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Editorial
Antecipando a Primavera que está para chegar, a edição agosto de 2019 de nossa querida Revista 

Barbante chega colorida e repleta de flores! Tudo graças à generosidade de Leila Almeida, que nos brindou 
com a permissão para exibirmos suas fotos neste número. Que a beleza contagie sua leitura! Obrigada, Leila!

A seção Artigos apresenta Alexsandra dos Santos Bispo, Iasmim Santos Ferreira, Gizolene de Fátima 
Barbosa Cantalice, Maria Reilta Dantas Cirino, José Marcus Guedes de Araújo e Sandra S. F. Erickson.

Nesta edição, estreamos uma nova seção Cartas que traz uma singela cartinha de Rosângela Trajano.

Na seção Contos, encontraremos Tony Marcus Souza Santos, Emecê Garcia e Regina Ruth Rincon 
Caires. 

Crônicas, por sua vez, o autodidata poeta Chico Filho e Emecê Garcia.

Em Ensaios, o professor e poeta João Damata nos brinda com a sua sabedoria.

Na seção Cordéis, vamos encontrar Ramon Medeiros e Rosa Regis.

Na seção Poemas, a Barbante reúne as criações de Christina Ramalho, Falves, Karina Borges, Karine 
Vieira, Laís Vasco, Rivan Menezes, Raulina Andrade, Tony Marcus Souza Santos, Beth Iacomini, Cleide Paiva, 
João Damata, Diana Pilatti, Dirce Carneiro, Eneida D’alma Cristinna, Jean Sartief, Karol Castro, Leonardo 
Bezerra, Liz Rabello, Samuel de Matos, Tânia Lima, Valéria Pisauro, Waleska Lopes e Vera Azevedo.  

Temos ainda a seção Entrevista, que apresenta a contribuição de Fabio Mario da Silva (professor da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará) em conversa com Conceição Flores, professora e pesquisadora 
portuguesa e norte-rio-grandense, cujos trabalhos em Letras já viajam pelo mundo.

Especialmente nesta edição, apresentamos um dossiê da Associação Literária de Mulheres Potiguares - 
ALAMP, presidida por Flauzineide Moura que enriquece a nossa Barbante com escritoras e poetisas que falam 
de um agosto vivido e imaginário que traz gosto de estar por aqui.

Boas leituras!

As editoras
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LITERATURA INFANTIL: UMA NOVA PERSPECTIVA 

NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

Alexsandra dos Santos Bispo1

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância de promover o contato do aluno com a literatura infantil para 
estimular o processo de alfabetização, bem como aprofundar o processo de letramento. A literatura infantil é uma ferramenta 
indispensável, pois possui uma função recreativa que contribui para revestir as práticas pedagógicas desses dois processos com 
ludicidade, bem como despertar o gosto pela leitura. Assim, para realização da presente pesquisa, foram utilizados no referencial 
teórico, autores como Gregorin Filho (2009), Góes (1984), Coelho (1975), Cunha (2006), Brandão e Rosa (2010), dentre outros 
que discutem as funções e historiografia da literatura infantil, bem como o processo de leitura de textos literários no âmbito escolar. 
É por meio da leitura de textos literários que entendemos nós mesmos e o meio em que vivemos. De acordo com Cosson (2011), a 
literatura é mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela nos ensina, nos diz o que somos, por meio dela podemos ser outros, 
viver como outros rompendo os limites do tempo e do espaço e ao mesmo tempo nos permite sermos nós mesmos. Isso demonstra 
que a experiência literária nos permite tanto entender a vida por meio de experiências de outros, como de vivenciá-las. 

Palavras-chave: literatura infantil; alfabetização; letramento; leitura. 

RESUMEN

Este artículo pretende demostrar la importancia de promover el contacto del estudiante con la literatura infantil para estimular 
el proceso de alfabetización, así como profundizar en el proceso de alfabetización. La literatura infantil es una herramienta 
indispensable, ya que tiene una función recreativa que ayuda a cubrir las prácticas pedagógicas de estos dos procesos con carácter 
lúdico, así como despertar un gusto por la lectura. Por lo tanto, para la presente investigación, se utilizaron en la referencia teórica, 
autores como Gregorin Hijo (2009), Góes (1984), Conejo (1975), Cuña (2006), Barrios y Rosa (2010), entre otros que discutir las 
funciones y la historiografía de la literatura los niños, así como el proceso de lectura de textos literarios dentro de las escuelas. Es 
a través de la lectura de textos literarios que entendemos nosotros mismos y el entorno en que vivimos. Según Cosson (2011), la 
literatura es más que un conocimiento a ser vuelto a trabajar, nos enseña, nos dice lo que somos, a través de ella puede ser vivo 
como otro rompiendo los límites del tiempo y del espacio y al mismo tiempo nos permite ser nosotros mismos. Esto demuestra que 
la experiencia literaria nos permite tanto entienden la vida a través de las experiencias de otros, cómo vivirlas.

Palabras clave: literatura infantil; alfabetización; alfabetismo; lectura.

INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje ser alfabetizado não basta, é insuficiente para vivenciar o mundo da escrita. Dessa forma, é 
necessário não só decifrar as letras e sons, mas também entender os significados das palavras em diversos contextos. 
As exigências excedem a questão da alfabetização, precisamos ser letrados. Mas, afinal, o que é sermos letrados? Qual 
(is) a (s) diferença (s) entre alfabetizar e letrar? É possível alfabetizar e letrar ao mesmo tempo? Essas são algumas das 
questões que serão discutidas ao longo deste artigo.

É neste contexto que sugiro recorrer a Literatura Infantil como uma nova perspectiva no processo de alfabetização 
e letramento, considerando-a essencial para ampliar o nível de letramento dos discentes, estimulando-os a lerem e a 
escreverem, além de promover momentos de emoção, distração e diversão. Conforme Corsino (2010, p.184) “Além 
de agenciar o imaginário das crianças, de penetrar no espaço lúdico e de encantar, a literatura é porta de entrada para 

1 * Concludente do Curso de Letras Português da Universidade Federal de Sergipe (DLI – UFS), 2016. Pós-
-Graduanda em Alfabetização e Letramento (FAC). E-mail: <alexsandra.letras@gmail.com >.
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o mundo letrado”. Sendo assim, pode-se afirmar que a literatura infantil tem uma função recreativa que contribui 
para revestir as práticas pedagógicas desses dois processos – alfabetização e letramento – com ludicidade, bem como 
despertar o gosto pela leitura.

Vivemos num país onde muitos não têm o hábito da leitura. A grande maioria destes parecem não ter conhecimento 
da importância/necessidade da leitura no processo de aprendizagem, e esse desconhecimento, muitas vezes, faz com 
que o aluno não se sinta motivado a ler. Dessa forma, a literatura infantil torna-se um instrumento importantíssimo não 
só para a construção de conhecimentos, mas também para despertar o educando para o mundo da leitura. É essencial 
trabalhar a leitura literária na formação do leitor, “Sem dúvida, ouvir uma criança falando com tamanha emoção sobre 
um texto literário é o desejo de qualquer professor que tenha consciência da importância da literatura para a formação 
de leitores.” (LEAL, ALBUQUERQUE, 2010, p. 89). 

A esse respeito, Leal e Albuquerque (2010) atenta para o fato de que, o modo de ler literatura necessita ser 
desenvolvido, sendo a escola o espaço principal para esse tipo de aprendizagem acontecer. Além disso, elas ressaltam 
que o trabalho com a literatura é de fundamental importância para a inserção social do educando, bem como uma das 
formas de potencializar a aprendizagem de diferentes estratégias que ajudam o indivíduo na leitura de diversos gêneros 
discursivos. Dessa forma, pode-se afirmar que a literatura deve/precisa ser cultivada no dia-a-dia, tanto na escola como 
fora dela.

Não é de se negar que a alfabetização é um processo contínuo que contribui para o intelecto do aluno. Mas 
não basta codificar e decodificar, é necessário entender, compreender o conteúdo para que de fato ocorra o ensino e 
a aprendizagem da leitura e da escrita. A partir dessa conjuntura, o presente artigo visa demonstrar a importância de 
promover o contato do aluno com a literatura infantil para estimular o processo de alfabetização, bem como aprofunda 
– enriquece – o processo de letramento. A propósito, de acordo com Candido (1995), a literatura corresponde a uma 
necessidade universal, pois dar forma aos sentimentos e a visão de mundo, ou seja, com ela o homem entende o mundo 
melhor.

O interesse de se trabalhar com esse tema ocorreu desde meu ingresso no curso de pós-graduação, especificamente 
depois da disciplina “Alfabetização e a força humanizadora da literatura” dessa forma decidi propor um trabalho que 
refletisse a importância da literatura infantil no âmbito escolar com foco na aprendizagem dos alunos, com o intuito de 
realizar reflexões sobre o poder que a literatura tem de contribuir na formação da criança leitora.

Para a realização desse trabalho tive como base a pesquisa bibliográfica com o intuito de demonstrar a importância 
da literatura infantil no processo de alfabetização e letramento. É com base nessas discussões introdutórias que discutirei 
sobre a importância da literatura, a origem da literatura infantil e seu espaço na sala de aula, bem como a relação existente 
entre alfabetização e letramento e o processo de leitura no âmbito escolar, culminando com as considerações finais.

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA

Não é de se negar que a literatura contribui para a formação do indivíduo em todos os aspectos, principalmente 
na formação de sua personalidade. O sociólogo e crítico Antonio Candido afirmava que a literatura é um direito básico 
de todo o ser humano, pois ensina-o a entender o mundo de outra forma. De acordo com o sociólogo, a literatura é uma 
necessidade universal experimentada em todas as sociedades, sejam elas primitivas ou avançadas. Não há homem que 
possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com algum tipo de fabulação.



 

 REVISTA BARBANTE - 6

(...) a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, 
sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, 
ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e 
da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia e combate, fornecendo a 
possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. (CANDIDO, 1995, p. 175)

A literatura nos ajuda a refletir, por meio do desenvolvimento estético e da capacidade crítica, sobre nossos 
próprios valores, crenças, bem como da sociedade que nos rodeia. Para Candido (1995) a literatura desenvolve em 
nós a quota de humanidade na medida que nos torna mais compreensíveis e abertos para a natureza, a sociedade e 
o semelhante. Neste contexto, da mesma forma que a leitura estimula o diálogo, as trocas de experiências da vida, 
a literatura ultrapassa os limites escolares, pois de certa forma faz com que o aluno vivencie e entenda situações “A 
literatura produz conhecimento, não porque esteja na escola, mas por dar conta de épocas, geografias e estilos de vida 
que não vivemos, mas que tem estreitas relações com o que somos hoje.” (OLIVEIRA, 2010, p.42). 

Segundo Oliveira (2010), a literatura não seria apenas o instrumento de uma possível expansão do domínio 
linguístico das crianças, como o hábito de leitura ou para melhor escrever, mas sim de propiciar novas possibilidades 
existenciais, sociais e educacionais. O educador Mário Sérgio Cortella falou sobre a importância da literatura para 
o Portal Trilhas, segundo ele a literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras 
pessoas, a partir da literatura nós vivemos a multiplicidade da vida. De acordo com Cortella, o livro nos aproxima de 
outras contemporaneidades, nos coloca em momentos que outras pessoas estiveram e que ao mesmo tempo a literatura 
nos traz para o agora, porque ela também lida com o nosso cotidiano. Ou seja, a literatura nos aproxima da história, 
permitindo que a gente fantasie, medite e reflita.

Dessa forma, podemos constatar que a literatura ultrapassa os contornos escolares. Para Candido (1995) a 
literatura nos enriquece, faz com que compreendamos o mundo melhor. E todo o ser humano tem o contato com a 
literatura seja da história da tartaruga, do contato com o folclore até as leituras de Fiódor Dostoievski, dessa forma 
Candido ainda alega que o problema é que tudo é mal distribuído, assim forma-se vários tipos de literatura tornando o 
acesso para uns inacessíveis, o que não significa dizer que a pessoa não tenha o contato com a literatura, pois esta está 
presente na novela, no devaneio, HQs, em tudo.

Candido (1995) define a literatura como sendo todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em 
todos os níveis de sociedade, em todos os níveis de cultura. Ou seja, conceitua como uma manifestação universal de 
todos os homens, em todos os tempos. A inserção da literatura na vida de uma criança é muito importante, pois ajuda no 
desenvolvimento de sua criatividade, da imaginação, é uma forma de conhecimento, manifesta emoções, bem como dar 
uma visão do mundo dos indivíduos. Segundo Candido (1995, p. 176), a literatura apresenta três faces, pelas quais nos 
humanizamos e nos envolvemos:

A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que explica inclusive o papel 
contraditório, mas humanizador (talvez humanizador porque contraditório). Analisando podemos 
distinguir pelo menos três faces: (1) ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e 
significado; (2) ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos 
indivíduos e dos grupos; (3) ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 
inconsciente. 

Dessa forma, podemos afirmar que a literatura atua sobre nós devido a esses três aspectos. Outro ensinamento 
de Candido (1995) é sobre o que vem a ser “humanização”, de acordo com ele é o processo que confirma traços que 
consideramos essenciais, como algo que causa reflexão, capacidade de adentrar nos problemas da vida, o senso da 
beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres. Além disso, a literatura pode incutir em cada um de nós o 
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sentimento dos problemas humanitários. Candido (1995, p.186) utiliza-se da seguinte afirmação: “(...) a literatura pode 
ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de 
negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual.”. Assim a literatura pode desmascarar as injustiças 
sociais, dentre outras coisas.

Nesse sentido, Compagnon (2009) ressalta que Proust julgava que a realização de si, acontece por meio da 
literatura, pois tanto o leitor quanto o escritor se emocionam, se consagram, que somente pela arte é que podemos sair 
de nós mesmos, saber o que discerne em outra pessoa desse mundo que não é igual ao nosso. Na visão do referido autor, 
viver é mais fácil para aqueles que sabem ler não somente receitas, bulas, mas também que sabem ler a literatura. Dessa 
forma, a gente não precisa recorrer a hipocrisia ou a dissimulação, até porque a literatura acaba deixando-nos mais 
verdadeiros, melhores.

Compagnon (2009) ainda alega que a utilidade e a pertinência da literatura são desmembradas em quatro 
poderes. O primeiro diz que a literatura detém um poder moral, que deleita e instrui, poder que remonta ao conceito 
de Aristóteles de mímesis, traduzida hoje como imitação, representação, onde o indivíduo aprende por intermédio da 
literatura. O segundo poder da literatura é aquele surgido no século das luzes, que a compreende como um remédio e 
não somente como algo que instrui deleitando. Aqui a literatura liberta o indivíduo proporcionando defesa e luta pela 
liberdade, ou seja, a literatura tem o poder de nos libertar da alienação e opressão, das injustiças sociais, como também 
afirmou Antonio Candido. 

Já o terceiro poder diz respeito à correção dos defeitos da linguagem que a literatura pode proporcionar. A 
literatura passa a ser um remédio para inadequação da língua, fazendo com que esta seja uma língua particular – poética 
ou literária que ultrapassa as fronteiras de linguagem. E por fim, o quarto poder mencionado por Compagnon (2009) 
é aquele que nega qualquer poder da literatura além do exercício sobre ela mesma, pois a literatura não foi usada 
adequadamente, não servindo para as causas justas, por isso que escritores como Baudelaire e Flaubert e tantos outros 
escritores foram tentados a recusar outro poder da literatura. Nessa perspectiva, para Compagnon é mais importante 
começarmos a se interrogar sobre os poderes da literatura, sobre seus usos, os quais foram diferentes ao longo da história. 

A seguir o subcapítulo, Literatura infantil – breve percurso histórico sobre sua origem, tratará sobre a origem 
e desenvolvimento da literatura infantil. De acordo com Maria Antonieta Antunes Cunha (2006, p. 5) “(...) a literatura 
infantil é um capítulo da literatura.”. 

2.1 Literatura infantil - breve percurso histórico sobre sua origem

Segundo Góes (1984) encontramos indícios que se contradizem quanto à origem da literatura infantil, 
comumente confunde-a com o surgimento do livro infantil. Embora, para ela, a literatura infantil tem origem na idade 
oral do mito onde amas de leite, educadores e rapsodos transmitiam de viva voz à infância as lendas heroicas, fábulas, 
as tradições e aventuras extraordinárias, em relação ao livro infantil teria surgido quando originou-se uma preocupação 
com a criança. A autora ainda alega que alguns autores afirmam que a literatura infantil seria um gênero incompreensível 
sem a presença de seu destinatário, nesse caso, a criança. Eles elucidam que não havia infância na antiga sociedade, pois 
não tinha espaço separado do mundo adulto. Dessa forma, a literatura infantil só surgiria com a ascensão da ideologia 
burguesa, a partir do século XVIII.

Cunha (2006), por exemplo, afirma que a literatura infantil começou a se delinear no início do século XVIII, 
quando a criança passa a ser considerada diferente do adulto com necessidades e características próprias, bem como 
deveria distanciar-se dos mais velhos para que dessa forma recebesse uma educação especial que a preparasse para a 
vida adulta. Porém, antes disso, a criança mesmo acompanhando a vida social do adulto, compartilhava também de sua 
literatura. Dessa feita, a literatura infantil não existia já que os adultos e as crianças desfrutavam do mesmo nível de 
literatura e dos mesmos acontecimentos sociais. 
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Assim como Cunha, Gregorin Filho (2009, p. 38) afirma: 

Percebe-se, dessa maneira, a inexistência da literatura infantil, na forma contemporânea, pois, oral ou 
escrita, clássica ou popular, a literatura veiculada para adultos e crianças era exatamente a mesma, já 
que esses universos não eram distinguidos por faixa etária ou etapa de amadurecimento psicológico, 
mas separados de maneira até drástica em função da classe social. 

Sendo assim, do ponto de vista de Cunha (2006), havia dois tipos de criança, com acesso a literatura muito 
distinta. A criança da nobreza – aquelas que pertenciam às altas classes sociais – orientadas por preceptores lia 
geralmente grandes clássicos, já as crianças de classes desprivilegiadas – classe mais popular – liam ou ouviam histórias 
de cavalarias, de aventura. 

Conforme Gregorin Filho (2009), as crianças de classes populares não tinham condições de ter acesso à escrita 
ou leitura, dessa forma tinha contato com uma literatura oral mantida pela tradição de seu povo, bem como veiculada 
entre os adultos. “As lendas e contos folclóricos formavam uma literatura de cordel de grande interesse das classes 
populares.” (CUNHA, 2006, p. 22). Ainda, segundo Gregorin Filho (2009), não viam a infância como um período de 
formação do indivíduo, a criança era vista como um adulto em miniatura, uma etapa que seria rapidamente ultrapassada 
para que o indivíduo se tornasse um ser produtivo contribuindo efetivamente na e para a sociedade.

Gregorin Filho (2009) afirma, que embora não houvesse uma concepção nítida do universo infantil, alguns 
escritores, como Perrault2 e a Condessa de Ségur3, já mostravam interesse pela literatura para crianças. Para Góes 
(1984), Perrault foi quem mais contribuiu para fixar os tipos da literatura infantil e seu nome obscurece o de todos os 
contistas do século XVII.

Carlos Drummond de Andrade (1964), considerado um dos maiores escritores do Brasil, escreveu:

O gênero literatura infantil tem a meu ver existência duvidosa. Haverá música infantil? Pintura infantil? 
A partir de que ponto uma obra literária deixa de constituir alimento para o espírito da criança ou do 
jovem e se dirige ao espírito do adulto? Qual o bom livro para crianças que não seja lido com interesse 
pelo homem feito? Qual o livro de viagens ou aventuras, destinado a adultos, que não possa ser dado a 
crianças, desde que vazado em linguagem simples e isento de matéria de escândalo? Observados alguns 
cuidados de linguagem e decência, a distinção preconceituosa se desfaz. Será a criança um ser à parte? 
Ou será a literatura infantil algo de mutilado, de reduzido, de desvitalizado – porque coisa primária, 
fabricada na persuasão de que a imitação da infância é a própria infância? Vêm-me à lembrança as 
miniaturas de árvores com que se diverte o sadismo botânico dos japoneses; não são organismos 
naturais e plenos, são anões vegetais. A redução do homem que a literatura infantil implica dá produtos 
semelhantes. Há uma tristeza cômica no espetáculo desses cavalheiros amáveis e dessas senhoras não 
menos gentis, que em visita a amigos, se detêm a conversar com as crianças de colo, estas inocentes e 
sérias, dizendo-lhes toda sorte de frases em linguagem de gente grande, apenas deformada no final das 
palavras e edulcoradas na pronúncia... Essas pessoas fazem oralmente, e sem o saber, literatura infantil.

Assim, de acordo com nosso maravilhoso poeta, Carlos Drummond, a literatura infantil tem características 
particulares, embora se a literatura for destinada para a criança nada impede que também possa agradar ao adulto. Em 
Cunha (2006, p. 28) vamos encontrar o seguinte esclarecimento,

(...) a literatura infantil não só existe, como também é mais abrangente (apesar do adjetivo restritivo 
da expressão); na realidade, toda obra literária para crianças pode ser lida (e reconhecida como obra 
de arte, embora eventualmente não agrade, como ocorre com qualquer obra) pelo adulto: ela é também 
para crianças. A literatura para adultos, ao contrário, só serve a eles. É, portanto, menos abrangente do 
que a infantil.

2 Charles Perrault (1628-1703) nasceu e morreu em Paris. Foi um importante escritor francês, autor de um 
grande número de contos infantis: O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, Pequeno Polegar, dentre outros. 
Biografia disponível em:< https://www.ebiografia.com/charles_perrault/>. Acesso em: 22 de jul. 2018.
3 Condessa de Ségur escritora francesa, de nome verdadeiro Sophie Rostopchine, nasceu em 1799 e faleceu 
em Paris, na França no ano de 1874. Tornou-se escritora depois dos 50 anos, bem como começou a publicar 
os seus livros, os quais fizeram bastante sucesso. Disponível em: <https://www.infopedia.pt/$condessa-de-
-segur>. Acesso em: 22 de jul. 2018. 



 

 REVISTA BARBANTE - 9

Conforme Cunha (2006), a obra literária para crianças difere da do adulto apenas na complexidade de concepção, 
pois será mais simples, porém não menos valiosa. Pois se há obras literárias simples para adultos – como estrutura linear, 
tempo cronológico, personagens planos – e que são consideradas obras-primas, a literatura infantil fará uso desses 
recursos.

Segundo Góes (1984) no século XV as crianças eram educadas por aias4 e preceptores, sendo que para sua leitura 
diária elas tinham cartilhas, catecismos e catões, das quais foram feitas diversas edições pela imprensa. O catão era um 
livro com frases curtas e ajustadas para exercícios de principiantes na leitura. Já no século XVI – século do Renascimento 
– constituem-se novas nações, grandes navegações, a invenção da pólvora, a criação da imprensa por Gutemberg em 
1448, com o aparecimento da Bíblia. O livro surgia para assumir papel de registro e memória da humanidade.  Logo no 
século XVII surge declaradamente uma preocupação com a literatura para o público infantil e juvenil.

Segundo Cunha (2006) aos poucos em cada país vai surgindo propostas diferentes de obras literárias infantis. No 
Brasil a literatura infantil tem início com obras pedagógicas adaptadas de produções portuguesas, essa fase embrionária 
da literatura infantil passa a ser representada por Carlos Jansen, Figueiredo Pimentel, Coelho Neto, Olavo Bilac e Tales 
de Andrade. Mas é com Monteiro Lobato que se tem início a verdadeira literatura infantil brasileira, ele trouxe diferentes 
valores do mundo contemporâneo, tornando-se o precursor de uma literatura para crianças, bem como foi considerado 
o divisor de águas. Coelho (1991, p. 225) afirma:

A Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, na área da Literatura Infantil e Juvenil, o divisor de águas 
que separa o Brasil de ontem e o de hoje. Fazendo a herança do passado imergir no presente, Lobato 
encontrou o caminho criador que a Literatura Infantil estava necessitando. Rompe, pela raiz, com as 
convenções estereotipadas e abre as portas para as novas ideias e formas que o nosso século exigia 
(COELHO, 1991, p. 225).

Do ponto de vista de Gregorin Filho (2009), verificam no Brasil dois momentos bem definidos da literatura 
voltada para as crianças – momento anterior a Monteiro Lobato5 [a literatura para crianças passa a ser um mero 
instrumento pedagógico, elaborado para uma criança vista como um adulto em miniatura, um momento responsável por 
veicular o moralismo, a obediência aos pais e as autoridades] e o momento atual, pós-lobatiano6 [uma literatura que 
mostra uma individualidade e obediência consciente, luta contra preconceitos, uma literatura que busca o aspecto lúdico 
da linguagem e mostra um mundo em construção, a criança passa a ser vista com um indivíduo em formação].

Monteiro Lobato abre portas para novas ideias...novos pensamentos, fugindo de todo o moralismo. Cunha 
(2006, p. 24) afirma “o escritor de Taubaté estava abrindo caminho para muitos escritores de talento, que, sobretudo 
na última década, vêm criando uma respeitável obra endereçada à criança.”. Assim como Cunha, Silva (2009, p. 102) 
alega “(...) foi Lobato quem salvou as crianças brasileiras do moralismo e da submissão que a literatura infantil antes 
dele pregava como virtudes máximas, abrindo caminho para o que temos no Brasil, uma literatura infantil que se coloca 
entre as melhores do mundo.”. 

Para Silva (2009) a nossa literatura infantil não seria o que é se Monteiro Lobato não tivesse existido, de acordo 
com ela Lobato foi uma das mais fascinantes personalidades que marcaram a primeira metade do século XX em nosso 
país, a leitura de Lobato não se resumiu apenas algumas horas de lazer, mas os capacitou a prosseguir vida afora, em seu 
percurso de cidadão crítico. É nos livros de Lobato que o aprendizado e a diversão reúnem-se para compor uma síntese.

 Para a referida autora, a grande revolução feita por Monteiro Lobato na literatura infantil decorreu de sua 
postura inovadora, da relação de respeito que tinha como o jovem leitor. Lobato constata algo que até então outros 
escritores não tinham percebido – a criança como um ser inteligente e crítico, bem como descobre na criança o seu 

4 Dama de companhia, empregada de quarto, camareira. “aias”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 
[em linha], 2008-2013, disponível em:  <https://www.priberam.pt/dlpo/aias> Consultado em 23 de jul. 2018.
5 Gregorin Filho, 2009, grifo meu.
6 Gregorin Filho, 2009, grifo meu.
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público ideal, em uma carta ao seu amigo Godofredo Rangel ele afirma ser a criança o seu “caminho da salvação”. Silva 
(2009) alega que Lobato optou pelo mercado editorial infantil devido a um desencanto com os adultos, descrito por ele 
como “bicho sem graça”, e a um acaso de ter ouvido uma história de um peixinho que morreu afogado.

