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MERGULHO NO MAR VERMELHO 

        

Fotos:  internet 

Recebi de Ivana Andrés o texto abaixo sobre sua viagem à Jordânia, onde ela e 

o Luciano Luppi mergulharam no mar vermelho. 

“Vinte anos depois estamos de novo no mesmo "jardim japonês” submerso. 

São montes de rocha cobertos de corais de formatos e cores diferentes entremeados 

de peixinhos pretos, transparentes, alaranjados, riscadinhos com corpo escuro e 

barbatanas vermelhas, escuros com pintinhas azul neon etc. Entre eles, águas vivas 

violetas desfilam com elegância seus corpos transparentes. Muitas se aproximaram 

curiosas, passaram por nós, e nos tocaram. Resolvi tocar em uma delas afim de tirar a 

limpo o que tanta gente fala sobre queimaduras das águas vivas. Toquei de leve com 

as costas da mão o corpo gelatinoso de uma delas. Ela reagiu e se curvou, depois 

continuou seu caminho. Senti um leve ardor e nenhuma queimadura. 

No mergulho de hoje 2 momentos ficaram na memória. No primeiro as cores e 

formas se destacaram: em torno ao cume de uma dessas pedras floridas de corais, 

peixes alaranjados se misturavam a outros transparentes e pretos formando um 

mosaico vivo e dançante em meio a águas vivas que surgiam do nada, da própria água 

azul turquesa. Ficamos ali vendo aquele aquário enorme se mexer e adquirir faces e 

equilíbrios, cores e formas, o fundo brincando de se transformar em figura, a figura se 

dissolvendo no fundo. O segundo momento foi completamente diferente. Nos 

aproximamos de um barco pequeno ancorado num deque sobre pilastras. Debaixo do 

barco uma grande massa escura parada começou a se movimentar com a nossa 

chegada. Eram milhares de pequenos peixes finos e transparentes, um cardume 

monumental como nunca antes tínhamos visto. Súbito uma parte inteira se movia 

numa direção diferente, passava por baixo de outros, mergulhavam dentro daquela 

montanha de peixes iguais, cruzavam com outros, sempre com um líder que 

http://1.bp.blogspot.com/-KSqHi9LoCkY/VamfV1iiwaI/AAAAAAAAET0/YXoq4EuWJkY/s1600/images+(2).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-yqNUdraJrkw/VamWX6OaJxI/AAAAAAAAES8/B0wUwsGFH1w/s1600/images+(5).jpg
http://2.bp.blogspot.com/-nVJfJT5AeGs/VamWeiEfRtI/AAAAAAAAETU/Xxu7qnqhC0Y/s1600/images+(1).jpg
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comandava sua equipe, seu grupo ou clã de peixes. O resultado era uma dança para 

dentro e para fora com cintilações prateadas em olhos e corpos translúcidos. Em 

nenhum momento se dispersaram. Na volta passando por ali não havia nenhum deles. 

Imaginamos o cardume e seu corpo enorme se deslocando no mar... 

Quando paramos uns segundos perto da praia para desalagar ou desembaçar 

nossas máscaras vimos cardumes de peixes como esses voando sobre as águas. São 

rápidos e cruzam mais de um metro fora da água. 

Neste jardim japonês existem corais semelhantes aos de Abrolhos inclusive os 

“corais cérebro” considerados endêmicos em Abrolhos. Talvez cresçam aqui e lá 

devido à água quentinha que chega a 27 graus. 

Um tanque de guerra está dentro do mar!! Só mesmo neste oriente médio há 

algo assim: o naufrágio de um tanque. Está lá há 14 anos e foi “naufragado de 

propósito”. A poucos metros da costa com seus canhões apontados para a praia, 

escotilhas abertas e tampa destruída, este naufrágio mostra ao mergulhador a cabine 

interna com local para acomodar o soldado e outras divisões. Pensava que iria me 

incomodar e até considerar uma espécie de sacrilégio a visão deste naufrágio. Porém o 

mar tudo acolhe e enfeita com seus corais coloridos. Em vários pontos deste tanque 

submerso, haviam "flores violetas ou brancas” e em torno delas peixinhos coloridos. 

Toda a forma do tanque de guerra era contornada com um debrum branco que o 

tornava quase leve, quase um tanque fantasma. 

Próximo ao local do tanque o "jardim japonês” se estendia em canteiros 

maiores, montes maiores de pedras totalmente cobertas com uma variedade enorme 

de corais, alguns parecendo cérebros, outros arbustos, labirintos por onde saíam e 

entravam peixes com a maior desenvoltura. De repente uma moreia azulada 

serpenteou e entrou numa toca. Depois foi a vez de um grande "peixe cofre” branco 

com pintas pretas nadar lenta e majestosamente no fundo tentando se confundir com 

o chão. Rápido e arisco passou um "peixe cachimbo” com seu corpo esverdeado e seu 

bico enorme. Saímos saciados. ” (Ivana Andrés, trecho do diário de viagem à Turquia e 

Jordânia, maio de 2015)  

                                                                                          17 de julho de 2015                                                                                                                                                                                                  
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ITRI  

    

Fotos: internet 

Dando continuidade aos relatos de viagem à Itália, pedi a colaboração de Ivana, 

que selecionou de seu diário de viagem, um depoimento sobre a nossa passagem a Itri, 

situada no sul da Itália, perto de Nápoles. 

“Na estação terminal de Roma todos os trens são completamente pichados, 

pichações enormes que integram as que devem aparecer nos muros da cidade. O trem 

que irá nos deixar em Formia acaba de sair de Roma. Nos arredores se vêm ruínas, 

arcos que se estendem por quilômetros, muros, colunas de antigas construções. Por 

todo lado existem o que eles por aqui chamam de ruínas romanas. Até dentro das 

casas existem pedaços de cerâmica, como souvenires, curiosidades. À medida que o 

trem avança, se vêm outras ruínas: os cemitérios de automóveis, empilhados como 

brinquedos quebrados.  

Hoje pela manhã fui sozinha à praia. O sol lançava um brilho forte sobre o mar 

e sobre centenas de seixos da praia. Os poucos transeuntes eram todos homens, 

vestidos com jaquetas e sapatos, inclusive os poucos que tomavam sol não usavam 

roupa de banho, queimando apenas o rosto. Senti que, por incrível que pareça, mesmo 

estando em plena Europa, escandalizei com o meu short e biquíni.   

Cazilda, Stéfano e seu filho Giuseppe, de 10 anos, vieram nos buscar na Estação 

de Formia. Situada a 100 km de Nápoles, Formia é uma cidadezinha à beira mar com 

seu cais e suas ruelas medievais. Depois de uns 25 minutos rodeando montanhas e 

vales, chegamos à casa de campo onde eles moram. A casa tem 3 andares: sala e 

cozinha embaixo, 3 quartos no segundo andar e um mezanino cheio de colchões e 

camas onde, em dia de festa se ajeita muita gente. Por sinal parece que festas por aqui 

http://4.bp.blogspot.com/-7cUi68WrFlo/UnBE-jcmLKI/AAAAAAAAC_c/IF4QUImVzBo/s1600/untitled.png
http://3.bp.blogspot.com/-FI3VA_CZFV0/UnBEh0OpXAI/AAAAAAAAC_M/JjgY7yyFY40/s1600/imagesCAWBQQU7.jpg
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acontecem sempre. Depois de um jantar super gostoso, apareceram 2 amigos, um 

músico e um poeta, para ensaiar um espetáculo. Estão naquela fase de 

experimentação onde vale tudo, ideias as mais loucas são jogadas na roda e todo 

mundo improvisa.  Acordeom, pandeiro, reco-reco, chocalho na latinha de arroz e a 

fantástica zanphonia do Stéfano acompanhavam Cazilda tocando seu pífano. A 

zanphonia é um instrumento medieval que se vê, nos quadros de Brueguel, sendo 

tocada em tabernas. Ela tem, ao lado de um feixe de 4 sopros de madeira, uma 

enorme bolsa de couro que se enche de ar parecendo um bichinho vivo. O som é 

possante e abafa facilmente outros instrumentos a não ser instrumentos de sopro bem 

agudos como o pífano. A origem desses instrumentos remonta aos pastores 

italianos que, durante a época de Natal, saíam às ruas. Stéfano e Cazilda, resgatando 

esta tradição, têm tido no final do ano, muito trabalho e uma boa resposta do público. 

Querem criar agora espetáculos alternativos para o resto do ano e esta parceria com 

músicos e poetas locais poderá ser interessante. Romano, o poeta, iniciava sua 

interpretação no dialeto Itri, o que nos dava uma sensação de estranhamento e 

fascínio diante de uma língua nova. De repente entrava o acordeom de Ensor, o 

músico, pessoa super expressiva e brincalhona, acompanhado pelo pífano de Cazilda. 

Stéfano abafava todos os sons com sua zanphonia possante e grave. Súbito Giuseppe 

surpreendia a todos tirando não sei de onde um reco-reco de bambu que fazia uma 

algazarra dos diabos. Eu e minha mãe ríamos deliciadas com aquela “casa de loucos” 

que é a casa dos artistas. Sei apenas que, em poucas horas brincamos com músicas de 

várias épocas e lugares, indo desde o canto de mantras até o carnaval, regado à 

legítima cachaça brasileira. ” (Ivana Andrés, Viagem à Itália, ano 2000) 

                                                                                    29 de outubro de 2013 
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SÃO FRANCISCO E A GRUTA DELLA VERNA  

    

    

    

Fotos:  Luciano Luppi 

Assim Ivana relata um almoço inesquecível: “Uma mesa posta ao ar livre, entre 

árvores e flores, travessas de peixe com leite de coco e banana, arroz, salada, vinho e 

até um guaraná antártica. Ao redor crianças brincando de roda, homens e mulheres 

jovens conversando sobre o dia a dia, a escola onde trabalham e principalmente sobre 

crianças. Estamos na casa de Sérgio e Martina, amigos de Teresa e Alberto. 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2014/07/sao-francisco-e-gruta-della-verna_20.html
http://1.bp.blogspot.com/-RcG3l0Ml_h8/U8xAVxNq6uI/AAAAAAAADnQ/MLjZTTWO_2o/s1600/GRUTA+S+%C3%A2O+FRANCISCO.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-5hFHgAolDIY/U8sMyhRd2fI/AAAAAAAADmY/eupFhLZf4Wo/s1600/ALMO+%C3%A7O.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-vBM-EBqnEno/U8sM6oZiykI/AAAAAAAADmg/yvwxcfKKxDg/s1600/MATINA+FREZZA+S+%C3%ABRGIO.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-q5b75qdN0xA/U8sNCNbSLpI/AAAAAAAADmo/Gam937eApzc/s1600/P1010326.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-qsqZbNl0KlE/U8sNIBZenqI/AAAAAAAADmw/XUZpY7LUuRM/s1600/P1010325.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-bMLwA3jrLYQ/U8sNNSFZT9I/AAAAAAAADm4/o5fuRYebG0M/s1600/P1010340.JPG
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A turma que aqui se reuniu faz parte de uma “tribo” de professores da Escola 

Waldorf, situada em Colle onde Teresa e Alberto lecionam. Considerada uma das 

pedagogias mais avançadas, ela adota formas de ensino e currículos bem diferentes 

dos tradicionais, com o professor acompanhando durante muitos anos a mesma turma 

de alunos. Torna-se um mestre, quase um tutor, uma referência de vida para seus 

alunos. Hoje eles conversavam sobre crianças, sobre o melhor para elas, sobre a 

importância delas serem felizes e não somente aprenderem coisas, serem um depósito 

de informações.  

Conversamos também sobre motivações para mudanças. Segundo Sérgio, 

atualmente aqui na Europa, fatores que provocam mudanças de vida não são apenas 

transferências de emprego ou ganhos de salários, mas sobretudo a realização pessoal: 

o encontro amoroso com “a pessoa certa”, o melhor lugar para se criar um filho. 

Gruta Della Verna 

Toda viagem costuma ter seu ponto máximo, ponto de virada que coincide com 

emoções fortes causadas por visões de uma natureza impactante, dessas de "tirar o 

fôlego”, a visão de uma obra de arte grandiosa ou a sensação de paz que, por algum 

motivo impregna um lugar. 

Hoje vivenciamos este ponto de virada quando então podemos dizer: 

"chegamos, Lu, onde esta viagem tinha de nos levar. Podemos agora voltar para casa. ” 

O lugar: a gruta de La Verna, onde São Francisco de Assis recebeu, em 

meditação, as 5 chagas de Cristo. Tudo começou quando recebi um e-mail de minha 

mãe, relatando uma viagem do Regis a este lugar. No dia seguinte, durante o almoço 

na casa de Sérgio e Martina, comentei com eles sobre esse lugar. Sérgio me disse: 

"podemos ir lá, eu também quero conhecer”.  

Hoje foi este dia, um passeio por uma parte da toscana que nunca iríamos 

conhecer por conta própria. Por mais de 2 horas o carro com ele, Martina e a filha 

pequena Fresia, serpenteou por vales e montanhas até chegar à comuna de Chiusi 

Della Verna, famosa por seus vinhedos e olivas. 

Próximo ao local do santuário nossa animada conversa foi dando lugar a um 

silêncio bom, natural. O santuário é um conjunto de construções em tons de cinza e 

ocre, todo de pedra. Até os telhados são dessas cores, o que nos dá a sensação de algo 

que se funde com a terra, com as pedras altíssimas e com os troncos cinzas da floresta 
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local. Tudo está construído no alto da montanha, lembrando os lamas tibetanos. Aqui 

há, além da igreja e capelas construídas em locais onde São Francisco teve visões da 

Virgem ou de Cristo, locais para a residência dos frades e uma casa para a hospedagem 

de pessoas de fora. Há também um restaurante, café e estacionamento. Mas para mim 

o mais impactante foi a "Gruta Della Verna” entre pedras escarpadas hoje cobertas 

com vegetação e florezinhas amarelas e brancas. Fomos descendo uma escada de 

pedra e a gruta se revelou, um espaço de poucos metros com poucas aberturas além 

da entrada. Encostada na pedra uma grande cruz tosca de tronco de árvore. A 

sensação era uma mistura de emoção e de paz, quando lágrimas correm entre sorrisos. 

Uma pequena fração do que deve ter atingido o santo, quem sabe nos atingiu 

também? Fizemos o que viemos fazer, vimos o que nos era destinado nesta viagem? 

Não sabemos ao certo, embora a sensação é de plenitude. Todo o caminho agora é o 

caminho de volta. (Trecho do diário de viagem de Ivana Andrés) 

                                                                                        20 de julho de 2014 
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LUCCA, CARRARA E VIAREGGIO  

    

       

Fotos: Luciano Luppi 

 

“Luciano está procurando um possível irmão italiano. Leva na bolsa fotos 

amarelecidas pelo tempo, enviadas por seu pai Bindo Luppi e guardadas por Anita, sua 

avó, desde os anos 40. Fala de namoradas que encontrou na Itália durante a segunda 

guerra mundial, quando serviu como pracinha brasileiro. Quando encontra uma 

oportunidade, o Lu mostra este material antigo como uma relíquia preciosa. Muitas 

vezes as pessoas não mostram tanto interesse, mas... quem sabe na próxima 

abordagem teremos mais sorte? De qualquer forma este é um bom pretexto para 

seguir um roteiro de viagem que segue os passos de Bindo Luppi pela região da 

Toscana, especialmente Lucca, Carrara e Viareggio. 

 A parte histórica de Lucca é totalmente cercada por uma muralha, construída 

em etapas há séculos, com o claro objetivo de defesa. Entre ela e o lado de fora um 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2014/07/lucca-carrara-e-viareggio.html
http://1.bp.blogspot.com/-2XPj3loz784/U7NtYFcF92I/AAAAAAAADkE/6n_4pf5Q34Y/s1600/LUCCA.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-SNoXcRYqDmQ/U7NtdYfnPCI/AAAAAAAADkM/O0nAGKHJUO4/s1600/P1010211.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-7dni37dXoMs/U7Nto-UMbeI/AAAAAAAADkU/ELUOLD4BQEo/s1600/P1010241.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-1z_Ypq4xFF8/U7Ntvegt0aI/AAAAAAAADkc/A1yvn4IHde0/s1600/REGI%C3%83O+CARRARA+-+C%C3%B3pia.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-rVajlPFs9mk/U7Nt4GDnhlI/AAAAAAAADkk/Yg_cbTKNsPw/s1600/P1010245+-+C%C3%B3pia.JPG
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imenso gramado apresenta declives e túneis que, no passado deviam ser cobertos com 

água. Diversos portões se abrem para o interior e neles existem pontes levadiças 

dessas construídas com pontas grossas de ferro. Dentro da muralha, Lucca apresenta a 

mesma característica das outras cidades medievais, casas altíssimas com ruas estreitas 

e sem árvores. Dá-nos a impressão de, ao terem formado um bloco maciço de 

construções, essas casas conseguiram proteger- se umas às outras.  

