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1. Professor, sabemos que a criação e constituição do CEB se deu em 1962 e 1963. Ou                

seja, estamos falando dos antecedentes do Golpe de 1964. Qual era o clima na UFG               
nos antecedentes ao golpe? Vocês sentiam o que estava por vir? Ou, na verdade, não               
tinham noção do cenário iminente? 

1.1 Já falei várias vezes sobre o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de              

Goiás (CEB-UFG), por isto prefiro inicialmente destacar as seguintes entrevistas que           

constituem, digamos, as principais fontes pós-primárias da história dessa instituição que           

marcou os tempos de uma revolução cultural que passou quase desconhecida dos goianos.             

Pelas circunstâncias de ter sido atiginda pelo Golpe Militar, tornou-se imediatamente uma            

espécie de tabu nas medrosas discussões acadêmicas dentro e fora da UFG. Houve um              

medo geral de falar do CEB e mais ainda de tentar compreendê-lo. Houve professor que               

começou a esconder a sua relação com o CEB. A ignorância da intelectualidade             

goianiense na época preferiu o silêncio que foi criando o mito, gerando-se uma narrativa              

que ninguém teve coragem de comprovar nos arquivos da UFG. Aproveito esta entrevista             

para fundar e constituir uma possível Fortuna Crítica de caráter pessoal do que foi a               

melhor experiência de renovação cultural universitária no Brasil Central. Peço licença à            

entrevistadora para sugerir, de início, a constituição de um Banco de dados, a partir dos               

textos abaixo, sem olvidar as notícias divulgadas pelos jornais de Goiânia e Brasília que              

ainda dormem nos meus arquivos pessoais. Temos assim:  
a) Gilberto Mendonça Teles et alii. “O Sentido Revolucionário do Centro de Estudos Brasileiro”             

[pp. 9 a 20] em Cadernos de Estudos Brasileiros. Goiânia: Imprensa Universitária da UFG, nº 1,                
outubro de 1963, 176 pp. 

b) “Entrevista de Gilberto Mendonça Teles sobre o CEB da UFG a Simone Aparecida Borges”,              
Mestranda de Historia da UFG sobre o “Centro de Estudos Brasileiros da UFG”, em 21 de julho                 
de 2006. Inédita. Cf. item c). 

c) In Memoriam de Agostinho da Silva – 100 ano, 150 nomes. Org. de Renato Epifânio, Romana                
Valente e Amon Pinho Davi. Lisboa: Editora Zéfiro, 2006. [476 pp.]. Aí se lê, na p. 153 a                  

1* Escritor goiano (Bela Vista de Goiás), há 46 anos residente no Rio de Janeiro. Professor Titular Emérito da                   
UFG; Doutor Honoris Causa da PUC de Goiás; Titular Emérito da PUC do Rio de Janeiro; e Doutor Honoris                   
Causa da UF do Ceará. Professor aposentado da UFRJ. Autor de obras de Poesia e de Crítica, com edições em                    
várias línguas. Lecionou no Uruguai e nas universidades de Portugal (Lisboa), França (Rennes e Nantes),               
Estados Unidos (Chicago) e Espanha (Salamanca). Membro de várias instituições culturais e colecionador de              
prêmios importantes. 
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“Entrevista de Gilberto Mendonça Teles a Simone Aparecida Borges”, Mestranda de História na             
UFG. Goiânia, 22 de julho de 2006. 

d) Agostinho da Silva Pensador do Mundo a Haver. Actas do Congresso Internacional do             
Centenário de Agostinho da Silva, 16-17 de Novembro de 2006. Lisboa: Editora Zéfiro, 2007. Aí               
está o estudo de Gilberto Mendonça Teles :“A Filosofia de Agostinho da Silva na Criação dos                
Centros de Estudos no Brasil”, conferência na Université Charles De Gaule, em Lille, França,              
em 24. 11. 2006, [531 pp.] 

e) Presença de Agostinho da Silva no Brasil. Org. de Amândio Slva e Pedro Agostinho. Rio de                
Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, Ministério da Cultura, 2007. [“Centro de Estudos             
Brasileiros”, transcrição de parte da introdução publicada nos Cadernos de Estudos Brasileiros,            
Cf. item a), supra.], 400 pp. 

f) Entrevista de Gilberto Mendonça Teles ao Prof. Wolney Unes, sobre o “Centro de Estudos              
Brasileiros”, publicada na Revista UFG, nº 6,  Junho 2009.[222-238 pp.] 

g) Entrevista de Gilberto Mendonça Teles ao Prof. Gabriel de Paula sobre o CEB da UFG, em 8 de                  
dezembro de 2017,  ainda inédita.  

h) Entrevista à jornalista Carolina Melo, UFG, em 22. 02. 2019. 
 

1.2 Retomo agora às questões formuladas no item 1. Em torno de 2001 - 2003, a Universidade                

Federal de Goiás vivia a ambiguidade de um clima festivo: por um lado, a euforia da                

criação da Universidade, com a renovação das Faculdades e a inovação criadora de um              

Centro de Estudos Brasileiros para conhecer melhor o Brasil. O entusiasmo maior do             

Reitor Colemar Natal e Silva organizou uma Semana de Planejamento da UFG para a qual               

trouxe como conferencista famosos professores que atuavam no Conselho Federal de           

Educação (ainda em Brasília) e na recém-fundada Universidade de Brasília [UnB], entre            

os quais o filósofo português Agostinho da Silva. Dentro dessa esfera de intensa             

satisfação, de esperança num futuro melhor para Goiás, ninguém pensaria – imagino eu             

ainda hoje – numa reversão que acabou marcando negativamente a fundação da nossa             

Universidade. Mas se por um lado havia uma incontestável alegria de esperança,            

começava a aparecer, por outro lado, o ciúme, a inveja, o desejo da competição, a vaidade,                

que, dentro da própria Universidade foi-se formando, principalmente quando perceberam          

que o nome do Reitor Colemar Natal e Silva foi adquirindo importância, chegando-se a              

falar na sua possível indicação para Ministro da Educação e Cultura. Foi por aí, em torno                

do Diretor da Faculdade de Direito, o paulista Prof. Romeu Pires de Campos Barros, que               

se foi articulando um pólo de oposição, discutindo-se as renovações do Reitor Colemar e,              

com mais força, contra a ideia genuína do Centro de Estudos Brasileiros, que, no entanto,               

aprovaram no Conselho Universitário, tendo sido depois levado por mim ao Conselho            

Federal de Educação, no Rio de Janeiro. 
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                    Agostinho da Silva (o terceiro da direita),  Gilberto Mendonça Teles (no centro),  e o penúltimo,  
                   José Carlos de Almeida, relacionado com os estudantes  na porta do CEB, Goiânia, junho de 1962. 
 

