
 

Carinhosa homenagem 

À medida que vamos envelhecendo, começamos a buscar na memória vivências que nos foram 
importantes e, a partir desse momento, valorizamos cada recordação, na medida da intensidade das 
lembranças que nos ocorrem. 

Aqui, no caso, são as memórias guardadas de minha relação com a UnB. 

Convidada a deixar um carinho pela Instituição, fiquei por muitos dias a buscar como seriam meus 
registros. Faria um desenho, uma pintura... Neste caso, seria uma tela, uma aquarela, uma arte realizada em 
meio digital – fine art? Poderia fazer um poema, também um dos meus caminhos na arte. Uma narrativa. 

Enquanto “escrevo” meu pensamento, começo pelo caminho das reflexões. É como muitas vezes eu faço. 
Vou conversando com o papel, no caso aqui, comecei a conversar com o teclado e a tela do computador, 
meus amigos de muitos anos – pelo menos quarenta e poucos anos. 

Costumo fazer esta interconexão quando quero encontrar um caminho e, o que deveria ser tão somente 
uma forma de identificar como começar, passa a ser a introdução ao trabalho. 

Creio que será este o caso. Então... parece que estou começando, a partir deste momento, a minha 
Carinhosa homenagem. 

Final do ano de 1970 fiz o vestibular.  

No dia das provas estava chovendo muito. Muito mesmo. O acesso ao Minhocão, oficialmente ICC – 
Instituto Central de Ciências, ainda era de terra batida, vermelha. Gosto de brincar dizendo que a primeira 
prova foi vencer esta façanha, conseguir alcançar o prédio. Caminho escorregadio e precisávamos nos 
equilibrar para não ter de fazer as provas enlameados. Uma aventura que trazia preocupação, como 
também acabou sendo divertida quando se tornou lembrança. 

Depois de realizadas as provas, voltar para casa. Trocar ideias com amigos durante o retorno. Passar o 
dia esperando os resultados. 

Aqui um detalhe muito interessante. A lista de aprovados era lida, depois da meia noite, por um locutor 
de uma estação de rádio.  

Ficávamos nós, os candidatos que se submeteram aos exames, de ouvidos colados nos rádios. 
Acompanhando a extensa lista, prestando atenção a cada nome lido, em ordem alfabética. 

Fiz a minha parte. Ouvi desde a letra ‘A’ e fui acompanhando cada nome. Passou a letra ‘E’ e eu não ouvi 
meu nome. Fiquei triste, mas acompanhei a leitura da lista até ouvir os nomes de minhas amigas que 
também se submeteram a esta proeza. 

Liguei para elas para parabenizar e aqui um registro... elas não ouviram seus próprios nomes, mas 
ouviram o meu. Foi então um momento de surpresas e alegrias, todas nós havíamos passado, mas só 
soubemos quando ligamos para parabenizar umas às outras. Lembro-me desse momento como algo de 
muito valor. Cada uma de nós se preocupou em mostrar a alegria em saber que as amigas haviam passado, 
sem se preocuparem com a própria situação. Demonstração de verdadeiro carinho de uma amiga pelas 
outras. 



Creio que possam ter ocorrido várias situações semelhantes em outras famílias. Assim espero. 

Frequentei a Faculdade de Jornalismo. Eu gostaria de seguir o caminho da Publicidade e Propaganda. 
Àquela época, para fazer Publicidade, fazia-se necessário cursar Jornalismo, por alguns semestres. 

Bem, foram dois anos de Unb. Depois tive que trabalhar e não deu para compatibilizar horários entre o 
trabalho e a Unb. Tive que seguir outros caminhos. 

Mas esses dois anos deixaram muitas lembranças que marcaram minha vida de forma muito positiva. 
Mesmo que tivessem ares de aventura. Por exemplo: ter aula no Minhocão de 8:00 às 10:00 e outra aula no 
Dois Candangos de 10:00 às 12:00. Dá para imaginar, não é?  Mais ou menos ir da L4 à L3 em segundos. 

Na memória, parece até ter sido divertido. À época, a juventude e a destreza, no correr, permitiam essas 
façanhas. 

Lembro-me de nos intervalos, quando esses ocorriam, sentar-me na grama para ler, estudar, pensar na 
vida, até mesmo isso!!! 

Almoçar no Bandejão, hoje com outro nome RU – Restaurante Universitário. 

E tantas outras lembranças. 

Ah! Eu frequentei a UnB antes de todas essas memórias. 

Estudei na Faculdade de Música como aluna especial (não sei se era exatamente esta a denominação). 

Fiz um teste com a Professora Nise Poggi Obino e ela me acolheu como aluna. Estava com treze ou 
quatorze anos. Foi também uma experiência maravilhosa. 

Bem, vou concluindo aqui esses traçados de lembranças e saudades para registrar meu carinho pela 
Universidade de Brasília. Não obstante não ter concluído o curso para o qual me inscrevi e fui aprovada em 
vestibular. 

Tenho certeza de que esses registros permanecerão em minha memória por todo o tempo em que ainda 
permanecer por esses caminhos, na minha jornada de vida na Terra. 

O período, a que me refiro nesta singela homenagem, foi marcante em minha vida e tenho saudades 
desse tempo na Unb, ainda que tenha sido tão curto... mas deixa muita saudade. 

Elda Evelina Vieira 

 