Hoje visitamos a igreja de San Michele, o teatro Del Giglio, a catedral San 

Martino, a Praça do Anfiteatro e a casa onde nasceu Puccini. É sem dúvida 

emocionante visitar tantos lugares, caminhar por essas vielas estreitas e sentir-se 

como um personagem de Brueguel. Mas a emoção maior aconteceu ao caminhar pela 

muralha de Lucca. É larga como a passarela de um parque, e há espaço para a 

passagem de um carro. Tem passeios laterais de onde se avista os lados de dentro e 

fora da cidade. Esta passarela é toda arborizada, as árvores encontrando no alto suas 

copas, como arcos de catedrais. Embaixo pessoas caminham, correm, fazem ginástica, 

empurram carrinhos de bebês, crianças pequenas brincam em play grounds e muitos 

pedalam, alguns em bicicletas duplas. Vimos muitos velhinhos e velhinhas pedalando 

com uma desenvoltura enorme. 

Ao longe montanhas nevadas? Não, aquilo branco entre as montanhas não está 

no cume delas, mas na base, no sopé dessas montanhas que formam uma verdadeira 

cordilheira. O que vemos nessas montanhas a caminho de Carrara é puro mármore. Na 

estação central de Viareggio, cidade balneária entre Lucca e Carrara, as paredes, os 

bancos, as escadas são todas revestidas com o autêntico mármore de Carrara. Tudo 

branco com veios amarronzados. Sim, as montanhas são de mármore. O trem acaba de 

passar por "Forte de Marme” e começa a surgir uma série de indústrias que processam 

o mármore: pedras brutas, cortadas em blocos, em pequenos seixos e até pó de 

mármore. Além disso, caminhões, esteiras rolantes, guindastes. As indústrias estão dos 

dois lados da ferrovia e avançam para o interior da cidade. 

Bem defronte à estação de Carrara se abre uma montanha minerada. São 

crateras abertas há séculos mostrando suas vísceras brancas. Entre a estação e esta 

montanha uma mineradora com suas máquinas. Segundo o nosso guia turístico, um 

livro sobre a Toscana, há mais de 2000 anos o mármore é extraído dos Alpes Apuanos 
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e embarcado no grande porto de Marina de Carrara. Pelo que pudemos observar hoje 

a cordilheira branca tem provavelmente mais 2000 anos de exploração pela frente... 

Tentamos encontrar o centro da cidade para ver o museu, o palácio, a catedral. 

Tínhamos que tomar um ônibus ir para outro lugar. De repente o Lu me disse: "vamos 

voltar, passar o resto deste dia em Viareggio”. Concordei. Depois ele confessou: "sinto 

este lugar meio pesado. “Adeus, vovó, você fez bem em ir para o Brasil”. Aqui em 

Carrara nasceu sua avó Anita, que no Brasil encontrou com Calixto seu avô, nascido em 

Modena. As famílias de ambos se encontraram no navio, a caminho do Brasil. 

Viareggio, famosa por seu carnaval, é um balneário com sua praia de areias 

claras, avenida beira mar, casario que lembra casas de São Paulo ou Rio, marina 

extensa, cinemas, teatro. Aqui se fabricam barcos de passeio que são vendidos para 

muitos países. Alguns são escuros, uns verdadeiros "barcos de Batman”. Da época 

medieval só restou uma torre. 

 Luciano procurou uma certa rua em Viareggio, seguindo anotações deixadas 

por seu pai. Ninguém, nem mesmo um velhinho simpático que queria muito ajudar, se 

lembrou daquela rua. Afinal um taxista arriscou um palpite: era em Nozano, um 

vilarejo perto de Viareggio. ” (Ivana Andrés, diário de viagem à Itália, 2014) 

                                                                                           1 de julho de 2014 
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VENEZA, CAMINHOS DE ÁGUA  

       

      

Fotos: Alice Andrés 

Minha neta, Alice Andrés, me enviou o texto abaixo sobre Veneza, onde residiu 

por 6 meses: 

“Ruas feitas de águas encantadas, de um tom de verde que não se vê em 

nenhuma caixa de lápis de cor. Prédios recheados de história e sonhos. Ar cheio de 

mistério e de promessas. Luz inigualável. Pessoas atemporais. Veneza é uma cidade 

sem igual.  

À primeira vista, Veneza parece um grande formigueiro de turistas - gente de 

todo o mundo e de todos os tempos, que busca em dois ou três dias desvendá-la. 

Correm de um lado para o outro, percorrem o circuito turístico Praça de São Marcos - 

Rialto - Biennale - Murano, tomam um Bellini no Harry's Bar ou um Spritz no Campo 

Santa Margherita, ouvem o gondoleiro de blusa listrada cantar, fotografam toda a 

superfície da cidade. Tudo é lindo, e vale a pena.  

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2013/08/veneza-caminhos-de-agua.html
http://1.bp.blogspot.com/-6uBX4qlWu_8/UiCrN59IQXI/AAAAAAAAC5Q/V-SoQ7EjY6A/s1600/VENEZA+1.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-VKKC1TyJgDk/UiCnlXBqycI/AAAAAAAAC4o/pqCAXMFw_0c/s1600/VENEZA+2.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-KTOcATqlCzA/UiCoFaYt71I/AAAAAAAAC4w/M0lbK-I6J14/s1600/VENEZA+3.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-i1PkMUbIzms/UiCowFdYwwI/AAAAAAAAC48/MwWr6SIlucA/s1600/VENEZA+4.bmp
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Mas é quando o olhar se acostuma ao cenário, que Veneza se revela e nos faz 

ver que somos muitos, mas somos um. Perdemo-nos por suas ruas - as de água e as de 

pedra - e, de madrugada, no inverno, quando a cidade dorme e está esvaziada de 

turistas, vemos que essa é uma cena que se repete através dos tempos, e que 

confirma a nossa coerência e humanidade.  

É nesse momento que se consegue vislumbrar e compreender a história, os 

mistérios, os encantos, as promessas e a luz dessa cidade, e também nossa história, 

mistérios, encantos, promessas e luz. Cada viagem de qualquer ocidental à China 

remete às aventuras de Marco Polo na corte de Kublai Khan. Cada moeda trocada hoje 

remete ao sistema capitalista influenciado em grande medida por essa cidade, que foi 

uma das principais capitais comerciais do mundo. É nela que, olhando para a Praça de 

São Marco, poderíamos também proferir a frase de Napoleão Bonaparte, que a 

chamou de sala de estar da Europa. É ali que mesmo os mais céticos se curvam diante 

da magia da presença dos restos mortais de São Marcos e das pedras onde 

caminharam papas e pecadores. É onde se coloca e se tira a máscara. É quando se 

sente que, com toda aquela beleza e inspiração, fica claro porque Vivaldi pôde compor 

o que compôs. É quando se percebe a presença de promessas de amor repetidas 

através dos tempos, e a busca incessante pela perpetuação e materialização dos 

sonhos. É ali que se vê a mesma dependência - e, mais importante que isso, reverência 

- que lugares tão distantes como Veneza e Amazônia podem compartilhar por seus 

caminhos de água. 

Somos muitos e somos um, e Veneza materializa isso.  

 

                                                                                    30 de agosto de 2013 
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UMA VIAGEM À TOSCANA  

    

    

       

Fotos: Maurício Andrés 

Recebi de Maurício o relato abaixo, sobre recente viagem à região de Toscana, 

na Itália. 

“Visitamos Teresa e Alberto em Vico D’Elsa, uma das muitas pequenas cidades 

situadas em topos de morro no vale do rio Elsa, na Toscana.  

Com eles passeamos em pequenos burgos medievais nas redondezas, tais 

como San Gimignano, com suas seis torres altas; e Certaldo, onde havia um festival de 

comidas ecológicas. Na Itália é muito forte o movimento pelo alimento quilometro 

zero, o que significa a produção e o consumo de alimentos produzidos localmente, 

sem transportes a grandes distâncias.  Provam-se e comercializam-se de queijos, de 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2013/10/uma-viagem-toscana.html
http://1.bp.blogspot.com/-175TsdVFmdc/UlHjobuBNmI/AAAAAAAAC9s/ZKEl5cSwWj8/s1600/Imagem8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Fz8T_uXllUw/UlHiCOV-QCI/AAAAAAAAC8w/jojFQgkxUt4/s1600/Imagem2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-9UEg9lVDmc0/UlHiFqfVjII/AAAAAAAAC84/9aFlheR1wlI/s1600/Imagem3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7jmTrckYiCU/UlHiIM5coTI/AAAAAAAAC9A/QO5lc0raEVc/s1600/Imagem4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bp_qFsQRH94/UlHiK-MwSZI/AAAAAAAAC9I/kf4I5dbO2OI/s1600/Imagem5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-LjKEtaCgX5Y/UlHiZy9S_oI/AAAAAAAAC9Q/4mvgnxdpnWo/s1600/Imagem9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Gzz4_emMrgY/UlHid1k4PQI/AAAAAAAAC9Y/Txq_-x4vPmA/s1600/Imagem7.jpg
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azeites, de vinhos produzidos nas redondezas com métodos naturais da agricultura 

orgânica, sem uso de agrotóxicos ou de transgênicos. 

A região era passagem dos peregrinos que vinham da catedral de Canterbury, 

na Inglaterra, bem como de toda a Europa, para Roma e dali seguiam para Jerusalém. 

A via Francigena, com mais de dois mil quilômetros, era o caminho que percorriam. Ao 

longo dela há muitos lugares de pouso para os peregrinos, tais como Monteriggione. 

Uma menção especial merece Siena, com suas construções ocres e marrons, sua praça 

em forma de uma concha onde todas as linhas convergem para um bueiro de 

drenagem e onde se realiza duas vezes por ano a festa do Palio, com corridas de 

cavalos e disputas entre as várias partes da cidade. A catedral de Siena, com seu piso 

em mármore totalmente trabalhado com motivos figurativos e geométricos é um 

espetáculo à parte. 

Poggibonsi é a parada de trem nas imediações. Fomos e voltamos de trem de 

Florença e no verso da passagem há informações sobre como o viajante no trem emite 

menos gases de efeito estufa do que quando se viaja de avião. É um modo de 

transporte econômico, ecológico, agradável, contempla-se a paisagem. 

A Toscana, e especialmente o seu relevo e geomorfologia, se parece com a 

paisagem dos campos das Vertentes em Minas Gerais, a Toscana brasileira. A 

vegetação é diferente, pois lá tudo é muito cultivado com uvas para o vinho ou com 

oliveiras para a produção do azeite. O gado é confinado e alimentado com feno. A 

paisagem é muito bonita e os céus são cortados por muitos rastros de aviões, pois ali é 

uma rota aérea muito usada. Nos telhados das casas centenárias, antenas e 

parabólicas nos lembram de que estão conectadas com o mundo globalizado. 

Havia muitas guerras entre as cidades, como por exemplo, as que ocorreram 

entre Florença e Siena. Os burgos medievais têm controles de segurança, com muros 

fortificados e fossos. São semelhantes, nesse quesito de segurança, aos condomínios 

existentes nas cidades brasileiras, eletronicamente vigiados e procuram proteger os 

moradores dos perigos do ambiente externo. 

A Itália é densamente habitada, com 192 habitantes por quilometro quadrado 

(A Itália tem metade do tamanho de Minas Gerais e uma população quase 4 vezes 

maior). O Brasil é oito vezes menos denso, com 23hab/km2. No passado, uma das 

maneiras de reduzir essa densidade foi por meio das emigrações de italianos para o 
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Brasil, os EUA e outras partes. Outro caminho era por meio das guerras ou das pestes 

como a que afetou Florença nos anos 1350. Muitos países europeus se apropriaram de 

recursos das colônias para se sustentarem. Hoje, os descendentes dos povos 

colonizados retornam para os países que os colonizaram. Se os empregos não vão para 

onde estão as pessoas, elas vão para onde se encontram os empregos, já observou um 

conhecido demógrafo.” 

                                                                                      6 de outubro de 2013 
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VIAGEM AO CAMBOJA  

    

       

Fotos: Cid Veloso 

 

Recebi do Dr. Cid Veloso o relato de sua viagem ao Camboja, que transcrevo 

abaixo: 

“País muito antigo, relatando-se histórias de uma época pré-histórica, de 5 

séculos A.C. Em toda sua história, sempre teve muita influência da Índia (hinduísmo e 

budismo). 

Sistema político: monarquia parlamentar democrática; não é comunista. O rei 

atual (Sihamoni) tem 61 anos, é budista, solteiro e foi bailarino em Paris, não tendo 

vocação política. Religião: 95% budistas; há 4.000 pagodes no país. 

A colonização francesa ocorreu de 1864 a 1953. O forte sentimento 

nacionalista, liderado pelo partido surgido na época – Partido Popular Revolucionário 

do Kampuchea – apoiado pelo Vietnã, obrigou a França a conceder a independência ao 

país em novembro de 1953, que foi declarada pelo rei Sihanouk. Após a Guerra do 

Vietnã, em 1975, o Camboja foi dominado pelo movimento Khmer Vermelho, liderado 

por Pol Pot e apoiado pela China, que pregava o maoísmo radical; foi um regime 

violento, que resultou na morte de 1,7 milhões de habitantes. O regime foi derrotado 

com ajuda dos vietnamitas, em 1979. Em 1993 foi restaurada a monarquia. 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2014/09/viagem-ao-camboja.html
http://1.bp.blogspot.com/-4acFQCqzrbY/VAT3CxfwouI/AAAAAAAADqg/9vFhE2xEfYs/s1600/Imagem1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-dwa6hPmZdLg/VAT0OuOGm1I/AAAAAAAADps/f3_bnFz-3NU/s1600/DSCN0740.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-f83iW0aW2QA/VAT0cVChmBI/AAAAAAAADp0/t8sRiXWMPd8/s1600/DSCN0750.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-MzzaqxGbkpQ/VAT0tbpFc3I/AAAAAAAADp8/8z2fcFTRgOk/s1600/DSCN1041.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-qEHv6SaraSM/VAT07sA_RbI/AAAAAAAADqE/mh2LJkpdHhA/s1600/DSCN1093.JPG
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É o país mais pobre da Ásia e sua economia é baseada no arroz, na indústria 

têxtil, borracha, óleo de palma e, atualmente, o turismo está sendo o principal produto 

econômico (recebem 4 milhões de turistas por ano; como referência, o Brasil recebe 6 

milhões/ano). Foi descoberta reserva de petróleo no fundo do mar, mas ainda em 

pequena escala, não exportando.  

Possui o maior lago de água doce do sudeste da Ásia, o Tonlé Sap: 3.000 km². 

de extensão. É o mais rico em peixes e fornece água para o território da metade da 

população do Camboja; no lago moram 90.000 pessoas, que vivem em 170 vilas 

flutuantes. É considerado “Reserva da Biosfera” pela UNESCO.   

Phnom Penh, a capital do país, já foi considerada a “pérola da Ásia”, tendo 

perdido o brilho após as seguidas guerras e revoluções, estando agora se recuperando. 

O Palácio Real, com belos templos, especialmente a pagoda de Prata, tem o chão 

coberto por 5.000 peças de prata e um sólido Buda de Ouro  

Neste momento atual, o ano budista é 2.558. O Budismo prega 4 princípios: 

caridade, neutralidade, compaixão e misericórdia; o budista busca sempre dar e não 

receber. Budistas devem comer apenas 2 vezes ao dia e dormir do lado direito. Nas 

estátuas, Buda adota 25 posições; alguns exemplos: com uma mão para cima: perdão: 

com duas mãos para cima: paz; uma mão para baixo e uma mão ao longo do corpo: 

vencer a batalha do mal. 

ANGKOR, considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. O parque dos 

templos possui 400 km². A beleza, a história impressionante e a arquitetura imponente 

dos templos são difíceis de descrever. 

Angkor – antiga Yashodharapura – foi o império mais poderoso do sudeste da 

Ásia (compreendendo desde Myanmar até o Vietnã), em torno do grande lago Tonlé 

Sap, quando foi capital do Camboja, no ápice da civilização Khmer. Com o declínio do 

Império Khmer, Angkor foi abandonada, sendo cercada e coberta pelas florestas 

tropicais do país. No final do século 19 missionários, pesquisadores e historiadores, 

predominantemente franceses, iniciaram estudos na região, recuperando a história e 

revelando a importância e a beleza dos templos. Somente na década de 90 do século 
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passado foi iniciado o esforço governamental para desenvolver o turismo baseado em 

Angkor. São 300 templos em Angkor, sendo os principais: Angkor Wat, conjunto de 

Angkor Thom (Bayon, Phnom Bakheng, Preah Kahn, Srah Srang, Ta Prohm, entre 

outros) e Banteay Srei. 