No próximo subcapítulo intitulado – Literatura infantil na sala de aula - mostrarei a importância de trabalhar a 
literatura infantil na sala de aula, mostrando o que ela pode proporcionar ao alunado.

2.2 Literatura infantil na sala de aula

Gregorin Filho (2009) afirma que de acordo com sua função no âmbito da realidade escolar, podemos classificar 
os livros em: didáticos (aqueles que fazem referência a aprendizagem de disciplinas formadoras do currículo); de apoio 
didático (texto utilizados para aprofundar diferentes tópicos de cada disciplina, enriquecendo a formação do discente); e 
os de literatura (que são os livros de ficção, os quais possuem uma linguagem artística). Sendo que é de suma importância 
entender a percepção dos livros de leitura literária como aliados no desenvolvimento da afetividade e da imaginação do 
aluno.  

Do ponto de vista do autor citado, deve-se tomar algumas atitudes para trabalhar com a literatura infantil na sala 
de aula, como:

a) entender que a criança, indivíduo pertencente a um grupo social, é um aprendiz da cultura desse grupo e que a 
educação formal – ministrada nas escolas – deve ser construída como seguimento desse aprendizado;

b) entender a literatura como uma manifestação da linguagem, resultante de experiências vividas por autores dos 
livros;

c) valorizar as relações que existem entre  literatura, cultura e história, pois cada momento da história e da cultura 
desenvolve uma estética própria para o fazer literário;

d) entender a leitura como uma conversa entre o leitor e o texto mesmo quando que apresentem contextos 
diversificados, bem como entender que esse tipo de atividade promove uma associação entre o tempo presente 
(momento da leitura) e o tempo passado (o da produção textual) despertando as emoções e o imaginário da 
criança;

e) perceber que existem diversos tipos de linguagens e de suportes textuais construtores do mundo textual da 
contemporaneidade;

f) entender o âmbito escolar como aquele que pode produzir as primeiras relações do indivíduo com a sociedade, 
responsável pelas primeiras lutas e conquistas.

Segundo Gregorin Filho (2009) trabalhar a literatura infantil na sala de aula é desenvolver condições para 
formar leitores de mundo. Para ele trabalhar a literatura no espaço escolar é fazer que a visão de mundo do aluno seja 
ampliada, bem como promover um diálogo com a sociedade.

Do mesmo modo, Coelho (1975) afirma ser a literatura infantil uma ferramenta da educação que tem como 
função incitar na criança todas as potencialidades ocultas em seu ser. Conforme a autora, sabemos que certos exemplares 
não chamam a atenção das crianças, ou seja, não as agradam, já tem outros livros que são sucessos, despertam o interesse 
delas. Assim, Coelho (1975) alega que os docentes, ao escolherem as estórias que servirão de leitura em classe, deverão 
levar em conta dois aspectos: que as estórias atraiam os alunos e que atendam ao seu estágio de desenvolvimento 
psíquico. 
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Sabemos que há pesquisadores e educadores que enfatizam a importância da leitura literária na formação do 
leitor e a responsabilidade da escola de trabalhar de forma adequada com o texto literário. “É importante lembrar que 
programas nacionais como o PNBE têm assegurado uma ampla distribuição de literatura para as escolas e que precisam 
ser conhecidos para poderem ser mais bem aproveitados.” (BRANDÃO; ROSA, 2010, p. 77). 

Conforme Leal e Albuquerque (2010) a forma de ler literatura necessita ser desenvolvida e o ambiente principal 
para acontecer essa aprendizagem é no âmbito escolar. Segundo as autoras, trabalhar com a literatura – além de ser 
fundamental para a inserção do discente – pode ser uma maneira de tornar a aprendizagem mais eficaz, ajudando 
o indivíduo na leitura de diversos gêneros discursivos. “(...) propiciar esses momentos é um meio de ajudarmos os 
estudantes a ampliarem suas experiências de letramento.” (Idem, ibidem, p.96).

Assim, no capítulo a seguir apresento breves considerações sobre o processo de alfabetização e letramento, com 
o intuito de enfatizar a importância de alfabetizar na perspectiva do letramento.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UMA NOVA RELAÇÃO DE APRENDIZAGEM

                                

Sabemos que o processo de alfabetização vem sendo discutido há muito tempo, desde o surgimento das primeiras 
escolas. Todavia, analisar a alfabetização na perspectiva do letramento é assunto recente no nosso país. Conforme o Pró-
Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries iniciais do Ensino Fundamental (2008), 
o conceito de alfabetização, historicamente, se identificou como ensino aprendizagem da escrita, ou seja, a capacidade 
de, na escrita, codificar os sons da fala, e de, na leitura, entender (decodificar) os sinais gráficos transformando-os em 
sons.

Segundo o Pró-Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries iniciais do 
Ensino Fundamental (2008) a definição do termo “alfabetização” foi ampliada – a partir dos anos 80 – devido as 
contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente com os trabalhos de 
Emília Ferreiro e Ana Teberosky. 

“(...) O aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio e correspondências entre grafemas 
e fonemas (a decodificação e a codificação), mas se caracterizaria como um processo ativo por meio do 
qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses sobre 
a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação.” 
(PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p.10)

Ou seja, não era suficiente apenas ensinar e aprender as capacidades de codificação e decodificação, mas 
também era necessário obter domínio dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita. Então, segundo o Pró-
Letramento (2008), é diante dessas exigências que surgem novos termos, a alfabetização funcional e depois letramento, 
criados com o intuito de incorporar as habilidades da leitura e da escrita em situações sociais.  Dessa forma, diversos 
pesquisadores optaram por distinguir alfabetização e letramento.

Alguns pesquisadores preferiram usar a palavra alfabetização para determinar a aprendizagem inicial da leitura, 
da escrita, bem como para o funcionamento desta, e para o outro termo, Letramento, em alguns casos denominado 
de alfabetismo funcional, para designar os usos da língua escrita. Já outros pesquisadores, conforme Pró-Letramento 
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(2008), preferem usar o termo alfabetização para denotar tanto o domínio do sistema de escrita, quanto para os usos da 
língua escrita em práticas sociais. Nesse último caso, quando querem ou sentem a necessidade de diferenciar os dois 
termos, utilizam as expressões “aprendizado do sistema de escrita e aprendizado da linguagem escrita”. (Idem, ibidem, 
p.10).

Conforme Soares (2004), a palavra letramento e o seu conceito são recentes, adentrados na linguagem da educação 
e das ciências linguísticas há décadas, surgiu devido a necessidade de definir comportamentos e práticas sociais na área 
da leitura e da escrita que excedessem o domínio do sistema alfabético e ortográfico. Para a autora, a alfabetização 
também é entendida como aquisição do sistema de escrita, já o letramento é entendido como o desenvolvimento de 
comportamentos e habilidades da leitura e da escrita em práticas sociais. Todavia, Soares (2004) alega que embora 
distintos – alfabetização e letramento – são interdependentes e indissociáveis, pois a alfabetização para adquirir sentido 
deve ser originada no contexto de práticas sociais da leitura e da escrita, e o letramento desenvolve-se na dependência e 
por meio da aprendizagem da escrita.

Para Carvalho (2010), a escola pode contribuir bastante para formar um indivíduo não apenas alfabetizado, mas 
também letrado. Para a referida autora, muita gente que não gosta de ler foi escolarizada somente com livros didáticos 
e cartilhas, sem ter tido a oportunidade de folhear um jornal, ler uma história em quadrinhos ou até mesmo de curtir um 
poema. Não é de se negar que desde a alfabetização devemos promover o contato do indivíduo com uma ampla variedade 
de textos que circulam na nossa sociedade, para que dessa forma possamos formar indivíduos letrados e alfabetizados. 

O contato com diversos textos surge da necessidade de utilizá-los em diferentes momentos de nossa vida. 
Segundo Carvalho (2010), não basta sabermos classificar os textos, devemos entendê-los, compreender como e por que 
são produzidos. Segundo Sopelsa e Salmória (2012) a alfabetização é um processo contínuo que progride aos poucos, é 
uma das etapas que contribui para a evolução intelectual do aluno. As autoras ainda alegam que alfabetizar é promover 
aos alunos o conhecimento não apenas das letras, mas também do significado, com o intuito de compreender o que está 
escrito.

Assim, como Soares (2004), Lopes, Abreu e Mattos (2010) define alfabetização como a aquisição da leitura e 
da escrita, e o letramento como a utilização dessa aquisição em práticas sociais de leitura e de escrita. De acordo com 
Carvalho (2010, p. 14), 

Quando o ensino das primeiras letras é muito dissociado dos usos da leitura na vida social, muitas vezes 
o aluno conclui que se aprende a ler e a escrever para passar de ano e para copiar os exercícios dados 
pela professora. No entanto, se a alfabetização for conduzida de forma a demonstrar que a leitura e a 
escrita têm função aqui e agora, e não apenas num futuro distante, é provável que o indivíduo se sinta 
mais motivado para o esforço que a aprendizagem exige. (CARVALHO, 2010, p.14).

Dessa forma, a referida autora chama atenção para tornarmos os alunos mais atentos à presença das coisas 
escritas no dia a dia, bem como fazê-los a perceberem que os diversos usos sociais da escrita e da leitura faz parte do 
processo de letramento. Como descrito por Carvalho (2010, p.18), “Formar crianças, jovens e adultos letrados é dar-
lhes instrumentos para obter informações, atualizar-se, lutar por um emprego, (...), e ainda viver as emoções e aventuras 
narradas pelos autores de obras literárias”.

Uma vez que o acesso ao universo da escrita é em grande parte responsabilidade do âmbito escolar, é de suma 
importância que o docente perceba que a nossa vida organiza-se em torno da escrita,

Há escritas públicas que funcionam como documentos (a carteira de identidade, o cheque, as contas 
a pagar), outras que servem como formas de divulgação de informações (o letreiro dos ônibus, os 
rótulos dos produtos, os avisos, as bulas de remédio, os manuais de instrução) e outras que permitem 
o registro de compromissos assumidos entre as pessoas (os contratos, o caderno de fiado). Há também 
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outras que viabilizam a comunicação à distância (os jornais, as revistas, a televisão), outras que regulam 
a convivência social (as leis, os regimentos, as propostas curriculares oficiais) e outras, ainda, que 
possibilitam a preservação e a socialização da ciência, da filosofia, da religião, dos bens culturais (os 
livros, as enciclopédicas, a Bíblia). Por outro lado, as práticas pessoais e interpessoais de leitura e 
escrita nos possibilitam organizar o cotidiano, nos entender, registrar e rememorar vivências (agendas, 
listas de compras, diários, cadernos de receita), bem como incrementar as trocas, a comunicação, a 
convivência, enfim (bilhetes, cartas de amor, e-mails).

Não é de se negar que vivemos numa sociedade grafocêntrica, ou seja, uma sociedade centrada na escrita, dessa 
forma “o contato com os diferentes tipos de texto que circulam na sociedade e a consciência sobre as funções sociais 
que eles exercem na sociedade são fatores essenciais ao que hoje se chama letramento” (CINTRA; PASSARELLI, 2002, 
p.17).

Em síntese, são inúmeras as possibilidades do uso da leitura e da escrita nas práticas sociais, assim é essencial 
que o professor promova a alfabetização na perspectiva do letramento. A seguir, abordarei de forma breve sobre a 
importância da leitura e como estimular o interesse pela mesma, destacando a leitura literária como processo para 
promover o desenvolvimento do leitor crítico. 

LEITURA E LITERATURA

Não é de se negar que a leitura está intrinsecamente ligada a educação e que por meio dela podemos entrar em 
contato com o universo da escrita, além do mais no mundo da leitura temos a literatura que ultrapassa os contornos 
escolares, pois de certa forma faz com que o aluno vivencie e entenda situações do nosso cotidiano.

Nesse sentido, Cosson (2010, p.57) alega que “[...] o ler por ler foi cedendo lugar a uma compreensão mais 
elaborada da relação entre literatura e ensino”. Segundo o referido autor, pesquisadores e educadores enfatizam a 
essencialidade da leitura literária na formação do leitor, somando-se a isto o dever da escola em promover um trabalho 
adequado com o texto literário. Além disso, Cosson (2010) chama a atenção para o fato de que todo texto literário 
tem uma mensagem ou um desenho de mundo a ser depreendido no momento da leitura, conforme o autor trata das 
referências de mundo que a obra traz consigo.

Neste contexto, Carvalho (2010) afirma ser a leitura uma espécie de diálogo, uma troca, uma interação entre o 
leitor e o autor. Em que o leitor não é apenas receptor, mas também tem papel ativo. Assim, conforme a referida autora, 
um bom leitor não se faz por acaso, alguns são formados na infância através da família, que pode oferecer contato com 
a literatura infantil, e em escolas que proporcionam essa experiência no começo da alfabetização.

Assim, de acordo com Carvalho (2010), antes mesmo da criança aprender a decodificar as letras e os sons, é 
necessário mostrar para a criança a importância da leitura, o que se ganha ou o que se aprende. Assim, é importante 
promover atividades, desde o início da alfabetização, que façam sentido, que visem à compreensão de leitura. A leitura 
feita em voz alta pela professora é essencial para desenvolver o entendimento, facilitar troca de conhecimentos entre os 
alunos e promover reflexões. Além do mais, quando o/a docente lê para a turma desperta as histórias que dormem no 
livro.

Dessa forma, como descrito por Silva e Martins (2010), o papel do docente e de outros mediadores da leitura 
é fundamental desde o momento da escolha dos textos e materiais de leitura em diferentes suportes – como livros, 
revistas, jornais, recortes, cartas, e-mail, panfletos, dentre outros – e numa diversidade de gêneros – sejam eles literários, 
jornalísticos, científicos, etc. Assim, para obter um bom resultado do trabalho do professor é essencial que haja um 
planejamento com uma organização do tempo pedagógico para as atividades de leitura.

Nessa conjuntura, é essencial a leitura literária na formação do leitor, conforme Silva e Brandão (2010, p.32), 
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Os gêneros literários talvez sejam dos mais significativos para a formação de um acervo cultural 
consistente. De um lado, [...], apresentam o potencial de levar o sujeito a produzir uma forma 
qualitativamente diferenciada de penetrar na realidade. De outro podem provocar no leitor a capacidade 
de experimentar algumas sensações pouco comuns em sua vida [...] e passa a enxergar além de suas 
experiências cotidianas. 

 Nesse sentido, de acordo com Maciel (2010) a leitura de textos literários é decisiva na formação do 
leitor, mesmo quando o indivíduo não domina a leitura e a escrita. Assim, é necessário que haja no âmbito 
escolar a prática constante de atividades que envolvam a leitura de textos literários. A seguir, no próximo 
subcapítulo, O processo de leitura, apresento algumas considerações a respeito do processo de leitura no 
contexto escolar. 

4.1 O processo de leitura

Segundo Carvalho (2010), no que se refere a iniciação à leitura, é importante ler em voz alta histórias e textos 
de variados gêneros. E para os alunos – que não dominam o mecanismo da decodificação – participarem da leitura, o 
primeiro passo é escolher um texto adequado ao interesse da turma e escrevê-lo em uma folha grande de papel com letras 
bastão ou imprensa que são mais fáceis do que a letra cursiva para o leitor iniciante. Uma pequena história ou notícia de 
jornal são exemplos de textos curtos adequados para essa atividade. Conforme a autora é importante que nesses textos 
haja um título, pois a partir deste o leitor já pode criar expectativas sobre o que está escrito. O professor pode começar 
pela leitura do título, conversando informalmente com os alunos, fazendo perguntas sobre o que se pode esperar de um 
texto com tal título, se for uma notícia de jornal, questionar o que pode ter acontecido.

 Carvalho (2010) afirma que em seguida, deve-se ler o texto em voz alta fazendo comparações entre o que se 
esperava com o que aconteceu de fato, ao mesmo tempo observar o que os alunos compreenderam da leitura. A autora 
também chama a atenção para fazer comparações entre textos, como, por exemplo, comparar duas histórias, observando 
semelhanças no modo de escrever para que o leitor perceba que textos do mesmo gênero apresentam características 
comuns. Segundo a professora Carvalho (2010) esse é o primeiro passo para formarmos leitores críticos. 

 De acordo com Cintra e Passareli (2002) em relação aos objetivos da leitura, é indiscutível a importância de se 
mostrar o ato de ler como algo relevante para se chegar a um produto final que atenda aos objetivos traçados. Sendo que 
esse produto final pode efetivar-se em distintas produções, como texto para mural, livros, bilhetes, debates, seminário, 
fichamento, resumo etc.

Leffa (1996) alega que o processo de leitura pode ser definido de várias maneiras dependendo tanto do enfoque 
dado (linguístico, psicológico, social, etc), quanto do grau de generalidade com que se pretende definir o termo. O 
referido autor apresenta quatro definições, sendo uma geral [que tem como finalidade oferecer a essência do ato de 
ler, servindo de base comum para qualquer definição especifica], duas específicas [essa duas atêm-se cada uma a um 
determinado polo de leitura, desconsiderando o outro] e uma conciliatória [a qual tenta captar os elementos que unem 
os dois polos, oferecendo uma definição ampla para incluir os elementos necessários de leitura e restrita para não incluir 
aspectos pertencentes a outras áreas de conhecimento]. 

Do ponto de vista de Leffa (1996), no que diz respeito a definição geral, a leitura é basicamente um processo de 
representação. 
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Como esse processo envolve o sentido da visão, ler é, na sua essência, olhar para uma coisa e ver 
outra. A leitura não se dá por acesso direto à realidade, mas por intermediação de outros elementos da 
realidade. Nessa triangulação da leitura o elemento intermediário funciona como um espelho; mostra 
um segmento do mundo que normalmente nada tem a ver com sua própria consistência física. (Idem, 
ibidem, p.10)

Segundo Leffa (1996) embora processa-se a leitura por meio da língua, é possível também a leitura através de 
sinais não linguísticos, como ler a tristeza nos olhos de alguém. Nesse sentido, conclui-se que não lê somente a palavra 
escrita, mas também o próprio mundo que nos rodeia. Segundo o autor, numa leitura do mundo, o objeto para qual se 
olha funciona como um espelho. Por exemplo, se o objeto for uma casa vai oferecer múltiplas leituras devido as diversas 
opiniões de cada observador em relação em à casa. Como o arquiteto vai fazer uma leitura arquitetônica, o ladrão fará 
uma leitura estratégica e assim por diante. 

Dentro dessa concepção, para Leffa (1996), tanto a palavra escrita como outros objetos podem ser lidos, esse 
processo, chamado de triangulação, de acesso indireto a realidade é a condição básica para que o ato da leitura ocorra. 
Face ao exposto, o estudo de Cosson (2011, p. 27) também revela que “ler implica troca de sentidos não só entre 
o escritor e o leitor, mas também com a sociedade onde ambos estão localizados, pois os sentidos são resultado de 
compartilhamento de visões do mundo entre os homens no tempo e no espaço”. 

Ainda, conforme Leffa (1996) em relação as definições restritas de leitura, pode-se definir contrastando-se duas 
definições antagônicas: (a) ler é extrair significado do texto, ou seja, a direção é do texto para o leitor e (b) ler é atribuir 
significado ao texto, quer dizer é do leitor para o texto. O antagonismo, conforme o referido autor, está nos sentidos 
opostos dos verbos extrair e atribuir; usando o verbo extrair a importância recai sobre o texto, já o outro verbo atribuir 
a ênfase está mais no leitor.

O autor chama a atenção para o fato de que o significado pode estar em diversos lugares, porém a usar o verbo 
“extrair”, o significado está dentro do texto. Uma interpretação que reflete bem essa acepção de leitura é a de que o texto 
é uma mina com inúmeros corredores subterrâneos, ou seja, diversas informações, porém é necessário ser explorado 
pelo leitor para obter essas informações. 

A leitura deve ser cuidadosa, de acordo com Leffa (1996), quando encontrar uma palavra desconhecida deve-se 
consultar o dicionário, bem como fazer anotações da palavra para supostas revisões e enriquecimento do vocabulário. 
Frases que não são compreendidas devem ser lidas várias vezes até que a compreensão fique clara.

 Nesse viés, Silva e Martins (2010) afirmam que numa atividade de leitura desenvolvida no âmbito escolar deve 
ter objetivos claros em cada etapa, pois muitas vezes nem é possível ao leitor iniciante, nem ao leitor experiente entender 
de uma única vez todas as sutilezas de um texto, como ambiguidade, ironia, intertextualidade, dentre outras. De acordo 
com as autoras citadas, a leitura não se restringe somente “a busca de informações, embora este seja um dos seus usos 
mais disseminadas. Mais do que informativos, os textos são formadores do indivíduo” (IDEM, IBIDEM, p. 38).

 Sabemos que a leitura de textos é essencial na formação do leitor, sejam textos jornalístico, científicos, 
publicitários ou até mesmo literários, dentre outros. Dessa forma “a conversa sobre os textos precisa ser mais valorizada 
na sala de aula” (BRANDÃO; ROSA, 2010, p. 69). É nesse sentido, que abordo no próximo subcapítulo algumas 
considerações a respeito da leitura de textos literários no âmbito escolar, da importância destes para formar leitores e 
ampliarem a suas experiências de letramento.
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4.2 A leitura de textos literários no âmbito escolar

Conforme Brandão e Rosa (2010), a leitura de textos literários fazem parte do cotidiano escolar de muitas 
crianças, seja por meio dos livros didáticos de língua portuguesa, seja por meio dos livros de literatura. Todavia não é 
sempre que esses textos são discutidos.

Dessa forma, de acordo com Brandão e Rosa (2005), a conversa sobre os textos precisa ser mais valorizada na 
sala de aula por um leitor mais experiente – o professor – que tem um papel fundamental para formação de leitores. 
Ainda de acordo com as autoras citadas, não é de se negar que o letramento literário causa uma aproximação do leitor 
com o texto, evidenciando por exemplo, o prazer de ler, a multiplicidade de sentidos ou até mesmo ampliação do 
universo cultural.

É necessário conversarmos com as crianças, para que elas compreendam a leitura como uma atividade de 
construção de sentidos em que é necessário dialogar ativamente com o texto. De acordo com Brandão e Rosa (2010), 
sabemos que muitas vezes a escola ensina a leitura separada do significado, do contexto, oferecendo-lhes textos vazios, 
supostamente feito para ensinar a ler, em que o sentido do que se diz fica em segundo plano, priorizando apenas 
os padrões silábicos que se pretendem ensinar. Dessa forma, as crianças aprendem um tipo de leitura em que não é 
necessário entender o que está lendo. 

Assim, de acordo com Terzi (1995), a leitura de textos literários quando mediados pelo professor, o qual discute 
com os alunos questões relacionadas ao texto, contribui para formar leitores críticos, que buscam formar significados 
daquilo que se lê. Segundo a referida autora, as chamadas rodas de leitura, também denominada rodas de histórias, 
podem ser uma boa opção para mostrar para as crianças o que significa ler, bem como contribuir para formação de 
ouvintes-ativos.

Conforme Brandão e Rosa (2010), os baixos resultados nacionais em compreensão de textos – nas provas do 
PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) 
e do INAF (Indicador Nacional do Alfabetismo Funcional) – apontam que devemos investir no ensino da compreensão 
de textos. Sabemos que embora tenhamos tido um grande avanço no tratamento dado à leitura no âmbito escolar – 
um exemplo são as contribuições do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) e do PNBE (Programa Nacional 
Biblioteca da Escola) – existem alunos com grandes dificuldades para entender o que leem, mesmo quando já estão em 
uma etapa/série mais avançada.

Não diferente das ideias de Terzi (1995), Kleiman (1993) chama a atenção para o fato de que quando há 
interação o leitor, até aquele que não tem experiência, compreende o texto. Segundo a referida autora, não é lendo de 
forma silenciosa ou em voz alta que o leitor compreenderá o texto, mas sim discutindo, conversando, interagindo sobre 
questões relevantes do texto. Assim, muitos aspectos que o leitor não percebeu durante a leitura passam a serem vistos 
durante a chamadas rodas de leitura.

Neste contexto, Brandão e Rosa (2010) salientam que existem dois motivos para valorizarmos a conversa sobre 
os textos literários. O primeiro motivo é que ajudam a criança a construir significados e ampliarem a compreensão, já 
o segundo motivo é que os textos literários também podem funcionar como uma estratégia do docente para ensinar a 
compreensão.

 Nesse viés, as referidas autoras defendem uma conversa planejada, que além de avaliar a compreensão dos 
leitores/ouvintes, contribua também para aprenderem a abordar o texto literário de forma reflexiva. Para tanto, é 
necessário também ouvir as falas das crianças estando atentos para o que possa estar dificultando a compreensão e 
principalmente para promover um diálogo agradável. Nesse sentido, Brandão e Rosa (2010) afirmam que um bom 
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texto literário facilita a tarefa de formular boas perguntas sobre ele, assegurando uma conversa que, realmente, amplia 
os significados construídos pelo leitor ou ouvinte, tornando-o competente na compreensão e apreciação dos textos aos 
quais têm acesso.

Já em relação ao letramento literário, Cosson (2011) afirma que este possui uma configuração especial. Pela 
própria condição de existência da escrita literária o processo de letramento via textos literários compreende tanto uma 
dimensão diferenciada do uso social da escrita, como também uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Ainda 
segundo o referido autor, é daí que surge sua importância na escola ou em qualquer processo de letramento disseminado 
na escola ou que se encontra espalhado na sociedade.

É importante destacar que “na leitura e na escrita do texto literário encontramos o senso de nós mesmos e da 
comunidade a que pertencemos” (COSSON, 2011, p.17), ou seja, é por meio da leitura de textos literários que entendemos 
nós mesmos e o meio em que vivemos. De acordo com o autor citado, a literatura é mais que um conhecimento a ser 
reelaborado, ela nos ensina, nos diz o que somos, por meio dela podemos ser outros, viver como outros rompendo os 
limites do tempo e do espaço e ao mesmo tempo nos permite sermos nós mesmos. Isso demonstra que a experiência 
literária nos permite tanto entender a vida por meio de experiências de outros, como de vivenciá-las. 

Diante dessas considerações é pertinente afirmar que o letramento literário é de suma importância para o 
indivíduo. Como descrito por Cosson (2011, p.30), “(...) na escola, a leitura literária tem a função de nos ajudar a 
ler melhor, não apenas porque possibilita a criação do hábito de leitura, mas sim, (...), porque nos fornece, (...), os 
instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência o mundo feito linguagem.

CONCLUSÃO

Ao final deste trabalho chega-se à conclusão de que a literatura é de suma importância para o ser humano, pois 
além de promover o entretenimento também proporciona vivenciarmos situações da ficção – elaboradas com base na 
realidade humana – as quais nos permite refletir situações do nosso cotidiano. Como foi colocado no começo desse 
artigo, a literatura possibilita compreendermos melhor do mundo, tornando-nos reflexivos e críticos para situações da 
nossa conjuntura humana.

