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O escritor Sherney Pereira e a Rosa-do-Pará
em fotografia de Marcos Mauricio

In Memoriam
Aos meus queridos pais, Gabriel de Freitas Pereira
e Eutália de Souza Pereira, que colhem flores nos
campos dos céus.

Margarida Cordeiro Fahel
Professora aposentada da
Universidade Estadual de
Santa Cruz - Ilhéus - Bahia

No estilo simples e melodioso dos cordelistas, que retrata
a sábia ingenuidade da alma popular, Sherney Pereira reelabora a
sua metáfora "A História da Árvore e do Machado".
Nesta metáfora, de importante e atual conteúdo pedagógico, o autor se preocupa com a grave questão ambiental: a destruição das matas. Mas o faz num estilo poético, realçando, em sintonia com as vivências regionais, as nossas espécies nativas, hoje em
via de extinção ("– Peroba, Pequi e Cedro, Pau Brasil, Jequitibá"),
os nossos pássaros ("O gorjear do Bem-te-Vi / no cocoruto da
serra/ soluçava a Juriti".) e, também, discutindo a polêmica, ainda
não ultrapassada, progresso versus destruição:
Toda a mata entristeceu
Naquele momento ali
No cocoruto da serra
Gorgeava o Bem-te-Vi
Na copa do Jequitibá
Soluçava a Juriti.
Sherney Pereira, nesta linha, mostra os riscos da desertificação, da extinção das espécies vegetais e animais, da destruição
dos rios, da poluição do ar, dos desastrosos riscos impostos ao
planeta. Destaco a importância "pedagógica" desta metáfora, o
diálogo entre a árvore e o machado (A vida x a destruição), pois o
poema oferece interessantes elementos, tratados de forma amena
e afetiva, para a discussão em sala de aula dos aspectos tão caros
às questões ecológicas: a defesa do meio-ambiente, a qualidade de
vida e a noção de sustentabilidade, que hoje lideram todas as ações
e as discussões sobre o tema. Sherney Pereira, portanto, coloca sua
veia cordelista a serviço da escola, da pedagogia, sintonizando, como
deve ser, poesia, natureza e vida saudável e digna.
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A

exuberância da paisagem que emoldura a
rodovia Jorge Amado
guarda verdadeiros espetáculos da natureza, que encantam
quem por ela trafega. Um deles
é a majestade e a imponência
da árvore conhecida como Rosa-do-Pará, que domina o cenário da Fazenda Perseverança,

no Km 17, vizinha ao bairro
do Salobrinho, município de
Ilhéus (BA).
A árvore despertou interesse dos botânicos da CEPLAC que, em 1977, coletaram
material para o seu herbário, catalogando-a com o nome científico Ceiba pentandra, Gaertn,
da família das Bombacacea.

9

Era uma vez um Machado
Desumano e sem moral,
Que não respeitava a flora
E nem o reino animal
Sujeito assim tão perverso
Não existia outro igual.
Num belo dia de sol
O Machado valentão
Se escondeu na floresta
Ali ficou de prontidão
Só esperando o momento
De poder entrar em ação.
Existia ali por perto
Uma bela Sucupira
O Machado, ao avistá-la,
Logo mostrou sua ira
Cheio de ódio foi gritando
Sua velha caipira!
— Hoje estou a fim de briga
É moleza esta parada!
Vou sair cortando tudo
Aqui não vai sobrar nada
Tudo vai virar deserto
É o fim da macacada.
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