Angkor Wat (angkor = cidade; wat = templo) é o maior templo religioso do 

mundo.  Construído durante 32 anos (1.113 a 1.145) por 300.000 trabalhadores e 

8.000 artistas (na época, havia cerca de 1 milhão de habitantes na região, quando 

Londres possuía 50.000 habitantes). As pedras foram trazidas de 70 km. de distância, 

utilizando 2.000 elefantes. Tem forma piramidal, com 3 níveis; 5 portas de entrada: 

uma para o rei e depois outras para os funcionários, para os monges, para os ricos e 

para o povo; apenas uma porta de saída, simbolizando que a morte iguala todos. Há 4 

serpentes com muitas cabeças, uma em cada canto do templo, para proteção. Há um 

mural entalhado de 80 metros, com lendas de influência hindu: Mahabharata, 

Ramayana, criação do mundo, e cenas de guerra com a eterna luta dialética entre os 

deuses e demônios. Há 4 tanques em salas de recepção, dedicados aos 4 elementos: 

fogo, ar, água e terra. Os 4 corredores são em forma de cruz, fazendo imaginar uma 

identidade (arquétipo?) com o cristianismo. ” (Cid Veloso, Diário de Viagem ao Sudeste 

da Ásia) 

                                                                                   1 de setembro de 2014 
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TERRA DO FOGO 

 

      

Fotos de Cid Veloso 

 

Recebi do Professor Cid Veloso, renomado cardiologista e amante das viagens 

internacionais, um texto sobre a sua passagem pela Terra do Fogo, que publico abaixo: 

“Navegamos até o Cape Horn (Cabo de Hornos), na Terra do Fogo, do lado chileno. A 

Terra do Fogo tem este nome porque os navegadores que chegaram ao território 

visualizavam muitas fogueiras feitas pelos nativos, para combater o frio e para 

finalidade agrícola. O Cape Horn é o ponto mais meridional da América do Sul e fica 

situado na ponta da Ilha de Horn, junto com um pequeno grupo de ilhas desabitadas, 

tendo a ilha 8 km. de comprimento. É considerado o ponto de limite entre o Oceano 

Atlântico e o Oceano Pacífico; naturalmente, o limite não é visível, pois o mar é igual 

nos dois Oceanos, mas a convenção da mudança dos grandes Oceanos causa emoção, 

quando se visualiza a região. O Oceano Pacífico tem este nome, porque navegadores 

que primeiro passaram pelo local percebiam que ele era mais calmo do que o Oceano 

Atlântico. Realmente, a navegação na região provocou um balanço maior do navio. A 

navegação muitas vezes é tão turbulenta, que antigamente os marinheiros que 

conseguiam atravessá-la recebiam honrarias especiais. 

O mar da região do Cape Horn, do Estreito de Magalhães (escrevem Magallanes 

– grafia espanhola ou Strait of Magellan – grafia inglesa) e do Canal de Beagle eram as 

rotas comerciais de navios que se dirigiam para a costa oeste dos Estados Unidos e 

países do Oceano Pacífico, deixando de constituir essa via de acesso após ter sido 

inaugurado o Canal do Panamá, em 1914. 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2015/03/terra-do-fogo_3.html
http://3.bp.blogspot.com/-vO1vliMqw-k/VPYbYsiJrwI/AAAAAAAAEAU/ARVcE1KK3Wg/s1600/Imagem12.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-rgVXEJ8uTzE/VPYbWlI3DSI/AAAAAAAAEAM/Uo281GIiSlA/s1600/Imagem11.jpg
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Deixando o Cape Horn, o navio navegou em direção norte, entrando na 

Passagem de Richmond até o Canal de Beagle (nome que homenageou o navio que 

Charles Darwin viajou durante cinco anos na região, fazendo suas pesquisas sobre a 

evolução do homem). É impressionante como a presença de Darwin é marcante na 

região: há Ilha Darwin, Estreito Darwin, Cordilheira Darwin, Estância Darwin 

(Argentina), cidade de Darwin (Ilhas Falkland/Malvinas) e Monte Darwin. Esse Canal de 

Beagle é a fronteira entre o Chile e a Argentina na Terra do Fogo." 

                                                                                          3 de março de 2015 
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HOMENAGEM À SARA ÁVILA  

    

    

    

Fotos: Adriana Moura 

 

Para registrar o trabalho de Sara Ávila na Escola Guignard convidei o artista 

Eymard Brandão, seu ex-aluno, para escrever um depoimento. Segue abaixo o 

depoimento de Eymard: 

“Querida Maria Helena, 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2013/11/homenagem-sara-avila.html
http://1.bp.blogspot.com/-5wzpJ7YQqNU/UpZPhq9XMTI/AAAAAAAADEI/rODwt9gSa2o/s1600/HOMENAGEM+%C3%80+SARA+%C3%81VILA.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dp6pzXZ1fWA/UpZO2FXHnpI/AAAAAAAADDg/uZR5driHQ00/s1600/HOMENAGEM+%C3%80+SARA+%C3%81VILA+002.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-OSBT-VGxE34/UpZO4CHpSRI/AAAAAAAADDo/TBB17XCSlGI/s1600/HOMENAGEM+%C3%80+SARA+%C3%81VILA+003.jpg.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-nOIsDql7Jic/UpZO5gNYjEI/AAAAAAAADDw/_ZH30fSpdHQ/s1600/HOMENAGEM+%C3%80+SARA+%C3%81VILA+004.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-l7cCFqDqe00/UpZO7X0W8EI/AAAAAAAADD4/rUnseljIN-o/s1600/HOMENAGEM+%C3%80+SARA+%C3%81VILA+006.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-4u-DHX9PO1Y/UpZO9M17YBI/AAAAAAAADEA/IHOHI98jMSI/s1600/HOMENAGEM+%C3%80+SARA+%C3%81VILA+007.jpg.jpg
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Tenho convivido com inúmeros fatos e sentimentos relacionados ao recente 

falecimento de nossa amiga Sara Ávila. 

Domingo passado, quando conversávamos em sua casa, me lembrei de uma 

aula da disciplina intitulada “Desenho de Criação”, que tivemos com Sara nos anos 

setenta. Sempre tenho presente que esta foi uma das disciplinas que Sara 

assertivamente implantou na Escola Guignard, durante o período que lecionou de 

forma sempre marcante. 

Numa dessas aulas de criatividade executei o tema proposto, ou seja, um 

desenho de paisagem com caneta esferográfica preta sobre papel, explorando todas as 

possibilidades que este material poderia oferecer. 

Fui para o Parque Municipal e fiz o trabalho. Na minha opinião ficou da melhor 

qualidade, pois o desenho era ministrado como matéria essencial para domínio de 

nossos meios de expressão, como você bem sabe e lembra com certeza. 

Quando apresentei o desenho realizado ela olhou, olhou novamente e disse: 

Ótimo. Mas estas canetas foram concebidas industrialmente para fazer a linha 

e podemos ir muito além desta convenção. Então, pegou minha caneta, quebrou-a 

pelo meio e rompeu aquele tubo de plástico que contem a tinta, dobrando-o 

alternadamente algumas vezes. Com esta tinta e usando diretamente seus dedos, fez 

uma demonstração de   belas manchas e linhas. Foi uma experiência simultaneamente 

simples, marcante e sempre atual em seu intrínseco significado. 

Sara sempre teve um dom, um potencial específico para interagir com os 

alunos, sem receitas prontas e lidando diretamente com o potencial de cada um no 

fazer artístico. Seus ensinamentos, ao exercer o magistério, iam além das salas de aula, 

sempre integrados a valores éticos e estéticos. Na universalidade da linha, por 

exemplo, cada um era estimulado a encontrar sua identificação e seu caminho pessoal. 

O gesto e o movimento abriam uma porta, as texturas e respectivas tramas outras, e 

assim por diante com as diversificadas técnicas. Tudo se integrava na criatividade, 

estimulada além de palavras escritas ou faladas, pois 

trabalhávamos essencialmente com a percepção. 

Sara construiu uma sólida trajetória como artista plástica, unindo expressiva 

cultura ao conhecimento do ofício. E manteve sempre presente importantes elos com 

nossa contemporaneidade, sem imposturas intelectuais e ultrapassando fronteiras”. 
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 Ao ler o depoimento de Eymard Brandão sentimos o quanto Sara 

descondicionava os alunos do convencional, do maneirismo e da repetição. Quebrar os 

condicionamentos, despertar o novo é uma das formas de crescimento proposta pelo 

grande mestre indiano Krishnamurti. Sara, sugerindo ao aluno quebrar a caneta, 

estava lhe propondo usar como instrumento, não o convencional, mas o novo, criado 

na hora. Suas aulas promoveram mudanças na capacidade criativa de seus alunos. 

Despertar o novo na arte e na vida, não percorrer repetidamente os caminhos 

já trilhados é uma das possibilidades mais instigantes da arte contemporânea.  

Sara foi uma das artistas mineiras que mais se projetou no exterior. Convidada 

para participar do Grupo Internacional “Phases”, sediado em Paris, ela percorreu o 

mundo com seus desenhos fantásticos. Não rejeitou a arte como forma de expressão, 

mas seguiu com a arte até o fim, sempre criando. Produziu obras fantásticas que 

mergulham no inconsciente de cada um de nós e obras líricas, poéticas, da série 

“Noturnos”. Em sua missa de sétimo dia, realizada no Auditório da Escola Guignard, o 

“Noturno” de Sara envolvia todo o ambiente com suas luzes. A trajetória de Sara Ávila 

foi sempre um caminho em direção a essa luz. 

                                                                                27 de novembro de 2013 
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PIETÁ CAETÉ 

   

   

    

Fotos: internet 

 

Este texto do Maurício me fez contemplar o céu: 

‘No passado, essas pedras foram fundo de mares interiores, conviveram com 

animais pré-históricos, seus sulcos e ranhuras testemunham eras geológicas e mais de 

um bilhão e oitocentos milhões de anos. Do alto do lendário Itaberabaçú, a montanha 

que brilha, via-se a destruição ao longe das matas do rio Doce - Watu para as tribos 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2016/01/pieta-caete.html
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caeté, botocudo, krenak, aimoré, que ali viveram e que conheceram a impiedade dos 

brancos.  

Vieram os caçadores de esmeraldas e de índios, as minas de ouro de Cuiabá e 

Descoberto, madeireiros. Bracarena ergueu a igreja em 1776, os romeiros subiam ao 

cume da Serra para o jubileu. A névoa encharca as pedras e gotas d’água pingam nos 

milagres, aos quais se atribuem poderes de cura.  

A serra da Piedade é um monumento na paisagem, de onde se contempla o 

Caraça, Cauê, Itabira, o Espinhaço, a Serra do Curral. Hoje, é lugar de respirar ar.  

São 1746 metros de altitude e 360 graus de visão, nesse grande mirante dos 

céus de Minas, de onde antenas controlam o tráfego aéreo e as telecomunicações. Do 

observatório astronômico, vê-se a estreita faixa de fogo no horizonte, que separa as 

luzes da metrópole e o brilho das estrelas e planetas. 

Há uma nave branca pousada na rocha mirando Caeté. O santuário no cume da 

serra abriga a imagem da piedade, mãe e filho, azulejos registram o céu, anjos, 

mandalas.  

Frei Rosário constrói com livros uma biblioteca mística e ecumênica, em 

sânscrito, latim, grego e em línguas correntes, onde se depositam conhecimentos de 

antigas tradições.  

No futuro, a montanha sagrada da Piedade, Arunachala franciscana, abrigará 

um centro internacional de cultura cósmica. Ajudará seus visitantes a mergulharem no 

conhecimento ancestral e a estudarem a ecologia dos céus, ressacralizando a natureza 

em seu entorno.” (Pietá Caeté,  Maurício Andrés Ribeiro) 

                                                                                       25 de janeiro de 2016 
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ARTE ABSTRATA, COSMOS E ECOLOGIA 

 

    

Fotos: Maurício Andrés e Telescópio Hubble 

 

Recebi de Maurício um texto sobre a afinidade da arte abstrata com a realidade 

mostrada pela ciência contemporânea que reproduzo abaixo: 

“Neste século XXI a humanidade se defronta com temas de grande abrangência 

nunca antes enfrentados. As mudanças climáticas trazem eventos extremos de secas, 

enchentes, furacões intensos e frequentes, com repercussões vitais para a segurança 

alimentar e a qualidade de vida. Há uma acelerada transformação do planeta que exige 

uma percepção sensível, conhecimento e capacidade de adaptação. 

 

As tecnologias espaciais e de comunicação global permitem visualizar a Terra 

com a visão dos astronautas, que escaparam da biosfera e passeiam no cosmos. Com o 

apoio de telescópios potentes, tais como o Hubble, é possível estudar e conhecer as 

dimensões do universo e das galáxias. O macro mundo dos astrônomos apresenta 

imagens abstratas. É outra dimensão da realidade, cósmica, dinâmica, com suas linhas 

curvas, espirais das galáxias, cores, as explosões do cosmos. Da mesma forma, na 

escala do micromundo, os microscópios visualizam dimensões mínimas da realidade, 
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que também apresentam formas abstratas. A física quântica mostra um universo 

distinto, não concreto, não sólido – fluido, abstrato, porém muito real. Trata-se de uma 

dimensão essencial da realidade, invisível a olho nu, perceptível por meio de 

instrumentos, tais como telescópios e microscópios, que permitem penetrar no âmago 

da matéria e escapar do mundo das aparências sensorialmente percebidas. 

A arte abstrata está em sintonia com essa percepção contemporânea da ciência 

e transcende o realismo figurativo ou o mecanicismo concreto. Há várias formas de 

arte abstrata. O abstracionismo informal difere do realismo socialista, que focaliza a 

realidade visível a olho nu, a matéria percebida pelos sentidos e valoriza o aspecto 

social, a figura humana e o seu contexto. Também se diferencia da arte concreta, que 

valoriza a geometria, a construção mental da realidade. O concretismo corresponde a 

uma etapa da civilização que valorizou as máquinas, a engenharia, um mundo que se 

urbaniza e industrializa rapidamente. Já o abstracionismo informal valoriza as 

configurações cósmicas e atmosféricas do macro universo e as configurações 

encontradas no micromundo das células, átomos, bactérias. 

O artista abstrato tem o grande mérito e a capacidade de buscar a essência da 

realidade e visualizar aspectos do micro e do macro universo, para além das 

aparências, difíceis de serem compreendidos pelo cidadão mediano, que percebe com 

seus sentidos a realidade imediata, mas que é pouco sensível a outras dimensões. 

O abstracionismo lida com realidades presentes nas escalas micro e macro do 

universo. 

O abstracionismo informal tem um significado especial nesse momento em que 

o universo é explorado e melhor conhecido, e a dimensão cósmica da realidade se 

torna mais próxima e visível. As paisagens aéreas das nuvens no céu, com suas formas 

fluidas e dinâmicas também são uma dimensão da realidade cada vez mais merecedora 

de atenção e de observação pelos cientistas, no mundo atual que se encontra às voltas 

com as mudanças climáticas. As variações de cores nos céus e a dinâmica das nuvens 

estão presentes nas paisagens atmosféricas dos céus de Minas, e também inspiram 

artistas abstratos. ” (Maurício Andrés) 

                                                                                   10 de janeiro de 2013 
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ECOLOGIZAR O BANCO DO BRICS  

   

    

Fotos: Maurício Andrés 

 

Aconteceu recentemente um encontro dos BRICS em Fortaleza, ocasião em que 

foi criado o Banco de Desenvolvimento do BRICS. Recebi de Maurício Andrés Ribeiro o 

texto abaixo sobre a necessidade de se ecologizar a economia. 

“Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul constituem o BRICS, o grupo dos 

cinco maiores países emergentes. Juntos, esses cinco países têm 40% da população 

mundial e cobrem 23% das terras do planeta. 

Em julho de 2014, eles se reuniram em Fortaleza e decidiram criar o banco de 

desenvolvimento do BRICS, um projeto unificador entre esses cinco países. 

Bancos de desenvolvimento direcionam recursos para investimentos e 

canalizam fluxos de capital para os projetos aprovados. Assim, o Banco Mundial, o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BNDES, entre outros concederam 

crédito para projetos necessários. Entretanto, foram alvo de críticas por parte de 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2014/09/ecologizar-o-banco-do-brics_1.html
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organizações da sociedade, por terem financiado projetos social e ambientalmente 

questionáveis.  