A suspeita de que foi a partir da direção da Faculdade de Direito que se ampliou a                  

denúncia de comunista em relação ao CEB tem seu fundamento no seguinte episódio, que              

relatei na entrevista ao Prof. Gabriel de Paula:  

“Na escolha do professor de Língua Portuguesa foi que surgiu, no meu entender, o               

germe da difamação política da UFG em relação ao CEB: começa daí (por despeito) o               

murmúrio de que o Centro era comunista. É que depois de ter convidado o Prof. José Luís                 

Nunes para professor de Língua Portuguesa, o advogado José Soares de Castro (Prof.             

Zuza), meu colega na Faculdade de Direito e genro de Romeu Pires de Campos Barros, --                

homem de poder político igual ao do reitor -- me procurou e disse que desejava ser                

nomeado para lecionar Língua Portuguesa. Eu sabia que o meu colega não estudava a              

fundo a Língua Portuguesa (era professor de ginásio), fazia parte daquele mito de que              

todo advogado sabia Latim e Português. Por isso, fui claro e lhe disse: “Meu caro Zuza,                

eu já convidei uma pessoa competente, ex-aluno da Faculdade de Filosofia, que aceitou.             

Mas peça a seu sogro que fale com o reitor Colemar. Se ele o nomear, eu o receberei de                   

braços abertos como professor de Língua Portuguesa do CEB. Acontece que o reitor             

(talvez por causa do meu prestígio com Agostinho da Silva) me via com bons olhos a                

ponto de me dizer que eu era uma pessoa dinâmica, e que “Não vejo em Goiás uma                 

pessoa nova e dinâmica como você”. Desta maneira, o reitor respondeu ao Prof. Zuza que               
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lamentava, mas toda indicação era comigo e eu já havia indicado outra pessoa. O              

resultado é que, a partir desse episódio, se intensificou o rumor de que o CEB era                

comunista, com a afirmação de que estavam lá professores de tendência comunista.”  

A maioria dos professores da UFG, naquela época, não tinham consciência nem             

experiência do que era uma universidade: fizeram os seus cursos dentro dos limites das              

Faculdades que cursaram, mas o sentido maior de uma universitas escapava-lhes ao            

entendimento; viam a universidade como uma “Escola Maior” em quantidade, não em            

qualidade. Eu mesmo nos meus vinte e pouco anos, apesar de ler muito sobre a “nova                

universidade”, só vim a ter um bom conhecimento da estrutura interna de uma             

universidade depois da minha experiência em seis universidades estrangeiras, tendo sido           

professor convidado nas seguintes Universidades: Clássica de Lisboa, Universidade de          

Salamanca (Espanha)_em duas francesas e em uma nos Estados Unidos (a de Chicago),             

sem falar na experiência de um ano em Coimbra e quatro anos no Uruguai e de                

conferencista na maioria das universidades brasileiras e nos países onde trabalhei. . Neste             

sentido, para mim, ninguém do corpo docente da UFG imaginava o que aconteceria com              

a UFG. Na verdade, “ninguém tinha noção do cenário iminente” a não ser a oculta               

esperança na articulação dos opositores. Com a vigilância interna de um membro do SNI,              

a UFG perdeu todo o sentido de liberdade didática e pedagógica, além da administrativa e               

não fazia nada sem consultar Brasília. Felizmente, estive fora de Goiás nesses tempos, o              

que gerou uma série de “estórias” que enriquecem hoje a 10ª edição da minha Saciologia               

goiana, reunião de poemas sobre Goiás, com ênfase nos acontecimentos pós-1964. 

 
2. Com o golpe militar em 1964, por que o CEB e alguns professores do Centro ficaram                 

visados pelos militares? 

2.1 Como disse acima, a oposição ao reitor Colemar encontrou na originalidade do CEB o              

ponto maior de combate, tendo como base – penso eu -- duas questões que transformaram               

em fundamentais: Primeiro, descobriram que dois de seus professores tinham fama de            

“comunista” – Bernardo Élis e Amália Hermano Teixeira; segundo, a estrutura nova do             

CEB ia de encontro ao limitado conhecimento “universitário” da maioria dos professores            

da nascente UFG: não sabiam no seu parco conhecimento de nada parecido na             

Universidade  brasileira  
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Então vejamos a primeira questão. O Bernardo foi lembrado por mim e, imediatamente,              

aceito pelo Reitor; e Amália foi escolha do próprio reitor e aceita por mim para apenas                

lecionar História Antiga de Goiás. Como escrevi na Entrevista a Gabriel de Paula,             

doutorando na UFG: Bernardo Élis era o escritor mais importante de Goiás e lecionava              

Geografia na Escola Técnica de Goiânia. Quando se emocionava ficava meio gago, mas             

era sociável. Ajudou na solução de muitos problemas. Menos um, de que falarei depois.              

Um homem cuja obra tinha repercussão nacional, embora fosse um escritor preguiçoso,            

como era comum entre os goianos do interior do Estado: publicava-se um livro e pronto –                

virava escritor para sempre. Não tinham visão de um “projeto literário” pela vida afora.              

Bernardo Élis, depois de Ermos e gerais, passou vinte anos para nos dar o segundo livro de                 

conto. O escritor de verdade é aquele que acredita no seu talento, e elabora um projeto de                 

escrever. E escreve. O nosso Bernardo era um homem que tinha nome e era um bom                

escritor. Eu gosto da obra dele . Era a pessoa que além disso tinha a visão política que eu                   

não tinha . Era quinze anos mais velho do que eu. Possivelmente eu começasse a formar                

uma visão do mundo diferente da dele. Estudei mais, e penso que abri novos horizontes               

para alem de Goiás. 

