
LUCAS DONIZETE DA SILVA 

Lucas Donizete da Silva é o terceiro dos oito filhos de Maria Marlene da Silva e 

Lucas da Silva Neto, ex-vereador de Morada Nova de Minas e patrono do 

plenário de sua Câmara Municipal. 

Aos seis anos de idade, começou sua alfabetização na escola rural “Artulino 

Lucas da Silva”, criada e instalada na fazenda por seu pai, em convênio com a 

Prefeitura Municipal. Aos sete anos foi matriculado na, hoje, Escola Estadual 

Frei Orlando, em Morada Nova de Minas. Neste período, teve seus primeiros 

contatos com a poesia, na cartilha e nos livros didáticos. Sentia certo 

acanhamento de abordar sua vida “na roça”, quando os temas das redações, 

dados pelas professoras, eram relativos à realidade da vida. Então, para fugir 

da “chateação” dos colegas (hoje chamado de “bullying”) e para não se sentir 

um mentiroso, às vezes recorria aos versos e ao humor, pois, para fazer rimas, 

sentia-se à vontade para fantasiar realidades de outros.  

Na pré-adolescência, estudou na então Escola Estadual “Heloisa de Campos 

Santos”, onde terminou o ensino fundamental. Nessa época, já havia tomado 

gosto pela escrita em versos e passou a escrever poesias simples, sonhando, 

talvez, em ser um compositor da Jovem Guarda.   

Na adolescência, sua família mudou-se para Patos de Minas, em busca de 

Ensino Médio para os filhos. Como não tinha autonomia para ir e vir, começou 

alí, para ele, um longo período de saudade dos amigos e de sua terra natal. 

Continuava a ir para a fazenda em todos os dias não letivos, mas, devido à 

dificuldade de acesso à cidade, imposto pela represa, ficava apenas na 

fazenda, onde trabalhava, lia e datilografava seus pequenos textos. Ele 

acredita que, por fazer os três anos do Ensino Médio com a mesma professora 

e os mesmos colegas, conseguiu estudar todo o currículo de Língua 

Portuguesa, inclusive Literatura e Comunicação e Expressão. Começava a 

confirmar, na prática dos estudos, as teorias e técnicas de redação que já vinha 

assimilando pela leitura em seus trabalhos escolares. Começou também a ter 

forte influência dos escritores Modernistas. Nos momentos de sonzinhez, 

passou a escrever poesias, quase sempre tendo Morada Nova de Minas como 

tema ou como pano de fundo para os temas abordados.  

Na juventude, mudou-se, sozinho, para a capital mineira em busca de Ensino 

Superior e de emprego. De 1976 a 1979, Cursou Comunicação Social na 

faculdade que, hoje, é o Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH. De 

1981 a 1988, cursou Letras – Português, com Licenciatura, na Universidade 

Federal de Minas Gerais – UFMG, período em que estudou Teoria Literária, 

Escolas Literárias e Linguística. Especialmente esta última fez com que ele 

perdesse o preconceito sobre a linguagem não formal e passasse a escrever 

também em prosa, explorando o modo de viver e de falar do povo interiorano. 



Para isso, adotou o formato dos Casos ou Causos. Quase sempre com 

homenagens a Morada Nova de Minas e seu povo.  

Em 02 de junho de 1979, casou-se com Sônia Maria da Costa; têm três filhos e 

um neto.  

Durante essa fase, paralelamente aos estudos, trabalhou no Grupo BMG, 

Trabalhou também na Companhia Mineira de Metais – CMM, Depois trabalhou 

na Telecomunicações de Minas Gerais – TELEMG. Trabalhou ainda na 

Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte – SMED. Durante um 

curto período, trabalhou também na Associação de Ensino e Pesquisa de Unaí, 

como Diretor Acadêmico da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – 

FACTU.  

Em 1979, publicou, por sua conta e risco, o livreto “Explosão/Implosão 

Poéticas”. Depois disso, participou de vários concursos literários, tendo textos 

seus classificados para a publicação em antologias. Publicou também em 

alguns jornais e revistas.  

Na década de 1980, aproveitando sua experiência com fotografia e vídeo, 

trabalhou paralelamente, em horas de folga, fotografando, filmando e editando 

eventos sociais e documentários, com destaque para o trabalho do então 

Grupamento de Polícia Florestal e “Morada Nova de Minas em Dias de Festas”, 

que resgata um antigo filme, em preto e branco, sobre a Exposição 

Agropecuária e mostra a contemporânea festa de aniversário de sua cidade.  

Na década de 1990, dois amigos seus gostaram de seus poemas e musicaram 

oito deles, entre os quais quatro falam diretamente de Morada Nova de Minas e 

dois outros a têm como pano de fundo para os temas abordados.  

Em dezembro de 2018, resgatou em seus guardados uma música composta 

por um seu amigo na década de 1980 e escreveu, para ela, a letra “Grito de 

Liberdade” – mais uma homenagem a sua cidade, exaltando-a e ao seu povo 

heroico, que teve suas vidas gravemente prejudicadas pela inundação, para 

oferecer melhor qualidade de vida a outros brasileiros.  

Atualmente, vem publicando seus textos, vídeos, fotos, opiniões e debates, em 

seu perfil na mídia eletrônica Facebook.  

Lucas Donizete da Silva encontra-se aposentado e continua morando na região 

Metropolitana de Belo Horizonte e, de uns tempos para cá, tem visitado mais a 

sua cidade, “para matar o banzo”, pois, como já escreveu em um de seus 

textos, “esse ir e vir a Morada Nova de Minas é parte da cura – o divã”.  

 