Os Princípios do Equador, propostos em 2003 pela Corporação Financeira 

Internacional (IFC), vinculada ao Banco Mundial, estabeleceram diretrizes sociais e 

ambientais para as instituições bancárias. Naquele mesmo ano, a Declaração de 

Collevecchio, apoiada por organizações da sociedade civil, ressaltou a importância de 

as instituições financeiras assumirem compromissos com a prevenção de impactos das 

atividades que financiam, com a transparência das informações, com a prestação de 

contas à sociedade. Ressaltou-se a necessidade de se repensar a missão dos bancos e a 

urgência de que eles renunciem a oportunidades de negócios que sejam social ou 

ambientalmente destrutivas. 

Bancos de desenvolvimento precisam ter missão, mandato e orientação política 

claramente definidos pelas sociedades que os instituíram.  

A espécie humana já domesticou animais e usou sua força. Já domesticou 

vegetais e se alimentou com eles. Já canalizou a força das águas para produzir energia, 

para matar sua sede e irrigar as plantações.  Colocou a seu serviço as energias de todo 

tipo, fósseis e renováveis. No contexto da crise ecológica e climática planetária, é um 

desafio ecologizar o capital, pois, caso seja deixado livre e sem regulação, sua força, 

como a das águas, pode ser destrutiva. É preciso colocar a força do capital a serviço do 

bem-estar humano e da saúde ambiental. 

Assim, por exemplo, o banco do BRICS poderia inovar na utilização de 

indicadores de sustentabilidade para orientar suas operações e direcionar suas ações 

no sentido de reduzir injustiças equalizando as pegadas ecológicas per capita dos 

habitantes dos países que o criaram. 

O banco do BRICS poderia atuar como um laboratório para experimentar esse 

modo de lidar com o capital, realizando suas operações de crédito de forma 

sintonizada com uma visão ecologizada. Ele opera com 50 bilhões de dólares, recursos 

modestos se comparados com os trilhões de dólares do capital circulante no 

mundo.  Entretanto, essa poderia ser uma oportunidade para testar um novo modo de 

relacionamento com o capital. Sendo exitoso, poderia servir como exemplo e 

referência para regular os fluxos de capitais, colocando-os a serviço do bem-estar e da 

saúde humana e ambiental. ”  
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(Maurício Andrés Ribeiro, autor dos livros Ecologizar, Tesouros da Índia e Meio 

Ambiente &Evolução Humana) 

 

 

                                                                                1 de setembro de 2014 
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IGNACY SACHS, PIONEIRO NA COOPERAÇÃO ÍNDIA - BRASIL  

   

     

Fotos: Maurício Andrés 

Recebi de Maurício Andrés Ribeiro o texto abaixo que nos mostra com muita 

clareza a importante missão de estreitar o intercâmbio Oriente-Ocidente e, de modo 

especial Brasil e Índia. Maurício nos lembra neste artigo a presença de Ignacy Sachs 

que, na década de 50 iniciou este intercâmbio. 

“Nos idos de 1977, quando pus os pés na Índia pela primeira vez, sabia que 

percorria caminhos que Ignacy Sachs trilhara, pioneiramente, nos anos 50. Sou grato a 

ele pelas orientações e pelas valiosas referências que me ofereceu desde então. Sinto-

me em ótima companhia filosófica e intelectual, que me estimula a prosseguir no 

caminho das Índias.  

Ignacy Sachs é socioeconomista, nascido na Polônia e naturalizado francês. 

Viveu quatorze anos no Brasil, dirigiu o Centro de Pesquisas sobre o Brasil 

Contemporâneo na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Doutor pela 

Universidade de Delhi, na Índia, durante mais de 65 anos Ignacy Sachs trabalhou para a 

cooperação Brasil-Índia. Em uma entrevista, impressionado com a independência da 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2014/08/ignacy-sachs-pioneiro-na-cooperacao.html
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Índia em 1947, perguntava: “Como um país colonizado consegue se livrar da 

dominação do maior império colonial do mundo quase sem derramamento de sangue? 

A mensagem é absolutamente extraordinária. ”(1).  

Gandhi enfatizava a importância da autolimitação das necessidades e foi para 

Sachs uma referência no tema do desenvolvimento: “Gandhi para mim era e continua 

a ser o precursor das boas teorias de desenvolvimento, pela maneira como 

considerava a massa camponesa como o ator central do processo de desenvolvimento. 

”  Sachs também foi  inspirado pelo prêmio Nobel de Economia Amartya Sen: “Foi a 

leitura de Amartya Sen que me levou a propor a reconceitualização do 

desenvolvimento em termos de universalização efetiva do conjunto das chamadas três 

gerações de direitos: os direitos políticos, civis e cívicos (a democracia como pedra 

angular, foundational value, diz Sen); os direitos econômicos, sociais e culturais, 

incluindo o direito ao trabalho decente; e por último os direitos coletivos do 

desenvolvimento, ao meio ambiente, à infância”.(2)  

Nos anos 50, enquanto fazia o doutorado em Delhi, Ignacy Sachs vivenciou o 

forte prestígio internacional daquele país, que demonstrava grande confiança em si 

próprio e que recebia chefes de estado e cientistas sociais de fama mundial. Também 

são presentes em textos de Sachs a admiração pela Índia, descrita como terra de 

inspiração e laboratório do desenvolvimento. Neles, expressou sua dívida intelectual 

para com os indianos e nomeou aqueles de quem recebeu estímulos: os economistas 

K.N. Raj, ex-reitor da universidade de Delhi; Sukihomoy Chakravarti; Deepak Nayar, 

reitor da universidade de Delhi; Amartya Sen. Além deles,  Sachs relembra a 

importância dos contatos com outros cientistas, tais como o politólogo Rajni Kothari; o 

historiador da ciência Rahman; Ashok Parthasarathi; Amulya K.N.Reddy; M.S. 

Swaminathan; Anil Agarwal; o ecologista Gadgil e o historiador Guha. 

Ao acreditar na importância da cooperação entre países tropicais, que podem 

construir civilizações modernas da biomassa, Sachs enfatizou a necessidade de abre-

alas para esse desenvolvimento e propôs que o Brasil e a Índia assumam tal posição. 

Reforçou a importância dos brasileiros se aproximarem dos indianos através de rede 

de cooperação técnica por biomas. Ao postular a reforma da ONU, Ignacy Sachs 

enxergou as possibilidades da liderança colaborativa desses dois países no 
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aprimoramento das instituições internacionais, oxigenando o ambiente e fazendo 

circular ideias novas, originárias do pensamento do sul. 

Hoje continuam precários os laços culturais e de comunicação entre esses 

países. Para transpor esse abismo propôs estabelecer um centro de pesquisa sobre o 

Brasil contemporâneo em uma universidade indiana e um centro de pesquisa sobre a 

Índia contemporânea em uma universidade brasileira e intercambiar estudiosos e 

bolsistas, criando massa crítica de pessoas que lancem pontes de cooperação. Seria 

uma estratégia para, em poucos anos, formar um conjunto de jovens com melhor 

conhecimento mútuo. 

A Índia é uma terra fértil para se estudar e compreender a evolução humana e 

o papel que a nossa espécie desempenha nessa atual crise da evolução. O 

conhecimento aprofundado sobre psicologia e sobre a natureza do ser humano 

encontrado em filosofias indianas ajuda a lidar com esse grande ator da crise atual. No 

campo da ecologia do ser, dos estudos da consciência e da educação integral, a 

civilização indiana é guardiã de riquezas valiosas para a autosuperação humana. 

A cosmovisão indiana propõe que cada um de nós nessa vida tem seu dharma, 

sua missão ou tarefa a cumprir. Trabalhar pela aproximação Índia-Brasil tornou-se 

parte de meu dharma, que exerço com alegria. Agradeço à Índia pela inspiração que 

me proporcionou. ” (Maurício Andrés Ribeiro é ex-pesquisador visitante no Indian 

Institute of Management, Bangalore. Autor de Tesouros da Índia para a civilização 

sustentável) 

 

*Sachs foi professor da Universidade de Varsóvia e conselheiro especial da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Eco-92. É autor de vários livros e artigos: Capitalismo de Estado e 

subdesenvolvimento (Vozes, 1969), Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir (Vértice, 1981), Espaços, tempos e 

estratégia de desenvolvimento (Vértice, 1986), Estratégias de transição para o século XXI; A terceira Margem. 

 

[1] Estudos avançados vol.18 no. 52 São Paulo Dec. 2004. Experiências internacionais de um cientista inquieto. 

Entrevista com Ignacy Sachs 

[2] In A Terceira Margem, pág. 316 

                                                                                    19 de agosto de 2014 
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TAGORE EM “TESOUROS DA ÍNDIA”  

       

Fotos: internet e arquivo 

 

Rabindranath Tagore foi um dos poetas que inspiraram a minha geração. 

Recebi de Maurício Andrés o texto abaixo sobre este grande poeta indiano, extraído de 

seu livro “Tesouros da Índia”. 

“Rabindranath Tagore descreve a India como uma anfitriã generosa. “A missão 

da Índia foi como a da anfitriã que tem que prover acomodações apropriadas para 

numerosos hóspedes, cujos hábitos e necessidades são diferentes uns dos outros. Isso 

causa complexidades infinitas, cuja solução depende não meramente de tato, mas de 

simpatia e de um verdadeiro entendimento da unidade do homem." 

Para abrigar esses hóspedes tão diversos em seu território, a civilização indiana 

desenvolveu o espírito de tolerância e não-violência, que também aplica ao mundo 

animal e vegetal. Foi esse estilo de vida não predatório da natureza que permitiu a 

sobrevivência milenar daquela civilização. 

Continuando a refletir sobre a Índia, Tagore conclui: “Temos que reconhecer 

que a história da Índia não pertence a uma raça em particular, mas a um processo de 

criação para o qual várias raças do mundo contribuíram – os drávidas e os arianos, os 

antigos gregos, os persas, os maometanos do oeste e aqueles da Ásia Central. E por 

fim, foi a vez dos ingleses nessa história, trazendo-lhe o tributo de suas vidas; não 

temos o poder nem o direito de excluir esse povo da construção do destino da Índia." 

Por sua diversidade cultural e política e sua formação histórica, a Índia é uma 

nação multinacional, que mantém unidade na diversidade e que foi celeiro e campo 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2014/12/tagore-em-tesouros-da-india.html
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fértil para ideias e propostas globalistas, mundialistas e voltadas para o federalismo 

mundial. Nesse sentido, indianizar é mundializar. Rabindranath Tagore expressa essa 

convicção:  

“Ao encontrar a solução para nosso problema, teremos ajudado a resolver 

também o problema do mundo. O que a Índia já foi, o mundo todo é agora. O mundo 

todo se está tornando um único país por meio das facilidades científicas. Está 

chegando o momento em que precisamos também encontrar uma base de unidade 

que não seja política. Se a Índia puder oferecer ao mundo sua solução, ela será uma 

contribuição para a humanidade. Há somente uma história - a história do homem. 

Todas as histórias nacionais são meros capítulos da história maior. E estamos felizes, 

na Índia, por sofrer por tão grande causa. ” 

Controverso e polêmico, o sistema das castas visava a aprimorar as vocações 

individuais para as atividades intelectuais, comerciais, guerreiras e manuais; foi dessa 

divisão de aptidões que se originaram respectivamente as grandes castas (brahmin, 

vaishya, kshatriya, sudra). 

Comenta Tagore: “O que os observadores ocidentais não conseguem discernir é 

que, em seu sistema de castas, a Índia seriamente aceitou sua responsabilidade de 

resolver o problema de raças de maneira a evitar toda fricção, e ainda assim 

oferecendo a cada raça liberdade dentro de suas fronteiras. Admitamos que a Índia 

não obteve nisso um sucesso absoluto. Mas também deve ser lembrado que o 

ocidente, situado mais favoravelmente quanto à homogeneidade de raças, nunca deu 

atenção a esse problema; sempre que confrontado com ele, tentou torná-lo mais fácil, 

ignorando-o." 

A capacidade da sociedade indiana de suprir suas necessidades em um espaço 

limitado foi percebida por seu grande poeta Rabindranath Tagore. Ele afirmou que a 

civilização indiana daria sua contribuição fundamental para a sobrevivência da espécie, 

ainda que com o próprio sacrifício. Essa contribuição, característica de uma sociedade 

de visão mundialista ocorre de maneira pouco ostensiva e é cada vez mais necessária. 

Tanto o Brasil quanto a Índia são pródigos em riquezas naturais. A convivência 

pacífica com os países vizinhos lhes proporcionou uma organização de poder voltada 

para ajustamentos internos. O poeta Rabindranath Tagore assim descreve a situação 

indiana: 
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“Há outros povos no mundo que precisam superar obstáculos em suas 

redondezas, ou a ameaça de seus vizinhos poderosos. Eles organizaram seu poder até 

que estivessem razoavelmente livres da tirania da Natureza e dos vizinhos humanos, 

mantendo em mãos um excedente para empregar contra outros. Na Índia, sendo 

internas as dificuldades, nossa história foi de ajustamento social contínuo e não a 

história do poder organizado para defesa e agressão. ” (Referências a TAGORE, 

Rabindranath. Nationalism. Delhi: Macmillan, 1976, no livro Tesouros da India.) 

Abaixo, o poema de Tagore: 

 

Cântico da Esperança  

Não peça eu nunca  
para me ver livre de perigos,  
mas coragem para afrontá-los.  
Não queira eu  
que se apaguem as minhas dores,  
mas que saiba dominá-las  
no meu coração.  
Não procure eu amigos  
no campo da batalha da vida,  
mas ter forças dentro de mim.  
Não deseje eu ansiosamente  
ser salvo,  
mas ter esperança  
para conquistar pacientemente  
a minha liberdade.  
Não seja eu tão cobarde, Senhor,  
que deseje a tua misericórdia  
no meu triunfo,  
mas apertar a tua mão  
no meu fracasso!  
 

Rabindranath Tagore, em "O Coração da Primavera" (Tradução de Manuel 

Simões)  

                                                                                1 de dezembro de 2014 
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ARTE E EDUCAÇÃO NA ÍNDIA I 

 

    

Fotos: Maurício Andrés e internet 

 

Recebi de Maurício Andrés, autor do livro TESOUROS DA ÍNDIA, o texto abaixo 

sobre Arte e Educação na Índia. 

Civilização milenar, com rica tradição cultural e filosófica, a Índia sempre 

priorizou o conhecimento sobre a consciência e a educação. Os acúmulos ali 

produzidos são valiosos no mundo moderno em busca de sustentabilidade. 

Anjum Sibia, em livro sobre uma escola pioneira, diz que “A historia e a filosofia 

da educação na Índia mostram que o tema recebeu alta prioridade desde a pré-

história, os Vedas, Upanishads, a Gita, as escrituras budistas e jainistas, até o período 

medieval e de domínio britânico, chegando aos sistemas pós-coloniais de educação 

tradicional.” Os objetivos e métodos variaram: da transmissão da literatura sagrada por 

meio de memorização, acentuação e entonação corretas na transmissão oral; ao 

ensino sistemático de leitura, redação, língua e aritmética. “Estudantes eram instruídos 

quanto à conduta adequada, moralidade e noções de humildade e dever, numa 

pedagogia oral, repetitiva e baseada em exemplos. ” Os colonizadores ingleses 

http://2.bp.blogspot.com/-_A7_HtB_17Y/Ua3zQT4ONwI/AAAAAAAACtY/bBEqPyHSN3Q/s1600/india+4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-LdG5ORShF9I/Ua3zKiLWzZI/AAAAAAAACtI/dxWVOc5c490/s1600/IMG_0938.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-jVHm-Tqp5k0/Ua3zNtg8AuI/AAAAAAAACtQ/N6gXt9ipVOc/s1600/IMG_1773.jpg
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introduziram um sistema de educação desvinculada das experiências da criança 

indiana, no qual os estudantes eram forçados a memorizar a informação. Os 

professores exerciam a autoridade e impunham a aquisição passiva de conhecimentos 

pela repetição. Havia sobrecarga de informação nos livros-texto. Análise e raciocínio, 

pensamentos de ordem superior, não eram estimulados. 

 

1. Filosofias da educação na Índia 

 

A civilização indiana tem uma concepção generosa do que é o ser humano e a 

criança, considerada como uma alma em evolução. Ali se desenvolveram uma filosofia 

e uma psicologia refinadas (para cada termo de psicologia em inglês, há quatro em 

alemão e quarenta em sânscrito), e se estudaram a fundo a mente e as emoções. Ali se 

desenvolveram práticas de respiração para tornar a mente mais lúcida e clara (o 

pranayama no ioga) e se desenvolveram posturas corporais que facilitam a 

concentração da mente (os asanas). Desenvolveu-se o estudo da mente, do cérebro, 

dos tipos de temperamentos, das habilidades e capacidades para aprender, 

relacionadas com os variados tipos de indivíduos. Essa concepção integral do ser com o 

corpo, mente, emoções, o eu profundo e o espírito está na base do modelo mental ali 

desenvolvido e daí decorrem várias práticas e técnicas para a aprendizagem. 

