim?

Ele responde, soletrando sílaba por sílaba:
__Ra-mi-ro Ro-dri-gues... advogado com banca no Rio de Janeiro... militante, como 

eu, do Partido... Mas, olhe, antes de mais nada, faça uma faxina na sua mufa: o coronel Bim-
bim jamais foi o grileiro facínora que a imprensa reacionária sempre atacou. Na verdade, ele 
parece mais é com Antônio Conselheiro – sem Canudos – e Lampião sem Cangaço.

Pasmo no crescente da narrativa, eu era só ouvidos, enquanto ele falava:
__ ...Quando ele diz que o ocasional hóspede, que vez ou outra, ao longo dos últimos 

doze anos, vem recebendo em fazenda, é o supervisor da Cúria Diocesana do Rio de Janeiro, 
Padre Onofre de Maria Prates e seus assistentes, ele tem, pois, fortes razões: as mesmas que 
deturparam a verdade a respeito dele, e, claro, pelo fato do Chefe ser quem é.

__Mas é fato de ele ser tido como um radical anti-comunista. Como fica?
__Nesse caso, o único risco não é com ele, mas sim se por lá aparecer um curioso qual-

quer... mas, para essa eventualidade, sempre estamos atentos.
Salustino da Silva – o coronel Bimbim – é um anfitrião dos melhores. Não tem nada do 

troglodita violento que seus compadres, a serviço dos verdadeiros latifundiários e grileiros, 
sempre detrataram. Os perigosos, na verdade, são os que deportam bandidos e ladrões para 
fugir, debaixo do fogo de seus homens.

Depois de despedirem-se de mim, um a um, os componentes da caravana do Padre 
Onofre seguem viagem, a caminho de “Moscou”, a fazenda do famoso coronel Bimbim.

Quando me certifiquei de que a caravana já estava longe, não pude conter uma garga-
lhada. Duplo prazer: pela verdade sobre o difamado fazendeiro e pela farsa encenada pelo 
Cavaleiro da Esperança. Quem diria, o coronel Bimbim hospedando Luiz Carlos Prestes: eu 
daria a vida para ouvir os dois falando sobre isso; ou qualquer um dos dois.

O esforço despedindo com a gargalhada obrigou-me a voltar a repousar por mais uns 
vinte minutos, conquanto, agora munido de um rádio-portátil que ganhei, permeadas pelas 
asneiras e parvoíces assacadas pelo locutor da Agência Nacional:

__Notícias de Juiz de Fora dão conta de que o General Mourão Filho atravessou a cida-
de e já deve estar chegando em Petrópolis: ...O General Mourão é o maior...”

__Brasília –URGENTE! – O presidente da Câmara dos deputados acaba de anunciar 
que, amanhã, o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco deverá ser eleito presidente 
da República para gerir os destinos da nação até a realização de novas eleições para suprir 
a vacância aberta à disposição do sr. Goulart... E atenção: o comando revolucionário acaba 
de editar o Ato Institucional no 1, cassando o mandato e suspendendo os direitos políticos 
por 10 anos dos seguintes políticos e militantes: João Belchior Marques Goulart, Valdyr 
Pires, Darcy Ribeiro, Raul Riff, Almino Afonso, Leonel de Moura Brizola, Miguel Arraes de 
Alencar, Almirante Cândido Aragão, General Machado Lopes, Celso Furtado, Osvaldo Lima 
Filho, Luiz Carlos Prestes, Paulo Freire.”

(Clic) Um nó em minha garganta e desligo o radiozinho.
O velho Aleixo tinha razão: a partir do golpe, só se ouviria falácias, perseguições e toda 

sorte de notícia ruim.
__O que esperar de bom, quando se cassa um Paulo Freire e deixa livre e impune um 

Chateaubriand; pune-se um Valdyr Pires e transforma os Magalhães e os Viana em líderes 
de estados tão aviltados, como o da Bahia?...

__Para mim, basta! Mais de que um medíocre golpe da “Banana Republic”, orquestra-
do em Washington DC, algo de terrivelmente sórdido e diabólico é o que vem por aí. Aliás, 
decido, será muito melhor eu pensar em coisas prosaicas – lá bem distante em minha infân-
cia – e esperar que o tempo me prove o contrário. Mas, a febre que só inibia o meu ânimo, 
fez-me cochilar, dormir e... sonhar.  