Desse modo, podemos afirmar que a leitura é essencial na vida humana. É através da leitura que obtemos 
conhecimentos, todavia, cabe ressaltar, o processo de leitura é continuo, pois envolve uma compreensão que não se 
limita apenas em decodificar somente a escrita, mas também nos permite lê o próprio mundo que nos rodeia. Ou seja, a 
leitura é compreensão, não basta somente saber letras, é mais amplo.

Este trabalho também nos proporciona obter conhecimento de diferentes teóricos que discutem sobre a 
importância da literatura, dos textos literários, da literatura infantil, e do processo de alfabetização e letramento. Sabemos 
que é necessário refletirmos sobre a situação da educação, para que possamos decidir a melhor forma de transmitir os 
conteúdos educacionais, bem como de ampliar os conhecimentos possibilitando novas perspectivas.

Vimos também que o processo de alfabetização é um pouco personalizado, ou seja, é um processo de aprendizagem 
onde o indivíduo aprende a ler e a escrever. Já o letramento é o resultado desse processo de alfabetização. Ou seja, trata-
se da apropriação de uso social da escrita. Assim, é de suma importância que o docente promova a alfabetização na 
perspectiva do letramento.

Percebeu-se, também, que é essencial trabalhar a literatura infantil na sala de aula, pois tem papel fundamental 
no processo de alfabetização e letramento, pois ela forma e educa a criança favorecendo o desenvolvimento do ensino-
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aprendizagem. Assim, é de suma importância utilizarmos a literatura infantil para que a criança tenha uma aprendizagem 
significativa, rica em conhecimentos. Além do mais, é fundamental na formação do indivíduo, pois apresenta inúmeros 
benefícios por meio do hábito da leitura, um deles é o de despertar o senso crítico do leitor. 

Não é de se negar que muitas crianças sentem dificuldades para aprender a ler e a escrever, pois sabemos que o 
processo de alfabetização e letramento não é fácil, porém existem diversas ferramentas que podem facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem, uma delas é a literatura infantil que possibilita ao educando o contato com a escrita, com as 
diversas realidades, com valores éticos e culturais. 

Assim, é importante oferecermos a Literatura Infantil de forma convidativa, pois é uma ferramenta valiosa e 
indispensável tanto para o professor, como para o desenvolvimento da criança e para aquisição de conhecimentos.
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POR MACHADO E SODRÉ: A HISTÓRIA DA IMPRENSA NO BRASIL

BETWEEN MACHADO AND SODRÉ: THE PRESS HISTORY IN BRAZIL 

Iasmim Santos Ferreira1

Resumo: Este trabalho se propõe a correlacionar duas visões sobre a imprensa no Brasil: a do literato Machado 
de Assis e a do historiador Nelson Werneck Sodré. O primeiro vive a efervescência das letras no jornal, o 
segundo, já anos depois, busca a compreensão, à luz do marxismo, da representação dos jornais no país. 
Machado se mostra esperançoso na palavra poética veiculada no jornal, capaz de alcançar as classes populares 
e engendrar mudanças sociais. Werneck Sodré distingue a imprensa dos meios de massa. Aquela corresponde 
a jornais e a revistas, e esses não são meios usuais da maioria da população. Já os meios de massa entregam 
a informação instantânea, a imprensa entrega-a apurada, de modo mais lento. O historiador compreende ser a 
imprensa resultado do capitalismo no Brasil, onde o anúncio ocupa mais espaço do que a reflexão, perdendo o 
seu caráter de notícia apurada. Além desse entrecruzamento: literatura e história, este artigo se presta também 
a entender qual o lócus atual da imprensa na discussão historiográfica brasileira. 

Palavras-chave: Imprensa; literatura; historiografia.

Abstract: This work is proposing a correlation between two points of view about the press in Brazil: the 
writer Machado de Assis and the historian Nelson Werneck Sodré. The first one lives the letters effervescence 
in the journal, the second one, years later, search for comprehension, in the light of Marxism, and the journals 
representation in the country. Besides the literature and history crossroads, this article is willing to understand 
the current locus of the press in the Brazilian historiography discussion. 

Keywords: Press; literature; historiography. 

Considerações iniciais

A relação Literatura e História tem sido estreitada no decorrer dos anos, especialmente depois do 
surgimento das ideias e dos conceitos do Pós-Modernismo e dos Estudos Culturais. O primeiro busca 
compreender a relativização e a fragmentação do sujeito no ou em boa parte do mundo globalizado. O segundo 
se insere no entendimento das culturas, dos sujeitos que falam, dos silenciados, de onde falam e de onde se 
calam. 

Não obstante, a ficção e a não ficção não caminham em harmonia em todos os campos das Humanidades. 
Um grande provocador desta relação e do conceito de História foi Hayden White. Ele foi um defensor da 

1 Mestranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Fe-
deral de Sergipe (UFS). Bolsista CAPES. Licenciada em Letras-Português pela mesma universidade. Contato: 
iasmimferreira20@gmail.com
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mescla entre história e mito, fato e fantasia, observando a construção linguística do texto histórico e a do 
literato, ambos se fundamentam em narrações e não garantem a objetividade. Todavia não se pode ignorar as 
funções de cada um deles: a ficção não tem compromisso com a História, embora toque em aspectos históricos 
e revele outras perspectivas de um acontecimento entremeado de vivências e de subjetividade. A História não 
busca a inter-relação com a ficção, ainda que faça uso dos métodos dela e tenha historiadores tão capazes de 
deter os olhos de seus leitores em cada linha escrita quanto literatos. 

As aproximações entre ambas começam a se evidenciar a partir do final do século XX, com isso, as 
preocupações historiográficas fervem diante dos homens e das mulheres que escrevem a História. Compreender 
suas aproximações não significa ignorar a função de cada uma e o modo distinto de lidarem com o passado. A 
História jamais poderá se afastar do seu referente passado para compreender o presente e apontar o inexistente 
futuro. A Literatura faz um movimento dúbio de aproximar-se e afastar-se, sem buscar firmar os referentes 
pela História, reflete sobre os fatos históricos sem casar com o passado. Eis um flerte paradoxal, em que 
Literatura e História se tocam e se negam a todo tempo.  

Buscamos no presente trabalho entrecruzar dois pensadores acerca da imprensa, que a vivem de modo 
diferente: o escritor Machado de Assis e o historiador Nelson Werneck Sodré. O primeiro viveu a inserção das 
Letras no jornal, refletiu sobre o jornal enquanto espaço e meio de difusão cultural, ideológico, político e sobre 
a condição de escrita literária nesse espaço. O segundo, em 1966, separado de Machado por mais de um século 
e com vínculos estreitos com a imprensa, pondera sobre o surgimento e o desenvolvimento do jornal no país, 
elaborando a História da Imprensa no Brasil. Ademais, temos por objetivo também considerar o lócus atual 
ocupado pela imprensa na discussão historiográfica brasileira. 

Entre Machado e Sodré

Inicialmente há uma separação entre a imprensa e os escritos literários. Com o passar do tempo a 
literatura ganha espaço e se torna parte crucial para a vida da imprensa no Brasil império. José de Alencar é 
o primeiro literato a ter espaço nela, consequentemente inserem-se nesse mercado Gonçalves Dias, Joaquim 
Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães entre outros; havendo, assim, uma proliferação dos periódicos 
literários, principalmente nas duas Academias de Direito e em São Paulo. 

Machado de Assis adentra o corpo do jornal em 1855, estreando na Marmota e em 1859 se torna 
revisor do Correio Mercantil, além de escrever n’O Espelho (SODRÉ, 1999, p. 193). Machado não só escreve 
para louvar o imperador, prática recorrente na época, como também publica sobre diversos temas, dentre eles, 
discute o ato de escrever no jornal e a sua função enquanto veículo mais difuso da época, onde reside nosso 
interesse pela produção machadiana. 

O escritor na crônica “A Reforma pelo jornal”, publicada em O Espelho, Rio de Janeiro, 23/10/1859, o 
ano das letras no jornal, conforme Sodré (1999, p. 192), reflete sobre o jornal como um promotor da reforma, 
por ser o meio mais difuso naquele momento. Para ele, a palavra “esculpida no jornal, é prodigiosa e criadora, 
mas não é o monólogo, é a discussão”, ou seja, ela irrompe na discussão, e por isso, se torna grande e libertária.  
O autor chega a considerá-la uma “malévola faculdade”, dado o seu poder dúbio de libertar ou aprisionar 
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quem lê. Ciente desse poder, Machado opta por defendê-la e envereda por uma explicação de cunho social, 
como se pode ver abaixo.

A primeira propriedade do jornal é a reprodução amiudada, é o derramamento fácil em todos os membros 
do corpo social. Assim, o operário que se retira ao lar, fatigado pelo labor quotidiano, vai lá encontrar 
ao lado do pão do corpo, aquele pão do espírito, hóstia social da comunhão pública. A propaganda 
assim é fácil; a discussão do jornal reproduz-se também naquele espírito rude, com a diferença que vai 
lá achar o terreno preparado. A alma torturada da individualidade ínfima recebe, aceita, absorve sem 
labor, sem obstáculo aquelas impressões, aquela argumentação de princípios, aquela argüição de fatos. 
Depois uma reflexão, depois um braço que se ergue, um palácio que se invade, um sistema que cai, um 
princípio que se levanta, uma reforma que se coroa (ASSIS, 1859, p. 2).

O tipógrafo Machado reputa o jornal como “uma reprodução amiudada”, dividida, palatável para o 
leitor mais despreparado, a quem ele considera o proletário, que com espírito tranquilo recebe as argumentações 
diluídas no jornal. Se essas argumentações forem libertárias, pode-se pouco a pouco ver um encadeamento 
sucessivo libertador: de uma reflexão, um braço erguido, um palácio invadido, um sistema caindo, um princípio 
que se levanta e uma reforma coroada. Machado é visionário quanto à palavra no jornal, sobretudo, a palavra 
poética, sua matéria-prima. Entretanto, mal sabia que fim levaria a imprensa no Brasil, isso Sodré retrata anos 
depois. 

A realidade da imprensa fora do Brasil, ascendida graças aos interesses do capitalismo expressos 
na “liberdade, fraternidade, igualdade” e as incongruências existentes no país, as quais Roberto Schwarz 
denomina de “as ideias fora do lugar”, já que o lema da Revolução Francesa era propagado aqui por bocas de 
escravocratas, compõem o painel de fatos e de reflexões para Machado de Assis, conhecedor das intempéries 
de sua época. Se a liberdade é um princípio não deveria haver perseguições a jornalistas e a periódicos que se 
contrapunham aos interesses do governo, consoante aponta Sodré (1999), os encalços sobre o pasquim e as 
figuras de Frei Caneca e Barata. 

Machado, tempos antes, consciente da realidade da imprensa em nosso país, afirma:  “É verdade que 
o jornal aqui não está à altura da sua missão; pesa-lhe ainda o último elo. Às vezes leva a exigência até à 
letra maiúscula de um título de fidalgo” (ASSIS, 1859, p. 2). Logo, é uma imprensa preocupada com detalhes 
superficiais para forjar uma aparência fidalga, sem a liberdade pregada, todavia, o literato acreditava na palavra 
poética para pular o cerco limitador e levar aos proletários reflexões libertárias. 

Noutra crônica, “O jornal e o livro”, publicada no Correio Mercantil, Rio de Janeiro, em 10 e 
12/01/1859, endereçada a Manuel Antonio de Almeida, autor de Memórias de um sargento de milícias (1853), 
Machado discute a superioridade do jornal mediante o livro. Nela, o autor admite que o jornal é um sintoma 
do progresso, uma consequência da Revolução Francesa, uma face da república. Define a imprensa como: 

Era o fogo do céu que um novo Prometeu roubara, e que vinha animar a estátua de longos anos. Era a 
faísca elétrica da inteligência que vinha unir a raça aniquilada à geração vivente por um meio melhor, 
indestrutível, móbil, mais eloqüente, mais vivo, mais próprio a penetrar arraiais de imortalidade (ASSIS, 
1859, p. 2).
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O cronista utiliza metáforas para descrever o jornal e lhe atribuir uma posição elevada em comparação 
ao livro, definida, por ele, em três aspectos: literário, social e econômico. O primeiro por dar espaço aos 
literatos de modo mais proeminente que o livro e ser uma fonte de sustento para boa parte desses. O segundo 
por ser “um nivelamento das classes” (1859, p. 4), já que atendia aos letrados da época, aos poderosos e aos 
proletários, sendo o livro de mais difícil acesso. O terceiro é modo pelo qual se troca a imprensa, o gênero 
textual pelo dinheiro, e este é “o resultado da civilização” (ibidem, p. 4). Para Machado, a imprensa traz em si 
mesma o gérmen de uma revolução e é “a mesa popular para a distribuição do pão eucarístico da publicidade, 
é propriedade do espírito moderno: é o jornal” (ASSIS, 1859, p. 3), assim transpõe o sentido da eucaristia 
católica, cujo significado repousa em alimentar o espírito para a imprensa que alimenta seus leitores. 

Nelson Werneck Sodré, carioca, historiador, crítico literário, intelectual marxista nacionalista, 
engajado com a problemática da História, serviu ao Exército, publicou na imprensa durante 75 anos. Tem 
uma vasta produção com 56 livros e 2682 artigos em jornais e revistas. Escreveu e dirigiu na época do colégio 
a revista militar A Aspiração. Esteve junto a sindicatos, a associações profissionais, a disputas do Clube 
Militar, combateu o imperialismo e envolveu-se profundamente com a campanha “O Petróleo é Nosso!”, seu 
engajamento em tudo quanto fazia e seu modo de pensar lhe rendeu perseguição política. 

A estudiosa Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros define sua metodologia como historicista de análise 
do social, fazendo a História Crítica do Tempo Presente e discutindo os dilemas do século não só do Brasil 
como do mundo, além de revisar o passado colonial para compreender as estruturas mantenedoras do poder 
(BARROS, 2011, p. 28). Sodré revolucionou o estudo e a escrita da história e foi um pioneiro na pesquisa 
da imprensa, tornando-se uma inegável referência para quem se propõe a estudá-la. Além disso, levou com 
afinco o projeto “História Nova do Brasil” (1963), cujo objetivo era de ampliar e divulgar a pesquisa e a 
reflexão historiográfica a um público fora das cadeiras acadêmicas. Uma de suas preocupações era a reflexão 
historiográfica. O estudioso João Alberto da Costa Pinto diz que Sodré foi considerado, por alguns, ortodoxo, 
no entanto tinha interpretação marxista heterodoxa e original, impressa especialmente em Formação Histórica 
do Brasil (1962) e História da Burguesia Brasileira (1964); publicou suas obras em pequenas editoras como 
a Graphia e a Mauad e foi rejeitado pela academia, sobretudo, pela USP. 

Por causa do Golpe de 1964, ele foi preso por quase sessenta dias, sendo acusado graças à sua atuação 
no ISEB e à formulação de uma série de livros didáticos de História do Brasil, os membros do projeto também 
foram presos. O projeto acabou se inserindo no quadro geral de reformas proposto pelo governo João Goulart, 
consequentemente, sofreu críticas da oposição. Sodré e seus adeptos defendiam que a História deveria mostrar 
o povo e ser colocada numa posição de ordem mundial, e não isolada, buscando a sua compreensão até 
o presente. Portanto, a “ciência histórica teria uma função libertária para o povo” (PINTO, 2001, p. 65). 
Enquanto Machado concebia a imprensa como libertária, Sodré considerava a história como libertária, seria a 
sua premissa enquanto tal.

Werneck Sodré falece no ano da publicação da 4ª edição de sua obra mais querida, a qual gastara cerca 
de 30 anos para escrever, História da Imprensa no Brasil; não conseguiu ver essa última edição, mas preparou 
de antemão um capítulo especial sobre a imprensa e os meios de comunicação de massa no Brasil, nos últimos 
anos, que tem por finalidade situar seu pensamento sobre a imprensa num momento em que não havia o 
surgimento de mídias digitais com som e imagem. Nesse texto antecipatório dos capítulos que se seguem, 
Sodré faz uma distinção entre a imprensa e os meios de massa. Aquela corresponde a jornais e a revistas, e 
esses não são meios usuais da maioria da população. Os meios de massa entregam a informação instantânea, 
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a imprensa entrega-a apurada, de modo mais lento, ambos trabalham com a informação. 

Na crônica intitulada pela sua data, “30 de novembro de 1862”, Machado de Assis discute as condições 
de escrita no jornal, em suas palavras: “a todo o vapor, para satisfazer às exigências da tipografia” (1862, p. 
6). Noutra crônica, datada de “1º de Maio de 1863”, ironiza com a falta de assunto e faz dela seu assunto: 
“me aflige o desfalque de assunto para a crônica desta quinzena” (1862, p. 26). Conforme Machado e Sodré, 
sem espaço e sem tempo suficientes para apurar os fatos e poder melhor discuti-los, seja numa coluna literária 
ou noutra qualquer, a imprensa não se torna uma formadora de opinião, o que requereria tempo. Machado 
já considerava a palavra como uma “malévola faculdade”, pois dela pode emanar liberdade ou controle, e 
acreditava na primeira possibilidade. Conquanto mais de um século depois, Sodré comprova a preponderância 
do segundo sobre a primeira, já que “quem controla a informação, controla o poder” (SODRÉ, 1999, p. XV). 

O historiador busca o entendimento da imprensa ancorado na teoria marxista, à vista disso justifica o 
nascimento do jornal por razão do capitalismo. Como o Brasil não acompanhou os avanços desse regime e 
não conseguiu tornar a imprensa um meio de massa, vive uma crise: a do capitalismo instalado na sociedade. 
Werneck Sodré atina para as relações da imprensa brasileira com o modo como se desenvolveu o capitalismo 
aqui. Inicialmente pela era industrial, quando tínhamos empresas pequenas e médias atuando com oficinas e 
redações. Posterior a isso, temos o surgimento do rádio e da TV. 

Embora Sodré não desenvolva detalhadamente uma discussão sobre as mudanças no cenário da 
comunicação após o fenômeno da globalização, podemos concatenar o seu trabalho com o estudo A identidade 
cultural na pós-modernidade, do sociólogo jamaicano Stuart Hall, o qual apresenta um entendimento dessa 
saída do ilhamento dos povos e comunidades para o consumo internacional e a informação instantânea, 
dialogando assim com a imprensa de massa dita por Sodré, hoje as mídias sociais desempenham o papel dessa 
imprensa, e, portanto, não formam senso crítico, pois não há apuramento dos fatos, existindo apenas o lançar 
de dados conforme a direção ideológica. 

A acentuação do capitalismo na sua face neoliberal em curso trouxe o agrupamento entre jornal e 
televisão, implicando a diminuição de jornais, logo, na atualidade restam poucos e não há aparecimento de 
um grande jornal entre nós. O que antes era um grande jornal, hoje é uma empresa capitalista de grandes 
proporções. Dessa maneira, a imprensa no Brasil caminha mais pelo trilho da informação instantânea do que 
da informação apurada, perde a função formadora e não atinge a massa efetivamente, vai sendo relegada 
à condição de empresa, que mais se presta a anúncios do que a informações. Nas palavras de Sodré: “a 
publicidade é rainha da imprensa” (1999, p. XIV).

Há uma diferença peculiar entre o capitalismo e o jornal na sua fase industrial e na atualidade, antes 
o capitalismo utilizava intervenções armadas para coibir mudanças que abalassem os interesses dominantes. 
Werneck Sodré mostra que há uma relação direta entre o uso da força e o da imprensa, pois a segunda se sobrepõe 
a primeira, dispensando-a. Sodré antecede o filósofo francês Louis Althusser, que também possui filiação 
com o pensamento marxista, o qual, na obra Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado (1980), faz uma 
distinção entre os aparelhos do Estado: os Repressivos, que se utilizam da força, o Governo, a Administração, 
o Exército, a Polícia, os Tribunais, as Prisões etc., e os Ideológicos, correspondentes a instituições distintas e 
especializadas. 

Outro filósofo de mesmo período histórico que contribui para essa distinção de forças do Estado, física 
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e ideológica, especialmente sobre a segunda, foi o filósofo francês Michel Foucault, o qual, em A ordem do 
discurso (1970), revela o discurso como ferramenta de poder. Assim sendo, nessa tríade colocada Sodré, 
Althusser e Foucault, nota e marca o uso dessas forças pelo Estado. No caso do Brasil, Sodré frisa a mudança 
de paradigma do Estado a partir do surgimento e da consolidação da imprensa, dispensando pouco a pouco 
a força física, à medida que a ideológica desempenha o papel da primária, uma vez que “Quem controla a 
imprensa e os meios de massa não precisa mais de golpes militares” (SODRÉ, 1999, p. XIII).

No Brasil, o surgimento da imprensa se dá em 1706, em Recife, com a instalação de uma pequena 
tipografia para impressão somente de letras de câmbio e orações devotas, já que havia uma proibição de 
impressões no país. Um advento da Corte de D. João Antônio de Araújo para instalar nos baixos de sua casa o 
material fotográfico comprado para a Secretaria de Estrangeiros e da Guerra. Essa “imprensa” autorizada em 
31 de maio de 1808 estava resignada apenas a legislação e papéis diplomáticos. Com isso, houve a criação de 
uma comissão para verificar e assegurar que as laudas impressas não se opunham à religião, ao governo e aos 
bons costumes (SODRÉ, 1999, p. 19). 

Num país infesto à cultura como o Brasil, escravista, não se tinha condições de progredir intelectualmente 
por meio da imprensa, ainda que nela estivessem intelectuais. Era uma imprensa dependente da Alemanha, 
sobretudo, da França e de Portugal, para publicar seus exemplares. Uma impressa que se dispunha a informar 
da saúde de príncipes e reis, mas que se calava diante do escravismo. Somente em 1865 ecoava uma voz 
dissonante e reverberante, a do abolicionismo, vinda inicialmente do jornal O Sete de Abril. Os pasquins, Frei 
Caneca, Cipriano Barata e as Sentinelas pintavam no cenário brasileiro um novo modo de fazer imprensa, por 
isso foram perseguidos, levando a morte do frei e a prisão de Barata. 

O marxista justifica a ausência da imprensa no Brasil por causa da ausência da burguesia (1999, p. 
28). Aos poucos, começa-se a avançar na questão gráfica e os jornais buscam se libertar da dependência dos 
internacionais, enviando seus correspondentes a outros países. Dentre as mudanças, a presença do proletariado 
é uma delas, antes se fazia presente na oficina, hoje só lhe resta a ausência, pois a burguesia cuida da imprensa. 
Seguindo as passadas do crítico, podemos dizer que no Brasil houve três imprensas: a proletária, a política, a 
burguesa, suas nomenclaturas prenunciam de antemão o que cada uma era e sua finalidade no período. O que 
restou não foi uma imprensa aliada à literatura, carregada da palavra poética e libertária, como cria Machado, 
mas o que Sodré chama de imprensa desnacionalizada, aliada ao neoliberalismo e alienada. 

O lócus da imprensa na Historiografia Brasileira

A contribuição pioneira de Nelson Werneck Sodré em recuperar e construir a história da imprensa, abre 
portas para esse estudo. No entanto, a preocupação com os jornais como objeto de estudo passou despercebida 
por um bom tempo, não só no Brasil. Sodré deixou sua contribuição através do compêndio da história da 
imprensa, que dispõe historicamente o surgimento, os enfrentamentos, as figuras importantes, o trajeto pelos 
trilhos do capitalismo no Brasil, além do uso da metodologia historicista de análise social. 

Com o passar do tempo, a imprensa desperta o interesse de outras áreas que se voltam aos periódicos 
brasileiros. O jornalista e historiador André Mazini se debruça sobre esta questão e afirma que a partir da 
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primeira metade do século XIX a Sociologia busca a compreensão do jornal, a Psicologia se preocupa com 
a recepção dos enunciados pelos leitores e a Economia com os resultados financeiros dos jornais (MAZINI, 
2012). Isto é, as ciências humanas se interessam pela compreensão da imprensa. E a historiografia brasileira? 

Certa suspeita do jornal como fonte havia sido apontada por José Honório Rodrigues, que considera 
uma faca de gumes: de um lado, é uma das principais fontes da história, de outro, não se pode crer ingenuamente 
que seu conteúdo seja de todo independente e exato. Do século XIX ao início do século XX, o positivismo 
era um obstáculo para os jornais serem vistos como fonte primária para uma pesquisa histórica. A Escola dos 
Annales apontou o caminho de consideração da imprensa em 1930. 

O trabalho da pesquisadora Tania Regina de Luca, que revisa o percurso da imprensa na historiografia, 
com enfoque na brasileira, atenta para uma mudança crucial nos estudos, já apontada por Antoine Prost e 
recuperada em sua revisão: o modo como inquerir um texto, passando a importar mais o modo como diz do 
que o dito propriamente. Luca acrescenta que as zonas de silêncio também devem despertar o interesse dos 
estudiosos (2005, p. 114). 

Na segunda metade do século XX os periódicos não são mais meras fontes para apoiar a documentação 
na pesquisa historiográfica, mas ganham status de objeto de pesquisa histórica. O trabalho Bravo Matutino, de 
Maria Helena Capelato e Maria Lidia Prado, a tese de Arnaldo Contier, Imprensa e Ideologia em São Paulo 
(1973) e a pesquisa de Vavy Pacheco Borges sobre os grandes jornais paulistas são exemplos de mudança de 
paradigma na década de 1970. Essa guinada é evidente nos campos das histórias cultural e política (MAZINI, 
2012). 

Nesse sentido, outra voz contributiva dos jornais como objeto de estudo é a Tania Regina Luca, que os 
valora por representarem o pensamento de uma época, além de deixar uma metodologia de como estudá-los 
nessa perspectiva, residindo aí a sua grande contribuição, mas como toda metodologia, pode ser alterada e 
melhorada. Suas orientações indicam: 

Encontrar as fontes e constituir uma longa e representativa série. 

Localizar a(s) publicação (ções) na História da imprensa. 

Atentar para as características de ordem material (periodicidade, impressão; papel, uso / ausência de 
iconografia e de publicidade). 

Assenhorar-se da forma de organização interna do conteúdo. 

Caracterizar o material icnográfico presente, atentando para as opções estéticas e funções cumpridas 
por ele na publicação. 

Caracterizar o grupo responsável pela publicação. 

Identificar os principais colaboradores. 

Identificar o público a que se destinava. 

Identificar as fontes de receita. 

Analisar todo o material de acordo com a problemática escolhida. 

(LUCA, 2005, p. 142).
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Pouco a pouco, não só a imprensa, como a literatura tornam-se fontes para a historiografia e o lócus 
de fonte secundária ou complementar foi sendo substituído por fonte primária para a averiguação de um 
pensamento de determinada época, segundo aponta o historiador francês Jean Glénisson (1961, p. 107). 
Para Luca, “O estudo de publicações literárias e culturais tem rendido frutos significativos, que colaboram, 
inclusive, para relativizar outras periodizações e fissuras consagradas na produção historiográfica” (2005, p. 
125). A pesquisadora lança luz para essas fontes em condições primárias e se insere numa discussão que vem 
abrindo portas para a historiografia.