Sábios e pensadores, tais como Sri Aurobindo, Tagore, Krishnamurti, 

Vivekananda, Gandhi e outros pensaram sobre a educação e seus objetivos. Sibia nos 

relata que Gandhi acreditava que a educação deveria representar o ethos indiano e 

que os professores deveriam ser virtuosos. Para Gandhi a educação é um processo “no 

qual o indivíduo desenvolve o seu caráter, treina suas faculdades e aprende a controlar 

suas paixões para o serviço à comunidade”. Tagore defendia uma educação que levasse 

a um “desenvolvimento integrado e multilateral da personalidade humana”, que 

deveria ser criativa e em contato com a vida econômica, intelectual, estética, social e 

espiritual das pessoas. Vivekananda enfatizava a realização da perfeição no ser humano 

e a educação como o revelar gradual das qualidades intrínsecas dos indivíduos; 

defendia que nenhum conhecimento vem de fora para dentro. A educação deve 

desenvolver a individualidade, o processo de revelar o que está implícito no indivíduo e 

desenvolver suas potencialidades latentes até que se realizem. É uma educação 
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compreensiva, com o objetivo de desenvolver a personalidade total do indivíduo em 

harmonia com a sociedade e a natureza. Vivekananda dizia que sem concentração da 

mente nada pode ser aprendido. 

                                                                                        4 de junho de 2013 
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TRÊS PIERRES E A ECOLOGIA DO SER  

 

Fotos: arquivo pessoal 

 

Recebi de Maurício Andrés Ribeiro o texto que transcrevo abaixo: 

“O estudo da evolução da vida e da consciência assenta-se sobre algumas 

pedras fundamentais. Três Pierres, com visão cósmica e prospectiva, contribuíram para 

compreendê-la. 

Pierre Teilhard de Chardin, padre e cientista com vivência na China, estudou a 

evolução e o fenômeno humano. Elaborou o conceito de noosfera, o conjunto de 

energias mentais, pensamentos, informações, geradas ou captadas desde o início da 

vida, que constitui uma sutil camada de consciência que circunda o planeta. Teilhard 

de Chardin propõe que a evolução promove a convergência de forças ascendentes 

para um ponto ômega. 

 Pierre Dansereau, botânico e biogeógrafo do Quebec, no Canadá, foi um 

pioneiro da ecologia humana. Transportando-nos numa viagem no tempo, ele 

desenhou um diagrama no qual sintetizou as várias etapas na relação do ser humano 

com o ambiente. Desde a pré-história até a atualidade, houve a fase da coleta de 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2015/06/tres-pierres-e-ecologia-do-ser.html
http://2.bp.blogspot.com/-6zO3SOuZVH8/VXCnwt0_hJI/AAAAAAAAEMY/Y9a2JWOyJiQ/s1600/Imagem5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-pxwi18lMF9Y/VXCmjcjfA0I/AAAAAAAAEL0/lOoknG9fNew/s1600/Imagem1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-42slzwwtuZc/VXCmlFGeAqI/AAAAAAAAEL8/nlwAAVikdWg/s1600/Imagem2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gUUaBg51QMg/VXCmnOgpfNI/AAAAAAAAEME/Q8Yyk3L3zRY/s1600/Imagem3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Hh2kPtHEJiw/VXCmo7SiV8I/AAAAAAAAEMM/wQqihNVGpPY/s1600/Imagem4.jpg
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frutos e depois a caça e a pesca; em seguida, o pastoreio, com a domesticação de 

espécies animais; a domesticação dos vegetais, na revolução agrícola. No século XVIII a 

revolução industrial amplificou os impactos da ação humana sobre a natureza. Na 

segunda metade do século XX veio a urbanização acelerada. Vivemos a transição entre 

as fases da urbanização e a do controle climático. Como nona etapa, prospectiva, ele 

caracterizou a fuga exobiológica, ou transmigração, prenunciada pelas viagens 

espaciais.  

Sua imaginação e inventividade estão presentes na mandala em que ele nos 

transporta para uma viagem por várias escalas, do pequeno ao grande, do ser humano 

interior até a família, a cidade, a região e o planeta. No centro dessa mandala ele 

situou o homem interior e as diversas percepções que tem sobre as paisagens 

exteriores em função de seus interesses, formações e condicionamentos culturais.  A 

compreensão dessa diversidade de estágios de consciência, ou noodiversidade, é 

básica nos processos de mediação de conflitos relacionados com a gestão ambiental. 

Pierre Dansereau incorporou a noosfera nos diagramas em que desenhou as 

interações entre a atmosfera, pirosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera. Com isso, abriu 

o campo para integrar a subjetividade e as questões psicológicas às ciências ecológicas, 

para além da abordagem socioambiental.  

Pierre Weil, psicólogo francês naturalizado brasileiro, trabalhou na perspectiva 

holística com a ecologia integral, que inclui a ecologia ambiental, a social e a ecologia 

interior. Formulou um método de transmitir a arte de viver em paz com a natureza, 

com a sociedade e consigo próprio e de reverter os desequilíbrios. Esse método é 

baseado no conhecimento das emoções, do corpo e do intelecto e no suposto de que a 

paz interior é fundamental para se alcançar a paz social e com a natureza. Buscou nas 

tradições do budismo tibetano elementos para trabalhar com os vários centros de 

energia do ser humano, os valores a eles associados e os comportamentos destrutivos 

ou positivos que derivam de tais valores. 

As contribuições desses três Pierres – Teilhard de Chardin, Dansereau e Weil - 

ajudam a compreender as transformações da matéria inanimada para a vida e para a 

consciência.  

A ecologia humana, a ecologia cultural, a ecologia pessoal e transpessoal e os 

demais campos das ciências ecológicas que buscam compreender a consciência 
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humana são valiosos nesse período antropoceno da história. Esses campos, 

relacionados ao ser humano interior, subjetivo, psíquico, contribuem para o 

autoconhecimento sobre a espécie humana, que mostra capacidade crescente de, com 

suas ações, interferir sobre o rumo da evolução no planeta”.  

                                                                                           4 de junho de 2015 
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RIQUEZAS DA ÍNDIA PARA A EVOLUÇÃO HUMANA 

   

    

     

Fotos: Maurício Andrés e internet 

 

Transcrevo abaixo este texto do Maurício Andrés Ribeiro sobre a Índia. 

“O Centro de Estudos Indianos da UFMG promove palestras mensais sobre 

temas da Índia. Fui convidado para falar sobre as riquezas da Índia para a evolução 

humana. O público era jovem, interessado, fez muitas perguntas sobre castas, 

ecofeminismo, multiculturalismo, meditação. Ao final foi servido lassi e samosa, partes 

da cultura culinária indiana. 

Falei que o ser humano está em evolução, em transição entre o que já foi desde 

o início da espécie até o homo sapiens de 160.000 anos e até os nossos dias do 

antropoceno, o período da história em que nossa espécie tem uma influência e 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2015/04/riquezas-da-india-para-evolucao-humana.html
http://2.bp.blogspot.com/-hV-9zYSKo7A/VT_pzr76LUI/AAAAAAAAEJA/V980Ag6LEqo/s1600/Imagem1.png
http://4.bp.blogspot.com/-3YYMtsk6oLA/VT_nUXTEzXI/AAAAAAAAEH0/1eqbmkJs5JQ/s1600/Imagem2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zSDbpBCbcgs/VT_n2HELucI/AAAAAAAAEIU/6pv9VXhdWOQ/s1600/Imagem7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1BaFaHvvjHE/VT_n4eGsYvI/AAAAAAAAEIc/NDyaW0zgvbg/s1600/Imagem8.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jfWqolQIpPw/VT_n8lfWMmI/AAAAAAAAEIk/zCam25kwk4I/s1600/Imagem10.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-qtuIaceFcdA/VT_n_0WevAI/AAAAAAAAEIs/hR3zi3kbCEc/s1600/Imagem11.jpg
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provoca um impacto crescente no planeta e no clima. O rumo da evolução daqui para 

diante será cada vez mais influenciado pelo comportamento de nossa espécie e, em 

última instancia por sua consciência. Se ela pressionar num rumo de ecocídio, poderá 

provocar seu próprio colapso. Se tomar juízo e relacionar-se de modo amigável e 

harmônico com o ambiente e o planeta, a mãe terra, poderá ter um futuro promissor. 

Nesse contexto é que se inserem as riquezas da Índia para a evolução humana. 

Riquezas de um povo não são apenas econômicas, financeiras, materiais, mas também 

e principalmente as riquezas imateriais e intangíveis que criou e codificou, com as 

quais se guia na sua passagem pela terra. São riquezas filosóficas, de pensamentos e 

ideias, de práticas e cuidados com a saúde pessoal e ambiental. A Índia foi uma das 

duas grandes civilizações (a outra é a chinesa) que duraram mais de 4000 anos. Teve 

uma grande capacidade de resiliências, de responder positivamente às sucessivas 

ondas de invasões que sofreu em sua história.  

Desenvolveu um espírito de tolerância para com as diferenças, anfitrionando 

numerosos hospedes que se instalaram no fértil subcontinente indiano. Cultivou a 

unidade na diversidade, a consciência da unidade humana e dali brotaram diversas 

tradições sapienciais e espirituais. Para promover a coexistência pacifica entre esses 

diversos grupos, formulou e colocou em pratica o princípio da não violência, ou 

ahimsa, aplicado por Gandhi para alcançar pacificamente a independência do país em 

1947. A psicologia indiana é muito sofisticada e o vocabulário de psicologia em 

sânscrito é muito mais rico do quer aquele em grego ou em inglês, permitindo 

descrever estados de consciência de modo mais acurado.  

A cosmovisão indiana é abrangente e ampla e sua cosmologia e mitos 

perduram por milênios. Sua concepção do que é o ser humano, com sua materialidade, 

suas emoções, sentimentos, intelecto, a sua valorização do amplo espectro da 

consciência, do infra ao ultra consciente, são riquezas imateriais valiosas num mundo 

em conflito, limitado em seus recursos naturais.  Por meio do Yoga consegue-se 

sintonizar um estado de consciência mais lúcido e a meditação ajuda a compreender 

de modo mais abrangente o mundo e a si mesmo. O dharma é a missão ou tarefa que 

cada indivíduo ou povo tem a desempenhar em sua vida.  

Ele não opõe direitos e deveres, que são ideias ocidentais e a dharmacracia é 

um modo de governo que aplica o dharma. Uma visão mundialista na política faz 
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transcender os nacionalismos e o auto interesse estreito, colocando em primeiro lugar 

a saúde da mãe terra. O grande símbolo da Índia é a flor de lótus, que se alimenta do 

esgoto e do lodo embaixo, mas também da luz do sol que vem de cima.  

Sendo os dois maiores países tropicais do mundo, Brasil e Índia podem 

compartilhar muitos conhecimentos e o Brasil pode se beneficiar da sabedoria de sua 

irmã mais velha e experiente. A capacidade antropofágica de digerir as influências de 

fora, o jeitinho ou jugaad, o clima a ecologia tropical e o ambiente, a capacidade de 

criar e improvisar a partir de uma base material precária, a criatividade, alegria, 

espiritualidade e inteligência espiritual são fatores que aproximam esses dois povos” 

(Maurício Andrés é autor de "Ecologizar" e "Tesouros da Índia") 

                                                                                         28 de abril de 2015 
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ARTE, EMOÇÃO E MEIO AMBIENTE I 

       

Fotos: Maurício Andrés 

 

Há quase trinta anos, o poema Triste horizonte de Carlos Drummond de 

Andrade, publicado na imprensa em 1976, emocionou e sensibilizou os cidadãos para a 

degradação ambiental em Belo Horizonte. Ele dizia: 

Sossega minha saudade. Não me 
Cicies outra vez 
O impróprio convite. 
Não quero mais, não quero ver-te 
Meu triste horizonte e destroçado amor. 
 
Naquela ocasião, esse único poema fez mais pela expansão da consciência 

ecológica do que muitos estudos técnicos aprofundados que apontavam os problemas, 

porém eram dotados de menor poder de comunicação. Esse foi um exemplo do poder 

da poesia para aguçar a percepção sobre o meio ambiente por meio do sentimento 

estético e da beleza, indissociáveis da ética ecológica. 

No âmbito global, são inúmeros os casos em que os artistas compromissados e 

responsáveis puseram sua voz, criatividade e poder de comunicação a serviço da 

ecologia, da paz, de causas generosas e voltadas para o bem-estar social. 

A arte é um caminho poderoso por tocar direto as emoções e os sentimentos. 

Vai além da razão e do intelecto e seu poder é aplicável de múltiplas e criativas 

maneiras. Muitas vezes, a emoção, difusa e intuitiva, nebulosa e indefinida, é o motor 

que deflagra processos mais racionais e sistematizados das questões relacionadas à 

ecologia. A emoção move, a razão organiza. 
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Grupos de teatro que abordam em suas peças e encenações a temática 

ambiental; a produção de textos de teatro e de literatura para serem adotados nas 

escolas; o envolvimento de escultores e artistas plásticos no projeto de novos espaços 

urbanos, ao lado de arquitetos e paisagistas; a música e a poesia que refletem a 

realidade ambiental; a produção de VT’s ecológicos e de manifestações artísticas 

modernas: essas são algumas modalidades de trabalho nas quais o potencial criativo 

da arte pode estar a serviço da melhoria ambiental. Veiculadas nas escolas públicas e 

privadas, tais atividades podem mudar mentalidades e valores, num processo de 

ecologização da educação formal e informal. A criação de jogos informatizados, nos 

quais se usem elementos do ecossistema local, constitui forma de mobilizar a 

criatividade artística no âmbito da informática. 

A mobilização dos artistas que trabalham profissionalmente na publicidade, na 

concepção e produção de peças voltadas para a educação nas escolas, promove a 

integração entre arte e meio ambiente. Até mesmo a publicidade, frequentemente a 

serviço de consumismo e de valores materiais elementares, tem grande potencial de 

comunicação para prestar serviços que facilitem o exercício da cidadania 

ecologicamente responsável. 

Para a aprendizagem do viver sustentável, a arte adquire realce especial. Ao 

extrapolar a abordagem racional e intelectual sobre o meio ambiente, ressaltada no 

ensino de ciência e técnicas, e cuja comunicação com o grande público é mais difícil, as 

artes têm o dom de possibilitar comunicação imediata. ” 

Dando continuidade às ideias do Maurício, intercalo um pequeno texto do meu 

livro “Os caminhos da Arte”, no capítulo “Volta à Natureza”. 

O artista plástico Franz Krajcberg, nascido na Polônia, mas naturalizado 

brasileiro, é o exemplo de um artista consciente dos problemas ecológicos. Quando 

visitou a Amazônia pela primeira vez, Krajcberg decidiu se dedicar à defesa da natureza, 

documentando a devastação das florestas brasileiras. Sua arte passou então a ser uma 

arte de denúncia: árvores destruídas e troncos retorcidos, transformados em escultura. 

Percorrendo aquela região, Krajcberg fotografou o drama das queimadas e, com a 

sensibilidade do fotógrafo, documentou a morte do verde que se torna deserto. 

                                                                                          4 de junho de 2010 
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ARTE, EMOÇÃO E MEIO AMBIENTE II 

 

“Curiosamente, é comum encontrar-se na tecnoburocracia do serviço público 

crítica à abordagem emocional do problema ambiental, como se apelar às emoções 

fosse algo condenável em princípio. Também em meios acadêmicos ortodoxos rejeita-

se o tratamento dito emocional das questões ambientais.  

A emoção é vista, nesses meios, como impedimento a uma visão objetiva, 

racional, da questão ambiental. Pode-se, por outra parte, inquirir se essa pretensa 

aversão aos aspectos emocionais em favor dos racionais não serve, de fato, para 

legitimar o avanço e o aprofundamento de um estilo de vida e de desenvolvimento que 

faz pouco caso de tudo o que não leva imediatamente ao lucro e ao consumismo social 

e ambientalmente irresponsáveis. ” (Maurício Andrés Ribeiro). 

No meu livro “Os Caminhos da Arte” cito o conhecido artista holandês 

Hundertwasser, grande defensor da natureza. Ele nos alerta para o problema mundial 

de devastação do meio ambiente: “Só quando o divino respeito ao poder verde e o 

amor à vegetação se tornarem parte de nós mesmos, só então poderemos restaurar, 

passo a passo, nosso agonizante meio ambiente” (Hundertwasser). 

A natureza está agonizando nas mãos do homem. No entanto, o homem é 

natureza. Sem perda da consciência individual, muitas vezes ele consegue entrar em 

comunhão com os mares, rios, florestas, montanhas, e sentir em seu corpo a mesma 

energia fluir. O homem é, ele próprio, uma parte desse eterno fluir; mas, 

desconhecendo suas raízes, ele se coloca como um ser à parte, com direito de domínio 

sobre tudo o que existe. 