5 A paixao de Chicao. O dia 31
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5 A paixao de Chicao. O dia 31

Deixara o rádio ligado e sob o enézimo achincalhe do Hino na Independência, o locutor in-
forma a hora: 14h15min.

Levantei-me içado pela febre e fui à cascata mitigar a sede, que o sol impiedoso fazia 
parecer muito mais forte que realmente era, no mesmo instante que o meu estômago dava 
o primeiro e ainda tímido sinal de fome. Comera no almoço da véspera, mas a preocupação 
com tudo o que se sucedia não me permitia o apetite normal para o jantar ou mesmo um pe-
queno sanduíche. Afinal, todos os que orbitavam em torno de mim na casa do farmacêutico 
Otávio Soares, também perderam o apetite.

Era o dia 31 e, por volta das seis e meia da tarde, meu irmão José Maria chegou do meu 
filantropo anfitrião – e foi logo dando a má notícia:  

__Não tem passagem para lugar nenhum! Parece que quem está dentro não pode sair e 
quem está fora não pode entrar... Os milicos da PM estão espalhados por toda a cidade; tem 
três em cada esquina, ao lado tem metralhadoras pesadas e fuzis ensarilhados. Acho que vai 
acontecer ou está acontecendo algumas coisas ruins, pior que ontem: cheiro de morte no ar.

Na mesma rua que ficava a redação do jornal “O Combate” havia uma pequena fábrica 
de macarrão, cujo dono – mais lembrando um mouro de que um jovem mineiro – parecia 
incansável em sua faina diária, tudo fazendo para que um melhor resultado fosse gerado e 
ainda desse, aos vinte e poucos empregados, um bom exemplo de dinamismo. Estruturada 
modestamente sobre um pequeno capital, a indústria crescia com espantosa velocidade. Não 
parecia  ser dirigida por um rapaz tão jovem: Augusto, o filho caçula do dr. Otávio Soares, 
já aos 20 anos, quando cursava o científico no Colégio Ibituruna, orgulhava a família ao 
transformar suas mesadas e mais algumas economias do pai na compra de duas masseiras e 
equipamentos para o pastifício.

Eu o conhecia muito pouco, de ligeiros encontros, quando acompanhava o irmão mais 
velho, o também farmacêutico Wilson – muito amigo de um dos meus tios. Augusto Soares 
devia estar com uns vinte e cinco anos quando juntou-se ao pai e ao Wilson para socorrerem-
me no que necessitasse. Tanto que, em dado momento, me senti por demais importante, até 
parecendo um grande líder ferido... tantas eram as pessoas a me acudirem. Eles se reveza-
vam entre a casa do patriarca Otávio, fábrica de macarrão e a farmácia que Wilson cuidava, 
já visando a sucessão do pai, além das coisas relativas a que outrora fora uma grande fazenda 
e agora se achava reduzida a um pequeno sítio de 20 alqueires, cujos pastos eram muito bem 
cuidados e estavam sempre pintados de preto e branco pelo vaivém do gado holandês: umas 
50 vacas leiteiras e uns 70 bois para a subsistência da numerosa família Soares.

A antiga fazenda fora uma imensa propriedade comprada de um grupo de antigos pos-
seiros lá nas bandas do rio Suaçuí Grande, depois de Baguari, por volta de 1950.

Pai do poeta Da Cunha, a quem legara seu caráter humanitário, o dr. Otávio – mas com 
o fim de livrar os 43 posseiros da mira dos grileiros, que propriamente para tornar-se fazen-
deiro, comprou-lhes de pouco em pouco o que totalizavam 227 alqueires. Quando nada, teria 
leite e carne para a grande prole. E paz, muita paz no lugar.

Depois do fim da madeira de lei, terrível devastação das florestas do Vale do Rio Doce, 
veio a cobiça em cima de um minério exótico, muito diferente dos outros já conhecidos, que, 
diziam, servia para tudo na moderna indústria eletro-eletrônica e na fulgurante aeronáutica: 
a mica.