Considerações finais

Com o avanço do capitalismo no Brasil, a imprensa, que chegara nas terras da colônia tardiamente, 
não consegue evoluir para cumprir a sua função formadora na sociedade. O jornal segue o compasso do 
capitalismo e a crescente ascensão burguesa, o que o torna cada vez mais uma empresa, sendo mais fácil 
comprar um jornal do que fundá-lo, mais prático comprar sua opinião do que o comprar; tudo isso por causa 
do poder que afeta diretamente o desenvolvimento da imprensa, que ascende como empresa, mas decresce na 
sua função primária (SODRÉ, 1999, p. 276).

Entrecruzar Literatura e História por duas figuras relevantes para a imprensa e falando dela mesma, 
Machado de Assis e Nelson Werneck Sodré, contribui para voltarmos o nosso olhar para o modo como se deu 
a imprensa no Brasil e refletirmos por dois prismas: um do século XIX, fruto da agitação literária do momento 
e sabedor das condições de produção nos jornais, o outro, distanciado do primeiro pelo tempo e após uma 
obra histórica de fôlego, discute a realidade dos periódicos. Nessa direção interdisciplinar repousa, ainda, uma 
reflexão do espaço da imprensa na historiografia brasileira, que depois de um bom tempo à margem, consegue 
um pouco de percalço com os estudos de 1970 que lançam luz para a imprensa como objeto de pesquisa. 
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FILOSOFIA PARA E COM CRIANÇAS:  FORMAÇÃO DOCENTE E A “EXPERIÊNCIA” DO PENSAR 
EM LIPMAN E KOHAN
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal apresentar como acontece em Matthew Lipman4 e 
Walter Kohan5 a formação do docente que irá atuar na Comunidade de Investigação e na Experiências de 
Pensamento, bem como fazer uma discussão sobre o conceito de experiência nas concepções desses autores 
e sua importância na formação do docente. Para dar suporte à discussão sobre o conceito de experiência, 
dialogamos com John Dewey (1971) e Jorge Larrosa (2014), os quais defendem a vivência de experiências como 
processo de constituição do sujeito. Percebemos que tanto Lipman quanto Kohan mesmo que de perspectivas 
diferentes, consideram que a formação do docente para atuar em filosofia para/com crianças é um dos aspectos 
necessários de ser considerado na perspectiva de contribuir com a construção da autonomia dos estudantes.

Palavras-chave: Formação docente; Filosofia; Criança; Experiência.   

INTRODUÇÃO
O objetivo desse artigo é apresentar como acontece em Matthew Lipman  e Walter Kohan  a formação do docente 
que irá atuar na Comunidade de Investigação6  e na Experiências de Pensamento7 , bem como fazer uma discussão 

1 Mestre em Filosofia/UFPB. Graduada em Filosofia/UEPB e em Pedagogia/UFRN. Membro do Grupo de 
Pesquisa Ensinar e Aprender na Educação Básica - GPEAEB/UERN/CNPq. 
E-mail: gizolene@hotmail.com

2 Graduada em Filosofia/UERN. Membro do Grupo de Pesquisa Ensinar e Aprender na Educação Básica - 
GPEAEB/UERN/CNPq. E-mail: joseanemsn1@hotmail.com

3 Professora Adjunta IV, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Curso de Licenciatura 
em Filosofia e do Mestrado Profissional em Ensino de Filosofia – PROF- FILO (Polo Caicó-UERN). Doutora 
em Educação/UERJ. Líder do Grupo de Pesquisa Ensinar e Aprender 
na Educação Básica - GPEAEB/UERN/CNPq. E-mail: mariareilta@hotmail.com

4 Matthew Lipman nasceu na cidade de Vineland em Nova Jersey, no ano de 1922, e faleceu em West Orange, 
Nova Jersey, no ano de 2010. Foi um filósofo norte-americano, denominado o criador da filosofia para crian-
ças. (CIRINO, 2016).

5 Filósofo/UBA/ARG. É professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Pesquisador do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Coordena desde 2007 o Projeto de 
Extensão em Escola Pública (“Em Caixas a Filosofia en-caixa?, UERJ/FAPERJ) e Projetos de Pesquisa Inte-
rinstitucionais junto à Universidades Nacionais e Internacionais.

6 Lipman cria esse termo inspirado nos escritos de Pierce, no qual se caracteriza pelo início da dúvida e da 
não existência de respostas concretas, pois trata-se de um processo de descobertas. Adota a dúvida como 
pressuposto que leva ao exercício do pensar e da argumentação, sendo discussões filosóficas exercidas em 
comunidades. (CIRINO, 2016).

7 Termo utilizado por Kohan (2012, p. 19) para se referir às experiências que acontecem dentro do projeto de 
extensão “Em Caxias, a filosofia en-caixa?” quando assim se pronuncia: “Ela potencia, através de experiências 
de pensamento filosófico, a dimensão pesquisadora da extensão [...].”
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sobre o conceito de experiência nas concepções desses autores e sua importância na formação do docente. Para 
dar suporte à discussão sobre o conceito de experiência, dialogamos com John Dewey8  (1971-2010) e Jorge 
Larrosa9  (2014), os quais defendem a vivência de experiências como processo de constituição do sujeito. 
Em Dewey (1971), visualiza-se a ideia de educação para uma ação concreta como construção e reconstrução 
da experiência, a qual se fundamenta nos interesses das crianças, tendo possibilidades de transformações e 
como pilar para uma discussão e formação filosófica, enquanto que para Larrosa (2014), encontra-se a ideia de 
experiência como acontecimento, algo que se passa com o sujeito e provoca transformação. 
Na versão dicionarizada, em Japiassú; Marcondes (2006) e em Abbagnano (2012), o significado de experiência 
pode ser tomado de perspectivas diferentes: como acúmulo de conhecimento e tempo cronológico de vida 
corrente; em sentido técnico como sinônimo de experimento, ação de observar, experimentar, repetir para 
testar, formar e controlar hipóteses em vista da obtenção de resultados; participação pessoal em situações 
repetíveis.
Contudo para Dewey (1971) e Larrosa (2014), encontramos, respectivamente, a ideia de experiência que 
envolve fatores que não podem ser reduzidos ao simples “fazer”, experienciar está para além da concretude; a 
ideia de experiência como acontecimento, está ligada ao deixar-se afetar por algo, ao vivenciar determinadas 
condições que dão possibilidades para que a experiência se efetive. Nesse sentido, é muito importante deixar 
claro o significado de experiência que permeia as teorias da Filosofia “para” Crianças e da Filosofia “com” 
Crianças, ou seja, qual conceito de experiência entrelaça a teoria e a prática no pensamento desses autores, 
visto que os mesmos influenciam à elaboração do pensamento de Lipman (1990) e de Kohan (2003; 2008). 
Desse modo, sendo o docente o responsável, dentro da instituição escolar, em criar as condições para que 
as possibilidades de que a experiência ocorra, torna-se de vital importância compreender os conceitos de 
experiência defendidos pelos citados autores e perceber como ela - a experiência - contribui para formação do 
professor que deseja atuar em filosofia “para’ e ‘com” crianças.  
Lipman (1990) em sua teoria e prática de Filosofia para Crianças define temas filosóficos de maneira lúdica 
em Novelas Filosóficas10 , a serem trabalhadas através das Comunidades de Investigação11  nas salas de aulas 
de filosofia para crianças, enquanto que em Kohan; Olarieta (2012), a proposta de atuação com as crianças não 
se desenvolve a partir de um currículo previamente definido, este irá sendo articulado junto e em interação 
com as crianças em espaços escolares denominados de “experiências de pensamento”. Contudo, mesmo com 
perspectivas diferentes em suas práticas de filosofia “para” e “com” crianças, ambos defendem a necessidade 
de uma formação específica para o professor que irá atuar em tais práticas, tendo em vista contribuir para o 
desenvolvimento do filosofar das crianças desde a educação infantil.

DISCUSSÕES  

8 Filósofo e pedagogo norte- americano (1859-1952). Um dos principais representantes da corrente Pragma-
tista, formulada por Peirce e William James Defendia a relação entre a teoria e a prática na educação das pes-
soas ressaltando que a prática deveria ser vivenciada através de experiências concretas que fizessem sentido 
para os (as) educandos. Tornou-se célebre por ter por ter fundado a Escola Ativa. Principais obras: Escola e 
Sociedade, A Criança e o Currículo e Democracia e Educação. (DANIEL, 2000).
9 Professor de Filosofia da Educação na Universidade de Barcelona. Licenciado em Pedagogia e em Filoso-
fia. Doutor em Pedagogia. Realizou estudos de pós-doutorado no Instituto de Educação da Universidade de 
Londres e no Centro Michel Foucault da Sorbonne, em Paris.
10 Lipman (1990), acreditava que as novelas filosóficas tinham grande poder metafórico que envolviam a 
capacidade de imaginação e criatividade das crianças, tendo o potencial de criar vínculos entre as crianças e 
as situações vivenciadas pelos personagens, como também, podiam contribuir para que os professores pu-
dessem explorar o diálogo filosófico com seus alunos, sendo as mesmas introduzidas a partir da educação 
infantil. 

11 De acordo com Lipman (1990, p. 170) ”[...] uma comunidade de investigação, aceita a disciplina da lógica 
e do método científico; pratica o ouvir uns dos outros, o aprender uns com os outros, o construir sobre as 
ideias uns dos outros e o respeitar os pontos de vista uns dos outros, e ainda exigindo que as asserções sejam 
garantidas por evidencias e razões.”
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Durante muitos séculos, a filosofia foi de exclusividade dos adultos, até que no contexto da década de 1960, 
o filósofo norte americano Matthew Lipman, começa a se preocupar com a necessidade de ampliá-la para as 
crianças. Assim sendo, criou um programa para aproximar a filosofia das crianças que denominou de Filosofia 
para Crianças - FpC. Este Programa nasce de sua preocupação ao perceber a fragilidade argumentativa de seus 
alunos da Universidade12  em que lecionava. Segundo o autor, os jovens universitários13  chegavam à faculdade 
completamente “despreparados”, apresentando enormes dificuldades de raciocínio, e não conseguiam atribuir 
significados aos conceitos que estavam aprendendo e nem conseguiam articulá-los com o seu cotidiano. 
Para Lipman (1990), o problema poderia estar relacionado à forma como os professores ensinavam a filosofia 
nas escolas, onde se valorizava mais a questão da História da Filosofia, sistematizada com métodos voltados 
à memorização, a repetição com pouco questionamento e ausência da construção de opiniões críticas. Nesse 
sentido, repensar esse processo de ensino e gerar novas bases era, para Lipman (1990), um desafio urgente e 
necessário. 
Pensando nisso, Lipmam (1990), criou um Programa educacional voltado para o ensino da filosofia para as 
crianças, com metodologia própria, materiais didáticos específicos e professores dentro do - Institute for the 
Advancement of Philosophy for Children - IAPC (Instituto para o Desenvolvimento de Filosofia para Crianças). 
Defende a ideia de racionalização do currículo e da simplificação do material didático, e que este seja atrativo 
para as crianças. Nesse sentido, em sua teoria e prática define temas filosóficos de maneira lúdica em Novelas 
Filosóficas que, segundo Cirino (2016), são histórias que envolvem personagens adultos e infantis próximos às 
idades das crianças com as quais serão trabalhados. Essa autora ainda defende que os personagens criados por 
Lipman vivenciam situações cotidianas que envolvem conceitos filosóficos, tais como: amor, amizade, verdade, 
ética, moral, natureza, sociedade, etc., os quais, Lipman (1990) acreditava que tinham o potencial de que as 
crianças encontrassem semelhanças com as realidades por elas vivenciadas. 
 Os temas filosóficos são trabalhados através das Comunidades de Investigação nas salas de filosofia. As 
comunidades de investigação compõem a metodologia proposta por Lipman (1990) para a prática de FpC, 
a qual implica a investigação e a organização pedagógica de forma que o ambiente educacional, desde seu 
espaço físico até a forma de conduzir o diálogo investigativo, cria as condições para que a aprendizagem e o 
desenvolvimento do pensar ocorra na parceria. (LIPMAN; SHARP; OSCANYAN, 2001). 
De acordo com Lipman (1990), o pensamento é uma habilidade humana nata, contudo a criança necessita 
ser despertada para o exercício investigativo e esse será singular para cada criança. Considera importante que 
as crianças exercitem maneiras diversificadas de investigação envolvendo leitura, argumentos, diálogos com 
princípios filosóficos coletivamente, contudo que continue a explorar e desenvolver suas próprias experiências 
e a exercitar sua capacidade de pensar e elaborar argumentos cada vez mais coerentes.
Nesse contexto, o papel do professor na comunidade de investigação é fundamental, ou seja, ele é o ingrediente 
mais importante do Programa Filosofia para Crianças - PFpC, pois, é “[...] capaz de modelar uma interminável 
busca de sentido – para obter respostas mais compreensivas a respeito de assuntos importantes para a vida” 
(LIPMAN, et al, 1994).  
Diante do exposto, o professor para atuar em seu PFpC tinha que passar por uma formação realizada pelo 
IAPC, o qual era dirigido por Lipman ou por seus monitores e, assim, estruturou, metodicamente, como seria a 
formação para os docentes que passariam a atuar em FpC. Defendeu que os cursos preparatórios de professores 
de FpC deveriam seguir a mesma metodologia que os professores iriam vivenciar com seus alunos. Para Lipman 
(1990), os tópicos filosóficos exercem substancial atração nas crianças, por estas serem naturalmente curiosas, 
e por os temas filosóficos permitirem uma certa flexibilidade em suas definições. Lipman (1990, p. 173) ressalta 
que “[...] o ensino da filosofia requer professores que estejam dispostos a examinar ideias (sic), a comprometer-
se com a investigação dialógica e a respeitar as crianças que estão sendo ensinadas”. 

12 Lecionou na Universidade de Columbia, em Nova York, além de ter sido professor na Universidade Es-
tadual de Montclair, em Nova Jersey, na qual deu continuidade a seus estudos sobre as possibilidades de se 
trabalhar filosofia com crianças e jovens. (CIRINO, 2016).

13 Tais considerações baseavam-se, especialmente, nas atitudes dos jovens por ocasião da revolução estudan-
til de 1968, em maio na França, caraterizada por uma greve geral e o maior episódio radical do século XX. Os 
universitários reunidos aos trabalhadores nos atos públicos depredavam parte do patrimônio público. (CIRI-
NO, 2016).
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Desse modo, Lipman (1990), elaborou um programa de formação de professores divididos em quatro estágios 
de formação, nos quais os docentes necessitam passar por essas etapas para que estejam preparados para 
trabalharem a FpC. O primeiro estágio, nomeado de “preparação de monitores”: consiste na formação de 
monitores que “[...] são candidatos os que têm um sólido conhecimento filosófico: professores de filosofia de 
faculdade, portadores de título em filosofia e aqueles com conhecimento comparável” (LIPMAN, 1990, p. 176). 
Observa-se que compõem esse estágio profissionais que já tem um conhecimento vasto acerca da filosofia, e 
são formados em FpC para que eles possam conduzir outros professores para atuarem com o PFpC criado por 
Lipman. Para que tais candidatos a monitores possam ter uma formação qualificada, os mesmos:

 [...] frequentam uma oficina de dez dias, na qual conhecem o currículo, têm a possibilidade de 
conduzir sessões individuais e discutir assuntos relevante detalhadamente. [...] Logo após, o futuro 
monitor passa a ser um ‘filósofo em residência’ numa sala de aula, por quatro a seis semanas, para 
adquirir experiência no trabalho com crianças – um pré-requisito para estabelecer credibilidade 
junto com um monitor mais experiente antes de se lançar numa carreira independente. (LIPMAN, 
1990. p. 177. Grifo do autor.).

Nesse contexto, nota-se que Lipman (1990) estruturou uma formação que teve início a partir da preparação 
de monitores, com treinamentos acerca do currículo de FpC e experiência em sala de aula com crianças, para 
que os mesmos (os monitores) pudessem interligar seus conhecimentos filosóficos com a vivência de uma sala 
de aula infantil.
O segundo estágio, é a preparação do currículo: caracterizado pelo fato de iniciar os estudos ao currículo, o 
qual é composto pelas Novelas Filosóficas14 , em que são divididos grupos de acordo com a faixa etária dos 
alunos, sendo organizados por professores de cada nível educacional, com possibilidades de revezamento para 
que os professores tenham acesso a todas as novelas e, assim, todos alcançam o conhecimento completo do 
currículo. (CIRINO, 2016). 
Essa fase da formação tem por objetivo fazer com que os profissionais docentes em formação experienciem o 
currículo idealizado por Lipman, de maneira a promover e instigar o pensar individual, coletivo e crítico, ao 
mesmo tempo, construir diálogos abertos e reflexivos acerca de temas diversificados. Nesse contexto, Lipman 
(1990, p. 178) aponta que “[...] somente se os professores tiverem uma experiência real de uma comunidade de 
investigação é que poderão promover o desenvolvimento do indivíduo com seus próprios alunos. ”
Já o terceiro estágio que compõe a formação de docentes para atuarem em FpC, é o estágio modelador que dar-
se-á pela etapa de modelação, ou seja, “[...] os monitores devem entrar efetivamente nas salas de aulas, assumir a 
lição do dia, e demonstrar ao professor, com seus próprios alunos, como o monitor trata a matéria.” (LIPMAN, 
1990, p. 180). Sendo assim, os monitores frequentarão as salas de aulas dos professores em treinamento e 
irão atuar de forma prática com os alunos; por fim, o quarto estágio, é denominado de observação. Segundo 
Lipman (1990, p. 180), “[...] cerca de seis semanas mais tarde, os monitores voltam à sala de aula para um 
processo de observação e avaliação da execução do programa por parte dos professores”. Nesse período, os 
monitores examinam a prática dos professores em suas salas de aulas e consolidam momentos de trocas de 
experiências e discussões avaliativas. 
No processo avaliativo dos docentes em formação “[...] os treinadores usam listas de critérios para aferir o 
desempenho do professor, e estes são encorajados a conhecer esses critérios para que possam também fazer 

14 De acordo com Cirino (2016, p. 79 – 80), o currículo é formado por onze novelas filosóficas divididas por 
faixas etárias, nas quais cada uma tem suas especificidades: “- Educação Infantil: (1) Hospital de Bonecos; (2) 
O carteiro simpático; (3) Alice é meu nome; trabalham à iniciação aos procedimentos de investigação filo-
sófica em comunidade; (4) Boneca, aborda o imaginário infantil; - Ensino fundamental: (5) Elfie; (6) Issao e 
Guga, destinados aos I e II anos, abordam questões da filosofia da natureza; (7) Pimpa, e destinada às crian-
ças de III, IV e V anos, envolve temas sobre a filosofia da linguagem e suas significações; (8) Nous, destinado 
III e IV anos, traz diálogos que visam trabalhar  a formação ética; (9) A descoberta de Ari dos Talles, para V 
e VI ano, incentiva o raciocínio e o pensamento logico; (9) Luíza, proposta para VII e VIII anos, prioriza as-
pectos relacionados a ética e à moral; - Ensino Médio: (10) Suki, coloca questões sobre estética; e por último 
(11) Mark, a qual propõe situações que abordam a filosofia social e política.
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uma auto-avaliação crítica. ” (LIPMAN, 1990, p.180) A partir desse processo, os monitores podem estabelecer 
diálogos com os professores em formação.
Com isso, Lipman (1990), leva sua proposta à efetivação prática nas instituições educativas com vistas a formar 
indivíduos com pensamentos reflexivos e raciocínios lógicos, através de professores qualificados, para atuarem 
desde a infância.
Já na prática de filosofia com crianças de Walter Kohan, por considerar que:

[...] a filosofia é este exercício ou experiência de pensamento em que a forma e o conteúdo se 
confundem na busca de pensar sempre de outra maneira, de não consagrar ou legitimar o que se 
pensa e se sabe, mas de buscar outras formas de pensar e saber. (KOHAN, 2012, p. 39).

Percebemos que esse autor não considera que exista uma forma ou método para formação do professor. O que 
identificamos como sendo uma “exigência” para atuar em filosofia com crianças é a disponibilidade e abertura 
para a experiência do pensamento, para a experiência filosófica, sendo considerada como uma relação do 
sujeito com o saber, dada no encontro com o outro e consigo mesmo, assim sendo é uma atividade que está 
pautada no permanente processo de busca do saber. Segundo Kohan (2012, p. 32), o filósofo é aquele que “[...] 
vive para buscar e busca para viver. Busca pela própria busca e pelos efeitos dessa busca no seu pensamento 
em e na sua vida, no pensamento e na vida dos outros que buscam junto com ele.” Enfatiza o movimento que 
ocorre entre a escola de educação básica e a universidade através da prática de filosofia com crianças, o qual vai 
se constituindo em processo formativo. 

Depois das experiências com as crianças destina-se um momento com as docentes para refletir 
sobre as experiências e traçar algumas linhas pelas quais se encaminhará o próximo encontro. 
Também se realizam reuniões na universidade com algumas das professoras envolvidas. Esses 
espaços poderiam facilmente ser pensados como espaços de ‘formação docente’. (KOHAN; 
OLARIETA; WOZNIAK, 2012, p. 173. Grifo dos autores.).

Nesse sentido, não há um método a ser seguindo, o que há são possibilidades, aberturas e, assim, a filosofia com 
crianças e o processo de formação docente se dá no movimento de pensar a experiência, numa relação aberta e 
imprevista, e o professor vai se formando e trans-formando em conjunto com todos no processo. Esse processo 
exige do grupo ação, reflexão e autoreflexão. 
Diante disso, percebemos que a formação do professor, na visão de Kohan (2012), é processual, colaborativa e 
experiencial, pois defende que “a lógica da “formação” não pode escapar à lógica da experiência. Assim sendo, 
não tem como se vivenciar uma experiência de pensamento, senão e a partir da própria experiência real, pois 
que ela é própria, única e intransferível. 
Segundo Kohan (2003, p. 224) ao citar Deleuze, “[...] o pensar não está dado, ele nasce, se gera, se produz, a 
partir do encontro contingente com aquilo que nos força a pensar, aquilo que instala a necessidade absoluta de 
um ato de pensar, de uma paixão de pensar”. Nesse contexto, compreendemos a experiência do filosofar com 
crianças como um processo desafiador, não como exposição de vida de filósofos, mas como problematização 
filosófica15 , como um afetar o modo de vida daqueles que a compartilham para que se possa, como Sócrates, 
provocar a si mesmo e aos outros. Nesse sentido, não há modelos a serem seguidos, nem uma forma para ser 
copiada. 
Como podemos perceber, tanto em Lipman quanto em Kohan, a essência do ato educativo não está em 
propiciar o acúmulo de informações ou a instrução, mas em criar as condições para que os indivíduos possam 
produzir “experiências mais significativas” e “agir mais eficazmente sobre o mundo”.  (SILVEIRA, 2001). Por 
“experiências significativas” devemos compreender aquelas experiências que não são apenas vivenciadas, mas 
que, uma vez pensadas e compreendidas em suas causas e consequências, tornam o indivíduo capaz de agir mais 
eficazmente no futuro. Segundo destaca Kohan (2003), ensinar e aprender filosofia carrega as possibilidades de 

15 Em Kohan (2012) são propostos passos para a composição das experiências de pensamento coordena-
das pelo Núcleo de Estudos Filosóficos da Infância – NEFI/UERJ, são eles: uma disposição inicial, vivência 
(leitura) de um texto, problematização do texto, levantamento de temas/questões, escolha de temas/questões, 
diálogo e para continuar pensando. Para maiores esclarecimentos acessar: http://www.filoeduc.org
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transformar o que pensamos e, assim, o modo em que vivemos e somos. 