Bernardo Élis -- todo mundo o sabia -- era de esquerda, mas ele mesmo não se dizia                  

porque era uma pessoa tímida ou medrosa; o irmão do Bernardo era chefe da polícia               

federal em Goiânia. Cel. Fleury, se não me engano. Acho que ele devia ter aconselhado               

Bernardo a não se expor muito. Bernardo então era silencioso, em matéria de política, mas               

é certo que ele apoiava as ideias de esquerda. Na sua obra de ficção pode-se perceber o seu                  

gosto pelo realismo socialista, de linguagem crua, que via a literatura e as artes como               

formas doutrinadoras a serviço do partido, retratando uma suposta realidade e, por isso,             

fora das experimentações vanguardistas. Só no seu segundo livro de contos, Caminhos e             

descaminhos, escrito vinte anos depois de Ermos e gerais, é que ele tenta escrever com               

uma linguagem menos “realista”, quase surrealista como escrevi nos seus oitenta anos            

numa conferência na Academia Goiana de Letras. Ele mudou um pouco depois do grande              

sucesso de Guimarães Rosa, que, no entanto, o havia lido. Ora a obra literária de Bernardo                

Élis expressa temas sociais, como a exploração do trabalhador, assim como a de Hugo de               

Carvalho Ramos, que inaugurou o sentido de denúncia social nas suas Tropas e boiadas.              

Bernardo Élis era um homem de ideologia de esquerda, que não assumia bem, só              

literariamente, parece até que sem querer, porque na literatura às vezes o indivíduo acaba              
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fazendo coisa que ele pensa que não esta fazendo (risada). Concluindo: quando levei o              

nome de Bernardo para o reitor é porque eu sentia que o seu nome seria importante para o                  

Centro. Hoje não sei se foi. Ele aceitava tudo o que eu propunha.  

Além disso, meu contato com ele foi muito grande: na União Brasileira de Escritres                

(UBE), em Goiânia, no CEB e também mais tarde no Rio de Janeiro. Fui eu que o inscrevi                  

como candidato a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. E fui a única pessoa que                

estava no apartamento dele, esperando o resultado da eleição. Emprestei-lhe um gravador            

para ele ouvir o discurso de posse e treinasse para não gaguejar, assim como havia feito                

Machado de Assis, sem gravador, é claro. Aliás. esse tema da gaguez é objeto de um                

recente filme, “O Discurso do Rei”. Ele me chamava porque tinha confiança em mim.              

Organizei, entre Rio e São Paulo, três antologia de seus contos: uma para a Editora José                

Olympio, a pedido da editora; outra para a própria ABL, também a pedido; e para a Global                 

Editora, de São Paulo, que me pediu organizasse uma seleção (antologia) dos melhores             

contos de Bernardo Élis. Respondi que era melhor escolher outra pessoa porque eu já havia               

feito uma para a José Olympio. A editora então me pediu que eu mesmo escolhesse               

alguém, Mas veja o que aconteceu: Convidei um professor de literatura da UFRJ que havia               

sido meu aluno no doutorado. Pessoa metida a escrever, mas que não escreve. Pediu um               

mês para conhecer a obra de Bernardo, eu lhe emprestei os livros. Mas veio me dizer que                 

não queria fazer porque, para ele, a obra de Bernardo não era obra literária... Coisa de                

“intelectual” do Rio de Janeiro que não conhece o Brasil, pois vai todos os anos a Europa...                 

Aí resolvi organizar  eu mesmo. 

2.2 Agora, veja o que nos aprontou no CEB a Profa. Amália Hermano Teixeira conforme               

relatei na entrevista ao Prof. Gabriel de Paula que desejava saber como se desenrolava a               

relação com os professores. Respondi que “Para uma pesquisa maior, era preciso            

procurar também nos arquivos do novo CEB, nas as atas de reuniões do CEB nos anos                

de 1962 a 1964. Nelas estão os nomes dos professores, os problemas surgidos, como, por               

exemplo, o representante dos alunos pedindo a substituição da Profa. Amália Hermano,            

sob o argumento de que as suas aulas não saíam do século XVII. Como havia uma                

petição por escrito, assinada por todos os alunos, eu mesmo fui à casa da professora, na                

rua 24, e lhe entreguei a petição para que ela se informasse e ma devolvesse no dia                 

seguinte, explicando-me, também por escrito, o que ela pensava a respeito. Passada uma             

semana, telefonei, e nada; designei o Bernardo Élis para ir falar com ela, e nada; o certo                 
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é que nunca mais a vi nem a tal de petição. Os alunos cobravam o resultado. Como ela                  

sumiu do CEB, os alunos, já no fim do ano letivo de 1963, se deram por satisfeito. Mas                  

creio que um deles era espião infiltrado pelo SNI. O procedimento dela mostra que nos               

enganamos quando confirmamos a sua indicação pelo reitor. Já disse que, na época, nós,              

os novos professores da UFG, tínhamos pouca visão do que era o “espírito             

universitário”... Depois do meu contato com as universidades estrangeiras, a partir da            

década de 1980, lecionando e fazendo conferência em várias delas, me pus a pensar sobre               

isso.” 

3. Há um relato de que a sua mulher, então secretária do CEB, recebeu a visita de                
alguns militares para apreensão de livros? Conte-nos um pouco essa história? 

 
3.1 Quanto à intervenção militar no CEB, ela começou numa segunda-feira de agosto de              

1964. Das 9 às 11 eu tinha uma aula na Católica. Voltando, vi um jeep do exército parado                  

na porta do Centro. Guardei meu carro e fui ver o que se passava. Um ano antes, com a                   

colaboração do Prof. Ático Vilas Boas Mota, Chefe da Documentação, eu havia enviado             

carta a várias editoras do Brasil, solicitando doação de livros para a biblioteca do CEB.               

Chegou boa quantidade de livros. Designei então Maria do Rosário, que já organizava a              

minha biblioteca, para ajudar na do Centro. Pois bem: na porta do Centro estava o tal jipe                 

e, ao lado dele, o um militar fardado. Havia perguntado pelo diretor. O secretário chamou               

a Maria que respondeu: “O diretor está dando aula na Católica”. “Pois – falou o militar --                 

eu vim buscar os livros comunistas que estão aqui”. Maria respondeu: “Eu sou             

responsável pela biblioteca. O senhor trouxe algum mandado?”. “Não -- respondeu           

arrogante o capitão Coutinho -- mas vou levar assim mesmo. E a senhora considere-se              

presa”. Daí a pouco eu cheguei e logo Maria me disse: “Eles vieram buscar os livros”. Aí                 

eu perguntei: “Que se passa? Que negócio é este de buscar livro?”. Então o capitão se                

apresentou, fazendo continência: “Capitão Coutinho. Vim buscar todos os livros da           

biblioteca comunista”. Aí Maria me disse: “Ele me prendeu”. O capitão ouviu e me              

perguntou: “É sua esposa? Então considere-se solta”. Aproveitei o jeito sem jeito dele e              

falei: “Primeiramente, esses livros não são comunistas coisa nenhuma. Foram doados por            

grandes instituições culturais do Brasil. O senhor tem de arranjar um mandato para poder              

levar esses livros”. Enquanto ele foi buscar o tal de mandato, selecionei cerca de vinte               

livros que até hoje estão na minha biblioteca, a qual está sendo hoje doada à UFG. Não                 

sei o que aconteceu com os livros retirados do CEB. Devem estar na casa do capitão...Ou                
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foram queimados. Tempos depois eu o encontrei no aeroporto: veio me cumprimentar            

como se não houvesse passado nada.  