E toma de escarafunchar os morros, os prados e os brejos já devastados. Mica dá mais – 
muito mais lucro que milho, feijão e até boi. Então, tome de esburacar o Vale. Os americanos 
estão precisando para a Grande Guerra. Pagam uma fortuna pelo quilo da mica GS limpa 
prensada. Ora, trate pois de furar túneis, valas, crateras para tirar o ouro transparente. No 
vale tem milhões, bilhões de toneladas. Mas e a terra? A terra acabou; restaram as dos pos-
seiros. Então não acabou; ou pra que servem os jagunços, quando o capital já não se tem o 
bastante para comprar as terras ou os ditos posseiros não se vendem nem cedem? Os índios 
já se foram, e quem melhor e mais forte chegar no lugar é que se fará dono. O país é grande 
demais.

Dá para todos: se quiser teimar em plantar ou criar seus bichos que vá para outras ban-
das. Quem não tem a rudeza dos que se satisfazem com o cheiro da terra e do estrume dos 
currais só pode fazer fortuna criando gado ou extraindo a riqueza mineral. Mas, você não é 

- -
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dono da terra que tem mica. Ela está toda cultivada; é milho, arroz, e feijão pra todo canto 
e não é sua. Sim, mas quem tem os jagunços, as armas e os cartórios é que será dono, logo, 
logo. Mão de obra barata também nunca vai faltar. Num está vendo os paus de arara descen-
do a Rio Bahia apinhados de nordestinos? Veja a cara deles. Encarquilhados de fome. Fazem 
tudo e qualquer coisa por um prato raso de farinha de mandioca ou um pedaço de rapadura. 
E nem mais se carece preocupação com o cuidado e os zelos de nossas filhas: as deles já caem 
na vida nem menstruadas foram. E quem vai beneficiar a mica na cidade, se nem pedreiros 
eles podem ser? Tem de ser é peões e cavoqueiros. Aí vem os americanos e os ingleses, mon-
tam as compridas oficinas de beneficiamento e prensagens da mica para a exportação. Pra 
isso, a gente não va ter que se preocupar nem despender de capital; os gringos farão tudo.

Então, os forasteiros iam chegando, às pencas e aos magotes. Tudo gente faminta. Me-
ninos que nem o cheiro de galinha jamais tinham conhecido. Magriças, de costelas de fora, 
barrigas esturricadas de verminose e os olhos esbugalhados de fome e de chorar. Velhos des-
dentados feito bebês, e jovens de apodrecidos, feito velhos carcomidos de pobreza. Iam che-
gando e logo buscando a fila que os “gateiros” formavam para selecionar os mais fortes e os 
mais baratos. Menino de mais de dez anos pode. Os ingleses pagam melhor, mas não aceitam 
índios nem preto e tem que trabalhar dobrado. Assinar contrato de empreitada quem faz são 
os americanos, mas pagam uma diária bem menor. Pior, entanto, não são os gringos, mas os 
leões de chácara, os capatazes; os nordestinos e pretos são os piores. Tão maus e ordinários 
que os podres coitados por eles subjugados logo fugiram das lavras, dizendo que “eles” só 
prestam mesmo para ser amarra-cachorro, bajuladores e perversos que eram. “Que nada. 
Eles têm é medo de voltar a passar fome” diziam outros. Tem racismo, não. Tem problema 
econômico. Como que hipnotizados pela algaravia de credos e misticismo ditados de Roma 
ou de West Point, e até pela própria subserviência imanente, estiolados no entorpecimento 
da própria fé, deram por penhor irresgatável o pudor, sua fibra e sua dignidade, fazendo-se  - 
como os hindus e chineses sob o ópio ocidental, uma gente fraca e sem caráter, para quem o 
próprio opressor se fez líder, protetor e até compadre. 