“EXPERIÊNCIA” E PENSAMENTO EM LIPMAN E KOHAN

O conceito de experiência em Matthew Lipman está muito ligado à ideia de experiência defendida por John 
Dewey (1971), na obra Experiência e Educação, na qual este defende a ideia de educação como construção e 
reconstrução da experiência. Nesse sentido, compreende a experiência como uma ação que encontra sentido 
no próprio sujeito que a pratica ou para o contexto social na qual tal ação é desenvolvida.
Antes de Dewey, segundo Libâneo (1992), perdurava o sistema de educação tradicional, em que o educar 
consistia na mera transmissão e recepção de conteúdo. O professor, por sua vez, era o centro do processo 
educativo, detentor do conhecimento e figura inquestionável. As experiências trazidas pelos discentes eram 
ignoradas. Nessa perspectiva, Libâneo (1992) afirma, ainda, que a partir das ideias inovadoras de Dewey o 
aluno passa a ser sujeito ativo na busca pelo conhecimento, ou seja, passa a ser o protagonista do processo 
educativo. O professor, nesse contexto, tem outro papel, deixa de ser o centro do processo para assumir o papel 
de mediador e incentivador, respeitando o conhecimento já adquirido pelos alunos. Para este autor, a educação 
deve proporcionar o aprendizado a partir das experiências cotidianas. Não se trata de qualquer experiência 
por ele valorizada, mas, justamente, aquela segundo a qual modifica-se o status dos protagonistas envolvidos. 
Pode-se chamar, portanto, de acordo com o referido autor, de experiência significativa. 
 Podemos compreender como sendo experiências significativas, tanto para o aluno como para o professor, 
aquelas experiências que não são apenas um fazer, ou o cumprimento de uma tarefa, mas que, uma vez pensadas 
e compreendidas em suas causas e consequências, tornam o indivíduo capaz de agir mais eficazmente no 
futuro.  Nesse sentido, a experiência significativa é algo diferente de uma simples atividade, pois esta, “[...] na 
sua qualidade de tentativa subentende mudança, mas a mudança será uma transição sem significação se não se 
relacionar conscientemente com a onda de retorno das consequências que dela defluam (DEWEY, 1959, apud 
DIAS, 2009, p.152) ”. 
Diante disso, a educação construtora de significado deve ter como objetivo estimular experiências significativas 
para os alunos, fato que contribuirá para o desenvolvimento do pensamento reflexivo, por meio da investigação, 
passando de um conhecimento puramente empírico ao saber científico que lhes proporciona mais segurança 
na resolução de problemas e no esclarecimento das dúvidas. 
Assim sendo, os alunos devem saber lidar com os conteúdos de forma a entendê-los, podendo reorganizá-los, 
transformá-los, gerando mais conhecimento. Segundo Kohan, (2008, p. 39-40), Dewey ao conceber a educação 
como um processo de reorganização, recriação e reconstrução da experiência do estudante, defende que a 
finalidade da educação é a transformação e o enriquecimento da qualidade dessa experiência. 
Segundo Oliveira (2009), o papel do professor nesse processo, de acordo com Dewey e Lipmam consiste em 
oferecer condições para que a curiosidade orgânica e social, manifestada pelas crianças, se transforme em 
curiosidade intelectual. Uma das maneiras de fomentar essa passagem é incentivando e mantendo aquilo que 
Dewey chama de “curiosidade vigilante”, ou seja, uma eterna procura pelo novo, uma certa “desconfiança” e 
que, segundo ele, é característica peculiar da infância.  
Lipman (1990) defende a ideia de que o conhecimento nasce com a pergunta e que a curiosidade da criança 
deve ser incentivada e alimentada, uma vez que essa curiosidade é a porta de entrada para todas as descobertas. 
Ainda segundo Lipman (1990), o espírito naturalmente inquiridor, a capacidade de deslumbramento e a 
curiosidade inquietante que as crianças demonstram diante do mundo é o que as aproximam dos filósofos, 
pois, ambos têm em comum essa capacidade de maravilhar-se com o mundo. 
Para Lins (2019, p. 33) “[...] o professor, na visão de Dewey, exercerá o papel difícil de alguém que oferece a 
mão ao aluno, mostrando-lhe o mundo ao redor e ao mesmo tempo deixar que ele caminhe sozinho e busque a 
construção de seu próprio ser”. A autora, ainda, acrescenta que, embora o aluno seja sempre o agente principal 
do processo ensino - aprendizagem, a responsabilidade pela ação educativa é do professor. Este profissional 
não pode esquecer que o conhecimento deve estar ligado à realidade do sujeito, este é um dos pontos centrais 
da teoria de John Dewey, pois, “[...] é inconcebível pensar a vida, a experiência e aprendizagem separadas, uma 
vez que se vive, experimenta e aprende simultaneamente” (LEITE, 2010, p. 25). 
Diante disso, o conhecimento só tem sentido, se tiver utilidade, ou seja, se estiver a serviço da existência humana. 
Assim, compreendemos que para Dewey (1971), o mestre competente é aquele que reúne um conjunto de 
qualidades pessoais, como equilíbrio psicológico e emocional, simpatia, criatividade, carisma, comportamento 
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ilibado. Tanto Dewey (1971), quanto Lipman (1990), acreditam e defendem que as experiências reais devem 
ser o ponto de partida e de chegada de todo processo de educação, e que a tarefa do educador é proporcionar 
aos alunos experiências pessoais significativas, apresentando-se como um guia e um modelo a ser seguido.
Assim sendo, a experiência que realmente importa para o trabalho do professor, segundo o filósofo americano 
Matthew Lipman, é a “experiência de vida”, ou a “experiência pessoal”. Pois, para  este autor, aquele que 
possui um número maior de experiências, sejam elas: intelectuais, afetivas, morais, estéticas, políticas e 
outras mais  está mais apto a coordenar, dirigir e ministrar atividades de ensino (DANIEL, 2000), por isso, 
os educadores, segundo Lipman, deveriam ser apenas aqueles adultos cujas experiências vividas tenham sido 
ricas e significativas o bastante para torná-los pessoas capazes de analisar suas ideias, engajarem-se em uma 
investigação dialógica e respeitarem a dimensão humana das outras pessoas.
 O conceito de experiência presente na teoria e na prática desenvolvida em “Filosofia com Crianças”, pelo 
professor e pesquisador Walter Kohan, está mais ligado à concepção de experiência defendido por Jorge Larrosa 
(2013), o qual a associa à ideia de acontecimento. Para este autor, segundo Kohan (2015):

‘Experiência’ é uma palavra que tem esse ‘per’ no meio que é o mesmo ‘per’ de percurso, por 
exemplo, que significa movimento. Ou seja, a experiência é como um deslocamento, como um 
movimento, como sair de um lugar e encontrar outro lugar. (KOHAN, 2015, p. 299. Grifos do 
autor.).

Assim, experiência é percurso, é movimento, é um afetar-se, “[...] é o que passa, o que nos acontece, o que nos 
toca. Não o que se passa, não o que acontece, não o que toca”. (LARROSA, 2014). Cirino (2016, p. 90) ao citar 
o pensamento de Larrosa (2014) sobre o conceito de experiência afirma que: “[...] a experiência gera um saber, 
o saber da experiência, esse saber não é a verdade do que são as coisas, mas o sentido ou o sem-sentido daquilo 
que nos acontece de forma sempre singular.” 
É, nesse sentido, de acontecimento, como aquilo que nos toca, algo que nos afeta, que Kohan; Olarieta; Wozniak 
(2012) percebem a importância da filosofia nas escolas desde a educação infantil, possibilitando às crianças 
um espaço para o exercício do pensar, para o filosofar.  “O filosofar é visto aqui nesse processo como uma 
experiência, como um trabalho sobre o sentido do que somos e do que nos acontece”. (KOHAN; OLARIETA; 
WOZNIAK, 2012, p.173). Por ser um acontecimento, isto é, por a experiência ser aquilo que nos toca, que nos 
acontece, é que ela é própria de cada um, única e intransferível. 
Podemos compreender a partir de Larrosa (2014), que  experienciar uma experiência de pensamento, está 
muito difícil na contemporaneidade, pois, vivemos em uma época onde tudo é muito rápido. Para Larrosa 
(2014) as dificuldades para que ocorra a experiência referem-se ao excesso de informações e de opiniões, ao 
acúmulo de trabalho e a falta de tempo. Para que uma experiência possa ocorrer de acordo com Larrosa (2014, 
p. 25) é necessária uma interrupção, uma disponibilidade. Vejamos:

[...] parar para sentir, sen- tir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 
o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, 
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

Assim, passam-se muitas coisas a nossa volta e quase nada nos acontece. Acontecem muitas coisas e quase nada 
nos toca. De acordo Larrosa (2014) nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara e, 
ao citar Walter Benjamin (1892-1940), Larrosa (2014) diz que este filósofo alemão já tinha detectado, em suas 
obras, a pobreza de experiência que caracteriza o nosso mundo. De acordo com Cirino (2016, p. 99. Grifo da 
autora.), “[...] a experiência como acontecimento tem um sentido de reinvenção, de encontro, de suspensão do 
dinamismo das atividades, de risco, de exposição do indivíduo da experiência ao ainda não conhecido. ”
Sendo assim, para que a experiência aconteça necessita-se de tempo, precisa-se que haja uma “suspenção” 
das verdades sistematizadas, que haja espaço para força criadora, um exercício do pensar infantil, buscando, 
assim, a infância do pensar, abrindo as portas ao impensável. (KOHAN, 2009). Mais uma vez, citando Deleuze, 
na obra Diferença e Repetição, Kohan (2003, p. 224), afirma: “O pensar não está dado. Ele nasce, se gera, se 
produz, a partir do encontro contingente com aquilo que nos força a pensar, aquilo que instala a necessidade 
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absoluta de um ato de pensar, de uma paixão de pensar”. 
Considerando esses argumentos, compreendemos que na perspectiva defendida por Larrosa (2014) e Kohan; 
Olarieta (2012), o filosofar é inconciliável com a ideia de um modelo previamente elaborado ao qual o sujeito 
da experiência teria que se adequar. Por isso, trabalhar filosofia com crianças é um processo desafiador, mas 
que possibilita aberturas, pontes, problematização filosófica, que afeta/toca o professor e o aluno, e ambos vão 
se formando e sendo trans-formandos conjuntamente. Desse modo, a formação do professor se dá em um 
processo colaborativo e dialógico, de modo que pensar a formação na perspectiva do conceito de experiência 
defendido por esses autores é deixá-la acontecer, buscar sentidos e articulações com o contexto real, se abrir 
para o novo, está em disponibilidade e buscar criar as condições para que a experiência ocorra.    

CONCLUSÃO

A partir do que foi discutido neste texto, percebemos, claramente, a diferença da formação do professor que irá 
mediar uma Comunidade de Investigação do programa Filosofia para Crianças do americano Matthew Lipman 
e aquele profissional que irá compor uma experiência de pensamento na Filosofia com Crianças de Walter 
Kohan. Enquanto o primeiro precisa passar por uma formação sistematizada, rigorosa e determinada, o outro 
necessita estar aberto a experienciar e compor com as crianças as experiências de pensamento, identificando 
na relação de sentido que ocorre entre professor e crianças, quais as condições, quais as possibilidades que 
ele como professor pode proporcionar no espaço da experiência. Esse movimento de pensar a experiência, 
vivenciar a experiência se constitui em processo formativo.
Para a compreensão do conceito de experiência em Lipman (1990) dialogamos com Dewey (1971), e para 
a compreensão da experiência em Kohan (2003; 2008; 2012) utilizamos Larrosa (2014). É possível afirmar 
que em Lipman (1990) a experiência de FpC ocorre na construção do pensar, através da experiência e busca 
de sentidos na ação do exercício do filosofar dentro das Comunidades de Investigação, utilizando-se para 
isso de temas filosóficos presentes no currículo da Novelas Filosóficas criadas por Lipman. Enquanto que em 
Kohan (2003; 2008), a experiência de filosofia com crianças é algo que vai sendo construída na relação entre os 
sujeitos da experiência identificando os sentidos que atravessam essa relação e colocando-os à disposição do 
movimento do pensar que ocorre dentro das experiências de pensamento. 
Podemos perceber as aproximações entre Lipman e Kohan, visto que ambos pretendem desenvolver, através 
do diálogo filosófico que se dá nas “comunidades de investigação” ou na “experiência de pensamento”, a 
capacidade filosófica, ou pensamento reflexivo, das crianças. Os citados autores, mesmo que de perspectivas 
diferentes, consideram que a formação do docente para atuar em filosofia para/com crianças é um dos aspectos 
necessários de ser considerado na perspectiva de contribuir com a construção da autonomia dos estudantes.
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INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL:

ENTRELAÇANDO CONCEITOS E CONTEXTOS HISTÓRICOS

Maria Reilta Dantas Cirino1

Resumo: A compreensão de que a concepção de homem e de sociedade elaborada em cada contexto histórico 
permeia e determina todas as formas de elaborações que são assumidas dentro da história. É nesse contexto 
que se insere a criança, a infância e a educação infantil – conceitos, formas de intervenções e funções – 
assumidas de diferentes maneiras ao longo da história, definindo percepções e modalidades de atendimento 
junto à criança e sua educação. O presente artigo apresenta contextos históricos que influenciam a construção 
de diferentes conceitos de criança e que irão influenciar as elaborações de práticas educativas para as crianças. 
Tais aspectos são consubstanciais para a compreensão do contexto atual em que se insere a educação infantil 
– de reconhecimento legal e de proposições oficiais. 

Palavras-chave: Criança; Infância; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

[...] por não falar, a infância não se fala e, não se falando, não ocupa a primeira pessoa nos 
discursos, isto é, por não dizer ‘eu’, por jamais assumir o lugar de sujeito do discurso, e, 
conseqüentemente, por consistir sempre um ele/ela nos discursos alheios, a infância é sempre 
definida de fora. (LAJOLO, 2001, p. 230. Grifo do autor.).

A compreensão de que a concepção de homem e de sociedade elaborada em cada contexto histórico 

permeia e determina todas as formas de elaborações que são assumidas dentro da história – a organização 

social, política e econômica – no leva a perceber que é essa compreensão que vai definindo o tipo de homem 

que se deseja e precisa formar para cada modelo de organização social. É nesse contexto que se insere a 

educação, aqui entendida como ação social com intencionalidade e com possibilidades – em um movimento 

dialético − de inserção, manutenção e transformação de indivíduos e da sociedade.

É nessa conjuntura que se insere a criança, a infância e a educação infantil – conceitos, formas 

de intervenções e funções – assumidas de diferentes maneiras ao longo da história, definindo percepções 

e modalidades de atendimento junto à criança e sua educação. Esses aspectos não podem ser discutidos de 

1 Professora Adjunta IV, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Curso de Licenciatura 
em Filosofia e do Mestrado Profissional em Ensino de Filosofia – PROF- FILO (Polo  Caicó-UERN). Doutora 
em Educação (PROPED/UERJ). Líder do Grupo de Pesquisa Ensinar e Aprender na Educação Básica – GP-
-EAEB/UERN. E-mail: mariareilta@hotmail.com.
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forma isolada, requerem para sua compreensão, a contextualização no quadro mais amplo dos acontecimentos 

históricos e sociais.

Mesmo concordando com a afirmação de Stearns (2006, p. 13) de que “É difícil elaborar histórias 

bem-feitas sobre crianças. Crianças deixam relativamente poucos registros diretos [...]”, apresentamos nesse 

texto e nos aproximamos de discussões diversas em torno da criança, da infância e das modalidades de 

atendimento educacional permeadas por esses conceitos dentro dos períodos históricos e as diversas funções 

que foram configurando a educação da criança pequena2, situamos os pensadores da infância que estabeleceram 

os princípios pedagógicos definidores da educação infantil e da elaboração de diferentes formas de intervenção 

junto às crianças. Não pretendemos um resgate linear – apesar de fazermos referências a épocas e períodos 

históricos − por que compreendemos e percebemos, à luz da literatura, a coexistência desses conceitos, funções 

e princípios em um mesmo período ou época, e ainda no contexto atual.

Tais aspectos são consubstanciais para a compreensão do contexto atual em que se insere a educação 

infantil – de reconhecimento legal e de proposições oficiais − assumindo a função indissociável do cuidar/

educar e/ou pensada a partir dos campos de experiências, dos eixos temáticos/formativos das interações e 

brincadeiras.

CONTEXTUALIZAÇÃO, CONCEITUALIZAÇÃO E FUNÇÕES

Se houve sempre crianças, não houve sempre infância.

(SARMENTO, 2001, p. 14).

 As concepções de criança e de infância como conhecemos hoje são construções históricas recentes e 

de acordo com Barbosa (2006) são categorias relativas com significações gerais e imprecisas, carregam em si 

significados sociais e simbólicos, seus estudos históricos e sociológicos estão ligados aos estudos da família e 

mais recentemente da mulher. A autora citada identifica que “[...] a infância não é uma experiência universal, 

nem natural, de duração fixa, mas está vinculada aos significados dados pela cultura e pela história individual 

de cada um”. (op.cit., p. 74).

2  Termo utilizado por Kuhlmann Jr. (2004) para se referir à educação de crianças de 0 a seis anos. No Brasil, 
legalmente, o termo “criança” é definido no Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, Lei n. 8.069 (BRASIL, 
1990), como a pessoa de 0 (zero) até 12 (doze) anos de idade.
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 Na visão de Stearns (2006) mesmo sendo difícil elaborar histórias bem-feitas sobre crianças, é fato que 

todas as sociedades lidam e lidaram com a infância e a criança, apresentando tanto características padronizadas 

como variações impressionantes ao longo da história e ainda no contexto contemporâneo. Vejamos algumas 

padronizações: alguma preparação para o estágio adulto, orientações quanto aos papéis de gênero, fragilidade 

em relação às outras espécies, necessitando de cuidados especiais para sua sobrevivência, entre outros; e 

algumas variações: admissão/ou não de trabalho pesado para grande parte de suas crianças, naturalidade 

quanto à mortalidade infantil enquanto que outras lutam em sua prevenção, imputação ou/não de castigos 

físicos, diferenciações quanto a duração e ao término da infância. 

 Heywood (2004) aponta as dificuldades dos historiadores em obter materiais que possam servir de 

fontes sobre infâncias no passado afirmando que por esse motivo “[...] é difícil atingir qualquer precisão com 

relação ao ritmo das transformações nas atitudes, bem como variações regionais ou socioeconômicas.” (op.

cit., p. 15). Esses aspectos se agravam, segundo o autor, quando se referem a dados sobre a minoria letrada ou 

a massa menos favorecida das populações. 

 De acordo com Stearns (2006), antes de tercemos comentários sobre a criança ou a infância, devemos 

questionar de que criança e de qual infância estamos falando e buscar situá-las em cada contexto histórico 

concreto. (CIRINO, 2016). Sarmento e Pinto (1997, apud BARBOSA, 2006, p. 73) tentam diferenciar 

os conceitos de infância e criança afirmando que crianças existem desde os primórdios da história da 

humanidade e que infância é uma construção social “[...] que assinala os elementos de homogeneidade desse 

grupo minoritário, e as crianças, como referentes empíricos cujo conhecimento exige atenção aos fatores de 

diferenciação e heterogeneidade [...]”.

Áries (1981) defende que o sentimento que nutrimos hoje em relação à criança é muito recente, identifica-o 

emergindo no final do século XVII e toma como base para suas afirmações estudos e observações de icnografias da 

época. Essa mudança ocorre – de um sentimento de indiferenciação à percepção da criança como diferente do adulto 

− segundo o autor, influenciada, principalmente, por quatro aspectos: mudança na estruturação familiar, 

surgimento das escolas – que substituía a aprendizagem direta como meio de educação – e movimento 

de moralização promovido por “[...] reformadores católicos ou protestantes ligados à Igreja, às leis ou ao 

Estado.” (op.cit., p. 11). Para Áries (1981) a infância era reduzida ao período em que o frágil corpo infantil 

com suas necessidades básicas não conseguia se nutrir, quando adquiria um mínimo de desembaraço físico 

era imediatamente misturada aos adultos e assim a educação era garantida “[...] pela aprendizagem, graças à 

convivência da criança ou do jovem com os adultos. A criança aprendia as coisas que devia saber ajudando os 

adultos a fazê-las.” (op. cit., p. 9). 
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Comentando essa posição de Áries (1981), Kohan (2003, p. 22) ao traçar uma relação entre filosofia 

e infância assim se expressa: “Concordamos em que o sentimento de infância que temos hoje, em boa parte 

herdado da modernidade, não existia como tal antes desse momento histórico. [...]. O que se inventa, diremos 

com Àries, não é a infância, mas uma infância, a moderna.”

Autores como Freitas e Kuhlmann Jr. (2002); Kuhlmann Jr. (2004); Heywood (2004), Stearns 

(2006), Costa (2007), entre outros, criticam esses posicionamentos assumidos por Áries, apontando que sendo 

a infância uma construção social, cada época terá sua forma própria de conceber a infância e de tratar suas 

crianças. Esses autores ressaltam as contribuições da obra de Áries, contudo, evidenciam a necessidade de 

considerar fontes mais amplas relativas a cada período histórico e as relações entre os mesmos. Esses autores 

- críticos da tese de Áries − afirmam posições diferenciadas sobre a criança e sua infância: 

Os estudos de Mause (1973, apud KUHLMANN Jr., 2004) têm por base a aplicação da psicanálise 

à história e contrapõem-se aos princípios de Marx afirmando que o fator central para modificações históricas 

tem cunho subjetivo − são as alterações psicogenéticas da personalidade - e no caso da infância essas alterações 

ocorrem pelas influências de sucessivas gerações entre pais e filhos. Nas palavras do autor: 

[...] a evolução das relações entre pais e filhos constituiria uma fonte independente 
de mudança histórica, em virtude da capacidade de regressão à idade psíquica das crianças, 
por parte de sucessivas gerações de pais, que procurariam proporcionar aos seus filhos uma 
oportunidade para lidar melhor com ansiedades semelhantes àquelas vividas durante sua 
própria infância. (op. cit., p. 19).

Costa (2007) argumenta que os conceitos de infância e de criança envolvem sentimentos de afetividade 

e de sensibilidade humana de difícil descrição e registro sendo possível percebê-lo somente nas emoções 

daqueles que o compartilham. Esse aspecto cria alguns entraves à historiografia: “[...] a História registra sempre 

o que se veste, onde se vive, o que se come, mas dificilmente narra como se ama, especialmente a intensidade e 

a forma desse amor”. (op.cit., p. 1). Esse autor identifica sentimentos de infância entre povos que precederam 

o período da Alta Idade Média, que recebe como herança da Antigüidade a forte determinação paterna sobre 

os destinos infantis e a barbárie, contudo mesmo nesse contexto é possível perceber manifestações de amor 

entre pais e filhos. Argumenta que o que existia não era “[...] ausência de sentimento de infância [...]”, mais 

uma forma diferente de tratar a infância que se justificava dentro do contexto sócio-histórico daquela época, 

e sendo assim conclui:
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[...] o status (sic) da criança naquelas sociedades antigas era praticamente nulo. 
Sua existência dependia do poder do pai: se fosse menina ou nascesse com algum problema 
físico, poderia ser rejeitada. Seu destino, caso sobrevivesse, era abastecer os prostíbulos de 
Roma e o sistema escravista. Até o final da Antigüidade as crianças pobres eram abandonadas 
ou vendidas; as ricas enjeitadas - por causa de disputas de herança - eram entregues à própria 
sorte. (COSTA, 2007, p. 2. Grifo do autor.).

Para Freitas e Kuhlmann Jr. (2002) podemos compreender a infância e a criança de duas formas: 

como a representação ou concepção que os adultos fazem sobre o período inicial da vida humana; ou como 

a vivência real desse período vivido pela criança – sujeito real inserindo dentro de um determinado contexto. 

Assim, a “[...] infância seria então a história da relação da sociedade, da cultura, dos adultos, com essa classe 

de idade e a história da criança seria a história da relação das crianças entre si e com os adultos, com a cultura 

e a sociedade.” (op.cit., p. 7).  

Kuhlmann Jr. (2004) afirma ainda que infância é um termo genérico e como outros termos seu 

significado é decorrente de transformações sociais e argumenta que a infância é uma condição da criança e 

precisa ser assim considerada: “As crianças participam das relações sociais, e este não é exclusivamente um 

processo psicológico, mas social, cultural e histórico. As crianças buscam essa participação, apropriam-se de 

valores e comportamentos próprios de seu tempo e lugar, porque as relações sociais são parte integrante de 

suas vidas, de seu desenvolvimento”. (op.cit., p. 31).

Heywood (2004), baseado em Prout, James e Jenks, parte de três proposições: a infância deve 

ser compreendida como uma construção social; a criança é uma variável da análise social e que deve ser 

considerada em relação e em conjunto com outras variáveis, tais como: classe, gênero e etnia; e, a criança 

deve ser considerada como parte ativa no processo de suas próprias vidas e das vidas daqueles que estão ao 

seu redor. Assim afirma que: 

[...] a criança é um constructo social que se transforma com o passar do tempo e, 
não menos importante, varia entre grupos sociais e étnicos dentro de qualquer sociedade. 
[...] A infância é, obviamente, uma abstração que se refere a determinada etapa da vida, 
diferentemente do grupo de pessoas sugerido pela palavra crianças. (op.cit., pp. 21 e 22. Grifo 
do autor.).  

Kohan (2003, p. 33), busca identificar várias perspectivas de infância na relação entre filosofia e 

educação. No mito pedagógico dos gregos, em Platão, aponta “[...] um certo conceito complexo, difuso, 

variado de infância.” O primeiro aspecto é exatamente a marca de uma ausência: “[...] a infância pode ser 



 

 REVISTA BARBANTE - 43

quase tudo; essa é a marca dos sem marca, a presença de uma ausência [...]”; o segundo e terceiro aspecto é 

a inferioridade, a infância como algo menor frente ao homem adulto e comparada a outros grupos também 

considerados menores, tais como: mulheres, anciãos, animais, etc.algo supérfluo que pode ser descartado 

da pólis; o quarto e último aspecto é a marca do poder. Nessa perspectiva recai sobre a infância o discurso 

normativo das políticas que investe na infância no sentido de um futuro melhor.

Na concepção de Kohan (2007) podemos perceber a infância em dois sentidos: uma infância majoritária, 

a qual se refere à lógica de evolução cronológica do desenvolvimento e se revela nas leis, nos projetos educacionais 

dominantes de discursos teóricos sobre a educação, em particular nos campos da psicologia do desenvolvimento e da 

psicopedagogia, nas políticas públicas para educar e categorizar a infância, como também uma infância minoritária “[...] 

que resiste aos movimentos concêntricos, arborizados, totalizantes” (idem, p. 94.). Essa última concepção minoritária 

encontra-se com o sentido apontado pela palavra aión: “É a infância como intensidade, um situar-se intensivo no mundo; 

um sair sempre do ‘seu’ lugar e se situar em outros lugares, desconhecidos, inusitados, inesperados.” (Idem, p.95. Grifo 

do autor.).

Com base nessas breves considerações é possível inferir que para a compreensão dos conceitos de 

criança e de infância é imprescindível sua contextualização ao momento histórico em que se situa esse SER 

criança para que se possa superar a percepção da criança como alguém que será − um vir a ser – e sim percebê-

la como sujeito, histórico e social, constituindo e sendo constituída nas trocas reais de sua cultura – entre 

adultos e crianças; entre crianças e crianças; e consigo mesma. 

A CRIANÇA: RELAÇÕES HISTÓRICAS, CONTEXTOS EDUCATIVOS E REFLEXÕES 

TEÓRICAS.

[...] é a infância que desde de Platão, se educa conforme um modelo. 
(KOHAN, 2007, p. 94).

A concepção de homem e de sociedade definidora das diferentes concepções de criança e de infância 

− brevemente apresentadas acima − vai definir as formas de se perceber e conceber a educação da criança 

pequena nos diversos períodos. 

Nas sociedades primitivas, o homem era compreendido em sua relação com a natureza e o modelo 

de sociedade era de uma organização sem classes e sem Estado. Os bandos viviam perambulando em busca de 
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coleta de alimentos e caça – esse aspecto era determinante para o número de crianças que cada tribo poderia 

ter. (STEARNS, 2006). O homem através de sua força física centrava-se na sua própria subsistência e na de 

sua tribo. A educação tinha um caráter prático, espontâneo, imitativo e comunitário – não havia alguém em 

especial para direcionar a educação – “Os homens mais velhos, junto com as mulheres, assumiam o encargo dos 

mais novos (as crianças), aos quais eram passadas a cultura da tribo e as experiências, através da transmissão 

oral e da prática das atividades diárias.” (GÓMEZ, 1994, p. 10). Posteriormente, com o fim do sedentarismo, 

a introdução da agricultura, a construção de instrumentos, um maior acúmulo de alimentos e o surgimento do 

escravo – proveniente das tribos conquistadas − desenvolvem-se outras formas rudimentares de administração 

− diferenciando-se a educação de acordo com a hierarquia e necessidade da função predestinada: governante, 

guerreiro, plebeu ou escravo. (MANACORDA, 2001).

No Período Imperial, o ideal de homem forte, guerreiro e dotado dos conhecimentos de seu 

contexto hereditário – fortalecido pelo acúmulo de riquezas e preceitos religiosos – vai marcar uma educação 

predominantemente patriarcal, a qual recebe fortes influências das idéias de Confúcio3 que acreditava na 

elevação e perfeição humana através do cumprimento de preceitos e rigorosa disciplina. Até os sete anos a 

criança ficava aos cuidados da mãe ou ama e depois era entregue às severas regras de seu pai ou tutor. 

A educação tinha a função de manutenção de privilégios e diferenciações entre dominantes e dominados, 

era exercida pela severidade de castigos físicos e pela forte repressão/coerção moral e religiosa. Com o 

surgimento da escrita, aparece a figura do escriba e em alguns contextos a figura do mestre que pelo ensino 

oral reunia grupos para uma educação com princípios comunitários. Embora predominasse o contexto familiar 

como educacional, vão tornando-se freqüentes espaços educativos que se configuravam como públicos: 

espaços ociosos, templos, casas particulares, entre outros. (PINHEIRO, 1998).