4. Como foi o cenário de expurgos de professores do CEB e da UFG? O que o senhor                  
lembra sobre isso? 

4.1 Com relação aos outros professores (Bernardo Élis e Amália Hermano, principalmente)            

não sei o que aconteceu. Sei apenas que Bernardo Élis foi punido mais tarde, mas teve                

também anistia. Os outros, na sua maioria, depois de minha conversa com o Prof. Egídio               

Turcchi.foram integrados no Departamento de História ou de Geográfia da UFG,. Muitos,            

covardemente, tentaram ocultar a sua relação com o CEB, principalmente nos textos            

(artigos, livros) que escreveram para dar suas aulinhas. Um, Jesus Barros Boquady, meu             

amigo e ex-aluno na Faculdade de Letras, que indiquei para me substituir como professor              

na Faculdade de Letras, enquanto estivesse no Uruguay, tentou tomar o meu lugar.             

Quando soube, em Montevideu, enviei uma carta ao Prof. Egílio e eliminei-o de suas              

covardes pretensões. Parece que alguns deles, oportunitas, chegaram a ocupar alto cargo            

na UFG... 

Uma história digna de publicada é o que aconteceu com o insigne Prof. Genesco                

Bretas, meu ex-professor de inglês e meu colega no Liceu de Goiânia. Como o              

Governador de Goiás em 1965 também me havia posto à disposição da Divisão de              

Cooperação Intelectual do Itamaraty para ser professor no Instituto de Cultura           

Uruguaio-Brasileiro,em Montevideu, fui embora com todos os direitos e vantagens do           

meu cargo de professor do Liceu, assim como havia acontecido com a Universidade             

Federal de Goiás. Trinta anos depois, no Rio de Janeiro, recebeu uma carta do Prof.               

Bretas dizendo que gostaria de conversar comigo. Ele estava de férias com a filha aqui no                

Rio. Combinamos o encontro e fui na hora marcada, me lembrando de que ele era               

pontualíssimo como professor de inglês. E qual não foi a minha surpresa ao ouvi-lo              

começar por me pedir desculpas por ter, como diretor do Liceu, dado parecer contrário à               

minha ida para o Uruguay. Aleguei que na verdade eu não sabia disso, o que só fazia                 

aumentar a minha admiração por ele, como professor. Admirei a sua capacidade de me              

contar isso, embora soubesse que o Governador Feliciano não levou em consideração o             

parecer contrário do diretor do Liceu.  

5.   Quem indicou os professores para serem expurgados? 

8 
 



9 
 

5.1 Até hoje não sei nem quero saber quem indicou nomes de professores para serem               

expurgado. Os jornais falaram em alguns nomes de professores da Engenharia. Sei que             

alguns professores, que me bajulavam, de um momento para outro passaram a me evitar.              

Até hoje dou graças a Deus por me ter livrado  do contato com esses dedo duros...  

6. De que forma começou a perseguição ao senhor e a sua prática docente dentro da                
UFG?   

6.1 Está aí algo que se mitificou, talvez porque meu nome já era bem conhecido nos                

jornais e a minha personalidade como escritor já se impunha. Prefiro inverter a             

ordem da pergunta e falar, primeiro, sobre a minha relação com o Centro de              

Estudos Brasileiros, da Universidade Federal de Goiás, iniciada em 1962, Mas é bom             

dizer que se houve perseguição, conforme leio na sua pergunta, ela veio depois que              

saí de Goiânia, depois de março de 1964. Estando eu de longe, foi fácil dizer o que                 

queriam, pois eu não estava aí para contestar. Reúna agora os nomes dos             

professores que ficaram e o que fizeram e compare com o que fiz e venho fazendo na                 

minha área não somente para Goiás, mas também para o ensino universitário no             

Brasil: Mais de 150 dissertações orientadas em mais de quinze universidades e cerca             

de 120 teses de doutorado, além de livros com mais de vinte edições e conferências               

em noventa por cento das universidades federais no Brasil. Enquanto falavam, eu            

trabalhava.  

Para explicar a minha ida para a UFG o foco irá de mim para o Reitor Colemar Natal e                    

Silva e para o Prof. Agostinho da Silva, aos quais devo a minha atuação no cenário universitário                 

goiano de 1962. Posso dizer que tudo começou da seguinte maneira. Eu já era funcionário federal                

concursado no Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) há catorze anos e trabalhava              

ali na Av. Tocantins, 63. E era também professor de Literatura na Faculdade de Filosofia               

(Católica). Havia estudado de manhã (Direito e Letras Neolatinas), trabalhava à tarde e dava aula               

à noite no Liceu. Fiz no IBGE minha carreira burocrática, ocupando os principais cargos internos               

da instituição: Chefe do Almoxarifado, Chefe da Estatística do Interior e Chefe da Secção de               

Inquérito da Capital. Como estudioso de Língua Portuguesa e de Linguística e sendo Chefe da               

Estatística do Interior, iniciei um inquérito e recolhi material para um Dicionário Toponímico de              

Goiás, que ficou inacabado. [Doei todo o arquivo a respeito desse Dicionário ao Prof. Wolney               

Unes, da UFG.] Ali mesmo, no trabalho, conseguia tempo para escrever artigos e poemas para os                

jornais e cheguei a organizar um livrinho que reuni sob o título de Alvorada. Publiquei-o (por                

conta própria) em 1955 na Escola Técnica de Goiânia, com uma tiragem de duzentos exemplares,               
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tal como havia acontecido em 1930 com o nosso maior poeta, Carlos Drummond de Andrade.               

Começava deste modo a minha carreira na literatura, assinalada por um vago “projeto literário”              

ainda muito simbólico, como se pode ver pelos títulos de “claridade” nos primeiros livros:              

Alvorada e logo a seguir Estrela-d’alva. Quatro anos depois fui amadurecendo e caindo na real,               

pondo o pé no chão, pelo menos nos títulos de Planície (1958) e Pássaro de pedra (1962). 