A chegada de um farmacêutico com a estampa, o afinco e a dignidade do dr. Otávio So-
ares, vindo lá da capital, com toda a prole, a imensa prole atrás de si, teve a festança na me-
dida de sua importância para a emergente comunidade da Figueira do Rio Doce. Assentada 
onde se formou o bairro São Raimundo, o pequeno povoado logo se fez grande, no brilho da 
mica, no pó das serrarias e do vai e vem dos imponentes trens de ferros da Vitória-Minas. 
Mas a desgraça havia de ser muita. Otávio Soares se fez líder comunitário. Farmacêutico es-
timado, fazendeiro modelo. Enquanto os grileiros grilavam e matavam posseiros seculares, 
o doutor superava Salomão comprando dos humildes e indefesos as cobiçadas terras. Tudo 
conversado e delas já dono legítimo, impediu os truculentos arrivistas titulá-las, e as doava 
aos heróicos desbravadores. Evitava, assim, o massacre de dezenas de inocentes. Mas con-
tabilizava despeito, ódio e ressentimento dos ambiciosos e insaciáveis das cercanias. Entre 
a roça e a farmácia, de toda gente decente do amado, o doutor, com a sulfa e o quinino que 
levou para o Vale, ajudou a curar e salvar toda uma povoação de ilhados da civilização. Ficou 
abastado e nunca perdeu o perfil do filantropo; antes de se chegar os primeiros automóveis, 
sempre e o via, sorridente e atencioso, no trote rápido e diário da botica para a oca, da roça 
para a botica. Incansável, afável à família criada. Mas tudo isso tinha por sina fazer crescer o 
mal que adviria.

30 de março de 1964 foi um dia de muita sorte para mim: somando-se todos os ingre-
diente que marcavam a vida, os sonhos, os ideais, as ambições e os crimes de quantos, direta 
ou indiretamente, fazia parte da trama urdida exercida pela história em torno do futuro ime-
diato da estrutura fundiária da região, havia de se concluir que de forma alguma os chacais e 
hienas que patinavam toda a sua existência e fortuna no lodaçal da impostura e vampirizan-
do o trabalho e o sangue de gente humilde e inocente, não seria, agora, sob um governo fraco, 
que iriam curvar-se ao primado do Direito a aos ritos da Lei.

Respirei aliviado, certo de que tudo poderia ter sido pior. Bem pior, ainda. 
Chicão era apenas um líder camponês moldado pelas agressões e pressões dos grileiros 

da região do contestado mineiro, além de Mantena, formado do diminuto empirismo apre-
endido nas lides de uma incipiente militância sindical, o que mais poderia alcançar seria o 
desgaste adquirido com as confrontações das contendas pelos direitos a categoria a que se 
batia por representar – a dos carpinteiros – perante um patrono intratável, e reacionário, 
dado ao descumprimento dos preceitos mais elementares da legislação trabalhista.

Um dia, Chicão cansou e decidiu voltar para o campo em busca da origens, no seio da 
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família de antigos posseiros da região fronteiriça com o Espírito Santo. Entanto, lá como cá, 
os grileiros reinavam, em total domínio, as herdades formadas pelas terras espoliadas nos 
indefesos posseiros. O que restava de sua família era uma combalida, arquejante e faminta 
velhinha: a mãe humilhada, sobrevivendo, como um traste das migalhas divididas entre os 
alquebrados familiares de posseiros – agora reduzidos a um pequeno amontoado de viúvas, 
velhos e órfãos maltrapilhos, doentes e despojados de seus rústicos utensílios e apetrechos 
domésticos sob o poder das armas e o império da truculência.

O pai de Chicão talvez já nem osso era, que já mais de cinco anos fora trucidado e en-
terrado pelos capangas do grileiro Honorato Luiz do Amor Divino, não se sabe ainda onde. 
Crédulo de justiça inda existir nesses ossos, o carpinteiro chegou a ir até os desembargado-
res dos estados limítrofes e litigantes do Contestado – Minas e Espírito Santo. O capixaba, 
mais acessível e objetivo, foi até um tanto sincero:

__O dr. Enrico Rozendo disse que não devia mexer em casa de marimbondo, pois, se 
em terra de jurisdição já definida pobre não tem vez, quem diria então em terras contesta-
das onde o litígio é provocado e alimentado pelos próprios grileiros de olho em terras sem 
fronteira?” – No Contestado, juiz, promotor, delegado de polícia e escrivão, quase sempre 
é gente colocada para garantir a legalização do papel que se lhes levar; escudo” – disse o 
dr.Enrico – “para dar às coisas quentes a geografia desenhada pela grilagem oficial”... – 
Chicão respira e segue o testemunho: Em Belo Horizonte, o desembargador José Bilac... de 
Magalhães Andrada (ufff!) nem me recebeu, mandou me dizer que desembargador de Justi-
ça só ouve através de petição. Ora, o único advogado que eu conhecia era dr. Plínio Martins, 
do nosso sindicato, mas em Belo Horizonte eu não conhecia nenhum e, também, o dinheiro 
era uma mixaria... quase nada além da passagem e da pensão. Não tenho saco nem dinheiro 
para enfrentar tanta má vontade, voltei no desalento. Depois quando vi a campanha e as 
lutas pelas reformas de base, me entusiasmei e pulei dentro.

Foi assim que pude constatar o que o Chicão possuía de cabedal e estrutura ideológi-
ca e intelectual: quase além do grande carisma e de sua aguçadíssima inteligência. Tinha, 
entretanto, como todo carismático, o dom da oratória e um espírito talhado para os emba-
tes mais cruentos. O massacre de seu pai e de todos os amigos da família funcionou como 
poente mola propulsora, impelindo-o para a cruzada que jamais imaginara um dia pudesse 
encarar. Transformar seu casebre na sede de um febriciante sindicato foi apenas o primeiro 
passo que marcou nitidamente com a colocação de um retrato - tirado de uma revista – de 
líder das Ligas Camponesas, Francisco Julião, na parede da seleta, embaixo da desbotada 
fotografia do pai que, por coincidência, era também Júlio da Paixão 

Na primeira entrevista que fiz com ele, seus três meninos – de 1, 3 e 4 anos disputavam 
um carrinho de madeira no chão da pequena cozinha, enquanto sua mulher – uma simpáti-
ca morena entre os 27 e 29 anos –afobava-se no preparo do almoço.

A casinhola de um quarto sem janela, não ia além dos 35 metros quadrados, contando 
o banheiro. Do lado de fora, a qualquer hora do dia e até às nove ou dez horas da noite, sem-
pre tinha gente querendo se inscrever no Sindicato ou falar com Chicão, ou apenas ouvi-lo; 
todos querendo terra para ser dono e “mode plantar”.

O formulário de inscrição para afiliar-se ao Sindicato não falava nada de reforma agrá-
ria nem de distribuição de terras, mas via-se ou ouvia-se sem rodeios, que todos os novos 
sócios estavam com os semblantes carcomidos e sofridos, pairava num clima de mágica e 
contagiante esperança. Felicidades e sonhos.

A medida que os dias iam se sucedendo, a força, a fama e o conceito de Chicão reben-
tava, lonjuras, e velozmente crescia, fazia vibrar, temer e odiar, agitando os tradicionais 
pontos de encontro dos agricultores e fazendeiros da região, como contraponto esperado e 
temido, já que na região inteira – desde a Zona da Mata até o Mucuri e o Caparaó, as Serras 
de Guanhães, poucas eram as propriedades que não fossem fruto de grilagem e, quando não, 
mal exploradas, e muitas das vezes, totalmente improdutivas.

Quando a polícia de Magalhães Pinto, banqueiro – governador de Minas, toda ditosa, 
madrugada ainda, apreendeu as enxadas, foices, facões e uma das três espingardas de papo 
amarelo dos seguidores do líder Chicão, seus amigos e aliados – baseados nas fileiras do 
Partido Trabalhista Brasileiro – o PTB getulista – e nas entidades mais representativas e 
progressistas da cidade – entre elas, os sindicatos dos madeireiros, ferroviários, miqueiros 
e metalúrgicos da região – avaliaram a ação policial como um ato mais intimidativo que 
preventivo e também muito nitidamente via-se muita vilania e falseta (por parte do gover-
nador) contida na medida, já que intempestiva e facciosa.O pretexto alegado fora o clima 
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de tensão criado com a vaia dirigida pelos camponeses do Sindicato ao grupo de 
mulheres de fazendeiro que, na antevéspera, a bordo de suas limusines, equipadas 
com possantes alto-falantes, em provocativa marcha lenta anunciavam – defronte 
da sede do fervilhante sindicato do Chicão – um ato público de repúdio e condena-
ção à festa mercada para entrega da Fazenda Seis – do Ministério da Agricultura 
-, pelo Governo Federal, aos camponeses do minúsculo Sindicato dos Trabalha-
dores da Lavoura.

