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Prólogo 

 

     Este trabalho… forma parte de uma pesquisa de 

expressão que venho desenvolvendo desde faze alguns 

anos acerca do  “conto geométrico”. 

 

     O “conto geométrico” é  um género literário novo 

criado por mim que tem como premissa contar uma 

historia, da índole que for de maneira informal utilizando 

geometria e palavras onde ambas se complementam 

para que venha a tona o ato essencial de expressar  

minhas ideias. 

 

     Este trabalho… por tanto, pertence ao gênero de 

“conto geométrico” com as caraterísticas de um “artigo 

geométrico”, ou como o denominei na página seguinte, 

creio que de maneira mais acertada: “estória geométrica” 

devido a que não é um artigo propriamente académico, 

pois não segue os rigores científicos, assim como também 

não é um texto exclusivamente literário, já que utilizo 

muitos gráficos e ilustrações.  

 

     Este trabalho… tem duas partes:  

     1) A primeira trata de maneira geral  sobre a 

composição do caráter do homem adulto adquirido 

durante o período de formação na convivência com  seus 

pais. 

     2) A segunda parte é de índole autobiográfica referida 

ao  tema da primeira.  

 

Orlando Salerno 

Varginha, 9 de julho de 2014  –  6h 50m 
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PARTE 1:  PRINCIPIOS GERAIS 
 

 

1.- ESTÓRIA GEOMÉTRICA PARA HOMENS E MULHERES > 50 

ANOS. 
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2.- Acerca de uma coincidência durante a escrita do 

segundo manuscrito deste Tractado. 
 

     O fato ocorreu no dia 31-12-08 entre às 11hs e 13hs no 

escritório de Jany, na rua Delfraro Anselmo 121 – Bairro Campos 

Elíseos – Varginha – Minas Gerais. 
 

     Minhas filhas, junto com a mãe tinham ido passar o 

Réveillon na bela e ajeitada chacra da tia Beth, na beira 

da represa de Furnas.  

     Em tanto estava escrevendo o segundo manuscrito de 

este artigo entrou no escritório um filhote (f) de sabiá em 

sua aventura de aprender a voar e obvio… sua mãe (m) e 

seu pai (p) estavam do lado de fora, no florido e 

arborizado quintal em cuidadosa e atenta espreita.  

     O filhote (f) ficou todo o tempo que durou meu 

trabalho, das 11h até às 13h ou trinando para seus pais (m) 

e (p) que lhe respondiam com afinco, ou ensaiando voos 

do alto da prateleira das ferramentas até o alto da estante 

dos livros e vice-versa ou  destas à janela buscando a 

saída.  

     Chamou minha atenção a coincidência, pois eu estava 

escrevendo um artigo sobre o filho (F), a mãe (M) e o pai 

(P)  e  quase do nada, aparece um filhote (f) de pássaro 

com seus pais (m) e (p).   

     Lembro que depois me concentrei no trabalho que 

estava fazendo e me esqueci da família pássaro, só vim 

notar que tinham ido embora algum tempo depois de ter 

concluído de escrever o segundo  manuscrito. 

     Saberia esta família pássaro que eu estava escrevendo 

um artigo sobre o filho (F), a mãe (M) e o pai (P) da 

espécie humana? 

     Ou terá sido isto uma mera coincidência sem causa 

nem efeito? 

     Seja qual for a resposta, registrei este fato para 

perpetuar a interrogação e como um elemento motriz 

para levar à conclusão o artigo.   

Varginha, 31 de dezembro de 2008 
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3.- Acerca da Balança do filho. (b F) 
 

     -Todas as informações do caráter postas na balança (b) 

do filho (F) que não provêm da sua índole, provêm da 

memória e da intuição que o filho (F) tem do período de 

formação  durante a convivência com seus pais quando 

criança e jovem, ou da convivência com aqueles que por 

ventura, boa ou má, ocuparam esse rol.  
 

     -Não tem saída fugidia, nem volta contrária, todo filhote 

humano precisa de pais para vir ao mundo e de ajuda dos 

seus semelhantes para dar os primeiros passos nele.  
 

     -Medimos e damos valores a nossas experiências com a 

intuição e a memória, pois são eles os únicos e melhores 

instrumentos capazes de enxergar e de avaliar com 

precisão, por incrível que pareça, pontos tão abstratos e 

íntimos da nossa historia pessoal.  
  

     -Através da intuição aliada à memoria o filho (F) pode 

chegar a mensurar na composição do seu caráter, não só 

a presença e participação dos seus pais, senão também o 

conteúdo e a qualidade dos ensinamentos e do afeto 

recebido de, e dado a, cada um deles e discernir 

claramente em quais áreas de seu comportamento tem a 

influencia de um e, ou de outro para que venham à tona 

e se tornem manifestas suas próprias aptidões que o 

conduzirão a ser o homem (H) ao qual, sem duvida, todo 

filho (F) aspira.  
  

     -Do anterior resulta que nalguns filhos (F), o caos (K!) 

pelo qual possam estar passando na fase adulta tenha, 

senão toda, ao menos parte da sua origem e causa nesse 

período de formação com seus progenitores. O fato 

essencial que este caos (K!) pode trazer ao destino do filho 

(F) e a firme decisão de buscar o equilíbrio da balança (b) 

através da compreensão de como seu caráter foi 

formado.  

 


