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Homenagens Especiais

A Malala Yousafzai, adolescente paquistanesa que o 

mundo conheceu em outubro de 2012, quando baleada 

na cabeça por extremistas do Talibã por insistir no 

direito das mulheres à educação. Símbolo universal na 

luta destemida e pacífica, aos 16 anos recebeu o Prêmio 

Nobel da Paz como a mais jovem vencedora, em 2014. 

Sobrevivendo, criou o Fundo Malala a favor da educação 

de meninas em comunidades arredor do mundo 

s

Apesar de, há 2.500 anos, Platão ter imaginado uma 

República onde a Autoridade Educacional fosse a mais 

importante, lamentavelmente o direito à educação 

como um bem comum de todas as pessoas continua 

distante de boa parte do mundo. O gesto emblemático 

da jovem paquistanesa Malala Yousafzai deve ser um 

alerta permanente que interroga o futuro das sociedades 

humanas. Célio da Cunha (grupo fraseológico 

especialmente construído para este livro).

s

Em 2016, 400 anos de morte de Willian Shakespeare 

(26 de abril de 1564 a 23 de abril de 1616), considerado 

o maior escritor do idioma inglês e o mais influente 

dramaturgo da humanidade.



Brinde a Cuiabá, vaidosa nos ensaios 
para o seu tricentenário de fundação, 

em 8 de abril de 2019.

Homenagens

2015 120 anos de nascimento de Zulmira d’Andrade 

Canavarros em 14 de novembro de 1895.

 90 anos de nascimento de Maria Luíza 

Canavarros Nasser, filha única de Zulmira e 

Danglars Canavarros em 10 de fevereiro de 1925.

 130 anos de nascimento de Dom Francisco de 

Aquino Corrêa em 22 de março de 1885.

 150 anos de nascimento de Cândido Mariano 

da Silva Rondon em 5 de maio de 1865.

 200 anos de nascimento de São João Bosco 

em 16 de agosto de 1815.

 100 anos de nascimento de José Manoel 

Fontanillas Fragelli em 31 de dezembro de 1915.

2016 100 anos de nascimento de Ubaldo Monteiro 

da Silva em 16 de maio de 1916.

 100 anos de nascimento de Gervásio Leite 

em 19 de junho de 1916.

 100 anos de nascimento de Luís-Philippe 

Pereira Leite em 12 de dezembro 1916.

 100 anos de nascimento de Manoel Wenceslau 

Leite de Barros em 19 de dezembro de 1916.

2017 170 anos de nascimento de Antônio de Castro 

Alves em 14 de março de 1847.





Apresentação

O livro Egéria Cuiabana, escrito no passado, fora publicado em janei-
ro de 1978, através da editora em organização da Universidade Federal 
de Mato Grosso. Representou na época o primeiro testemunho da saga 
da professora Zulmira d’Andrade Canavarros.

Na pequenina e pacata Cuiabá com a primariedade dos meios de 
comunicação, Zulmira Canavarros era em si uma instituição de cultura. 
Em essência, a obra de arte é uma invenção com valor, pois, não haven-
do invenção o valor é de outrem. O invento foi da Egéria como ideia 
nova acabada, ideia original sentida pelos seus conterrâneos em todos 
os detalhes, utilizando fim e meios que caracterizam o ato do instinto. 
A Egéria criou, não mistificou, e a invenção de um valor consuma-se no 
instinto com inteligência, como qualidade do espírito que transforma 
operando. Diferente da invenção científica ou técnica, o valor artístico 
provém de um valor absoluto com procedência no instinto intelectual. A 
faculdade de que depende a arte é a emoção pressentida genuinamente 
para criar.

O artista faz precipuamente a arte; ela foi além como professora a 
especular o seu fim na vida da sociedade; então participou socialmente 
da evolução do povo. Exalara genialidade e universalidade na arte da 
criação sem incidir na confusão dos limites, sugerindo sem determinar, 
e realizou a finalidade da arte como a sublimação da beleza.

s



Vindo a lume, as páginas passaram a rememorar a vida da artista di-
fundindo sua leitura em nosso Estado e fora dele. Colheram-se citações 
de trechos, incluindo ilustrações para referências esparsas em periódicos 
e para trabalho acadêmico; todavia com um ou outro caso de infringên-
cia do direito autoral.

Naturalmente que a figura de Zulmira Canavarros transcende a cogi-
tações pessoais – é nume tutelar com projeção cosmopolita.

1895 – 14 de novembro – 2015

Este novo livro – Zulmira Canavarros, a Egéria Cuiabana – vem ce-
lebrar os 120 anos do seu nascimento, ocorrido em 14 de novembro 
de 1895. Há enriquecimento de longo testemunho a complementar o 
primeiro. Desde o começo nenhuma referência precedente havia, nada 
escrito existia. O que se lavrou foi o ato de ver em tempo real, conviver, 
sentir, compartilhar – nas tertúlias ou nas rodas da varanda e nas de 
cadeiras na calçada de casa –, adicionando ainda depoimentos de com-
panheiros e amigos da época, os quais já deixaram a existência.

Aparecem, além da biografia enriquecida, a campanha pela edifi-
cação do Teatro Municipal Zulmira Canavarros, os 80 anos do Mixto 
Esporte Clube, os 75 anos da Rádio A Voz d’Oeste, o Teatro-Revista, o 
Teatro Zulmira Canavarros no espaço da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso, Alma de Gato – grupo vocal de canto “a capella”. E ainda regis-
tro de imagens do lançamento de Egéria Cuiabana na Universidade Fe-
deral – UFMT, em momento de elevada criatividade da sua organização.