A desproposital reação dos proprietários e grileiros era bem maior que a es-
perada, pois mostrava-se intolerante até com a distribuição distribuição de terras 
da União. Reagir por perder o quê, afinal? Não havia como disfarçar o motivo: a 
mais cristalina verdade estava contida nos documentos cartoriais, quando não na 
falta deles.

A eficiência e o poder de mobilização e de pressão política de Chicão apavo-
rava, pois, mesmo que os desarmados não viessem a ocupar as tão valiosas terras 
margeantes às estradas federais, uma coisa o próprio decreto do presidente João 
Goulart, assinado duas semanas antes, no comício do dia 13 de março, jamais po-
deria evitar: o clamor por justiça social gerar um arrasador Tribunal do Santo Ofi-
cio sobre a grilagem e o latifúndio irracional. Por isso, as cabeças dos poderosos 
falsos poderosos balançavam sobre o pescoço. Urgia-se então o uso do que quer 
que fosse para barrar tão veloz processo de justiçamento social.

Do lado do latifúndio, por que admitiu-se a inversão da antiga equação de 
poder e dominação político-social, se eram eles – os fazendeiros, os pecuaristas, 
seus sócios urbanos e os políticos clientelistas – os todos poderosos oligarcas e na-
turais dirigentes? Ora, se sem a desapropriação das terras margeantes às rodovias 
federais, Chicão já havia conseguido ganhar para seus seguidores os 600 alquei-
res da Fazenda Seis, que dirá então, agora com uma lei que pode fazer justiça nas 
imensas sesmarias que nunca foram aradas nem mesmo para o feijão e o milho da 
subsistência dos arregalados ocupantes?

Urgia sim, a força bruta, pois ali naquele minúsculo sindicato estava o símbo-
lo, o emblema político-ideológico que história estampava na rotina daquela gente 
humilhada, exultando-a na exata dimensão de sua primeira vitória, mas assustan-
do e revoltando os falsos donos da terra em sua também primeira e inimaginável 
derrota.

A boataria que dava a festa de entrega da fazenda de 600 alqueires como a 
senha para a invasão de outras da região (tais como as da Anglo e Belgo Mineiro) 
oferecia uma clara e única interpretação: os grileiros e a maioria dos latifundiários 
estavam em pânico na iminência da perda do que não possuíam de legítimo. Sem 
moral para falar na primeira pessoa, usavam o manto da figura daqueles que, sen-
do estrangeiros, deviam ter titularidades legal para virem em seu socorro. 

BEsta história não termina aqui. Águas de abril... perto da publicação
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H U M O R

Diz um amigo meu, que tem título de doutor e tudo 
mais, que está pra sair uma lei regulamentando a pro-
fissão de jogador de futebol e condicionando o exer-
cício da profissão somente para aqueles que tiverem 
o diploma de Futebolística, as tais “Ciências do Fute-
bol”. Que coisa, hein? Assim, todos os craques que já 
estão atuando nos gramados brasileiros receberão um 
registro provisório do Ministério do Trabalho e serão 
obrigados cursar a graduação no curso de Ciências do 
Futebol, ou Futebolística. 

A grade curricular é a seguinte: Estatísticas I e II, 
Informática Básica, Língua Estrangeira (Inglês, Espa-
nhol e Italiano), História do Brasil, Fenômenos Mi-
diáticos, Fotografia, Radiojornalismo, Telecinejorna-
lismo, Economia, Técnicas de Reportagem, Estética e 
Comunicação de Massa, Filosofia, Matemática, Portu-
guês, Geografia e mais uma disciplina que está dando 
pra manga: Fundamentos Básicos do Futebol. Todos 
os alunos e alunas serão obrigados a cursar esta dis-
ciplina do pano pra manga, e terão de provar que são 
bons em todos os fundamentos. 