Um dia entra na sala em que eu trabalhava um senhor de cabeça branca, com forte “sutaque”                  

português, procurando por mim. Era Agostinho da Silva, professor da Universidade de Brasília,             

que visitava Goiânia a convite do Reitor Colemar Natal e Silva. [Conheceram-se em Brasília, no               

gabinete de Darcy Ribeiro, ex-reitor da Universidade de Brasília e na época Ministro da              

Educação.] Agostinho da Silva havia tomado conhecimento de meu trabalho intelectual e foi me              

convidar para assistir à conferência que ia pronunciar na “Semana de Planejamento” com que o               

Reitor Colemar , de 22 a 29 de janeiro de 1962, comemorou o primeiro ano da Universidade                 

Federal de Goiás. Tudo isso está, direto ou indiretamente, expresso no manifesto O Sentido              

Revolucionário do Centro de Estudos Brasileiros (CEB), com que abrimos o primeiro número             

dos Cadernos de Estudos Brasileiros. Goiânia: UFG, janeiro / junho de 1963. Fui à conferência e                

tive a surpresa de ouvir na apresentação do Reitor Colemar Natal e Silva a referência a meu nome                  

para organizar o Centro de Estudos Brasileiros, que acabava de criar. [Desconfio que ou foi o                

Prof. Agostinho ou a Profa. Genezi, esposa do Reitor e minha professora de francês na Católica,                

quem sugeriu meu nome.] O certo é que o Reitor Colemar disse: “Estamos recrutando a               

intelectualidade goiana e o Prof. Gilberto Mendonça Teles já aceitou trabalhar na Universidade”.             

Quando estive pessoalmente com o reitor, informei-o de que era funcionário efetivo do IBGE e               

não podia acumular cargo. Ele então me respondeu: “Já estamos tratando com o Ministro da               

Educação de sua transferência para a Universidade.” De uma hora para outra, eu, que já havia                

participado da criação da Universidade de Goiás (Católica), de que fui o primeiro             

secretário, me vi também nos primórdios da UFG. Não é à toa que tenho o título de Doutor                  

Honoris Causa da PUC de Goiás, que ainda divulga o meu nome como Professor              

Colaborador da Pós Graduação.  

Imediatamente fui designado para estruturar o CEB: local, secretária, serventes, professores e a              

criação de um Curso de Estudos Goianos, ao mesmo tempo em que ia redigindo o referido                

manifesto, a partir das novas ideias da filosofia educacional expressa nos discursos do Reitor              

Colemar e do Prof. Agostinho da Silva. Tudo isso no primeiro semestre de 1962, quando também                

trabalhava atentamente na escrita de A Poesia em Goiás, livro de história literária, de quinhentas               

páginas, premiado no Primeiro Concurso de Ensaios da UFG e publicado em 1964. [Com terceira               

edição programada para 2019 pela UFG.] Em julho, com a presença do Prof. Agostinho da Silva                

e das principais autoridades universitárias, o Reitor Colemar inaugurou a sede provisório do CEB              
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no prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e me nomeou para ser o seu diretor. Pouco                  

depois Agostinho da Silva dirá no ensaio que escreveu para o primeiro número dos Cadernos de                

Estudos Brasileiros, em 1963: 

“Dar história de um Estado obriga a pesquisa, obriga o saber o que é um manuscrito e obriga a                    
saber o que é um mapa original; e foi talvez das coisas mais belas que se têm passado                  
em Universidade Brasileira o ver com que entusiasmo professores e alunos, sob a             
inspiração, muito mais do que chefia, de seu jovem diretor, se lançarem à tarefa, e               
não só no campo da história, mas igualmente no campo da economia, da sociologia,              
da antropologia, da filologia.” 

Deveria concluir por aqui, mas me pareceu interessante falar, resumidamente, da breve história do               

CEB, que durou de 1962 a 1964, com os Cursos de Estudos Goianos e de Estudos Brasileiros,                 

muitas conferências e visitas a pontos importantes da cultura e da economia goianas, como se               

documenta nos Cadernos de Estudos Brasileiros. O “Curso de Estudos Goianos” cumpriu, sem             

conclusão e formatura, os seus objetivos de chamar a atenção para o sentido da cultura e da                 

literatura produzida em Goiás. [Sempre evitei dizer “Literatura Goiana, querendo com isso            

divulgar a ideia de que a expressão “Literatura em Goiás” incorpora essa literatura no contexto               

maior da Literatura Brasileira]. Em 1963 formou-se, solenemente, a segunda turma de Estudos             

Brasileiros do CEB, ocasião em que tive a honra de passar a palavra ao Paraninfo Senador                

Juscelino Kubitschek de Oliveira, escolhido pelos alunos. Entre os formandos estavam o meu             

irmão José Mendonça Teles (e sua mulher), os quais, por causa do fechamento militar do CEB,                

nunca mencionaram o nome do Centro nos seus escritos. No final de 1964, com o AI-1 me                 

exonerando da direção do CEB, muita gente que vivia querendo se relacionar com o CEB, passou                

a me evitar nos encontros pela rua, o que me poupou muito aborrecimento. Em fevereiro de                

1965, depois de conseguir que os alunos do CEB se matriculassem no Curso de História da UFG,                 

fui para Portugal. Cinquenta anos depois, graças ao interesse do Reitor Edward Madureira Brasil              

e de professores como Wolney Unes e Anselmo Pessoa Neto, retoma-se o ideal do Centro de                

Estudos Brasileiros, mas em perspectivas menos pedagógica e filosófica, como nos comuns            

centros de estudos existentes nas universidades brasileiras. O reitor, que o recriou, tornou-se o seu               

diretor; e a mim me coube o honroso título de Diretor Honorário. 
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                  Da direita para a esquerda: Profa: Belkiss Spensiére, Senador Juscelino Kubitschek (discursando)  
                            Reitor  Colemar  Natal  e  Silva, Governador Mauro Borges Teixeira  e  Gilberto Mendonça Teles. 
 
  

7. O senhor foi desligado da UFG nesse período também? Quando? Por quais motivos                
alegados? Qual foi o sentimento do senhor quando soube que também seria            
expurgado? 