Destaca-se na Antigüidade Clássica, a severidade da educação chinesa, e a submissão austera na 

Índia, bem como o ideal de homem livre e das cidades-Estado na Grécia e em Roma, baseado nas virtudes de 

obediência, temperança e justiça. Essas sociedades clássicas tinham em comum à preocupação em tornar a 

criança o mais útil possível, a preservação da família e da propriedade, eram fortemente marcadas por divisões 

sociais e de gênero, e eram predominantemente agrícolas. Na visão de Stearns (2006, p.41) esses aspectos 

traziam determinações para a infância: “A essência da hierarquia, que via a sociedade dividida entre classe 

alta e classes baixas, refletiu-se amplamente na infância, separando a infância a ser educada da infância a 

ser encaminhada para o trabalho.” Nesse contexto, a educação deveria trabalhar a natureza humana a fim de 

domá-la e salvar sua alma. 
3  Confúcio escreveu numerosas obras, embora não se tenha certeza de todas as que lhe são atribuídas, nem ao 
conteúdo delas. São apontadas como principais: Livro dos Versos, Livro da História, Livro dos Ritos, Livro da 
Adivinhação e Crônica de Lou. (LUZURIAGA, 1977).
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Segundo Platão, a educação deveria começar desde cedo, respeitando-se, contudo, a natureza infantil, 

recriando a alma e dotando o homem de qualidades e conhecimentos adquiridos por via racional. Notadamente, 

Gagnebin (1996) adverte sobre a dualidade de posições percebidas nos escritos de Platão − nas Leis e em 

alguns aspectos de A República, a infância é apontada como um mal necessário – uma condição para tornar-

se adulto – sendo necessário a correção para que essa abandone as paixões e evolua para a razão. Já o texto 

da “alegoria da caverna” vai apresentar a capacidade inata para aprender. Embora muitos desses princípios 

tenham se restringido ao mundo ideal, pois a educação continuava sendo definida pelo “lugar” natural em 

que nascia o indivíduo – inicia-se um processo de reflexão sobre se as virtudes eram naturais ou poderiam ser 

aprendidas. Predominantemente, “A base da educação infantil encontrou-se atrelada à conformação da cidade, 

sendo a educação controlada, supervisionada e organizada na projeção da atividade futura do indivíduo, o qual 

tinha que seguir as regras pré-estabelecidas [...]”. (GÓMEZ, 1994, p. 37).

Constatamos que, até então, a natureza infantil era projetada em função das determinações do 

adulto – de um vir a ser – sem uma especificidade infantil. Foi Quintiliano o primeiro a defender que a 

criança não nascia forte como os adultos e por isso necessitava de cuidados especiais para sua sobrevivência. 

“Para QUINTILIANO (sic) a educação doméstica deve-se pôr o máximo cuidado no ambiente que rodeia 

a criança [...] porque naturalmente conservamos o que aprendemos nos primeiros anos, como as vasilhas 

novas o primeiro perfume do licor que receberam.” (LUZURIAGA, 1977, p. 67). Ressalta-se, também que 

dentro desses contextos quando se faz referência a uma educação com algum tipo de orientação, refere-se, 

especificamente, à educação do menino-homem. 

O Período da Idade Média é fortemente marcado pelos preceitos cristãos, sendo a formação do homem 

baseada em dogmas e somente os nobres e o clero tinham acesso às formas organizadas de educação. Nesse 

contexto – em que se pese os estudos de Áries (1981) – alguns autores4 identificam uma diferenciação quanto 

à natureza infantil, fortemente influenciada pelos ensinamentos bíblicos, os quais pregavam a semelhança do 

reino dos céus com a natureza infantil. Contudo, os autores consideram que esse processo de diferenciação se 

deu de forma bastante lenta em função, principalmente, dos altos índices de mortalidade infantil.

Partindo-se dessa colocação verificamos que, um dos elementos predominante e comum em todos 

esses grandes períodos – considerando os já citados por Stearns (2006) − é o fato de que:

Durante muito tempo, a educação da criança foi considerada uma responsabilidade das 
famílias ou do grupo social ao qual ela pertencia. Era junto aos adultos e outras crianças com 
as quais convivia que a criança aprendia a se tornar membro deste grupo, a participar das 

4 Freitas e Kuhlmann Jr. (2002); Kuhlmann Jr. (2004); Heywood (2004), Costa (2007).
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tradições que eram importantes para ele e dominar os conhecimentos que eram necessários 
para a sua sobrevivência material e para enfrentar as exigências da vida adulta. Por um 
bom período na história da humanidade, não houve nenhuma instituição responsável por 
compartilhar esta responsabilidade pela criança com seus pais e com a comunidade da qual 
estes faziam parte. [...] a Educação Infantil, como nós a conhecemos hoje, realizada de forma 
complementar à família, é um fato muito recente. (BUJES, 2001, p. 14).

Notadamente, também se registram as dificuldades de dados em relação à educação da criança menor 

de sete anos e isso ocorre de acordo com Leite (2001) por que a infância passa a ter visibilidade quando 

as famílias por necessidades de trabalho fora do contexto familiar passam a se dispersarem e assim não 

conseguem mais administrar o desenvolvimento dos filhos pequenos e sendo assim são grandes as dificuldades 

de estudos sobre a infância antes do século XIX pela escassez de estudos de demografia histórica. “As crianças 

não eram percebidas, nem ouvidas. Nem falavam, nem delas se falava.” (op.cit., p. 21). Esses aspectos são 

também percebidos por Barbosa (2006, p. 74) quando afirma: “[...] a historiografia existente sobre a criança 

trata basicamente da criança européia e burguesa...”.

É nesse contexto de ambigüidades que se insere a história da criança e de sua educação. Concomitantemente, 

grandes fatos históricos5 vão redefinir as concepções de homem e de sociedade − expansão geográfica, queda do 

dogmatismo, Reforma e Contra-Reforma, evolução da Biologia com a dissecação de cadáveres, grande 

evolução da literatura, início do sistema heliocêntrico com Copérnico, as experiências de queda dos corpos 

de Galileu, ascensão da burguesia − instauram a evolução do campo científico, elaborando novos paradigmas 

baseados na racionalidade científica. 

Emerge assim o período do Renascimento, o qual tinha como ideal a plena realização do homem. Em 

relação à organização dos espaços educacionais, esses recebem a influência das grandes correntes pedagógicas 

baseadas nos pressupostos de Erasmo, Maquiavel, Rabelais, Montaigne, Comenius e Rousseau, entre outros.

No Brasil, a educação da criança pequena emerge movida pelas transformações sociais, econômicas e 

políticas que ocorreram em todo o mundo. Recebe as influências de outros países e apresenta as peculiaridades 

do contexto de uma Nação emergente de dependência e fortemente marcada pela colonização e misturas de 

raças. Contudo, verificam-se semelhanças com as formas de educação familiar do contexto mais amplo, como 

podemos perceber em Leite (2001, p. 25) que rebuscando diários de viagens de estrangeiros que estiveram no 

Brasil no final do século XVIII e início do século XIX, descreve alguns processos de preparação para a vida 

adulta que ocorria no contexto familiar envolvendo crianças brancas e negras:

5 Arruda (1991); Bock; Furtado; Teixeira (2001); Freire (2004). 
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As mães como ‘mestras naturais’, as primas ensinando canto e piano, as amas 
recontando as tradições das famílias e dos escravos, os tios abrindo as bibliotecas e 
introduzindo sobrinhos e netos nos autores, encomendando livros na cidade ou na corte, ou 
se propondo a dar aulas de geografia e de física. As mães ensinavam as meninas e as escravas 
a rezar, a fazer renda, a costurar. Os oficiais ensinando a ferrar animais, a fazer sapatos, a 
construir cercas. As doceiras a fazer doces e flores artificiais, a dissecar animais e plantas, a 
fazer e enfeitar pratos. (LEITE, 2001, p. 25. Grifo do autor.).

O modelo familiar é buscado também nas primeiras formas/arranjos institucionais destinados a 

acolher crianças desamparadas. Isso pode ser percebido nas suas denominações: creche equivale à manjedoura; 

asilo nilo, significa ninho e escola materna. Esses arranjos ficavam a cargo de entidades filantrópicas e 

religiosas envolvendo desde de redes de parentescos, “mães mercenárias” até as “rodas” dos expostos em 

igrejas e hospitais. Dessa forma, no Brasil, o cerne da assistência, abandono, pobreza e caridade compõem 

o cenário das primeiras formas de atendimento da criança pequena fora do contexto familiar. (PINHEIRO, 

1998; OLIVEIRA, 2002).

A Revolução Industrial provoca a inserção da mulher no mercado de trabalho e gera uma maior 

demanda por alternativas de cuidados e educação das crianças pequenas. Nesse contexto verificam-se grandes 

preocupações das autoridades sanitárias, religiosas e jurídicas em vista da promiscuidade e das altas taxas 

de mortalidade infantil e vai se delineando instituições destinadas às crianças, as quais se diferenciam pela 

nomenclatura e pelo o tipo de clientela atendida revelando que a relação entre adulto e criança é um fato social 

definido pela posição econômica – “lugar” social ocupado pela criança. (KUHLMANN Jr., 2004).

As primeiras instituições denominadas de “asilos” atendiam crianças órfãs e carentes; as “escolas 

maternais” surgem como uma forma de diferenciação dos “asilos” e tinham – pelo menos teoricamente – 

objetivos educacionais, destinavam-se ao atendimento dos filhos dos operários. Os “jardins-de-infância”, que 

também tinham caráter educativo, eram direcionados às classes de maiores recursos financeiros. Verificam-se 

duas funções nessas instituições: assistencial e compensatória para as classes trabalhadoras e pedagógica para 

a elite e a classe média. (SOUZA, 2000). 

Posteriormente, é sugerido o critério de idade para diferenciar os dois tipos de atendimento e surge 

na literatura o termo pré-escolar, o qual traz implícito em seu significado um período de preparação à educação 

formal.  Assim, a educação infantil teria a função de “prontidão” ou seja, desenvolveria junto às crianças 

mecanismos preparatórios que poderiam garantir seu sucesso posterior. Os estudos de Souza (2000, p. 28), 

identificam que “[...] o que distingue creche e pré-escola é a conseqüência da tradicional subordinação das 

creches aos órgãos de assistência social [...]” e da vinculação das pré-escolas aos setores educacionais.
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Esses aspectos são corroborados pela publicação pelo MEC (BRASIL, 1982), do Programa Nacional 

de Educação Pré-Escolar, que estabelece como prioridade o atendimento ao grupo de crianças de quatro e seis 

anos: “[...] o grupo de 0-3 anos necessita de cuidados de conteúdo predominantemente biológico, como saúde 

e alimentação. [...] conta com ações e programas desenvolvidos por órgãos do Ministério da Previdência e 

Assistência Social [...]” (op.cit., p. 15).

Vale salientar que a dicotomia verificada na utilização dos termos creche e pré-escola – separando 

as funções assistencialista e educativa − é motivo de debates acadêmicos e publicações, as quais sugerem a 

necessidade de redefinição desses termos para que se possibilite associar creche e pré-escola às necessidades 

da criança. É então sugerido pelos diversos especialistas da área o termo educação infantil. (SOUZA, 2000). 

É relevante citar também o posicionamento de Assis (1998), que reinvindica o termo “centros de educação 

infantil”, o qual incluiria creche e pré-escola, argumentando que as nomenclaturas utilizadas até o presente 

não traduzem o trabalho a ser desenvolvido nesse nível e acabam contribuindo negativamente com vários 

aspectos, entre eles: escassez de políticas e de financiamento para área, cursos com formação específica, bem 

como propostas pedagógicas de qualidade que atendam as exigências e especificidades dessa faixa etária.

Diante desse impasse, em 1993, o MEC, publica o documento “Política de educação infantil”, sendo 

a educação infantil caracterizada da seguinte forma: “ primeira etapa da Educação Básica e destina-se à criança 

de zero a seis anos de idade [...] As instituições que oferecem Educação Infantil, [...] são as creches e as pré-

escolas [...]” (BRASIL, 1993, p. 15).

Souza (2000), sintetiza nos seguintes tópicos as funções atribuídas à educação infantil, nas diversas 

formas de intervenção: asilo, guarda, refúgio, proteção, depósito de crianças; educação compensatória; 

correção de desvios da estrutura socioeconômica; antídoto contra o fracasso escolar; preparação para o 1º. 

grau; substituto e/ou complemento da família; escola precoce; valor intrínseco: educação e assistência. 

Ressaltamos que mesmo quando não assumidas as intenções educativas das instituições, bem 

como reconhecemos a coexistência e ambigüidade das diversas funções atribuídas à educação infantil, ainda 

no contexto atual, contudo, todas as instituições – independente de suas denominações – são instituições 

educativas com potencial de contribuir positiva ou negativamente com o desenvolvimento e a aprendizagem 

das crianças pequenas. Esse argumento encontra eco nos estudos de Kuhlmann Jr. (2004) quando afirma que 

desde sua criação as intervenções desenvolvidas para atender crianças têm intencionalidade educativa: “Essa 

interpretação invalida a idéia de que aquelas instituições precisariam deixar de se tornar assistenciais para se 

transformarem em educacionais”. (op.cit., p. 200). 
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Consubstancialmente, no contexto de nosso campo de pesquisa percebemos a presença, na concepção 

dos profissionais da infância, de variadas funções atribuídas à educação infantil, quando esses se remetem e 

tentam verbalizar sobre a função da educação infantil e as possibilidades de conhecimentos e aprendizagem 

dessa etapa educacional (ver Apêndices), sendo apontadas as funções: preparatória, socializadora e moral, e 

que priorize as especificidades da criança.

No sentido de dialogarmos com essas formas de percepções − históricas e do contexto atual − é 

que se fez necessária essa breve retrospectiva situando e relacionando as funções assumidas pela educação 

infantil. No momento atual, a função da educação infantil se configura como de educação e cuidado de forma 

indissociável − pelo menos no plano teórico, legal e em proposições oficiais – e, reconhecidamente, como um 

direito da criança, um dever do Estado, complementando a ação da família e da comunidade.

As discussões sobre a educação infantil ampliam-se de forma significativa, modificando − uma 

trajetória de omissão e de equívocos quanto ao entendimento de sua função social e de seu papel no contexto 

educacional.  Autores como Wallon (1975; 1995); Áries (1981); Machado (1994;1991;2002); Del Priori, 

(2000); Freitas, (2001); Vigotski; Luria; Leontiev (2001); Formosinho; Kishimoto (2002), Oliveira, (2002); 

Kohan (2003); Heywood (2004); Piaget (2003; 2006), Vigotski (2003; 2005), Kuhlmann Jr. (2004); Kramer, 

(2003; 2005, 2005a; 2007), Kramer e Leite (2005); Vasconcelos (2005),  Kramer; Leite; Guimarães (2006); 

Bazílio e Kramer (2006); Faria; Demartini; Prado (2005); Stearns, (2006); Formosinho; Kishimoto; Pinazza 

(2007), Kohan (2003; 2004; 2007) entre outros, têm contribuído nesse sentido. Isso não acontece de forma 

linear, mas num processo de idas e vindas, avanços e recuos que se fazem presentes, ainda no contexto atual 

de reconhecimento legal e de políticas públicas nessa área.

Notadamente, um dos grandes marcos em nível mundial de substancial importância é a Conferência 

de Educação para Todos, que acontece em Jomtien/1990, a qual identifica, entre outros aspectos, a educação 

como elemento central do desenvolvimento econômico, sendo a criança pequena – entendida aqui como a 

criança menor de sete anos – incluída nesse entendimento, pois que instaura o conceito de necessidades 

básicas de aprendizagem inaugurando a compreensão de que a aprendizagem se inicia com o nascimento e 

ocorre durante toda a vida. Envolve, então, crianças, jovens e adultos. (CASSASUS, 2001). Essa Conferência 

é apontada como de substancial importância para o (re)direcionamento de políticas de atenção à criança.

Portanto, a educação infantil, como a conhecemos hoje – no plano legal, oficial e de reconhecimento 

científico, assumindo a função indissociável de educar/cuidar – tendo os campos de experiências como eixos 

norteadores para interações e brincadeiras da formação das crianças em instituições educativas, foram, como 

os conceitos de infância e criança, se modificando ao longo da história. 
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A educação infantil, é assim reconhecida na Constituição Federal (BRASIL, 1988), ratificada pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), e finalmente na LDB (BRASIL, 1996a), é inserida como 

a primeira etapa da educação básica, visando o desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade. 

Contudo, esses avanços não ocorrem de forma linear, mas permeado por tensões, avanços e retrocessos, que 

coexistiram em um mesmo período e ainda coexistem na contemporaneidade – em se pese esse reconhecimento 

legal, oficial e científico – demonstrando que nem sempre o discurso teórico e legal se transformam em ações 

concretas, caracterizando o campo da educação infantil como movimento de tensões e resistências, pois que: 

“As instituições de educação da criança pequena estão em estreita relação com as questões que dizem respeito 

à história da infância, da família, da população, da urbanização, do trabalho e das relações de produção [...]” 

(KUHLMANN JR., 2004, p. 16).

Citando os documentos oficiais que passam a ser publicados a partir do reconhecimento legal, temos o 

Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil (RCNEI/1998), o qual representa significativa contribuição na 

construção de uma política norteadora para a Educação Infantil. Esse documento, ao considerar as práticas pedagógicas 

em creches e pré-escolas, em desenvolvimento no Brasil, aponta divergências acerca da compreensão, de forma 

integrada, dos aspectos físicos, emocionais cognitivos e sociais da criança, gerando práticas que enfatizam um aspecto em 

detrimento dos outros. (RCNEI, 1998, p. 17-18).

Para construção de uma proposta curricular para instituições de Educação Infantil o RCNEI considera que devem ser 

articuladas as dimensões internas e externas em que está envolvida a instituição visando atender a diversidade existente em cada 

grupo social. Aspectos como idade e número de horas que a criança passa na instituição exigem flexibilidade na elaboração das 

propostas e devem influenciar os objetivos educacionais que se pretende alcançar. Evidencia-se, ainda, como imprescindível ao 

projeto pedagógico, o clima institucional (respeito, cooperação, afetividade), formas de gestão (democrática e pluralista, espaço 

para formação continuada), organização do espaço e do tempo, seleção e oferta de materiais (versatilidade, diversidade, acesso, 

segurança) e a parceria com as famílias respeitando sua cultura e diversidade.

 Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL/MEC, 2005) preconizam 

que as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem considerar dentro do processo de 

sua elaboração a participação dos diversos segmentos que compõem o contexto educacional – as crianças, os 

professores e demais profissionais envolvidos com a instituição, as famílias e a comunidade, bem como os 

avanços teóricos publicados pelas pesquisas da área.

Reconhecem-se os inúmeros avanços evidenciados acima, tanto no que diz respeito à teorização, no campo 

legal e de elaboração de propostas de referência. A criança pequena, hoje, tem o seu lugar histórico, político, social, e 

é reconhecida no plano legal e institucional, no entanto, o alcance desses avanços na prática curricular concreta, para 

alcançar uma educação de qualidade da criança pequena é, ainda,  um processo em desenvolvimento, que na visão de 
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Moreira (2001, p.31) é um percurso que deve ser direcionado e ter sua centralidade na prática dos sujeitos “[...] é bom 

que nos deixemos tocar pelo cotidiano que envolve a política das instituições educacionais”, além  de serem necessários 

estudos da prática curricular com os que nela atuam de modo a subsidiar a elaboração de propostas curriculares, significar 

os avanços teóricos e possibilitar melhorias das práticas pedagógicas. Assim, entende-se a qualidade como algo a ser 

conquistado e construído pelos sujeitos em cada instituição de educação da infância, mas também decorrente de vontade 

política perceptível através de políticas públicas que possibilitem à criança pequena – sujeito de direitos - desenvolver-se 

e aprender de forma integral em instituições que potencializem esse desenvolvimento considerando suas especificidades.

Nesse sentido, inserem-se os Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL/MEC, 2005), os 

quais estabelecem, em sintonia com os requisitos de infraestrutura definidos pelo Plano Nacional de Educação (BRASIL/

MEC, 2014), parâmetros   essenciais para a construção de um ambiente físico com condições compatíveis com os 

conceitos de sustentabilidade, acessibilidade universal, bem como a adequação necessária ao desenvolvimento  de sua  

proposta pedagógica em vista do desenvolvimento da criança atendida nos aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social.

Em relação às metas para educação infantil, o PNE (BRASIL/MEC 2014 -2024) pretendia universalizar, até 

2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 

até o final da vigência deste PNE. Contudo, verifica-se ao final de cinco anos em processo de implantação que o PNE 

(BRASIL/MEC, 2014 – 2024) ainda não alcançou a almejada meta.

É mister citar que a Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil – BNCC (BRASIL, 2018), em 

sintonia com o Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL/MEC, 2014 - 2024), na perspectiva de garantir os direitos 

de aprendizagens e de desenvolvimento das crianças, os quais são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar-

se e conhecer-se, os quais devem ser articulados com dois eixos estruturantes das práticas pedagógicas: as interações 

e a brincadeira. Assim identifica cinco campos de experiências considerados fundamentais para o desenvolvimento 

das crianças, são eles: Eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; e Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Também as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil definem a criança como: “[...] sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 

(BRASIL, 2009). 

Em relação às conquistas legais, Kramer (2002, p. 118) já questionava:

Então devemos atender as crianças porque é lei? Não; trata-se da educação na sua 
função precípua de formar a geração. Mais do que tudo, está em jogo a nossa responsabilidade 
social – enquanto professores, mulheres e homens, cidadãos – de tratarmos as crianças como 
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cidadãs de pequena idade, instituindo alternativas diversas de socialização para todas e 
abrindo espaços para as crianças nas mais diferentes instituições já existentes.

Simultaneamente, nesse processo, também se modificam as formas de conceber a criança, a qual 

é hoje entendida como um ser histórico e social, sujeito de direitos, pessoa com especificidades. Ao mesmo 

tempo, é tomada como objeto científico e acadêmico – Psicologia, Sociologia, Antropologia, Pedagogia etc. − 

e seu desenvolvimento e aprendizagem são sistematizados em concepções teóricas que, direta e indiretamente, 

influenciam o cotidiano das instituições que se destinam à sua educação. (KISHIMOTO, 2002).

Contudo, como afirmamos anteriormente, algumas dessas concepções de criança coexistem ainda 

no contexto atual, notadamente em um mesmo espaço educacional, os quais apontam para a necessidade de 

que os profissionais da infância percebam as especificidades das crianças reais com as quais trabalham e as 

interações que se estabelecem dentro do contexto real, as quais são constitutivas do “ser criança” apontadas 

por Kramer e Souza (1991, apud SOUZA 2000, p. 48), quando definem a relevância de se compreender a 

criança como sendo:

[...] alguém hoje, em sua casa, na rua, no trabalho, no clube, na igreja, na creche, na 
pré-escola, construindo-se a partir das relações que estabelece em cada uma dessas instâncias 
ou em todas elas. Geradas por homens e mulheres que pertencem a classes sociais, têm e 
produzem cultura, vinculam-se a uma religião, possuem laços étnicos e perspectivas diversas 
segundo seu sexo: as crianças já nascem com uma história. Assim, elas fazem e se fazem na 
cultura, pertencem a uma classe social, e vão se fazendo nessa história, cidadãs de pouca 
idade que são, muito mais do que exemplos de fases de uma escala de desenvolvimento.

Ainda de acordo com essa questão, Barbosa (2006, p. 77) destaca que, “Seja qual for a compreensão sobre 

a criança, o certo é que ela necessita de um certo tipo de educação. Para tanto são [...] prescritos modos distintos de 

intervenção, por meio das pedagogias.” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das perspectivas aqui discutidas, é possível constatar que a compreensão do pensamento educacional 

sobre as crianças e suas infâncias foi constituindo as ideias de organização de diferentes tipos de intervenções 

educacionais, fundamentando concepções muitas vezes antagônicas, mas que se justificam dentro de um determinado 

contexto histórico que contudo, embora interfiram no contexto atual, carregam o potencial de transformações e de 

ressignificações para a infância e as maneiras de organizar e potencializar os espaços educativos institucionalizados nos 
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quais as crianças e suas infâncias, na maioria das realidades brasileiras, passam significativa parte de suas vidas.

 De acordo com Cirino (2016), pensar a infância e o que decorre da concepção que dela se constrói e 

passa a constituir as estratégias de atendimento à educação das crianças, as políticas públicas e curriculares 

compõem e devem ser revisitadas a partir e dentro de construções histórico-sociais, as crianças e suas infâncias 

não podem ser definidas de forma estática, pontual e descontextualizadas. 

 Portanto, a infância compreendida como tempo/espaço de ser criança, como potência afirmativa de 

vida – de vida infantil – não um vir a ser, nem na perspectiva do adulto que irá se tornar, não é determinada, 

por exemplo, apenas por princípios biológicos, como etapa do desenvolvimento das crianças de zero a 

aproximadamente doze anos6. Pois, mesmo levando em conta a idade cronológica, essa sofre modificações 

na história e em diferentes sociedades. A criança compreendida como sujeito sócio histórico e cultural é una 

e múltipla, é concebida de modo diferente em cada tempo, ou mesmo no mesmo tempo em espaços diversos. 

As concepções acerca de criança e infância variam conforme aspectos socioeconômicos, de gênero, etnia, 

religião.  Infâncias e crianças como dimensão principiadora do ser, dos acontecimentos de vida. “Distintas 

abordagens [...] tentam explicar o fenômeno ‘infância’ em suas especificidades biológicas, psíquicas, sociais 

e pedagógicas [...] nenhuma delas parece se opor à dimensão principiadora que a infância impõe.” (LEAL, 

2004, p. 19. Grifo da autora.).
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO MÉDIO: UM OLHAR A PARTIR  DE JACQUES RANCIÈRE 
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Resumo: Este trabalho resulta da articulação de experiências teóricas e práticas vivenciadas como parte do 
planejamento para o Componente Curricular Didática. Teve como objetivo a realização de um estudo de 
inserção à realidade escolar para identificação de práticas didáticas no contexto de uma Escola Pública do 
Ensino Médio. Apresenta discussões bibliográficas e  relato das experiências vivenciadas na observação de 
aulas de Filosofia e de Sociologia. A partir de Rancière (2002), Candau (1983), Luckesi (1994), Bock; Teixeira; 
Furtado (2002), buscou-se perceber quais as diferentes estratégias didáticas utilizadas pelo professor envolvido. 
Ao final da pesquisa foi possível perceber que o professor considera na relação pedagógica, conceitos a partir de 
Rancière (2002), tais como: a igualdade das inteligências e a emancipação, também aproxima-se dos princípios 
teórico-práticos da Didática Fundamental.
 
Palavras-chave: Ensino de Filosofia. Didática. Práticas pedagógicas. Jacques Rancière.