Precisamos de Zulmira sempre, principalmente nesta época em que 
pisamos a soleira dos 300 anos de Cuiabá, em 8 de abril de 2019. Pouco 
tempo nos sobra, sendo necessário reviver o entusiasmo do passado. 
Obstáculos existem, pois a sociedade está sobressaltada pela política do 
embuste, açodada pela velocidade das horas, tumultuada pela mudança 
brusca dos valores. Pelos séculos, a Egéria será sempre fanal de crença, 
idealidade artística e projeção cultural de um povo.

Cuiabá, novembro de 2015

Benedito Pedro Dorileo



Prefácio da edição de E géria Cuiabana

Guardamos de Benedito Pedro Dorileo uma das mais gratas genti-
lezas que recebemos na vida. Tinha sido nomeado, por indicação dos 
ilustres juízes do Tribunal de Justiça e decreto do meu eminente amigo 
governador Fernando Corrêa da Costa, desembargador, quando em um 
domingo lemos encantados uma página belíssima que o jovem Dorileo 
escrevia a meu respeito, menino estudioso e já escrevendo como mestre.

Aquele gesto, partindo de um moço expoente da sua geração, gerou 
entre nós amizade que, com o passar dos anos, tornou-se mais estreita, 
mais pura, mais íntima e positivamente fraterna.

Quis o meu amigo e confrade que fosse, como admirador constante, 
o autor do prefácio do livro em que estuda a vida e a atuação fecunda de 
Zulmira Canavarros, durante quase meio século na vida cultural de Cuia-
bá, nossa bem-amada cidade que olimpicamente atravessa os séculos 
indiferente às ofensas geradas em mentes subalternas, que só agigantam 
apequenando os que são realmente grandes.

Encetou Dorileo a realização do sonho que há anos acalentava, o de 
escrever a saga de Zulmira Canavarros, espírito de escol, alma eleita, ar-
tista por vocação, musicista esplêndida, que encantou três gerações com 
as suas produções artísticas e com a sua vocação carismática de liderar 
todos quantos se dedicavam às coisas da inteligência e do espírito. Cria-
dora de belezas, incentivadora de vocações, força viva nas realizações 
culturais e sociais da nossa terra, esta obra nos traz essa inesquecível 
criatura ao nosso convívio nas tardes na sua casa, nos ensaios dos nos-
sos teatros, nas tocatas, nas serenatas, nas festas carnavalescas, nas horas 
de arte, que o outro líder da nossa cultura, o gigantesco e imortal José de 
Mesquita realizava, mensalmente, nos salões da Academia Mato-Gros-
sense de Letras.



Não houve durante cinco décadas, em Cuiabá, no campo da música, 
do teatro, das atividades culturais femininas, nenhuma atividade que 
não contasse com a presença indispensável de Zulmira Canavarros. Es-
pontaneamente era sempre lembrada para cometimentos desse gênero 
e sempre surgia disposta, alegre, convincente, pronta a emprestar o seu 
talento às manifestações culturais do seu tempo.

Desmente com este livro primoroso, na forma e no fundo e revelando 
a grandeza do seu espírito e a finura de sua sensibilidade, a afirmativa 
do eminente historiador Estêvão de Mendonça, pai do nosso comum 
amigo e confrade também historiador Rubens de Mendonça, de que: 
morre para sempre quem morre em Cuiabá. Nem sempre é verdade, pois 
aí está viva a figura simpática, ativa e alegre de Zulmira Canavarros neste 
livro de recordações e de saudades, que só a pena apurada e primorosa 
de Dorileo poderia escrever. 

Em matéria de prefácio, digo cá aos meus botões, quer-se prefaciado-
res cultos principalmente para escritores consagrados que não precisam 
de apresentação, e que antes acabam apresentando o apresentador. É o 
nosso caso.

Cuiabá, janeiro de 1976.

Gervásio Leite
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Estávamos no passado em plena guerra mundial com os nossos pra-
cinhas nos campos gelados da Itália. Como aluno do Colégio Estadual 
de Mato Grosso, eu tinha dificuldade com a disciplina Canto Orfeônico, 
uma tortura para mim, cuja professora era Zulmira Canavarros. Ainda 
que fosse aluno aplicado, não era capaz de emitir um som afinado – can-
tar era minha onça. Procurava passar meio oculto em sala de aula para 
evitar o vexame de cantar, mal conseguia engrossar o número dos que 
faziam coro, cantando as canções dos pracinhas: você sabe de onde eu 
venho, venho de uma terra que eu tenho...  Na hora da prova, sozinho, 
ai meu Deus, era uma tragédia. Entrava aí a figura materna de Zulmira, 
cuja paciência, candura e afeto, tudo fazia para me deixar à vontade. 
Chegou até a descobrir em mim “uma voz de baixo” – mas, tão baixo, 
dizia ela em tom de brincadeira, que ninguém conseguia me ouvir. E em 
tantas passagens comecei a observar a grandeza daquela alma, e foi na 
sala de aula que nasceu o desenho feito por mim num caderno o qual, 
descoberto, foi denunciado pelos colegas. Foi a conta, a professora fez 
questão de levar o rascunho. E nunca supus que seria guardado por 
tanto tempo...

Cuiabá, 18 de março de 1978.

Márdio Silva

Desenho de Márdio Silva, 
quando adolescente
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