7.1 Não, não fui desligado não. Em tinha dois cargos: o efetivo (federal), transferido do                

IBGE; e o contratado como Diretor do CEB. Foi deste que fui exonerado pelo AI-1               

do Presidente Castelo Branco, o único aliás que atingiu um goiano. Tudo começou             

com um telefonema do Prof. Waldir Luiz Costa, meu professor de Literatura na             

Faculdade de Filosofia da Católica para eu fazer uma visita ao Cel. Danilo que              

gostaria de conversar comigo sobre o CEB. Isto no primeiro semestre de 1963. [No              

ano seguinte o Prof. Waldir deixou seu cargo na Católica e indicou meu nome para               

substituí-lo, o que foi feito pelo Pe. Machado, Diretor da Faculdade de Filosofia             

Católica.] Mas voltando ao encontro com o Cel. Danilo. Telefonei-lhe, marcamos um            

encontro no quartel perto do aeroporto. Veja como relatei isso ao Prof. Gabriel de              

Paula:  

Um pouco antes de ser atingido pelo AI-1, Prof. Waldir Luiz Costa, da Universidade               

Católica, o qual vim a substituir nas cadeiras de Literatura e Língua Portuguesa, me              

telefonou: “Preciso falar com você”. Fui à casa dele e recebi o seguinte conselho: “Eu               

achava que você devia fazer uma visita ao Coronel Danilo, para esclarecer coisa do Centro,               

porque ele não tem uma visão boa de lá”. Agendei um encontro com o Cel. Danilo e fui ao                   
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quartel, ali perto do aeroporto. Coincidentemente no dia em que, à noite, eu lançava em               

Brasília A Poesia em Goiás. Logo de início o coronel me disse: “Eu sei que você não é                  

comunista -- falou metendo o dedo no meu nariz -- mas você tolera os comunistas, você tem                 

medo dos comunistas.” Respondi que “Não é nada disso”, tentei falar, mas ele não queria               

ouvir. Queria me amedrontar, falando alto, berrando, impositivo. E, quase gritando: “Vou            

pedir sua exoneração”. Respondi: “O Sr. faz muito bem porque eu não ganho nada na               

direção do Centro. O que eu ganho é pelo outro cargo que eu tenho na universidade. Portanto                 

agradeço ao senhor”. Ele, bem nervoso: “Deixe de ironia, rapaz. Você não sabe nada de               

política. Você é muito novo. Você é poeta. Você não sabe o que é política. Vou mandar                 

prendê-lo”. Respondi: “Não vai, não, porque eu vim aqui espontaneamente, apenas a pedido             

do Prof. Waldir Luiz Costa. Além disso tenho de estar em Brasília nesta tarde”. Aí ele saiu e                  

um tenente me pediu educadamente para assinar o depoimento. Assinei sem ler. Estava nele              

o pedido de minha exoneração pelo AI-1, aliás, o único ato institucional, assinado pelo Mal.               

Castelo Branco sobre alguém de Goiás, tal como me informou um amigo que viu o               

documento.” 

“Em outubro de 1964, fui ao Rio de Janeiro, ver se o Conselho Federal de Educação aprovaria                  
os nossos cursos já aprovados pelo Conselho Universitário da UFG. De volta, no avião, li no                
Jornal do Brasil que meu nome estava entre os dos “agraciados” com o AI-1. Muito tempo                
depois, Bernardo Élis vem me contar que, enquanto eu fui ao Conselho no Rio, em 1964, os                 
comunistas o pressionaram para que ele tomasse o meu lugar de diretor. Então lhe disse: “Mas                
Bernardo, por que só agora você vem me contar isso?”. Ele gaguejou, falou em dor de                
consciência e ficou por isso mesmo. Aliás, Bernardo Élis foi também um dos meus              
“companheiros” do CEB que se candidataram no concurso para as minhas cadeiras de Teoria              
da Literatura e Literatura Brasileira. O concurso obrigatório do MEC foi no início de 1965 na                
Faculdade de Letras, onde eu continuei lecionando. Eu me candidatei nas duas disciplinas que              
já lecionava. Quando soube que outros professores (como Bernardo Élis, A.G.Ramos Jubé,            
Moema, filha do reitor e seu marido Louvercy, que havia sido meu professor de Linguística)               
concorriam nas minhas cadeiras. Organizei dois outros currículos e concorri também nas deles             
(Língua Portuguesa e Linguística). O resultado foi que obtive o primeiro lugar nas quatro,              
com banca de examinadores de fora do Estado. Escolhi as que já vinha lecionando (Literatura               
Brasileira e Teoria da Literatura). O curioso e impertinente é que nenhum deles, embora              
sempre em contato comigo, não comentou nada a respeito. Acho que isso era algo dos antigos                
costumes de Goiás...”. Agir, não com inteligência, mas com esperteza... Me diga, Carolina, se              
depois de todos esses acontecimentos eu ia ter quem gostasse de mim na UFG. Tinham era                
medo de mim.  

Posso agora concluir e afirmar que Agostinho da Silva foi uma pessoa muito              

importante na vida cultural do Brasil, numa nova visão universitária em Goiás e, sobretudo,              

na minha vida, tanto aqui como em Portugal e nas universidades em que lecionei (Portugal,               

França, Estados Unidos e Espanha). Foi ele quem me arranjou, sem eu lhe pedir, a bolsa de                 
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estudo em Lisboa, com passagem e um excelente subsídio, igual a de um professor              

universitário por aqui, o que me permitiu alugar um apartamento no Campo Grande, bem              

próximo à Universidade Clássica de Lisboa. Escreveu cartas de recomendação a pessoas            

ilustres, como o crítico Antônio Quadros, os professores Jacinto do Prado Coelho, Lindley             

Sintra, Vitorino Nemésio e Costa Pimpão em Coimbra, o que me abriu o contato com os                

escritores e os jornais de lá. Isto em 1965. Mais tarde, vinte anos depois, quando fui como                 

professor convidado a ocupar uma cátedra na Universidade de Lisboa e, ao mesmo tempo,              

dirigir o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de lá (1983), me recebeu algumas              

vezes na sua casa perto da praça do Príncipe Real e pudemos falar mais de Goiás do que do                   

Brasil, sobretudo da pamonha e dos bolos feitos pela Maria. Estive nas comemorações do              

Centenário de Agostinho da Silva, no Brasil (no Rio e em Goiás), em Portugal e na França,                 

no “Colóquio Internacional Agostinho da Silva – La participation de la lusophonie à             

l’université: construction d’une pensée européenne”, na Université Charles de Gaule, Lille 3,            

França, em 25 de novembro de 2006.“  

8. Dentro da UFG, como funcionava o sistema de vigilância e repressão?  

8.1 Sobre isto não sei dizer nada. Principalmente porque no início de 1965 fui com bolsa                 

de estudo para Portugal. Posso acrescentar sobre mim o seguinte: Realizado o            

concurso, tomei posse dos meus cargos – agora com o efetivo (Literatura Brasileira)             

e com o concursado (Teoria da Literatura). – e fui para Portugal, com autorização da               

Universidade, tanto que fui recebendo os meus ordenados. Na Universidade Clássica           

de Lisboa, onde me apresentei como bolsista (bolseiro) fui logo chamado a participar             

de uma conferência sobre a minha região.  