Assim, caso Neymar venha cursar as famigeradas 
Ciências do Futebol, ele terá de saber atacar, defender, 
desarmar, cabecear, chutar comas duas pernas, ter 
acerto nos passes e, ser um ótimo goleiro. Está armada 
a confusão. Tem atleta achando que deveria cursar o 
básico e depois se especializar em zagueiro, armador, 
atacante ou goleiro. Concordo! Já pensou um zagueiro 
com os atributos de um Júnior Baiano recebendo di-
ploma de Futebolística com habilitação para ser golei-
ro? Pelas barbas do profeeeeeta!

É duro mas é verdade. Não tem escolha. Quem 
não se graduar, mesmo que seja craque, não vai poder 

exercer a profissão de jogador de futebol. E dizem que o 
primeiro curso vai funcionar no Campus Universitário 
da Unicampi, a nossa gloriosa Universidade de Campa-
nário. O meu amigo doutor – que pediu anonimato -, 
autor dessa alvíssara, contou que apesar das divergên-
cias acerca do novo curso, tem gente gostando à beça, 
porque a grade curricular vai tirar da ilegalidade gente 
como Tostão, Gerson, Edmundo, Neto, Caio, Ronaldo 
Nazário, Casagrande, que são ex-jogadores travestidos 
de jornalistas. Por quê? É que o curso de Ciências do 
Futebol, também vai garantir aos formandos gradua-
ção em Jornalismo Esportivo. É mole? Belive or not?

As ciências do futebol
PROFESSOR RAJINISH

Salman Rajinish, o Professor Rajinish, é titular da cadeira fute-
bolística das Faculdades Mentais de Guarataia, recentemente 
encampadas pela Unicampi. É um grande perna de pau!

Tem atleta achando que deveria cursar 
o básico e depois se especializar em za-
gueiro, armador, atacante ou goleiro. 
Concordo! Já pensou um zagueiro com os 
atributos de um Júnior Baiano recebendo 
diploma de Futebolística com habilitação 
para ser goleiro? Pelas barbas do profee-
eeeta!

“



46      Benedita - Março de 2013  

0
Todo irmão que é irmão briga. E “quase” todo irmão 
mais velho faz maldade com o menor, bom, pelo menos 
eu sei que fazia, muita! Falava tanto pra minha irmã 
que gostava mais da boneca do que dela, só pra espezi-
nhar, que a coitada um dia, de raiva, quebrou a tal bo-
neca ao meio. Minha mãe, sem psicologia infantil ne-
nhuma à época, a colocou de castigo e deu umas boas 
palmadas. E eu? Cresci com essa culpa horrível.

Já o irmão mais novo, sempre tem o maior como 
herói. Olha pra ele como o sabe tudo, o que faz as coisas 
mais legais, que tem as ideias mais geniais! Está sem-
pre atrás, no rastro, tentando aprender um pouquinho 
das artimanhas articuladas, tentando ganhar um tico 
da atenção do seu ídolo.

Meus filhotes estavam em uma festinha de aniver-
sário do amiguinho do mais velho, de 7. Fui buscar e ti-
vemos a clássica conversa da mãe interessada no carro:

__E aí gente, gostaram da festa?
O maior, se antecipando a qualquer coisa, com-

pletamente empolgado, começou a falar, ininterrupta-
mente, sem parar:

__Nossa!Lá estava super-legal-demais, “fêi”. Nós 
brincamos de pula-pula, de joguinho, de pintar a cara, 
de pegar bala no chão, de comer muito doce, de estourar 
balão… E você não sabe o que era o mais legal de tudo.

__O que, filhão?
__Estavam lá todos os meus melhores amigos. O 

meu melhor amigo numero um estava lá, o Pedro, sabe? 
Então, a gente brincou junto de polícia e ladrão. O meu 
melhor amigo número 2 brincou comigo de  trem. E o 

três, o meu melhor amigo número três também! Acre-
dita? Fizemos a maior confusão no jogo do mês.