1 INTRODUÇÃO

Este texto terá em seu cerne os relatos de experiências vivenciadas durante o processo de observação de duas 
aulas de Filosofia, em uma turma do 3º ano e duas aulas de Sociologia, em turmas de 2º anos, em uma instituição 
pública de ensino médio da cidade de Caicó/RN. As aulas observadas ocorreram no período de 15 a 17 de maio 
de 2018, na Escola Estadual Getúlio Vargas5 , no tempo regulamentar de cinquenta minutos cada. 
Além da observação das aulas, foi realizada conversa informal com o professor antes e depois de cada observação. 
Assegurando à privacidade dos envolvidos6 , seus nomes foram substituídos por pseudônimos, nesse molde, 

1 Graduado em Licenciatura em História, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, Centro 
de Ensino Superior do Seridó/CERES/Campus Caicó. Estudante Curso de Licenciatura em Filosofia, Campus 
Caicó-CaC/UERN. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência -PIBID e membro 
do Grupo de Pesquisa “Ensinar e aprender na educação básica”. E-mail: josemarcusguedes@gmail.com

2 Estudante do Curso de Licenciatura em Filosofia, Campus Caicó-CaC/UERN. Bolsista PIBID e membro 
do Grupo de Pesquisa “Ensinar e aprender na educação básica” e orientanda do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC.  E-mail: karlaletras2014@gmail.com

3 Doutora em Educação/UERJ. Professora Adjunta IV, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
UERN, Curso de Licenciatura em Filosofia e do Mestrado Profissional em Ensino de Filosofia – PROF- FILO 
(Polo Caicó-UERN). E-mail: mariareilta@hotmail.com

4  Doutor em Educação/UERN. Professor Adjunto IV, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
– UERN. Curso de Licenciatura em Filosofia (Polo Caicó-UERN. Coordenador do PIBID. E-mail: dedasou-
za1@gmail.com

5 Baseado na proposta de pesquisa traçada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UERN), quanto à priva-
cidade dos envolvidos em uma pesquisa, substituímos todos os nomes verdadeiros por fictícios para alinhar-
mo-nos a tais orientações.

6 Idem nota 5.
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passaremos a nos referir ao nosso sujeito de pesquisa como o professor Luiz Silva7 . 
A análise criteriosa das práticas educadoras do profissional mencionado foi realizada com o propósito inicial de 
percebermos como tal, enquanto agente ímpar do processo ensino-aprendizagem, planeja suas aulas, como as 
conduz, quais metodologias utiliza e que postura didática adota em sua prática. De tal modo, mantivemo-nos 
em estado de alerta para as possíveis conexões que poderíamos edificar com as discussões teóricas estudadas 
no Componente Curricular Didática, especialmente com referências como: Candau (1983), Veiga (1989) e 
Rancière (2002), ao qual estudamos à luz dos problemas e situações geradas durante a disciplina.
No âmbito da metodologia trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a qual ocorre em contato direto com as obras 
indicadas. Também tivemos uma etapa de observação prática, na qual adotamos procedimentos de observação 
in loco, com diário de campo, aplicação de questionário previamente elaborado, análise de documentos e 
conversas informais com o docente sujeito de nossa pesquisa. Desse modo, construímos um banco de dados 
com informações coletadas, produzidas e analisadas ao longo das atividades dos Componentes Curriculares de 
Didática e de Psicologia da Adolescência. 
O amparo teórico que inspirou nossa abordagem foi baseado nos estudos realizados durante o Componente 
Curricular Didática, ministrado pela professora Dra. Maria Reilta Dantas Cirino, no III Período do Curso de 
Licenciatura em Filosofia, os quais nos aproximaram dos conceitos de: didática fundamental, caracterizando-
se como multidimensional no sentido de que o/a docente para a efetivação da relação aprender e ensinar no 
processo ensino-aprendizagem necessita considerar as dimensões técnica, humana e político-social envolvidas 
na relação pedagógica que ocorre entre docente e aluno no contexto de aula (CANDAU, 2007); igualdade 
das inteligências, na perspectiva de que há uma vontade presente em todo ser humano que é comunicada 
à inteligência, a qual tem igual capacidade de poder descobrir, relacionar e combinar saberes, gerando 
continuamente autonomia intelectual, novos saberes e atualizando igual capacidade de aprender; emancipação, 
a qual parte do princípio de que um mestre emancipado acredita na potência comum dos seus alunos enquanto 
sujeitos intelectuais  (RANCIÈRE, 2002).
Desse modo, os diálogos estabelecidos com o professor visavam perceber as influências que este exerce 
sobre seus alunos e principalmente, pretendíamos captar quais as concepções de didática possui e coloca em 
prática enquanto professor de Filosofia e Sociologia. Consideramos, na observação, aspectos de sua prática 
metodológica em sala de aula, ao seu fazer e o ser, focamos em suas formas de ensinar, mantendo-se sempre 
em ligação com a natureza crítica que é própria do saber em contínua docente em formação, com os aspectos 
envolvidos no contexto do sujeito pesquisado e do nosso campo de pesquisa.

2 UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA BASEADA EM JACQUES RANCIÈRE
 
Inicialmente realizaremos uma análise partindo de uma perspectiva um tanto quanto diferente do que fora 
visto na descrição. Na discussão das relações de ausências entre formação e a prática pedagógica assumida 
pelo professor Luiz Silva, e posteriormente analisaremos os contrários da prática pedagógica do professor, 
didática e metodológica de Luiz Silva, buscando com esse procedimento compreender e verificar as diferentes 
metodologias e concepções didático-pedagógicas adotadas pelo entrevistado em seu ser professor. 
Como ponto de partida para esta problemática, daremos voz ao docente, quando este responde uma das 
questões do nosso questionário:

Pesquisador: Ao longo do tempo a Didática sofreu várias transformações e recebeu várias 
nomenclaturas, que tipo de didática o Senhor considera estar alinhado? 
Professor Luiz Silva: Acredito que hoje tento aplicar a experiência da emancipação intelectual 
proposta por Jacques Rancière. Incentivo a tomada de consciência da capacidade intelectual 
presente em cada um. (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 7). 

Através deste trecho podemos trabalhar com as ausências, aja visto que o professor afirma que baseia suas 

7 Quanto à caracterização do sujeito de nossa pesquisa, identificamos que o professor Luiz Silva é graduado 
em Filosofia/UERN/2007 e em História/UFRN/2017. É pós-graduando no Mestrado Profissional em Ensino 
de Filosofia (PROF-FILO/UERN/Poló Caicó) e professor efetivo da Secretaria de Educação e Cultura do Rio 
Grande do Norte, desde o ano 2009, lecionando Filosofia e Sociologia na escola pesquisada.
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concepções e práticas de didáticas em uma obra ao qual no passo de nossa graduação nós ainda não tivemos 
um contato direto, Rancière fazia parte da bibliografia complementar e foi abordado pela referida disciplina na 
forma de seminário, por uma colega de curso. Desse modo, os textos propostos para produção deste trabalho 
não contemplam especificamente tais discussões, instigando-nos a realizar a leitura de parte do livro O mestre 
ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual (2002), do autor francês Jacques Rancière8 .
Impulsionados pela ausência de leitura da obra referida e encaminhados pela professora ministrante da 
disciplina, podemos agora analisar as implicações desta resposta, que em nenhum momento nos pareceu banal. 
Nas aulas observadas das turmas de 2º anos, presenciamos o desenrolar de uma prática avaliativa, na qual o 
professor deu liberdade aos grupos de escolherem as temáticas que gostariam de trabalhar. Com os grupos e 
temas definidos, os alunos apresentaram ao professor Luiz, suas propostas e o mesmo disponibilizou uma aula 
específica para fornecer orientações aos alunos. As orientações foram dadas a cada grupo individualmente, 
enquanto os demais continuavam a desenvolver tarefas entre si.
Quanto aos métodos e procedimentos de avaliação, em forma de seminário, o próprio professor Luiz Silva 
explica no trecho abaixo como articula sua didática:

No final do ano as turmas de primeiro e segundo anos, eu deixo o tema livre, preparo os seminários, 
há uma preparação prévia, é apresentado no Plano de Ação Anual. [...] Lá tem as ementas, tudo 
direito, tem as formas como eu trabalho, tem a bibliografia, tem as estratégias, é um protótipo, 
você sabe que com o passar do ano ele vai sendo modificado. O que é de praxe nos últimos anos 
é que final do ano, no quarto bimestre, depois de uma preparação anual, no caso de chamados de 
atenção, retificações, avisos, no primeiro dia do quarto bimestre eu sento com eles e anúncio que 
a partir de então está aberto os seminários, a escolha dos temas é livre, e eu coloco as regras de 
apresentação. Cada grupo terá até uma aula inteira para que possa apresentar o tema que preferir. 
Vale salientar que é inteiramente livre, então eu acredito que com isso eles podem escolher o tema 
que mais agrada a eles, por incrível que pareça, é que os temas nos últimos anos se repetem, me 
parece que os medos, os anseios, os interesses das gerações, [...] apesar do tempo e da distância de 
um para a outra, eles meio que são semelhantes [...]. Bem, eles vêm com o tema me apresentam, 
apresentam a proposta e a partir de então gira uma, duas ou até três semanas para que a gente 
possa amadurecer as ideias, e claro, eu entro em contato com o tema para que eu possa estudar. Eu 
apresento novamente a forma que eu pretendo avalia-los, a priori, são cinco pontos divididos três 
individuais e mais dois de forma coletiva, [...]. (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 7). 

Analisando a proposta avaliativa de Luiz Silva, percebemos que o mesmo demonstra confiança na capacidade 
de seus alunos de pesquisarem por conta própria, bem como, o professor concede liberdade de pesquisa e de 
organização para produção e apresentação dos trabalhos. As orientações dadas aos estudantes serviram de 
direcionamento, como forma de suporte para o trabalho que já vinha sendo realizado por conta dos alunos.
Vivenciando em sua prática a ideia de emancipação intelectual, o professor foge da prática pedagógica fundada 
na incapacidade do aluno, ou seja, no fazer pedagógico que diz para o aluno que ele não é capaz de fazer sozinho, 
colocando o professor como centro das atenções como detentor dos conhecimentos a serem depositados nos 
seus alunos. 
Diferente dessa prática e em busca da realização da proposta de emancipação intelectual lançada por Rancière 
(2002), o professor Luiz, em sua prática pedagógica, busca fazer aproximações com as ideias do autor mencionado, 

8 É de suma importância esclarecermos para nossos leitores a relevância representada na figura do intelectual 
francês Jacques Rancière, nascido em 1940, é professor emérito do Departamento de Filosofia da Universida-
de de Paris VIII. Sua produção escrita volta-se sobretudo para as áreas da História, da Filosofia, da Estética 
e da Política. Jacques Rancière é amplamente considerado como um dos maiores intelectuais franceses da 
atualidade. Entre seus livros destacam-se “A lição de Althusser” (1975), “A noite dos proletários” (1981), “O 
mestre ignorante” (1987), “Os nomes da história” (1992), “O desentendimento” (1995), “A partilha do sensí-
vel” (2000), “O inconsciente estético” (2001) e “Aisthesis: cenas do regime estético da arte” (2011), JACQUES 
Rancière. Disponível em: <http:// https://www.wook.pt/autor/jacques-ranciere/40742>. Acesso em: 15 maio. 
2019.
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distanciando-se de uma Pedagogia Tradicional9 , baseada no saber do professor que será repassado ao aluno. 
A prática observada do professor Luiz aproxima-se da proposta do autor francês, sobretudo nos conceitos de 
emancipação, mas também de liberdade, como podemos observar na escrita de Rancière (2002, p. 11): 

Não há ignorante que não saiba uma infinidade de coisas, e é sobre este saber, sobre esta 
capacidade em ato que todo ensino deve se fundar. Instruir pode, portanto, significar duas coisas 
absolutamente opostas: confirmar uma incapacidade pelo próprio ato que pretende reduzi-la ou, 
inversamente, forçar uma capacidade que se ignora ou se denega a se reconhecer e a desenvolver 
todas as consequências (sic) desse reconhecimento. O primeiro ato chama-se embrutecimento e o 
segundo, emancipação. 

  
A fim de aprofundarmos e darmos mais substância para esta escrita, bem como caráter de veracidade aos 
comentários analíticos tecidos sobre a prática pedagógica do professor, utilizaremos para agregar e enriquecer 
a nossa capacidade reflexiva o banco de dados construído para a edificação de um trabalho10  nosso para outro 
componente curricular.  
O banco de dados é constituído pela observação de duas aulas do 3º “C”, de Filosofia, ministrada pelo professor 
Luiz Silva, no dia 15 de maio de 2018, na escola já citada. Tal estratégia nos permitirá ir mais fundo em nossa 
problematização, tendo em vista que as aulas observadas para este trabalho apresentam aspectos particulares 
da prática do professor e o conjunto dessas experiências nos garantem um horizonte de possibilidades mais 
ricas.
Nas referidas aulas, o professor Luiz, estava apresentando para os alunos, de modo problematizador e instigante, 
a Filosofia de Sócrates, falando um pouco de sua vida e obra.  Inicia sua exposição na aula perguntando aos 
alunos o que estes sabiam sobre a Ágora11 . Após ouvi-los, o professor parte do relato dos alunos no curso de 
sua explicação, apresentando o conceito de maiêutica12  em Sócrates (469 a.C. - 399 a.C.) e contando um pouco 

9 Tomando como base as discussões da autora Ilma Veiga de Passos no texto A prática pedagógica do profes-
sor de Didática (1989, p. 43), pode-se definir a Pedagogia Tradicional, na sua vertente laica, como aquela pos-
suidora de certas características, tais como: analise, progressividade, simplicidade, memorização, autoridade, 
emulação e intuição. Desse modo, baseado nas palavras da autora, a Pedagogia Tradicional correspondia as 
seguintes características: “[...] a ênfase no ensino humanístico de cultura geral, centrada no professor que 
transmite a todos os alunos, indistintamente, a verdade universal e enciclopédica; a relação pedagógica que se 
desenvolve de forma hierarquizada e verticalista, onde o aluno é educado para seguir atentamente a exposi-
ção do professor e atingir pelo próprio esforço sua plena realização como pessoa”. (VEIGA, 1989, p. 43).

10 Trabalho produzido e apresentado para o Componente Curricular Psicologia da Adolescência. Posterior-
mente transformado em artigo científico com a coautoria de Karla Janayna Mendes Cruz, sob a orientação 
da professora Maria Reilta Dantas Cirino, apresentado na categoria de Comunicação Oral nos eventos X 
Semana de Filosofia, em Mossoró, na VIII Semana Universitária em Caicó e no Bicentenário do Nascimento 
de Karl Marx, bem como, na VIII Semana de Filosofia, todos os eventos promovidos pela Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte - UERN.

11 A Ágora, no seu sentido mais estreito e comum, é a nomenclatura que se dá às praças públicas na Grécia 
Antiga, em que ocorriam reuniões entre os gregos, principalmente os atenienses, onde eram deliberados as-
suntos ligados à vida da cidade. Pólis, como também é conhecida, é um “[...] ponto convergente de inúmeras 
atividades sociais, econômicas, religiosas e culturais. Sua função dominante, porém, era a política, e o lugar, 
democrático por excelência. [...]” (AZEVEDO, 2012, p. 20).

12 Maiêutica é, basicamente, uma técnica de parto, para realização de tal procedimento. No contexto da 
Grécia Antiga, no período denominado pelos historiadores da filosofia como “clássico”, foi empregado por 
Sócrates, em suas inquirições de saber, como mecanismo de partejamento de ideias de seus interlocutores. 
Ou seja, é um método da filosofia socrática que, consiste simplesmente na multiplicação de questionamentos 
conduzindo o participante do diálogo à descoberta de suas próprias verdades e na conceituação geral de um 
dado objeto. Nas palavras de  Abbagnano (2007, p. 637) este método pode ser sintetizado como: “[...] Arte cia 
parteira; ‘em Teeteto de Platão, Sócrates compara seus ensinamentos a essa arte, porquanto consistem em dar 
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a história de sua morte, a partir do texto do livro didático13  utilizado pelos alunos. 
Percebemos que o professor conversava com seus alunos, tendo como “assunto” uma temática filosófica, 
uma metodologia filosófica clássica. Enquanto explicava, o professor também ouvia os alunos que queriam 
comentar, contrariamente à postura pedagógica dos jesuítas, por exemplo, quando estes desenvolvem uma 
ação deslocada da realidade, em um modelo de ensino baseado em dogmas, como analisa Veiga (1989, p. 40) 
no trecho: “De acordo com a orientação jesuítica, a ação pedagógica era marcada pelas formas dogmáticas do 
pensamento, contra o pensamento crítico. O ensino era completamente alheio à realidade da vida na Colônia. 
Privilegiavam o exercício da memória e o desenvolvimento do raciocínio”. 
Baseado em uma Pedagogia da Dominação, como aponta a autora Veiga (1989), a prática pedagógica dos jesuítas 
não visava a mudança da realidade social de seu contexto histórico, alheia a esta realidade, em contraposição 
temos a concepção e as observações da prática do professor Luiz Silva, que relaciona-se com seus alunos de 
modo amistoso, vendo-os como razão de sua profissão e tendo estes como amigos: 

Pesquisador: Como o senhor vê os seus alunos, que lugares estes ocupam em sua prática pedagógica, 
o senhor poderia comentar um pouco sobre sua visão?
Professor Luiz Silva: Como amigos, sem dúvida como amigos. De certo, a minha prática profissional/
filosófica só é possível por causa deles. (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 7).

Nesse contexto, a postura do professor Luiz Silva alinha-se mais com as propostas desenvolvidas por Candau 
(1983) quando propõe pensarmos em um modelo de ensino e em um processo de ensino – aprendizagem nos 
quais sejam considerados que a prática educativa é multidimensional, por isso deve articular as três dimensões 
da didática fundamental: humana, técnica e político-social, como é possível analisar a partir da seguinte 
afirmação: “Para que o processo de ensino-aprendizagem, para ser adequadamente compreendido, precisa ser 
analisado de tal modo que articule consistentemente as dimensões humana, técnica e político-social” (idem, 
idem, p. 14). 
Observamos a utilização do Datashow nas aulas, o qual possibilitava mostrar representações históricas 
correlacionadas com as discussões, como a pintura da Morte de Sócrates (La Mort de Socrate), obra de 1787, 
do pintor francês Jacques-Louis David, que representa a cena de morte de Sócrates, por ter sido acusado de 
corromper a mente dos mais jovens. Consideramos que fazendo uso da tecnologia para aperfeiçoar sua prática 
pedagógica, o professor Luiz utiliza de modo positivo a dimensão técnica, sem recair na Pedagogia Tecnicista, 
que tem por pressuposto o ideal de neutralidade científica, em que o professor é como um técnico numa 
fábrica, que produz algo para alguém, contudo, o faz de modo imparcial, sem se deixar afetar. Em analogia ao 
contexto escolar, seria o aluno, sujeito passivo, que recebe os conteúdos sem participar de sua criação, como 
podemos perceber nas palavras de Veiga (1989, p.58):

O professor é técnico organizador das condições de transmissão da matéria e dos meios sofisticados 
de ensino. O aluno recebe, apreende e fixa informações, mas não participa da elaboração da 
proposta pedagógica. A relação professor-aluno é estritamente técnica, ou seja, visa a garantir a 
eficácia da transmissão dos conhecimentos. A metodologia é desprovida de conteúdo, abstrata, 
estática e instrumental. 

Para o professor Luiz Silva, questionamos, quais as orientações que este dava a seus alunos sobre as pesquisas 
feitas na internet, em que imagens e textos combinados por vezes criam discursos distorcidos sobre à realidade. 
Vejamos seu posicionamento: 

E eu como professor jamais posso direcionar as representações, o máximo que eu posso fazer é 
tentar fazer, é dar um máximo de insumos possíveis para que esse aluno possa fazer a melhor 
interpretação possível daquelas imagens, não só das imagens, mas também dos textos. E eu procuro 

à luz conhecimentos que se formam na mente de seus discípulos: ‘Tenho isso em comum com as parteiras: 
sou estéril de sabedoria; e aquilo que há anos muitos censuram em mim, que interrogo os outros, mas nunca 
respondo por mim porque não tenho pensamentos sábios a expor, é censura justa’ Cleet., 15c)”.

13 Aranha, Maria Lucia de Arruda. Filosofando, Introdução à Filosofia (1993).
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sempre dizer nas minhas aulas: jamais acreditem em tudo o que seus professores dizem em aula, 
sempre questionem, sempre argumentem, que a partir das nossas discussões até o professor pode 
mudar alguns conceitos, e devem, porque os professores que se massificam naqueles conceitos 
prontos e acabados, ele não progride e não evolui.  (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 
4).

Por meio das palavras do professor Luiz Silva sobre seu papel enquanto professor de Filosofia e Sociologia, 
podemos desenvolver algumas conexões com as problematizações propostas por Luckesi (1994), quando 
analisa os três modelos de entendimento da educação: salvação/redentora, reprodutora e a crítica. De tal modo 
que é notório na fala do docente que sua concepção nem é de salvação, ou seja, da educação como redenção e 
nem reprodutivista da mesma, de suas estruturas de exclusão e mazelas sociais. 
O professor Luiz Silva assume uma postura crítica de seu papel e prática educativa, exercita um modo de 
educação como parte e a serviço da sociedade. Crítica essa educação, prevê os próprios limites do educador, 
quando este afirma que alunos não devem acreditar em tudo o que seus professores dizem e que, por outro lado, 
devem sempre questionar e argumentar. Apresentando os limites críticos de sua própria classe profissional, 
o professor prega um sentido de educação que se alinha com as definições de Luckesi (1994), quando este 
denomina o modelo transformador, da educação como sendo:

[...] Esta terceira tendência [...] denominada de ‘crítica’ tanto na medida em que não cede ao ilusório 
otimismo, quanto na medida em que interpreta a educação dimensionada dentro dos determinantes 
sociais, com possibilidades de agir estrategicamente. Assim ela pode ser uma instância social, entre 
outras, na luta pela transformação da sociedade, na perspectiva de sua democratização efetiva e 
concreta, atingindo os aspectos não só políticos, mas também sociais e econômicos. (LUCKESI, 
1994, p. 49. Grifos do autor). 

A aproximação que fizemos do discurso do professor com as discussões elencadas por Luckesi (1994) são 
válidas e pertinentes, porque não é possível pensarmos na didática exercitada e pensada por Luiz Silva sem que 
tenhamos que analisar, também, suas concepções sobre educação. Sendo assim, a fala analisada do professor 
traz resquícios do pensamento de Rancière (2002), sobretudo no que concerne à autonomia e potência das 
inteligências dos jovens.
Quando o professor Luiz Silva estabelece que não pode “[...] direcionar as representações, o máximo que 
eu posso fazer é tentar fazer, é dar um máximo de insumos possíveis para que o aluno possa fazer a melhor 
interpretação possível [...]” (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 4), este demonstra em sua prática, 
em sua metodologia de ensino a consideração sobre autonomia de pensamento dos alunos, no sentido de que o 
mesmo não estabelece como os alunos devem pensar, interpretar e sim, busca construir uma estrutura robusta 
de informações, conceitos e ideias para que os alunos pensem por conta própria.
Esta postura didático-pedagógica do professor Silva demonstra que o mesmo realiza direcionamentos para 
seus alunos, mas não os força a pensar como ele, nem ao menos conduz os estudantes de uma ideia a outra, 
este ao contrário, instiga o uso de ferramentas educativas e produtivas, na forma de pesquisa e estudo, análise 
de texto, leituras e debates, para a produção do conhecimento por parte do próprio estudante. Pensamento 
que pode ser analisado a partir das contribuições de Jacques Rancière, quando este separa o sábio do mestre 
explicador, quando o filósofo francês comenta sobre a vontade estimulada nos alunos pela vontade do professor 
de se ensinar, pode-se verificar: 

Essas contingências haviam tomado, na circunstância, a forma de recomendação feita por Jacotot. 
Disso advinha uma consequência capital, não mais para os alunos, mas para o Mestre. Eles haviam 
aprendido sem mestre explicador, mas não sem mestre. Antes, não sabiam e, agora, sim. Logo, 
Jacotot havia lhes ensinado algo. No entanto, ele nada lhes havia comunicado de sua ciência. Não 
era, portanto, a ciência do Mestre que os alunos aprendiam. Ele havia sido mestre por força da 
ordem que mergulhara os alunos no círculo de onde eles podiam sair sozinhos, quando retirava 
sua inteligência para deixar as deles entregues àquela do livro. Assim se haviam dissociado as duas 
funções que a prática do mestre explicador vai religar, a do sábio e a do mestre. Assim se haviam 
igualmente separado, liberadas uma da outra, as duas faculdades que estão em jogo no ato de 
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aprender: a inteligência e a vontade. Entre o mestre e o aluno se estabelecera uma relação de vontade 
a vontade: relação de dominação do mestre, que tivera por conseqüência uma relação inteiramente 
livre da inteligência do aluno com aquela do livro — inteligência do livro que era, também, a coisa 
comum, o laço intelectual igualitário entre o mestre c o aluno. Esse dispositivo permitia destrinchar 
as categorias misturadas do ato pedagógico e definir exatamente o embrutecimento explicador. 
Há embrutecimento quando uma inteligência é subordinada a outra inteligência. O homem 
— e a criança, em particular — pode ter necessidade de um mestre. quando sua vontade não 
é suficientemente forte para colocá-la e mantê-la em seu caminho. Mas a sujeição é puramente 
de vontade a vontade. Ela se torna embrutecedora quando liga uma inteligência a uma outra 
inteligência. No ato de ensinar e de aprender, há duas vontades e duas inteligências. (RACIÈRE, 
2002, p. 25. Grifos nossos).

Essa postura pedagógica e filosófica diante da educação, do fazer do professor, parece bastante inspirada nas 
palavras de Rancière (2002), com relação à autonomia das crianças em aprender, sobretudo em sua língua 
materna, à qual as mesmas aprendiam por conta própria, sem a intervenção de um agente explicador, figurado 
a partir do referido autor como um professor. Em contato com os seus alunos, o professor Luiz Silva não os 
trata como incapazes de aprender de forma independente de sua ação, não os embrutece14 , tal como crítica o 
filósofo francês:

[...] essa criança que aprendeu a falar por sua própria inteligência e por intermédio de mestres que 
não lhe explicam a língua, começa sua instrução, propriamente dita. Tudo se passa, agora, como 
se ela não mais pudesse aprender com o recurso da inteligência que lhe serviu até aqui, como 
se a relação autônoma entre a aprendizagem e a verificação lhe fosse, a partir daí, estrangeira. 
(RANCIÈRE, 2002, p. 19).