8.2 Sobre a minha ida para Portugal, é bom esclarecer que, “Com a exoneração do Diretor,                 

fechou-se o Centro. Recebi um recado do Prof. Agostinho: que eu fosse ter com ele em                

Brasília, pois não era bom falar comigo por telefone. Peguei meu Dauphinne e fui lá. Fomos                

almoçar. Então ele me disse: “Arranjei para você uma bolsa de estudos em Portugal. Tenho               

medo de que possam acabar mexendo com você. Seu nome está muito em evidência aqui. A                

Cônsul de Portugal, Profa. Maria de Lourdes Belchior, lhe concedeu uma bolsa de estudos              

por um ano (prorrogável) e a embaixada vai entrar em contato com você. Você terá               

passagem de ida e volta, e uma importância maior que o seu vencimento de professor aqui.                

Fui em março e comecei as minhas relações, entregando as cartas de apresentação que              

Agostinho me deu. Um mês depois, a Universidade de Lisboa me chamou para comunicar              

que estavam organizando um seminário sobre o Brasil e cada bolseiro devia falar sobre a               

sua região. Organizei algumas ideias sobre Goiás, Brasília e o Planalto Central, e falei. No               
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dia seguinte toca o telefone; era da Embaixada do Brasil em Lisboa. Lembro-me que pensei:               

“Poxa! Já estão mexendo comigo!” O Adido Cultural me pedia para comparecer à             

Embaixada.  Marcamos para dois dias depois.  

“Chego à Embaixada, me apresento e logo vem o Adido Cultural (o poeta Odylo               

Costa, filho, que eu já conhecia de nome) e me diz: “Parabéns. A sua palestra foi excelente.                 

O senhor foi o que soube falar melhor sobre a sua região. A propósito, quero lhe fazer um                  

convite: -- Você não gostaria de trabalhar fora do Brasil? E me explicou que o Brasil                

mantém vários Centros de Estudos na América do Sul: no Uruguai, na Argentina, no              

Paraguai, no Chile, no Peru, na Colômbia e na Venezuela. E acrescentou: “Falamos ontem              

com o embaixador Scarabotolo, chefe da Divisão de Cooperação Intelectual do Itamaraty,            

no Rio de Janeiro, comentando a sua conferência, sua visão cultural do Brasil, que muito nos                

agradou. Quando é que você volta ao Brasil? Respondi que no fim do ano [de 1965]. “Então                 

– disse ele -- na sua volta, você procure o embaixador Scarabotolo no Itamaraty com a carta                 

que lhe entregaremos no momento oportuno” 

.Nesse meio tempo fiz um curso superior sobre Língua Portuguesa na Universidade de              

Coimbra e participei de um Congresso Internacional sobre Filologia em Madrid, ocasião em             

que me ofereceram outra bolsa de estudo para trabalhar na Espanha, da qual, infelizmente,              

tive de declinar porque a UFG não autorizou. Em dezembro voltei ao Brasil, agora de navio e                 

com Maria e Antônio, de quatro meses. Dei a minha passagem de volta a um amigo que                 

conheci por lá. Cheguei ao Rio e no dia seguinte fui ao Itamaraty com a carta do embaixador                  

do Brasil em Portugal. Me trataram como se eu fosse uma pessoa muito importante.              

Apareceu alguém para carregar minha pasta e me levar à sala do embaixador Scarabotolo.              

Logo a seguir à apresentação, ele me disse: “Nós temos um bom cargo para o senhor: o de                  

Adido Cultural no Chile. Seu ordenado será tanto e o senhor terá direito a algumas regalias.                

Sei que o senhor é professor em Goiás, mas trataremos de o pôr à disposição do Itamaraty.”                 

[Aqui o Prof. Gabriel interferiu: “Mas o senhor trabalhou não foi no Uruguai?”. Respondi              

logo:]   

“Há tempo que eu precisava de dar uma entrevista em que pudesse falar o que                

quisesse, não ficando só na pergunta que o entrevistador, às vezes mal preparado, faz. Você               

me deu amplitude e venho falando “pra burro”.Veja bem: Me disseram que era no Chile, e                

que era muito bom, que eu ia ganhar três mil dólares por mês. Imagine o dólar naquela                 

época! Pedi um dia para pensar. No dia seguinte, voltei e perguntei ao Embaixador              

Scarabotolo: “O senhor não tem um lugar mais perto? Preciso estar mais perto do Brasil”.               

“Por que?”, me perguntou. Respondi: “Meu pai mora em Goiânia e está doente e eu não                

quero ficar longe dele. Sou o filho mais velho e devo tomar conta dele”. O Embaixador                
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pensou um pouco e me disse: “Tenho um lugar de Professor, não de Adido Cultural, mas de                 

Professor de Cultura Brasileira em Montevidéu, no Uruguai.” Aceitei logo, mesmo sabendo            

que meu ordenado se reduziria à metade do cargo no Chile.Trabalhei quatro anos em              

Montevidéu, como professor e Vice-Diretor do Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro.          

Quando fui para lá já estava inscrito no doutorado da Universidade de São Paulo, sob               

orientação do Prof. Dr. José Aderaldo Castello. Meu projeto de estudo era sobre a obra de                

Hugo de Carvalho Ramos. Mas no Uruguai eu não podia ir com frequência a São Paulo, o                 

que já estava trazendo transtorno. O Prof. Ir. Elvo Clemente da PUC--RS fazia uma              

conferência em Montevidéu. Designaram-me para representar lá o Adido Cultural do Brasil.            