Pelo retrovisor eu via o pequenino, de 5,  sentando 
no banco, olhando pra fora, desintegrando no assento. 
O outro, continuou desfiando a lista, e o nanico, olhan-
do de menesgueio, esperava calado a sua vezinha de 
subir no pódio. Lá pelo melhor amigo número nove, 
ouvi, bem baixinho, quase engolida, a voz sumindo do 
meu menorzinho:

__Mas e eu? Qual melhor amigo seu sou eu?
No volante eu respirei fundo pra não interferir, 

ainda. O instinto materno é muitas vezes traiçoeiro, 
pois querendo tanto impedir a dor da cria, pode criar 
empecilhos ao crescer. Aguardei apreensiva pela res-
posta. E o mais velho, com calma e segurança diz:

__Você é o zero.
__Mas zero por que? Não sou seu melhor amigo? 

– fazendo o bico que vem antes do choro.
Ele murchou e o nó na minha garganta quase se 

rompeu em uma lição fraternal, mas a explicação veio 
antes:

__Não seu bobão! Zero porque você é o que vem 
antes do primeiro, porque é melhor do que todos os 
melhores amigos. Você não reparou que o zero é o nú-
mero mais importante? Aquele que todos os outros nú-
meros do alfabeto estão virados, olhando pra ele?

0 melhor 
número do alfabeto

“

z
Er

PAULA JÁCOME

Disse alfabeto com a boca cheia, como se fosse 
profundo conhecedor das artes matemáticas. E eu olhei 
pra ele com orgulho… Nem corrigi! Fiquei contente de 
ver o meu menor sorrir a alegria que eu queria, hoje, 
dar pra minha irmã, que está tão dinamarquesa e de 
quem eu tenho tanta saudade.

A irmã que chegou em casa no colo da minha mãe 
e tomou de mim o lugar de sentar na mesa, que eu mal-
tratei porque pensava que roubava meu espaço, mas 
que agora eu vejo que o que fez, foi dividir a infância 
comigo, tornar mais leves as angustias da vida, fazer 
bem mais divertidas as manhãs cantantes de domingo. 
A irmã que eu amo mais que qualquer boneca do uni-
verso, mais que o demais! Mais que todos os números 
juntos, do alfabeto inteiro!

A irmã que chegou em casa no colo da 
minha mãe e tomou de mim o lugar de 
sentar na mesa, que eu maltratei porque 
pensava que roubava meu espaço, mas 
que agora eu vejo que o que fez, foi divi-
dir a infância comigo, tornar mais leves as 
angustias da vida, fazer bem mais diverti-
das as manhãs cantantes de domingo. 

Paula Jácome é escritora, colunista do Jornal Vale do Aço, 
blogueira, roteirista da Norte Produções e de outros projetos 
independentes, terapeuta com formação em Gestalt e tabeliã.
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Agora, de novo, se faz silencio la fora. 
Por isso, fico mais apreensivo ainda, cons-
cio de que as hienas nunca se calam a toa, e 
rastejando em meio a densa poeira de reboco 
e aos destroços de madeira e emboço estilha-
çados pela chuva de balas, ganho a porta da 
cozinha, em perpendicular a rua. Agora, do 
outro lado do bem, quarenta e tantas hienas 
olham para o menino e ficam sem entender 
o desproposito: magriça, sujo de po e san-
grando.

__Por que, menino, voceêé o unico a san-
grar? ... Nao faz sentido. Saia dai; nem ar-
mado estas... _Ah,! tens uma caneta? Para que 
serve? Quem é voce? – Venha morrer como ho-
mem.!”

O choro das crianças do lider sindical eu 
ja ouvia. Tudo agora era expectativa; uma 
enervante e angustiante expectativa. O 
tempo ainda parado, eu me arrisco– jaá que 
as hienas falam pelo cano das armas-, ras-
tejando a rua, tropego, ergome e grito:

__Sou do jornal O Combate!... estou a ser-
viço...

Benedita
A HISTORIA DE GOVERNADOR VALADARES PASSADA A LIMPO

^

^

^

^
`

`

( Trecho do livro Aguas de Abril... de Agnaldo Freitas / 1964 )

-



48      Benedita - Março de 2013  

JORNALISMO 
LITERATURA+
=Benedita

Benedita. Uma revista que traz 
uma proposta diferente, contando 
histórias com a costumeira precisão 
jornalística, mas com sentimento, 
alma, criatividade, humor, e o 
saboroso tempero da linguagem 
literária.

A Benedita também tem 
informação, opinião relevante, 
prosa e verso.

ASSINE Benedita
(33) 3271.8800

Visite nossa fan page
Vá ao facebook e digite

Depois, é só curtir!
Revista Benedita