A percepção do relacionamento homem-natureza, sendo originária de uma 

sensibilidade apurada ou de um contato direto com o fluxo natural da vida, não é 

percebida de imediato por todas as pessoas. Torna-se ainda mais distante nas cidades, 

onde o elemento verde está sendo estrangulado pelas construções e pela 

superpopulação.  

O homem da cidade, por sua própria condição de vida, desligou-se de suas 

origens naturais, afastando-se cada vez mais do contato com a natureza. No entanto, a 

natureza está a nos oferecer a todo instante uma lição de vida. Silenciosamente, ela 

nos ensina mais do que os livros. Se observarmos com atenção, poderemos sentir nas 
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transformações da natureza uma analogia com nossas próprias mutações. 

                                                                                         4 de junho de 2010 
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MEIO AMBIENTE E CIDADANIA  

     

Fotos: Maurício Andrés 

No 11º Seminário Meio Ambiente e Cidadania promovido pelo jornal Hoje em 

Dia, em Belo Horizonte, em 12 de junho, Maurício Andrés participou de mesa redonda 

sobre Os desafios das mudanças climáticas – energias limpas para um planeta 

sustentável”. 

Ali ele disse que nos encontramos num momento crucial, no qual ocorre a 6ª 

grande extinção de espécies. Nas extinções anteriores, foram eventos externos que as 

provocaram, tais como erupções vulcânicas gigantescas ou o choque de corpo celeste 

que extinguiu os dinossauros ao mudar o clima e suas condições de sobrevivência. 

Desta vez, o homo sapiens é o grande transformador do clima e do ambiente. Disse 

concordar com o pesquisador americano Amory Lovins quando afirma que a energia 

mais limpa é a que se deixa de usar. Tudo o que pudermos fazer para minimizar o uso 

de energia é benéfico para o ambiente: reduzir desperdícios nas atitudes e hábitos 

cotidianos, reduzir o consumismo (o que inclui reduzir o viajismo, o consumismo em 

viagens); adotar hábitos alimentares mais eficientes do ponto de vista da ecologia 

energética, reduzindo o consumo de carne etc. (isso ajuda a proteger as florestas e 

evitar o desmatamento, entre outros benefícios). 

Também é muito relevante, especialmente para os engenheiros, arquitetos e 

designers, projetar bens que façam o menor uso de materiais e de energia para 

proporcionar o máximo de conforto. (Buckminster Fuller foi um mestre nesse campo 

do ecodesign, com seus domos geodésicos). 

A biomassa é uma forma de uso eficiente da energia solar, feita naturalmente 

pelas plantas a partir da fotossíntese. No Brasil, é uma fonte relevante de energia, pois 

somos um país tropical com muita incidência solar. 

http://mariahelenaandres.blogspot.com.br/2013/06/meio-ambiente-e-cidadania.html
http://1.bp.blogspot.com/-BLRGUFng8FM/UdCmqvCLmpI/AAAAAAAACxE/OtkK8zmGkbQ/s1600/imagem+2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-EgNeuJ8BpWs/UdCnOf8OWNI/AAAAAAAACxM/_LdAq5dTppc/s960/imagem+1.jpg
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Outras formas de uso da energia solar - como, por exemplo, por meio de 

painéis fotovoltaicos, também são adequadas em cidades, para aquecimento de água 

e para evitar o uso de chuveiros elétricos em horas de pico de demanda. 

Da mesma forma, na mobilidade urbana, privilegiar o uso da energia humana, 

por meio de ciclovias e de ruas de pedestres, pode ajudar a limpar o ar das cidades, 

poluído pelo trânsito motorizado. Citou o prêmio Sasakawa recebido por Belo 

Horizonte, por ter criado maneira de agir em cooperação entre moradores, empresas 

de serviços públicos e empresas privadas na inspeção dos 80 pontos de perigo de 

inundações e áreas de risco de deslizamento, zonas de desastre em potencial 

existentes na cidade. 

Mauricio enfatizou que, além de usar energias limpas e renováveis, de mudar 

hábitos de consumo, ressaltando os hábitos alimentares, e de medidas de adaptação 

aos eventos climáticos extremos, a mais importante energia limpa e renovável é a 

energia da consciência humana. Ela pode imaginar e criar maneiras de lidar 

criativamente com as mudanças climáticas. 

O seminário contou com a palestra do navegador Amyr Klink, que falou de suas 

experiências na Antártica e com a arquitetura naval. 

                                                                                       30 de junho de 2013 
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A CALIFÓRNIA E O ORIENTE  

    

   

   

    

Fotos:  Maurício Andrés Ribeiro 

 

 Recebi de Maurício Andrés Ribeiro o texto sobre a Califórnia e o Oriente, que 

transcrevo abaixo: 

http://mariahelenaandres.blogspot.com.br/2015/03/a-california-e-o-oriente.html
http://3.bp.blogspot.com/-CTI3ZTv4x38/VPYa4ECcLoI/AAAAAAAAEAE/KnjP9mqV8BM/s1600/Imagem1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7nbC9JXfarU/VPYWHevDgnI/AAAAAAAAD_A/6uGwAMFvm2Y/s1600/Imagem2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-9p82UvUAvW8/VPYWJU9pSNI/AAAAAAAAD_I/UrJ_Z67rhc4/s1600/Imagem3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-x11nFLx2pKs/VPYWLUjaMdI/AAAAAAAAD_Q/XI6iT_WLSsA/s1600/Imagem4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7ctwtQkrMUU/VPYWNEhpSJI/AAAAAAAAD_Y/EpYVFF0tZh0/s1600/Imagem5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6MnBBlv01k0/VPYWO1zSkaI/AAAAAAAAD_g/2W1u4J0SwlY/s1600/Imagem6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-YVg_b26yXWk/VPYWQtCdnHI/AAAAAAAAD_o/hZIH0ON6lDo/s1600/Imagem7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-tfYXWIM9FtM/VPYWS_In24I/AAAAAAAAD_w/D2yYwgn4WQY/s1600/Imagem8.jpg


57 

 

“Na costa da Califórnia o sol se põe no Oceano Pacífico. Do outro lado do 

Oceano estão a China, o Japão, o continente asiático e mais adiante a Índia. A 

Califórnia recebeu muita influência do oriente, com os migrantes chineses, japoneses, 

indianos. Na Califórnia, a globalização começou há muitos anos e a mistura de povos é 

sentida em todos os níveis. 

Havia centros de triagem para os migrantes que adentravam a baia de San 

Francisco. Criaram-se Chinatowns e proliferam restaurantes de culinária cambojana, 

tailandesa, vietnamita e de outros países asiáticos. 

Nos Estados Unidos, Los Angeles é o maior porto de intercâmbio comercial com 

a China e o Japão, e a partir dele se distribuem os produtos importados. 

Jovens chineses, japoneses, indianos hoje disputam vagas e frequentam as boas 

universidades americanas.  

Em Los Angeles e na Califórnia, yoga e hábitos alimentares veganos e 

vegetarianos se disseminam. A lei do karma hindu propõe que há débitos e créditos 

associados a cada ação humana, que podem somar positivamente ou negativamente, 

gerando débitos a serem pagos nessa ou em outra encarnação. Palavras sânscritas 

como karma são apropriadas no contexto dos serviços de crédito em San Francisco. 

Na Califórnia há abertura para modos de vida e de consciência pioneiros. Há 

centro de educação de Jiddhu Krishnamurti em Ojai, perto de Santa Barbara. O 

Instituto Esalen, voltado para o conhecimento holístico, está no Big Sur.  

Em Encinitas, perto de San Diego, um Centro de Auto realização dissemina as 

propostas espiritualistas de Paramahansa Yogananda. Situado na orla do Pacifico, com 

uma magnifica vista do oceano e do ar, mantém um jardim aberto ao público, propício 

à meditação e à contemplação. 

 A Sede do Centro de Auto Realização de Yogananda em Encinitas serve de 

hospedagem para os mestres. ” 

                                                                                        3 de março de 2015 
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LENÇÓIS MARANHENSES  

    

    

 

Fotos: Ivana Andrés e Teresa Andrés Rolim 

“É bom viajar para um lugar onde o turismo ainda não chegou. ” 

Assim começa o depoimento de Teresa, minha neta, atual presidente do IMHA:  

“Viajamos às 3 e meia da manhã para os “Lençóis Maranhenses” 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2012/04/lencois-maranhenses.html
http://4.bp.blogspot.com/-owUY6O8QiKI/T5wAiCo1EeI/AAAAAAAABvc/HwTIcrSfCFs/s1600/mara+%C2%A6on+426.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-mrs0BJwJ7Hw/T5v_ULrkj4I/AAAAAAAABu0/rjIl9vlxmUo/s1600/mara+%C2%A6on+434.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-iCtnnNNyDmw/T5v_bGQrKcI/AAAAAAAABu8/zs90p4b-IGc/s1600/mara+%C2%A6on+377.JPG
http://4.bp.blogspot.com/--0kiYwF0klo/T5v_qhVM96I/AAAAAAAABvM/uhwMXPpXlXk/s1600/C%C3%B3pia+de+PTDC0062.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-esJPYOGDOSo/T5v_hvClUbI/AAAAAAAABvE/xM1KNRu1ZC8/s1600/C%C3%B3pia+de+PTDC0032.JPG
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O motorista da condução, percebendo que não tínhamos muito dinheiro nos 

convidou para ficarmos na sua casa em Santo Amaro, um lugarejo com nome de 

cidade, mas com no máximo 50 casas. É onde começam os “Lençóis Maranhenses”. 

É o único deserto em que a miragem é verdadeira. Imagine uma área de dunas 

de areias brancas do tamanho da cidade de São Paulo, com lagoas cristalinas. Ali, 

sendo um parque nacional, é proibido a passagem de jipes ou carros. Tivemos que 

seguir viagem andando com as nossas mochilas às costas acompanhados por um guia 

local. 

É incrível a experiência de viajar pelas dunas, pois elas oferecem uma visão 

completamente diferente de tudo que conhecemos. Caminhamos no primeiro dia 7 

horas até um oásis, ilhas verdes no meio de deserto onde vivem algumas famílias. 

No meio das dunas o sol se põe transformando em luz alaranjada todo o 

cenário fantástico do deserto. Ali encontramos piscinas naturais onde pudemos nos 

banhar durante a travessia. 

O objetivo era atravessar os grandes lençóis, conhecendo mais a paisagem, 

sentir o povo, seu modo de vida, seus costumes. 

As construções são de palha e madeira e as famílias nos receberam com 

simpatia e hospitalidade. 

Acordar no meio do deserto, ver o sol se pôr e o sol nascer, perceber a noite 

que se aclara com o reflexo da areia. Vimos a lua crescente iluminando o nosso 

caminho, quando partimos ainda escuro no dia seguinte. 

No final da caminhada enxergamos o mar também com areias branquinhas. 

Aproveitamos a maré baixa para continuar nossa caminhada por mais 6 horas até 

Atim, um povoado no outro extremo do parque. A travessia deste deserto foi uma 

experiência muito forte, um desafio ao nosso desejo de conforto. 

Sentimos saudades das mordomias de nossa vida cotidiana; não podíamos 

carregar muita coisa e o desafio vencido nos trouxe um sentimento de que 

conseguimos superar o medo, o cansaço e a necessidade de conforto. 

A volta até Barreirinhas foi feita num barquinho local, subindo o rio Preguiça. 

Atravessamos o Igarapé com mangues altíssimos, cheios de macacos, quatis e aves 

brancas voando pelos céus desta região do Brasil. ” 
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Ivana também esteve no Lençóis Maranhenses há poucos meses e deixou o 

depoimento abaixo: 

“Não existem palavras que possam descrever a paisagem das lagoas azuis entre 

as dunas brancas, centenas de montanhas de areia fina e macia. As montanhas, ora 

são recortadas “a faca”, formando esculturas, ora arredondam-se sensualmente. 

Entramos em duas lagoas e a água quente e leve nos recebeu como um ventre. Toda 

essa água veio das chuvas que caíram há poucos meses e em quase todas as lagoas ela 

irá secar. Apenas uma delas, a lagoa do peixe irá permanecer, criando inclusive seus 

pequenos peixes. Outra também irá ter os peixinhos vindos de ovos que adormeceram 

no leito seco. ” 

                                                                                         28 de abril de 2012 
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TIO DOUTOR  

      

Fotos: internet 

 

Minha irmã Lourdes me enviou o depoimento abaixo sobre o tio Doutor: 

"No Velho Serro, as famílias determinavam o futuro dos filhos, assim que 

nasciam. O mais velho seria doutor e o segundo padre. Os outros trabalhariam nas 

fazendas, na mineração ou teriam emprego público. 

João Ferreira de Salles era o irmão mais velho de minha avó. Por ser o mais 

velho, ficou conhecido e era chamado de Doutor. Dentro e fora da família. Por ironia 

do destino, veio a ser o único que não se formou. Nós, seus sobrinhos netos, o 

chamávamos de tio Doutor. 

Feio, baixinho, vesgo, de olhos azuis, cabeça grande, esquentado e briguento. 

Tio Doutor era o protetor dos filhos homens de vovó. Até meu irmão Paulo, que era 

seu sobrinho neto, fazia parte dos prediletos. Cheio de manias, vivia resmungando. 

Seus pais haviam morrido cedo e deixado dez filhos órfãos. 

 Tio Doutor ficou morando com meus avós, junto com suas irmãs Chiquinha e 

Doninha. 

Ainda menina, me acostumei a vê-los no Rio, conversando e fumando cigarros 

de palha, hábitos que eles trouxeram do interior e não abandonaram. Esse meu tio avô 

teve sempre seu quarto reservado em casa de vovó. 

Era funcionário da polícia. Saia cedo de casa mal cumprimentava quem 

encontrasse.  

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2011/03/tio-doutor.html
https://lh4.googleusercontent.com/-K2TfUmJN7Fs/TXmMP7c70uI/AAAAAAAAA_E/s1d0T9R_hyU/s1600/janelas.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-c8BVdNnBToA/TXmPOHrGJOI/AAAAAAAAA_Q/HmvSE3T-Ipg/s1600/serro+2.jpg
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Acomodava a dentadura com grande barulho, olhava em volta com seu olhar 

vesgo e ia para o trabalho. Tinha o hábito de reclamar de tudo e de todos. Freqüentava 

roda de jogo em casa, quando toda a família tomava parte. Foi lá, na casa da rua Souza 

Lima, que ouvi contar várias vezes das aventuras dos irmãos Salles, entre elas uma 

história de tio Doutor passada no Serro, onde todos moravam. 

Tio Doutor era mais de ouvir do que de contar. Quando necessário, fazia 

companhia aos sobrinhos, e tinha amigos fora da família. Mas era personagem de 

muitos casos. 

Saia todas as noites para tomar uma cachacinha e discutir política com os 

amigos. 

Numa destas discussões, não se sabe porque, armou encrenca com um coveiro 

da cidade. Uma briga feia, em que os dois briguentos se tornaram inimigos para o 

resto da vida. Apesar de tudo, como a cidade era muito pequena, encontravam-se com 

facilidade. 

Sempre que se cruzavam, um mudava de calçada e resmungava desaforo por 

entre os dentes. A inimizade já durava muito tempo. 

Começou a temporada fria no Serro. O vento cortante entrando até os ossos. 

Tio Doutor adoeceu. Febre alta, tremores e dores no corpo todo. Doutor Tolentino foi 

chamado (Era medico que atendia a cidade). Receitou os remédios da época, 

recomendou ficar de cama, mas a febre não passava. A gripe se transformou em 

pneumonia e o estado do tio Doutor se agravou. Suadouro para baixar a febre, 

ventosas nas costas (nunca eu soube para que). E a vigília dos irmãos por conta da 

doença prolongada. 

Nas casas antigas do interior de Minas, os quartos tinham janelas dando para a 

rua.As pessoas passavam evitando fazer barulho para não incomodar o doente. O 

coveiro soube do estado grave do paciente e resolveu provocá-lo. O coveiro bateu na 

janela: - Estou te esperando… (Tio Doutor, com febre alta, não entendeu). O 

tratamento não dava resultado e o paciente continuou agonizando. No dia seguinte, 

repetiu-se a cena: o coveiro bateu na janela e gritou: -Estou à sua espera. 

Tio Doutor entendeu vagamente, mas não teve forças para responder. 
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Sempre ao anoitecer, quando o coveiro terminava o serviço no cemitério, 

passava por lá e fazia a provocação. A família estava ficando indignada, solidária com o 

moribundo. 

Depois de uma semana, uma voz alta gritou: -Como é? Não vem? Está 

demorando muito... 

Tio Doutor reagiu de maneira inesperada. Tirou forças ninguém soube de onde. 