Fui e recebi convite do Ir. Elvo Clemente para fazer uma conferência em Porto Alegre. Lá,                

sabendo que eu estava com dificuldade em ir todos os meses ao doutorado de São Paulo, ele                 

me disse: “Por que você não se inscreve no da PUC--RS? É mais fácil, pois são apenas seis                  

horas de viagem de Montevidéu a Porto Alegre?”. Como me deram permissão para ir a Porto                

Alegre na última quinta-feira de cada mês, me inscrevi na PUC de Porto Alegre, fiz lá o meu                  

Doutoramento e também uma Livre-Docência em Literatura Brasileira, o que foi de muito             

valor pela minha vida em fora.” O Reitor Jerônimo Geraldo de Queiroz recebeu uma carta               

oficial da Divisão Intelectual do Itamaray solicitando que a UFG me pusesse à disposição              

deles para eu ser professor no Uruguai. O Conselho Universitário aprovou e eu fui para               

Montevideu com todos os direitos e vantagens. [É só consultar os arquivos da época. Tenho               

cópia de tudo no meu arquivo pessoal]. Mas os goianos, que não gostam de pesquisa,               

preferem falar e criaram o mito de que eu fui exilado para o Uruguai. 

Quatro anos depois, em 1969, chegou em Montevideu a notícia do AI-5. Por ele eu                

estava aposentado como “Assistente na UFG”. Sacanagem da própria UFG, pois eu já era              

concursado e tido como Titular pelo Conselho Federal de Educação. [Tudo naquela época na              

UFG se fazia consultando Brasília: a Universidade perdeu a sua autonomia – a autonomia era               

um coronel em Brasília, a 200 km de Goiânia.] O reitor sabia que, além de fundador da                 

Faculdade de Letras, eu já havia sido aprovado por concurso nas minhas duas disciplinas.              

Tive de pôr advogado, mas acabei recebendo a “promoção” para Professor Titular e todos os               

atrasados.  

Em janeiro de 1970, tive de sair de Montevidéu e, em vez de voltar à minha casa em                   

Goiânia, optei por ir para o Rio de Janeiro. Em menos de um mês, eu já estava trabalhando na                   

PUC-Rio. É certo que também na PUC havia olheiros infiltrados e logo que soube da minha                

presença como professor, o SNI enviou uma carta ao Reitor Pe. Ormindo Viveiro de Castro               

pedindo que ele confirmasse a minha presença na Universidade. O Reitor me chamou e disse:               

“Veja este ofício. Leia e responda o que você quiser. Deixa o resto comigo”. Pouco tempo                
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depois me chama de novo para mostrar a resposta do SNI, louvando a atitude do reitor que                 

informara que me conhecia há muito tempo e que me via como pessoa comprometida com a                

democracia e com a educação no Brasil. Não mexeram mais comigo. Foi, por optar por viver no                 

Rio de Janeiro que, muito tempo antes da Anistia, o Prof. Afrânio Coutinho, diretor da               

Faculdade de Letras da UFRJ, me telefonou convidando para dar aulas na Universidade Federal              

do Rio de Janeiro, para onde me transferi de Goiás e onde acabei me aposentando. Outra coisa:                 

por ser professor no Rio de Janeiro, tanto na Federal Fluminense (em Niterói) como na do Rio                 

de Janeiro, e por publicar ali os meus livros, foi que recebi convites para dar curso em várias                  

universidades estrangeiras.  

 

9.  Existia dentro da UFG a figura de informantes? Como isso se dava na prática? 

9.1 Soube que em toda repartição pública existia a figura do “dedoduro”. Graças a Deus só                 

ouvi falar dele, nunca o conheci. Certa vez na PUC do Rio de Janeiro, um aluno me                 

perguntou se eu o orientaria, apesar de ele trabalhar como informante. Disse que poderia              

orientá-lo se o tema fosse da minha disciplina. Me disse que era sobre literatura. Mas               

ele acabou sendo transferido. Veio se despedir, educadamente.  

  

10. Existiam informantes docentes e também alunos? O senhor lembra de alguma história             
sobre isso? 

10.1.Soube que no CEB havia um aluno informante. Não guardei o seu nome, sobtetudo              

porque ele logo deixou de frequentar o curso.  

  
11. O senhor lembra de como funcionava a Assessoria de Segurança e Informação (ASI)              

na UFG em 1970? Como isso era sentido pelos professores? 

11.1. Como em março de 1965 em me afastei de Goiânia, só agora fiquei sabendo dessa ASI. 

Apesar de viver no Rio há quarenta anos, é muito difícil eu passar dois meses sem ir aí.,                   

quase sempre levado pela PUC Goiás ou por algum interesse particular, pescaria,            

conferência, etc.  

12. Professor, qual a sua memória mais marcante sobre esse período histórico na UFG?   

12.1. Toda a minha memória a respeito da revolução militar de 1964 está concentrada na               

história do CEB e está expressa nas entrevistas e artigos mencionados. E, claro, em              

muitos poemas de Saciologia goiana, cuja décima edição acaba de ser publicada.             

Vejam-se poemas como “Bicho da Terra” (p. 119), “Depoimento” p.120), “Dedicatória”           

(p.121), “Campus” (p.122), “Exorcismo” (p.124), Gravura de “1964”(p.124), “No         
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Curso dos Dias” (p.134), “Sinais” (p. 140), “Reversão” (p.143), “Concurso” (p. 162),            

“O Come Quieto” (p.164), “Arguição” (p.165) e, a partir da p. 165, o poema de cordel                

“Camongo”, composto de 64 estrofes contando a estória do golpe militar em Goiás.             

Como o mapa do Estado de Goiás (antes da divisão do Tocantins) “possuía” por dentro               

quase todos os Estados brasileiros, eu, nesse livro, me transformei na forma fálica do              

Saci, isto é, do mapa, como se ele fosse a perna fálica do Saci. Assim todo o livro foi a                    

minha maneira de “possuir” quem me “dedurou 

  
13. Ficamos sabendo de um CA do Instituto de Artes, composto por mulheres (alguns              

nomes: Neide e Marina), que foram expulsas em nome do diretor Cid Albernaz.             
Conhece essa história? Se sim, o que o senhor sabe? 

13.1 Também nunca ouvi falar dessa estória.  

14. Também ficamos sabendo que nos corredores da UFG andava um funcionário,            
Sanches, conhecido na época por ser um informante. Sabe algo sobre isso? 

14.1 Nunca soube nada disso.  

15. Gostaria de dizer algo mais, professor? 

15.1 Agradecer o ter-se lembrado de meu nome.  

 

 

 

                                                Gilberto Mendonça Teles 
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