Gritou meia hora. Suou tanto que trocaram de lençol três vezes. Deixou os 

acompanhantes assustados, porque saltou da cama e esbravejou sacudindo as 

cobertas e xingando o seu inimigo de todas as formas possíveis. Caiu na cama meio 

desmaiado, por causa do esforço, dormiu um dia inteiro e acordou completamente 

bom. 

O frio continuou, o coveiro não passou mais, e mandaram celebrar uma missa 

em ação de graças pelo restabelecimento de tio Doutor. 

Para quem é a missa? - perguntou o padre. 

-É para João Ferreira de Salles. 

-Não, responde ele, que estava perto. Este é o nome de meu pai e ele vai tomar 

a minha missa. E eu não quero ficar sem a missa. 

-Como fazer?  

- Põe missa para João Ferreira de Salles e diz: não é o pai, é o filho 

- Se ninguém sabe o que acontece do lado de lá, é melhor eu garantir a minha 

missa 

Tio Doutor ainda durou muitos anos. Viveu por muito tempo, sempre solidário 

com os sobrinhos homens. Morreu de ataque de uremia, muitos anos depois, no 

portão da casa de vovó na rua Sousa Lima, em Copacabana."     

                                                                                        10 de março de 2011 
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NOSSA INFÂNCIA I  

    

      

Fotos: internet 

Minha irmã Lourdes me enviou o depoimento sobre nossa infância, que 

transcrevo abaixo: 

"Morávamos em uma casa grande de dois andares na Av.  Afonso Pena, a 

principal avenida de   Belo Horizonte. 

A casa de número 2.764 estava situada no alto da avenida, perto da casa de 

meu avô, que morava na rua Piauí. Éramos três irmãos naquela época, eu, Helena e 

Paulo. 

Na frente, e no lado esquerdo da casa, havia um jardim com canteiros de flores 

variadas. 

Cada um de nós tinha um canteiro para tomar conta. O meu ficava no centro do 

jardim, na frente da casa. Era redondo, cercado de grama pêlo de urso e todo plantado 

de miosótis.  

Meu jardim tinha grande efeito visual, todo de flores rasteiras de cor azul claro. 

Eu o regava todos os dias, tirava o mato, e olhava, para ver se não tinha praga. 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2011/01/nossa-infancia-i.html
http://3.bp.blogspot.com/_Wxm6xmZwb6E/TSnZTefg_0I/AAAAAAAAA6M/Hy5sBczXla4/s1600/Imagem1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Wxm6xmZwb6E/TSnQkh1yOVI/AAAAAAAAA50/zY24ETpQgF4/s1600/Imagem5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Wxm6xmZwb6E/TSnQoJv6sbI/AAAAAAAAA54/bDWgNCFObp8/s1600/Imagem2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Wxm6xmZwb6E/TSnQr5Zm-wI/AAAAAAAAA58/FHQ-1nYg1Q0/s1600/Imagem4.jpg
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Mamãe não me deixava colocar esterco para adubar a terra porque tinha medo 

de tétano.  

O esterco era colocado por nosso jardineiro, um velhinho que trabalhou muitos 

anos lá em casa. 

O canteiro de Helena era comprido, cheio de monsenhor branco. Também era 

tratado por ela diariamente. 

O canteiro de Paulo ficava perto do muro, somente de samambaias muito 

verdes e dobradas. Junto ao muro tinha umas begônias cheias de flores em cachos. 

 Eram os caules destas begônias que tirávamos para mastigar. Nem 

pensávamos que poderiam ser venenosas. 

Depois de regar o jardim, eu e Helena íamos brincar de casinha de boneca, 

enquanto Paulo jogava bolinha de gude no terreiro de terra socada, juntamente com 

Geraldo filho de tia Lolô. 

Tia Lolô chamava-se Leonor e era uma pessoa muito bonita. 

Era elegante e andava muito bem vestida, tudo feito em casa por ela mesma. 

Geraldo era filho adotivo. O filho verdadeiro de tia Lolô chamava-se Fernando, 

um menino muito lindo, com o cabelo todo cheio de cachos.  

Morreu com dois anos de idade, de tuberculose galopante. 

Mamãe contava que a empregada levava Fernando para brincar na casa 

vizinha. 

A vizinha era tuberculosa. Fernando apanhou e morreu em dois meses. 

Naquele tempo não haviam antibióticos. 

Tia Lolô nunca mais teve filhos e resolveu adotar Geraldo, sobrinho do tio 

Manoelzinho, seu marido. Pessoa muito prevenida, levava sempre consigo coisas úteis 

como uma vela, um canivete, uma rolha, um rolo de barbante e uma chave de fenda 

pequena, caso fosse necessário. Nas festas de família, caso acontecesse algum 

imprevisto, recorríamos a ele. 

Paulo brincava com Geraldo, quase da mesma idade e nós corríamos em volta 

dos canteiros e em torno da casa, brincando de esconde-esconde. 

A nossa casa tinha dois pavimentos.  O escritório de papai era na parte de baixo 

no porão: 3 quartos com estantes cheias de livros, uma mesa muito bonita e cadeiras 

para alguma visita. Nunca vi nenhuma visita, papai gostava de ficar sozinho. 
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Naquele lugar de trabalho muito limpo e arejado, ele se isolava para ler e 

estudar. 

Nas manhãs geladas de Belo Horizonte corríamos para o quintal sob o sol 

quente, sol de sertão, com um céu muito azul, de um azul que só existe em Belo 

Horizonte. 

Brincávamos no quintal de terra batida, perto do galinheiro, vendo as galinhas 

ciscando, os galos cantando, e os pintinhos passeando atrás da mãe. 

Galinhas eram gordas, mas nós não deixávamos matá-las. 

Para fazer galinha ao molho pardo, alguém tinha que ir no mercado comprar. 

As nossas conhecidas eram nossas amigas e não podiam ser mortas. 

Depois do banho, numa banheira grande, duas horas da tarde, com o sol 

batendo direto na banheira, mudávamos o local de brincar. 

Passávamos para uma área atijolada onde pulávamos corda, traçávamos 

amarelinha e chamávamos os vizinhos para brincar. 

Às vezes deitávamos no chão e ficávamos vendo as nuvens passarem em 

grandes flocos. 

Formavam castelos e bichos de todas as formas. 

Uma romãzeira, carregada de romãs, ajudava a enfeitar a paisagem do pátio 

atijolado. As mangueiras do vizinho ficavam cheias de mangas bem na nossa frente. 

E a noite, o perfume de dama da noite, tomava conta da cidade misturando-se 

com o perfume de magnólia. As magnólias eram plantadas nas calçadas que se 

chamavam passeios. 

Isto aconteceu há tanto tempo, tanto tempo e, no entanto, parece que foi 

ontem." 

                                                                                      9 de janeiro de 2011 

 

 

 

 



67 

 

NOSSA INFÂNCIA II  

     

Fotos: arquivo pessoal 

Minha irmã, Lourdes Figueiredo continua seu depoimento sobre a nossa 

infância, que transcrevo abaixo: 

"Não tínhamos nem rádio nem televisão nem telefone. Mas tínhamos uma 

coisa que hoje é difícil de ter. Convivência com os vizinhos, brincadeiras inventadas. 

Bolinhas de gude para os meninos. Paulo tinha bolinhas de vidro de todos os tamanhos 

e de todas as cores. Lindas, de fazer inveja. Pião, que jogava com Geraldo, apostando 

para ver quem ganhava. As meninas jogavam bilboquê e, mais tarde, veio o 

campeonato de ioiô. O bom mesmo era brincar de roda.... Cantávamos, formando roda 

com tantas crianças de mãos dadas que ia de um lado ao outro da rua. Todas as 

crianças vizinhas participavam. Cantávamos a plenos pulmões, com voz esganiçada: 

“Põe aqui, põe aqui, o teu pezinho, o teu pezinho, põe aqui, põe aqui bem junto ao 

meu, bem junto ao meu. Ao tirar ao tirar o teu pezinho, o teu pezinho, um abraço, um 

abraço dou-te eu, dou-te eu. Olha a rolinha, doce, doce, caiu no laço, doce, doce, 

embaraçou-se, doce, doce no nosso amor. ”Pai Francisco entrou na roda ...tocando seu 

violão...Blim, bão..bão.” Papai ficava da janela olhando a roda. Comentava com 

mamãe: -“Que menina é aquela? ”Não sei, deve ser da vizinha. “A vizinha tinha se 

mudado naquele dia e a menina já estava brincando conosco. Chamava-se Mara. Mara 

tinha mais duas irmãs, Ophir e Belquis. Fui eu que fiz o contato.- “Como você se 

chama? - Quantos anos tem? -Quer brincar de roda? ” O pai delas era um escritor de 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2011/01/nossa-infancia-ii_17.html
http://2.bp.blogspot.com/_Wxm6xmZwb6E/TTStbgKEWAI/AAAAAAAAA6Q/X5WCb8-1bkk/s1600/v%C3%B3+nair.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Wxm6xmZwb6E/TTTHYsw81cI/AAAAAAAAA6Y/v7IFXIW_lI4/s1600/nossa+inf%C3%A3ncia+ii.jpg
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histórias mineiras, Agripa Vasconcelos. Escreveu sobre Chica da Silva, Dona Beja e 

sobre Joaquina do Pompéu.  

Esta nova amiguinha ,Mara, mais tarde foi cantora de rádio com grande 

sucesso. Estreou lá em casa, cantando no atijolado: -“Tamborete cama e mesa 

...cadeira de balançar. Quem não tem dinheiro é pobre, abre a boca... e vai 

babar...”tomava parte nas rodas e nos teatro nos dias de aniversários. Os espetáculos 

eram apresentados no quintal, perto do galinheiro. Convidávamos os adultos para 

assistirem e pagarem o ingresso.Com o dinheiro do ingresso comprávamos balas 

coloridas de todas as cores, mas sempre com o mesmo sabor: tinham todo gosto de 

açúcar. Certa vez fizemos um circo. Os palhaços eram os dois Paulos: Paulo nosso 

irmão e o Pulico,  filho de Chloris e Janinho, primos de mamãe. A encenação era a 

seguinte: um menino, com a cara pintada, levava um recado para comprar um remédio 

numa farmácia. Para não se esquecer, ia cantando o nome do remédio no refrão da 

publicidade: “Cafiaspirina Bayer, Cafiaspirina Bayer...”. Parava em cada esquina para 

ver outros meninos brincando, as revistas de uma banca de jornais, etc, sempre 

cantarolando o nome do remédio. Em dado momento esqueceu da letra e só 

cantarolava a música: “lá, lá, lá, ri, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, ri, lá, lá. ” Quando chegou na 

farmácia cantou apenas a música, supondo que o farmacêutico seria capaz de 

adivinhar o pedido. A criançada rolava de rir. O outro palhaço, menorzinho, tinha de 

cantar uma canção, mas se esqueceu e começou a chorar a plenos pulmões. A prima 

Lulude, lindinha, vestida de bailarina, andava com uma sombrinha numa corda 

esticada entre a mangueira e a jabuticabeira. Eu fazia as apresentações dos números, 

lendo o repertorio escrito num papel grande, todo desenhado por Helena. Marco 

Antônio pulava carniça, junto com Geraldo. Mara e a irmã cantavam fantasiadas, e 

assim terminava a curta temporada. O circo não chegou a ter um nome, nem lona. 

Funcionava ao ar livre e ao preço de um tostão. As mangueiras cheias de mangas, as 

jabuticabeiras todas floridas, e o galinheiro, ao fundo, compunham o cenário. A 

imaginação completava. Éramos aplaudidos pelos pais, tios e tias que nos 

incentivavam. O grande sucesso era Nedda, que já aprendera a declamar. Além de ser 

muito bonita, tinha uma grande expressão para recitar, sob aplausos. Por que passou 

de moda a declamação? Uma declamadora portuguesa de grande sucesso deu um 

recital em Belo Horizonte. Foi na Cultura Inglesa, e fomos convidados. Helena, Paulo e 
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eu ficamos na primeira fila, ansiosos pelo espetáculo. Mas, a declamadora não 

chegava. Já estávamos impacientes e se esboçava a vontade de ir embora. Mais ou 

menos uma hora depois do horário marcado, chegou a artista que, para compensar o 

atraso, optou por uma entrada triunfal. 

Deu um salto no meio do palco, e muito gorda, parou repentinamente no meio, 

balançando as mãos e exclamando: “-Sinos de Belém, blem, blem, blem...Sinos do 

Bomfim, blim, blim, blim. Era uma poesia de Manuel Bandeira, com a reprodução do 

som dos sinos. Foi uma surpresa tão grande, aquela mulher gordíssima, de vestido 

rodado e cabelos soltos, gritando inesperadamente “sinos de Belém”, que Paulo teve 

um acesso de riso. Não conseguia parar de rir. Ria e soluçava, fazendo força para parar. 

Eu e Helena também não conseguíamos reprimir o riso. Como estávamos na primeira 

fila era difícil não sermos notados. Pensava em todas as coisas tristes, para ver se 

parava, mas não conseguia. Tivemos de sair e deixar para trás o recital da tão famosa 

declamadora portuguesa..."  

                                                                                    17 de janeiro de 2011 
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LOURDES FIGUEIREDO, UM EXEMPLO DE VIDA 

   

    

Fotos: arquivo pessoal 

 

Há alguns anos, eu, Ivana, tenho dado um suporte à minha mãe, Maria Helena, 

nas postagens de seus 2 blogs, “Minha vida de artista” e “Memórias e Viagens”. Neste 

momento em que ela perdeu sua irmã Lourdes, grande incentivadora e colaboradora 

de seus blogs, recebi do Maurício, também colaborador em muitas postagens, o 

depoimento abaixo, que resume o nosso envolvimento e amizade com a família 

Coelho de Figueiredo.  

Tia Lourdes foi também a grande incentivadora do almoço das primas, uma 

reunião que se realiza uma vez por mês num hotel em Copacabana. Seu sorriso jovial 

contagiava a todos. Transcrevo abaixo a carta do Maurício. 

“Ao Tio Wilson e primos, 

A querida Tia Lourdes esteve sempre presente em minha vida.  

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2012/03/lourdes-figueiredo-um-exemplo-de-vida_10.html
http://1.bp.blogspot.com/-dRGLdF2FQzI/T1uznzuhMcI/AAAAAAAABn4/tGkhDFThdgM/s1600/C%C3%B3pia+de+primas+2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Ft9CJj0aJKM/T1usjQ8stXI/AAAAAAAABnI/iNahTvgDXCQ/s1600/C%C3%B3pia+de+wilson+figueiredo+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-udgP144UaLQ/T1usnwKL65I/AAAAAAAABnQ/B1dG__x4XUA/s1600/C%C3%B3pia+de+1956.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ase9pxu7WP8/T1usto5ttiI/AAAAAAAABnY/Yo6-mdjpAJg/s1600/C%C3%B3pia+de+familia+mae.jpg
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Nossa história pessoal de amizade com ela se iniciou na rua Santa Rita Durão 

em Belo Horizonte. Brincávamos com os primos Pedro e Digo nos quintais e nas 

mangueiras, no clube da Lareira e na fazenda da Barrinha.  

Quando a família se mudou para o Rio de Janeiro, nosso convívio se estendeu 

às férias que passávamos no apartamento do prédio dos jornalistas, e depois de 

casado, já na rua Timóteo da Costa; mais recentemente, na Rua General Urquiza, onde 

sempre fomos acolhidos com carinho nas ocasiões alegres, nos almoços e festas. Os 

apartamentos do Pedro nos “Jornalistas”; do Digo, na Lopes Quintas e nesse novo; e da 

Vanessa, na Conde Bernadotte, sempre foram locais de encontro, alegria e 

confraternização, quando estivemos ou estamos no Rio. 

Durante a juventude, convivemos intensamente, Aparecida e eu, com Vanessa, 

na comunidade da Rua Pouso Alto em Belo Horizonte e frequentamos a casa de 

Petrópolis.  

Desde 1999 vivemos em Brasília, onde a convivência com Andrea e sua família 

tem sido ocasião para mantermos diariamente vivo e presente o nosso afeto com toda 

a família Coelho de Figueiredo. 

Desde que o Joaquim Pedro chegou ao Rio e reencontrou a família, tem sido 

acolhido como um filho, irmão ou neto por todos vocês.  

Com sua experiência de uma longa vida cuidadosa, Tia Lourdes ajudou 

imensamente quando a Pá descobriu que tinha que tomar cuidados especiais por 

causa dos problemas no coração. Tia Lourdes lhe deu dicas valiosas que influenciaram 

até a mudança de sua forma de vida: sua decisão de parar de fumar, de cuidar para 

não se aborrecer nem se cansar e de preservar sempre sua saúde. 

Ela foi uma querida irmã e uma querida amiga de mamãe, com quem 

conversava frequentemente, com quem se correspondia por e-mail e de quem era 

uma leitora atenta de seus blogs, ajudando inclusive com o envio de crônicas 

espirituosas e interessantes de seu tempo de menina e mocinha. 

Relembrarei com saudades sua coragem de enfrentar a fragilidade de saúde, 

seu fino humor ao contar lembranças e casos, sua profunda amizade com mamãe e 

conosco, sua generosidade ao acolher os sobrinhos, sua lucidez até os últimos dias de 

vida. 
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A linda declaração de amor que tio Wilson fez à Tia Lourdes quando da festa de 

seu aniversário de 90 anos ficará para sempre em minha memória. 

Nos momentos de apreensão que ocorreram por ocasião das últimas cirurgias 

dela, em São Paulo, fiquei feliz pelo fato de Alice ter podido colaborar com vocês, 

levando-lhes nossa solidariedade e carinho. Uma foto que Alice nos enviou de lá 

retrata bem o companheirismo entre tio Wilson e tia Lourdes, sentados lado a lado no 

apart hotel em São Paulo, encarando juntos, mais uma vez, os desafios da vida. 

Tia Lourdes se foi para outro plano da existência, onde já estão seus pais Euler 

e Nair, seus irmãos Paulo e Sérgio, os cunhados Luiz Andrés e Azulino e outros entes 

queridos, e para onde cada um de nós, um dia, também partirá. 

A tristeza que sentimos com a partida dela nos relembra e vivifica o afeto que 

sempre nos uniu e que sempre perdurará. 

Desejo a ela muita luz e agradeço a cada um de vocês, tio e primos, pela 

convivência, amizade e generosidade. 

Um grande abraço, 

Maurício” 

                                                                                      10 de março de 2012 
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LEMBRANÇAS DA TIA LOURDES  

 

    

    

Fotos: arquivo, internet e Marília Andrés 

 

Na série de depoimentos sobre Lourdes Figueiredo, acrescento aqui os textos 

de Aparecida e Ivana Andrés, sobrinhas e grandes amigas, que dão testemunho de sua 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2012/03/lembrancas-da-tia-lourdes.html
http://2.bp.blogspot.com/-n1S5y1j4hKc/T3Ytz5Xz8XI/AAAAAAAABqw/nnx1Ndu1QfY/s1600/textos+sobre+lourdes+2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-NA-BRcSro0U/T3YwEoQ45xI/AAAAAAAABrA/xIO19oXdT_M/s1600/C%C3%B3pia+de+Reveillon+2011+Rio+019.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-3KNXF-y59is/T3YtVu5JMhI/AAAAAAAABqY/n9bNCufzxGk/s1600/lourdes,+zaury+e+carlos.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-tLMPCPkzJOc/T3YtkTZbu2I/AAAAAAAABqg/uLU0RQiTaIQ/s1600/Imagem+817.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-UY6IXWSr-lc/T3YtszwpmhI/AAAAAAAABqo/yMmI8v5DIuQ/s1600/untitled.bmp
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generosidade no convívio com as pessoas. São lições de vida que todos nós 

aprendemos. 

“Passados 15 dias da morte da D. Lourdes, ainda não sei bem o que dizer. Que 

ela foi como que uma nova tia que ganhei, por força do parentesco com meu marido? 

Isso é fato. Mas é pouco. Que ela se tornou uma grande amiga nas décadas em que 

convivemos? Também é verdade, mas também é pouco. Que era tão chegada, que era 

sempre ela quem recebia o meu primeiro telefonema, ao chegar ao Rio de Janeiro? É 

isso aí, mas ainda não diz tudo. Que ela - e toda a sua família, Wilson, Pedro, Digo, 

Vanessa, Andrea e seus agregados diretos - foram um dos maiores presentes que a 

vida me deu em termos de amizade, afinidade e acolhimento? Que sorte a minha! Que 

eu nunca vi sair de sua boca uma má palavra, uma expressão agressiva, um grito ou 

queixa de raiva, reflete bem o jeito dela. Suavidade, doçura, simpatia, o recado sábio, 

o caso engraçado, um sorriso assim meio de lado, sem excessos, é disso que a gente se 

lembra ao pensar nela.  

É certo que ela viveu vida longa, rica e interessante, chegando aos 92 com uma 

carinha e um corpinho de impávido colosso, basta conferir nas fotografias. É também 

realidade que a vida da gente tem limite, que ninguém vive eternamente e que chegar 

aos 90 é e sempre foi uma raridade. Mas como é que tamanho avanço nas ciências 

ainda não consegue fazer o corpo durar com saúde, ou ao menos parear com o 

andamento da cabeça da gente?  

Penso agora, uma vez mais, na D. Lourdes. Ainda não sei o que dizer do mundo 

sem ela, pois pela última conversa que tivemos, parecia que ainda dava para esticar o 

tempo dela por aqui por mais uns 100 anos. Só que o corpo dela não deu conta, não 

acompanhou sua animação mental. Que pena para todos nós! 

(Aparecida Andrés, em 22.03.2012) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Na Escola São Tomás de Aquino tia Lourdes foi nossa professora de artes, 

sempre amorosa e competente.  

Quando eles se mudaram para o Rio, encontrava sempre a tia Lourdes atrás de 

um volante, subindo e descendo a rua Timóteo da Costa, levando alguma criança para 

a escola.  
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Em 1984, já com algumas exposições realizadas e querendo mostrar meus 

desenhos fora de BH, tive o convite de expor na Galeria do IBEU no Rio. Era uma 

coletiva com mais 2 artistas mineiros, Fernando Fiúza e Marcelo AB, que se chamou 

“Três de Minas”. Eu mostrava minha série de “Mendigos”. 

Tio Wilson fez a minha apresentação de forma sucinta e sensível. Era apenas 

uma frase que ficou por muito tempo na minha memória.  

Lembro que a tia Lourdes se posicionou diante do telefone, durante muitos dias 

chamando todos os parentes e amigos. No dia da abertura havia muita gente diante 

dos desenhos dos “Três de Minas”... 

Depois ela e Marília Giannetti agendaram encontros com galeristas e 

marchands para que eu mostrasse meus trabalhos. 

Este é apenas um exemplo de sua disponibilidade para ajudar com 

espontaneidade e alegria, sempre com um sorriso nos lábios. 

Outra característica marcante foi seu imenso amor pelo tio Wilson, 

incondicional e apaixonado. ” (Ivana Andrés) 

                                                                                30 de março de 2012 
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LOURDES FIGUEIREDO, ENCONTRO DE GERAÇÕES  

    

    

    

Fotos: André Maceira, Paulo Jabur e Marília Andrés 

 

Lourdes Figueiredo, minha irmã, recentemente falecida foi uma pessoa que 

nesta vida conseguiu circular nas diversas faixas etárias com sabedoria. Transcrevo 

aqui os depoimentos dos seus netos. 

(Evandro) 

Quando nasci, também nasceu uma Avó: a Vovó Lourdes, ou, simplesmente, 

Vovó.  Assim mesmo, sem nome, só com o posto.  Que nem mãe.  Aliás, era ela que 

sempre dizia que avó era mãe duas vezes.  Sabia todas as estorinhas de criança.  Se 

não sabia, inventava, e ficava melhor ainda.  Também ensinou a rezar e agradecer por 

tudo e a todos.   

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2012/03/lourdes-figueiredo-encontro-de-geracoes.html
http://3.bp.blogspot.com/-hDIrguZtrRk/T2odRxpfr9I/AAAAAAAABpY/FDpXiAh3zls/s1600/casal.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_B5Vc5grdE0/T2ob2ogI3_I/AAAAAAAABpQ/IzrcR1Zt9Oo/s1600/Imagem+816.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-T4Lt8wf4M1M/T2obcQepmBI/AAAAAAAABow/RUUkbTkJc4M/s1600/netos+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-witsfbSHazI/T2objCQKW-I/AAAAAAAABo4/XNwJGho2Xh0/s1600/netos+3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-U6gW1ToWFCw/T2obtuKD7NI/AAAAAAAABpA/Kni00lu8xoQ/s1600/IMG00126-20120220-1407.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-IUHJ5Eur4e4/T2obynC7mwI/AAAAAAAABpI/d7VTuiN_Yw0/s1600/IMG00128-20120220-1711.jpg
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Vovó Lourdes ensinava por atitudes a generosidade e também a economia.  

Paciente, montava a árvore de Natal, que ia do chão ao teto, até o último enfeite - e 

desmontava depois, um por um, para guardar para o ano seguinte. Perseverante, fez 

questão de ir a níveis avançados da língua alemã mesmo sem ter conhecidos alemães 

com quem falar. Curiosa, sempre anotava nos seus caderninhos tudo que ouvia e lia 

para depois consultar, se precisasse. 

Resumindo, foi a Avó perfeita! 

(Joanna): A laranja da minha avó 

Dizem que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Não sei 

não hein… Porque não dizer que a recíproca é verdadeira? Que por trás de toda grande 

mulher existe um grande homem? O fato é, na dinâmica de um casal não importa 

quem é maior ou melhor; nessa competição não há vencedores ou perdedores. E com 

meus queridos avós não poderia ter sido diferente. 

Vovó Lourdes viveu NOVENTA anos. De forma INTENSA, LÚCIDA, CAPAZ. Foi 

uma heroína por mil e uma coisas, e aproveitou tudo o que a vida podia oferecer. 

Vamos sempre nos lembrar dela com um sorriso no rosto, um jeito calmo e sereno de 

ver o mundo…Ela deixou os QUATRO mosqueteiros-filhos (e ainda meu vô, o quinto 

elemento) com a intenção que seguissem seu exemplo de coragem! 

(Chica) 

Vovó Lourdes foi pra mim a vovó das histórias. Histórias que nunca mais foram 

esquecidas! O guardanapo põe-te, o pica-pau, o pó de pirlim pim pim, o buraco pra 

chegar no Japão, e tantas outras, reais ou não, mas igualmente fantásticas. 

Sempre apoiou todas as minhas decisões, por mais malucas que parecessem...  

- Vovó, quero ser atriz 

- Que ótimo minha filha, vai ser uma excelente artista 

- Vovó, quero ser bailarina 

- Que maravilha! Vai fazer muito sucesso! 

- Vovó, quero ser professora 

- Muito bom, Chiquinha! Isso é a sua cara! 

 

(Fernanda): À querida vovó Lourdes. 
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Mesmo sempre estando tão longe, sempre me senti muito perto. Ela e eu 

sempre soubemos como não fazer da distância, um problema. Quando já fazia um 

tempo em que não nos falávamos por telefone, ela mandava um e-mail “Você sumiu, 

como estão as coisas? Mande notícias”....   

No Rio, a casa dela sempre foi a minha casa. E quando eu chegava de viagem, 

ela me dava um abraço gostoso e apertado, e dizia: “Que saudade da minha 

pequenininha! ”, e sentávamos no sofá para bater papo. Era a melhor recepção que eu 

poderia ter.  

Assim, a vovó Lourdes foi e sempre vai ser a minha avó, aquela mesma avó que 

sempre me mandava “um abraço muito, muito apertado”, no final de um e-mail ou 

telefonema. Mas agora, é a minha vez de dizer: 

“Vovó, 

Um abraço muito, muito apertado. 

Saudades. 

Te amo. 

Um beijão da sua neta, Fernandinha. ” 

(Cecilia) 

O dia em que nos despedimos dela foi o dia de aniversário de meu irmão. 

Lembrei que a Vó Lourdes sempre fazia questão de ligar nos nossos aniversários e 

muitas vezes até mandava e-mails, porque era uma vozinha online e tecnológica... "eu 

e o seu avô estamos mandando um beijo". 

(Roberto) 

No seu aniversário de 80 anos, festa de gala no salão do prédio, eu, no auge dos 

meus 15 anos, resolvo inovar e vou com o cabelo cheio de gel, em forma de espinhos. 

Sou repreendido por uns, caçoado por outros; a homenageada da noite não só adora, 

como me dá dicas de como montar o penteado usando papelote. Quando precisei que 

ela fosse adulta e me aconselhasse, lá estava ela pronta para conversar com um sorriso 

no rosto, e quando eu voltava a ser criança e dizia que Natal sem a torta de doce de 

leite não era Natal, ela concordava e no dia seguinte a torta estava na geladeira. 

Obrigado por tudo que fez e ainda faz por mim, vó, espero que descanse em 

paz. 

(Ricardo) 
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Vovó Lourdes pra mim foi um exemplo pelo modo como viveu sua vida, com 

seu jeito sereno de encarar as coisas.  Sou extremamente grato por todos os 

momentos que passamos juntos, ouvindo suas famosas estórias em Petrópolis, na 

companhia dos meus primos e os papos sobre os mais variados assuntos que tínhamos 

quando eu ia visitá-la em sua casa. Acho que todos, assim como eu tem um carinho 

especial por essa vó maravilhosa! 

                                                                                      21 de março de 2012 
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O TEATRO DA VIDA  

   

    

Fotos: Ivana Andrés e internet 

 

Luciano Luppi, ator, diretor e professor de teatro, escreveu o texto abaixo como 

um artigo para o jornal Hoje em Dia. Para o nosso público interessado em arte, é bom 

ver o pensamento de um diretor de teatro, com experiência de muitos anos nos 

palcos, falar sobre o Teatro da Vida. 

“ Em teatro, o ato de representar, em síntese, significa compreender, assimilar 

e vivenciar o comportamento de um personagem. Os atores, portanto, representam os 

valores e crenças de um personagem. Entretanto, no palco da vida, re-a-presentamos 

os nossos próprios valores e crenças. Representar, portanto, os papéis que a vida nos 

confiou, significa reapresentar-se: ou seja, mostrar aos outros aquilo que somos 

através de um jogo de símbolos, imagens, metáforas. E precisamos do teatro encenado 

no palco para criar identificações com o que vivemos no palco da nossa vida. Podemos 

compreender melhor este jogo quando somos expectadores e estamos numa casa de 

espetáculos, e aí condoemo-nos com as atitudes de um determinado personagem, 

choramos com os descaminhos daquele outro, gargalhamos com as peripécias de 

outro mais. Enfim: identificamo-nos. E o ator é aquele que, no palco, faz aquilo que 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2016/02/o-teatro-da-vida.html
https://2.bp.blogspot.com/-7Rn3qsyGuo0/Vr0YYRtqEkI/AAAAAAAAFKU/SdP6fXq1jRI/s1600/Outras+Pessoas+1.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-NQ-LyZZyHjM/Vr0X2K0ZhXI/AAAAAAAAFKE/bVpX-MbmDX4/s1600/images+(1).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-jmFuEtghcO4/Vr0X5uwrwDI/AAAAAAAAFKI/SaJ9ZnD6YsA/s1600/images+(2).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-0auqE5tTOmE/Vr0X88ydAYI/AAAAAAAAFKM/ZBHcIrDJu7M/s1600/download.jpg
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muitas vezes gostaríamos de fazer na vida, mas não temos condição ou coragem. E 

aplaudiremos o bom ator porque representou com muita competência e emoção 

aquilo que temos dificuldade de fazer. Aplaudiremos, também, porque precisamos 

sinalizar que aquilo é teatro, que o ator é um artista, e que um artista é uma máscara 

que tem a função de vestir e exibir muitas máscaras. Normalmente, não conhecemos o 

ser humano que assume o papel de artista. E quanto melhor o artista, melhor que 

permaneça nessa referência, pois sempre teremos uma máscara a nos servir com 

identificações adequadas e eficazes, e assim, evitaremos decepções. Contudo, só 

conseguiremos ser felizes com os nossos papéis na vida, quando estivermos relaxados 

e conscientes do teatro do qual fazemos parte e conseguirmos impor as mudanças 

necessárias para desenvolvê-los melhor. Com a clareza de que somos obrigados a 

assumir muitas atribuições sociais, temos que procurar representá-las da melhor 

forma possível. Entretanto, em alguns casos, deixamos a atuação enrijecer e o que era 

uma atribuição se transforma em algo rígido, ou seja, fica como que colado no nosso 

rosto – é a máscara. E precisamos de recursos para evitar que isso ocorra. A arte do 

teatro pode nos auxiliar neste projeto. Tendo consciência do que estamos exibindo ao 

mundo, com a mente aberta, o corpo relaxado, as emoções fluindo livremente, 

deixaremos de lado o medo e o sentimento de culpa, e poderemos expandir essa 

brincadeira gostosa, verdadeira e humana. E descobriremos mais: a vida nos 

impulsiona a transformar o “jogo de esconder” no “jogo de encontrar”. Significa 

encontrar, cada vez mais, a natureza essencial do ser humano que está por trás das 

representações, e, assim, desenvolver o sentido da existência, para transformar o 

sonho de crescer num espetáculo de vida.” (Artigo para coluna semanal no caderno 

Almanaque, do jornal Hoje em Dia) 
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