Pensar no tratamento dado pelo professor a seus alunos, no tocante ao reconhecimento de suas autonomias e 
potencialidades criativas no processo de ensino-aprendizagem, dar-nos também margem para que pensemos, 
concomitantemente, como o professor pensa os métodos avaliativos de seus alunos, como este constrói seus 
modelos de avalição. Com base em uma questão feita ao professor acerca da temática da avaliação, obtivemos 
o seguinte posicionamento: “A avaliação será contínua, levando em consideração a presença na realização, 
desempenho e participação das atividades práticas, através de textos, filmes e apresentação de seminários”. 
(Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 4).
Podemos perceber em sua metodologia aproximações e distanciamentos da bibliografia indicada. Aproximações 
na medida que o modelo avaliativo proposto pelo professor Luiz tem elementos semelhantes à postura de 
Didática proposta por Veiga (1989, p. 76), com relação à abordagem qualitativa da pedagogia atual, no sentido 
que considera o estudante sujeito do processo ensino-aprendizagem.
Comentamos as aproximações, mas é interessante ficarmos atentos também aos distanciamentos que esta 
postura do professor apresenta com relação a outras propostas metodológicas da didática, bem como, as 
concepções de educação, ensino e aprendizagem que podem ser verificadas no quadro da História da Didática 
no Brasil. 
Destacamos aqui, em especial, diante dos diversos exemplos comparativos já utilizados, o contexto autoritário 
do Regime Civil-Militar, em que o ensino se deu de forma repressiva, controlada e a serviço de um projeto 
econômico federal, numa estrutura de cima para baixo. Tal contexto é descrito e analisado por Candau (2007, 

14 O conceito de embrutecimento é um dos elementos importantes da argumentação realizada por Jacques 
Rancière na defesa de sua tese educacional, como parte de uma discussão filosófica no âmbito da educação. A 
definição do conceito pode ser sintetizada na subordinação de uma inteligência à outra (RANCIÈRE, 2002), 
também pode ser exemplificada, quando uma criança “[...] balbucia sob a ameaça das pancadas obedece à 
férula, eis tudo: ela aplicará sua inteligência em outra coisa”. (RANCIÈRE, 2002, p. 21). Através das palavras 
diretas do autor, podemos definir o embrutecimento como sendo: “Chamar-se-á embrutecimento à sua coin-
cidência. Na situação experimental criada por Jacotot, o aluno estava ligado a uma vontade, a de Jacotot, e a 
uma inteligência, a do livro, inteiramente distintas. Chamar-se-á emancipação à diferença conhecida e manti-
da entre as duas relações, o ato de uma inteligência que não obedece senão a ela mesma, ainda que a vontade 
obedeça a uma outra vontade”. (RANCIÈRE, 2002, p. 26).
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p.19), quando esta nos apresenta este quadro geral:

Volto ao Brasil em 1969. Instalada a revolução de 1964 e passado o período de transição pós-64, 
é retomada a expansão econômica e o desenvolvimento industrial. O modelo político reforça o 
controle, a repressão e o autoritarismo. A educação é vinculada à Segurança Nacional. Enfatiza-se 
seu papel de fato de desenvolvimento e são propostas medidas para adequá-la ao novo econômico. 

Sobre a fala do professor, a respeito do pensamento crítico de seus alunos, ao estímulo proposto pelo profissional, 
é interessante atentarmos para a presença da criticidade no discurso do professor quando este sugere esta 
postura para o pensamento do aluno, pois este comportamento crítico e racional é característica especialmente 
marcante do modus operandi da Filosofia, seja enquanto saber acadêmico ou disciplina curricular. Alinhado 
com as propostas presentes na Base Curricular Nacional Comum – BNCC (BRASIL, 2018), sobretudo no que 
diz respeito ao estímulo do pensamento crítico, construído com base em argumentos sólidos, fundamentados 
na realidade, em conhecimentos historicamente construídos, o professor através de tais práticas proporciona o 
desenvolvimento da atividade de:
 

2.Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive ecológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas. (BRASIL, 2018, p. 9).

Além desse princípio, parte da Competência Geral da Educação Básica, presente no documento oficial da 
BNCC (BRASIL, 2018), o professor também trabalha por meio de sua prática pedagógica e de sua organização 
metodológica, outros princípios norteadores da educação, em um sentido crítico, como já apontado 
anteriormente. No trecho, já mencionado acima em forma de citação, percebemos, com base nas observações 
realizadas, que o professor Silva estimula seus alunos a questionem, inclusive os próprios professores, uma 
vez que “[...] a partir das nossas discussões até o professor pode mudar alguns conceitos, e devem, porque 
os professores que se massificam naqueles conceitos prontos e acabados, eles não progridem e não evoluem.  
(Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 4. Grifos nossos).
A crítica, a autocrítica e o estímulo do comportamento crítico dos alunos diante não só de si mesmos, dos 
materiais fontes, mas também, da figura de seus professores, tem relação direta com a primeira Competência 
das Ciências Humanas, quanto esta expressa através da habilidade (EM13CHS103) o seguinte sentido:

(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a 
processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na 
sistematização de dados e informações de natureza qualitativa e quantitativa (expressões artísticas, 
textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos, gráficos, mapas, tabelas etc.) (BRASIL, 
2018, p. 560). 

Com relação à discussão sobre a questão qualitativa da avaliação realizada pelo professor, apesar da autora  
Veiga (1989) referir-se sobre a abordagem neste âmbito no sentido da pesquisa em Didática, é interessante 
notarmos que o professor Luiz transborda essa postura, que ficaria restrita ao funcionamento de seus estudos  
15e leva essa postura para sua prática escolar cotidiana, analisando e avaliando seus alunos qualitativamente, a 
partir da participação progressiva destes nas atividades de suas disciplinas. Assim, considera o protagonismo 
do aluno, enquanto agente primordial do processo de ensino-aprendizagem, já que a avalição destes se dá a 
partir de suas atividades, de seu envolvimento, de suas ações como parte fundamental do processo educacional.
A respeito do pensamento crítico de seus alunos, bem como a diversidade de estratégias em sala de aula 
propostas pelo profissional, é interessante atentarmos para a presença da criticidade no discurso do professor 
quando este sugere esta postura para o pensamento do aluno, pois este comportamento crítico e racional é 
característica marcante do modus operandi da Filosofia, seja enquanto saber acadêmico ou disciplina curricular, 

15 O referido professor é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Filosofia – PROF-FILO/
Polo Caicó/UERN e desenvolve pesquisa sobre a avaliação escolar com base no pensamento de Jacques Ran-
cière (2002).



 

 REVISTA BARBANTE - 64

como discutirmos em partes acima.
 No contexto dessa discussão, consideramos importante lembrar Martin Heidegger (1889 - 1976) que em 
sua escrita enfatiza o que é próprio da Filosofia e de seus conceitos, a natureza incerta, oscilante e vaga. Os 
conceitos para a filosofia estão sempre num estado de incerteza de que lhes são próprios. (HEIDEGGER, 2010). 
As reflexões que podemos desenvolver com base nos argumentos problematizados, sob a ótica do autor, é de 
que a Filosofia enquanto conhecimento em constante produção, na forma de investigação, constitui-se em um 
saber racional e sistematizado. A posse dessas discussões é fundamental não só porque é possível enxergar 
traços desta com o discurso do professor Luiz Silva, mas, sobretudo, porque nas aulas observadas é nítido o 
vivenciar deste pensamento.
As investigações impulsionadas por Heidegger (2010) sobre a natureza incerta e oscilante dos conceitos 
filosóficos revelam muito da natureza do próprio saber, é importante discutirmos isto uma vez que o referido 
professor, além de assumir a docência em Filosofia é também professor de Sociologia, formado também em 
História Licenciatura. Desse modo, é preciso distinguir e trabalhar a especificidade do saber filosófico, o que 
consideramos que o professor Silva realiza em suas aulas. Baseando-nos nas aulas assistidas, nos materiais 
coletados, produzidos e analisados, percebemos que o professor não trabalha com ideias prontas e acabadas, 
determinadas por um contexto e sedimentadas em pressupostos informativos. 
 A natureza dos conceitos filósofos não é a mesma da ciência, é o que discute o filósofo alemão contemporâneo, 
quando diz: 

Nas ciências particulares, os conceitos são determinados através da ordenação num contexto 
[Sachsuzammenhang] e tanto mais determinados quanto mais notável for o contexto. Os conceitos 
filosóficos, ao contrário, são oscilantes, vagos, multiformes, flutuantes como costuma ser 
demonstrado na mudança dos pontos de vista filosóficos. Porém, tal incerteza dos conceitos não 
está exclusivamente fundamentada na mudança dos pontos de vista. Ela pertence muito mais ao 
sentido mesmo dos conceitos filosóficos, os quais permanecem sempre incertos. A possibilidade 
de acesso aos conceitos filosóficos é totalmente diferente da possibilidade de acesso aos conceitos 
científicos. A filosofia não possui nenhum contexto objetivamente configurado à disposição, no 
qual os conceitos pudessem ser ordenados para dele obter sua determinação. Existe uma diferença 
de princípio entre ciência e filosofia [...]. (HEIDEGGER, 2010, p. 9. Grifo do autor).

   
No que se refere a análise das diferentes estratégias didáticas utilizadas pelo professor em questão é necessário 
mais do que o registro de observações da realidade, é preciso analisar tais informações, que a priori podem ser 
recortes da realidade, mas também faz-se necessário captar e analisar o discurso do professor sobre sua prática, 
e para tanto abordamos sobre esta problemática, abordando os usos de técnicas para enriquecer o ensino:

Professor Luiz Silva: Sim claro, eu acredito que a partir da imagem, do som e do vídeo o aluno e 
também o professor podem participar de uma aula totalmente diferenciada e muito mais produtiva. 
Eu já utilizava imagens anteriormente, não com tanta efetividade, mas após a minha estadia na 
UFRN, principalmente após o contato com o professor de História da Arte, que ele é um mestre 
em termos de aula com imagens, inclusive a gente paga História da Arte I e II. Então a partir 
dali eu percebi que você pode dar uma aula maravilhosa, simplesmente com o uso de imagens. 
Essa imagem pode ser diversos nortes, diversas orientações, principalmente diversas discussões 
em cima desta imagem. Então sim, acho fundamental não só a questão das imagens, mas de toda 
e qualquer mídia que venha a favorecer o enriquecimento de uma aula, é fundamental. (Acervo da 
pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p.3).

Sobre o uso das imagens, como representações e mesmo de conteúdos midiáticos, como vídeos, músicas, bem 
como o próprio livro, não podemos deixar de analisar em seus sentidos mais obscuros, para tanto, tomando 
como referência teórica para estas reflexões, Michel de Certeau (1925 - 1986), em seu livro A escrita da história 
(2011). Tal autor nos permite encarar, partindo de nossas apropriações da obra, toda produção humana, seja 
ela escrita ou audiovisual, acadêmica e/ou erudita, enquanto um produto. Fruto de interesses, de lugares, 
temporais, sociais e institucionais. Nesta discussão, tais imagens, slides e mesmo a utilização de materiais 
didáticos é encarada não só como fruto dos lugares apontados, mas também como produções pertencentes às 
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intencionalidades e escolhas do professor.
Formado em História, professor de Filosofia e Sociologia, Luiz Silva ao adotar tais metodologias para seu 
trabalho em sala de aula, nos possibilita lê-las também à luz das contribuições de Certeau (2011). Sob a 
inspiração das leituras teóricas do pensador francês, buscamos alargar sua compreensão na realização de uma 
análise do discurso, englobando qualquer produção humana escrita, não apenas historiográfica, sobretudo 
quando compreendemos as influências metodológicas de seu trabalho com as fontes, a serem utilizadas em 
sala. Considerando ainda, nesse exercício de análise, suas formações acadêmicas, nesse sentido, encaramos os 
produtos trabalhados pelo professor em sala, sendo estes resultados de planejamentos, textos/artigos, de um 
modo geral, escritos autorais ou produções acadêmicas.
Construído até este momento com relatos, observações, trechos de entrevistas e questionário, faz-se necessário 
que também analisemos um significativo instrumento de avaliação utilizado pelo professor, o qual se constitui 
em uma ficha avaliação dos seminários com as turmas já mencionadas. 
A referida ficha é composta por critérios avaliativos. Alguns termos utilizados chamaram nossa atenção, tais 
como: “Autonomia oral (grau de independência do texto escrito)”, “criatividade” e a “Pesquisa complementar, 
diferente da leitura indicada”. Estes aspectos só reforçam as influências teóricas das discussões sobre igualdade 
de inteligências e autonomia intelectual propostas por Rancière (2002) e aplicadas pelo professor Luiz Silva em 
sua prática pedagógica. 
Tais discussões nos conduzem a pensar sobre o papel da escola, como instituição educacional e mediadora da 
relação entre os jovens e a sociedade, bem como, os agentes centrais desse processo: professor e aluno. De tal 
modo, as discussões desenvolvidas por Bock, Furtado; Teixeira (2002), apontam que a escola deve preparar os 
jovens para a vida em sociedade, ou seja, os fazeres da escola devem ser articulados com a sociedade. 
Visando preparar os indivíduos para a sociedade, como apontam os três autores mencionados acima, é 
papel da escola: “[...] zelar pelo desenvolvimento da sociedade e, para isto, precisa criar indivíduos capazes 
de produzir riquezas, de criar, inventar, inovar, transformar”. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002, p. 267). 
Nesse contexto, a partir dos argumentos dos autores, a escola não pode ficar presa numa tradição, deve-se 
buscar construir uma educação crítica. É nesse sentido que enxergamos o caminho que segue o professor Luiz 
Silva: observamos que suas aulas trilham na direção de um conhecimento contextualizado, problematizador, 
crítico e passível de discussão e de discordância. 
Considerar os alunos em suas realidades históricas e culturais, nos parece, a partir das observações e análises 
realizadas, que é um exercício que o professor Luiz Silva busca realizar. Quando questionado sobre a importância 
de se pensar o contexto histórico, o professor responde: “Muito grande, na verdade, fundamental para o 
entendimento do pensador”. (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 7).  A partir dessa perspectiva, 
é razoável afirmar que o docente concebe seus alunos em suas realidades históricas-culturais e que todo 
o seu trabalho na escola visa à preparação destes para a vida em sociedade, por isso utiliza estratégias que 
possibilitam o desenvolvimento do senso crítico, à construção da autonomia intelectual, alinhando-se não 
somente às discussões propostas por Rancière (2002) como também às proposisões de Bock; Furtado; Teixeira 
(2002), respeitando ainda os documentos oficiais, como já citado BNCC (2018).
Nessa perspectiva, consideramos que os vínculos observados nas realidades escolares assistidas, as relações 
entre professores e alunos são o sustentáculo da vida escolar. “Tal vínculo deve se estabelecer de forma a 
viabilizar todo o trabalho de ensino-aprendizagem. Precisamos ter professores preparados, que estabeleçam 
uma parceria com seus alunos, a qual permita o diálogo com o conhecimento”. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 
2002, p. 268).
Além do citado documento referente à avaliação, tivemos acesso ao planejamento do professor Luiz Silva 
pensado para os alunos dos terceiros anos, no qual destacamos, o item “Competências e Habilidades”, às quais 
os alunos devem possuir ao final do ano letivo. Vejamos:

Espera-se que, ao final do ano letivo, que o estudante esteja apto a: a) reconhecer o período 
de nascimento da filosofia ocidental e seus principais expoentes; b) atestar a importância do 
pensamento medieval para o desenvolvimento do homem; c) que o aluno possa, no fim do ano 
letivo, apresentar, questionar e avaliar de modo consistente e articulado os vários conceitos 
trabalhados.  (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 1).

Dentre os verbos utilizados para descrever as habilidades que os alunos devem possuir, observamos: “questionar”, 
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“avaliar” e “apresentar”. Verificamos que tais verbos, transmitem por si mesmos, capacidades intelectuais críticas 
que os alunos devem possuir. Tais indicações encaixam-se perfeitamente nas discussões, relatos e observações 
que estamos fazendo até o momento e, fundamentalmente, nas indicações teóricas propostas por Rancière 
(2002, p. 20, grifo do autor), quando analisa as ações do explicador e da explicação. 

A explicação não é necessária para socorrer uma incapacidade de compreender. É, ao contrário, 
essa incapacidade, a ficção estruturante da concepção explicadora de mundo. É o explicador que 
tem necessidade do incapaz, e não o contrário, é ele que constitui o incapaz como tal. Explicar 
alguma coisa a alguém é, antes de mais nada, demonstrar-lhe que não pode compreendê-la por si 
só. 

 
Tais críticas apontadas por Rancière (2002), que enfatizam a explicação como necessidade do mestre explicador 
e não do aluno, aproximam-se da prática vivenciada pelo professor Luiz Silva na perspectiva de uma prática no 
sentido da emancipação. Evidencia-se que mesmo nos momentos em que observamos o profissional realizando 
explicações aos seus alunos como uma das etapas de seu fazer docente, em processo, o mesmo adota também 
uma postura de escuta, considera as ponderações de seus alunos e não trata o seu próprio discurso como 
verdade absoluta. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Portanto, destacamos a importância ímpar que tem esse trabalho, enquanto originalmente furto de uma 
proposta de atividade avaliativa, na construção de nossas formações acadêmicas no Curso de Licenciatura 
em Filosofia. Evidenciamos de forma relevante a rememoração dessa experiência de trabalho de campo, de 
estabelecimento de relações entre as discussões teóricas dos textos e das aulas com a aproximação da realidade 
oportunizada pela realização da atividade.
De suma importância, consideramos, nossa proposta de trabalho: uma análise das práticas pedagógicas e 
didáticas de um professor de Filosofia e Sociologia, da rede pública de ensino, da cidade de Caicó. O referido 
professor, no contexto de realização da pesquisa (Maio/2018), é membro discente no programa de Mestrado 
Profissional em Filosofia – PROF-FILO/Polo Caicó/UERN, com pesquisa em desenvolvimento com a temática 
da avaliação em Jacques Rancière. Nesse trabalho, nosso objeto de estudo perpassa pela verificação da 
correspondência entre teoria e prática dos métodos educacionais estudados pelo professor e sua aplicabilidade 
em sua prática pedagógica. 
É importante darmos ênfase não só as aproximações, mas sobretudo, aos distanciamentos, principalmente 
pelo fato de que a postura do professor Luiz Silva é um contraste com o autoritarismo, ou mesmo, uma postura 
tecnicista, desconexa da realidade e sem intencionalidade de transformação social, muito presente por exemplo 
no modelo da Educação Tradicional. Na contramão desses caminhos, o professor pesquisado consegue articular 
as três dimensões da Didática Fundamental, humana, técnica e político-social, tal como podemos observar na 
discussão deste texto.
É fundamental lançarmos alguns olhares para estabelecer possíveis definições quanto à Didática utilizada pelo 
professor Luiz Silva, suas metodologias e os efeitos desses usos em sua prática pedagógica. Tivemos como 
objetivo perceber como o docente pesquisado planeja suas aulas, como as conduz, quais metodologias utiliza 
e que postura didática adota em sua prática e buscamos articular essas percepções com o referencial teórico 
estudado no Componente Curricular Didática. 
É notório, a partir das observações que realizamos e dos materiais pedagógicos disponibilizados e analisados, 
que a Didática utilizada pelo professor se alinha com as propostas Rancière (2002), mas também carrega traços 
da Didática Fundamental descrita e problematizada por Candau (1989).
Além da articulação das três dimensões da didática fundamental, a prática pedagógica do profissional analisado 
extrapola os limites do horizonte analítico da bibliográfica básica indicada para este trabalho, sabemos que a 
realidade é inapreensível. Não pretendemos com este texto esgotar o tema em questão, nem criar uma realidade 
literária fictícia, e sim, buscamos reconstruir, registrar e refletir, textualmente, aspectos da realidade observada 
a partir dos pontos de vistas propostos e alcançados no contexto dessa pesquisa.
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Um Kirtana para Shiva:
Recitações de Seus Nomes & Qualidades na poesia de Augusto dos Anjos 

Sandra S. F. Erickson, UFRN

 O Saunaka, aquele que regularmente santifica seu corpo com as cinzas sagradas e que performa o japa 
dos nomes de Shiva atravessará até mesmo o oceâno terrível da existência mundana.
    
     Siva Purana, XXIII, 38 

     “Cinza [...]
     “Na tua clandestina e erma alma vasta,
     “Onde nenhuma lâmpada se acende,
     “Meu raciocínio sôfrego surpreende
     “Todas as formas da matéria gasta!”

     Mistério de um fósforo, l. 10; 1315-16

 Hinduísmo é uma deslumbrante rubrica especial do poeta Augusto dos Anjos (Sapé, Paraíba 
1984-Leopoldinam MG, 1914). É bem notório em sua poética a presença do campo semântico, semiótico e 
simbólico da Biologia. Biologia, a ciência da vida, é um outro nome de Shiva,  pois esse é seu domínio: a vida 
e suas inter-relações. Vida inclui três momentos: criação, sustentação (manutenção) e transformação (morte). 
O interesse obsessivo do eu lírico com a biologia, a botânica, a zoologia, ecologia em Augusto dos Anjos é uma 
“máscara ótima de seda” (A um mascarado, l. 1) para essa revelação. Até o endereço de sua cadeia tropológica 
Oriental poeta fornece: a Rota da Seda, como vemos nos excêntricos versos de Poema Negro, l. 1-6 (grifo 
nosso): 

“Para iludir minha desgraça, estudo.
Intimamente sei que não me iludo.

Para onde vou (o mundo inteiro o nota)
Nos meus olhares fúnebres, carrego
A indiferença estúpida de um cego

E o ar indolente de um chinês idiota!”

 Assim como os comerciantes navegavam promovendo as trocas de mercadorias exóticas, os poetas 
também desenvolveram e divulgaram (ao menos metaforicamente) suas redes e suas cartografias. Também eles 
se lançaram em mares nunca antes navegados procurando seus tesouros, suas especiarias poéticas. 
 O que o leitor vai fazer com a máscara de seda rasgada? (A um mascarado, l. 1) O eu lírico mais uma 
vez comanda: “atira-a à arca ancestral dos palimpsestos. (l. 2).  Ou seja, seu poema/máscara vai ser lançado no 
baú ancestral, onde todos os antecedentes textuais estarão colocados e aí começa toda uma nova viagem por 
outros mares.
 Conforme arguimos em Agon&poesia (ERICKSON, 2015), o link da poesia de AA com a cultura 
oriental constitui uma rubrica especial do poeta. Mesmo sua tão importante matriz, o budismo, é, ela mesma, 
um matiz do hinduísmo, com um olho especial no shivaísmo cujas coordenadas aparecem diretamente em 
suas urdiduras poéticas. No poema citado acima, A um mascarado, há outras alusões ao xivaísmo: restos de 
comida estragada (l. 8) era o tipo de oferenda dedicada a Xiva—somente ele entre as deidades recebia esse tipo 
de comida (restos) por causa de sua proteção aos seres ditos inferiores, nas margens dos assentamentos e das 
classes sociais a quem apenas era permitido o sobejo dos poderosos (l. 5). 
 O poeta emprega imagens, temas e tropos bem específicos do Xivaísmo. O próprio deus é mencionado, 
“Siva” (As cismas do destino, l. 122; Canto de onipotência, l. 1), além da citação do próprio Rigveda em Agonia 
de um filósofo, l. 2. Mas, há imagens bem específicas do xivaísmo: leite, coalhada, cor vermelha, lua crescente, 
cabelos, ovo cósmico, restos e resíduos, cinzas, montanhas, ossos, olho, fantasmas, cemitério; temas: samsara, 
karma, ahimsa, moksha, tradição sramana, o estatuto dos animais, disciplina ascética (tapas, morte), dança 
cósmica, rituais de purificação, a irmandade entre todos os seres vivos. O poeta inicia seus poemas com o 
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poema-Manifesto Monólogo de uma Sombra e encerra com o Mistérios de um fósforo que é uma ode à cinza.  
Enquanto Xiva tem seu Monte Meru, o poeta tem sua Serra da Borborema; seu rio sagrado é o Parahyba e 
o tamarindo é uma de suas Kalpavriksha, Árvore do paraíso. Mas já notamos a conexão que ele mesmo faz 
questão de apontar entre ele e a neve, se não tropo para Kalaisha, morada de Shiva, para algum lugar nevado. 
Muito desse imaginário e tema xivaíta foi adotado pelo budismo.
 É útil ter em mente que, do ponto de vista do pensamento indiano filosófico ou religioso, o mal implica 
numa postura que a mente envenenada por percepções distorcidas toma diante da vida e dos episódios a que 
as criaturas estão expostas no ciclo do samsara. Por isso, com tranquilidade o eu lírico pode declarar: “Cinza 
fetal!... Basta um fósforo só / Para mostrar a incógnita de pó, / Em que todos os seres se resolvem!” (Mistério 
de um fósforo, l. 74-76). Cinza, ambiência donde se pensa nada mais procede, é um estágio da vida e uma 
oportunidade para iluminar nossa visão interna. Do ponto de vista científico cinza é uma matéria da qual nada 
mais se produz. No hinduísmo é a sinal de um novo nascimento do eu, por isso ela é vestida pelos xivaítas, 
como pele, como sinal das transformações à que se está sujeito na vida. É um tantra.  Ela é um exercício de 
desapego, de afastamento das visões deludidas de eu alimentadas pela associação que fazemos entre um eu e 
seu corpo. A cinza é o que é. Nem boa e nem má.  O mundo não é binário, embora as percepções se comportem 
assim em decorrência de marcas mentais (samskaras ) de apego-aversão.
 Qualidades e nomes de Xiva estão costuradas como emblemas em todo o tecido poético de Eu. 
Certamente não sou a primeira a ver essas redes semióticas e semânticas. Muitos, por certo, viram, mas tiveram 
medo—eu também tenho medo; todavia, já tão adentrados no sec. XXI quanto estamos, há mais de um século 
da publicação desses poemas extraordinários, é chegada a hora de encararmos e enfrentarmos os mistérios 
dolorosos e gozosos que a poesia de AA legou ao mundo ocidental e oriental—tá na hora de rasgar a máscara 
ótima de seda, a visão iludida do mundo fenomenal e as interpretações dela decorrente. Precisamos correr 
todos os riscos, investigar em todas as direções e tradições—cruzar todos os mares, todas as pontes, todos os 
abismos. Que nossas extravagâncias hermenêuticas façam justiça aos méritos do poeta cuja grandeza apenas 
vislumbramos de longe, ainda inatingível como Kailasha—peregrinando de imagem a imagem, performando 
kora  em suas redondezas.

Om Papavimochakaya Namah  

"Sim. Eu fui um verme.
Quando você recitou o mantra [de Xiva] me tornei uma borboleta,
Quando você recitou o mantra, novamente, me tornei um veado;
Quando você recitou o mantra, novamente, me tornei um humano.
Se você recitar o mantra novamente me tornarei um ser divino"
   
   apud Sadhguru e Arundhathi Subramaniam, Adiyogi, p. 88

 O hinduísmo é, conforme já situamos (ERICKSON, 2015), uma das amas-de-leite do poeta. Algumas 
dessas presenças são os nomes (epítetos) e qualidades cósmicas de Xiva, Pashupati, Senhor das Feras, Mritunjaya, 
Senhor dos Territórios Mortuários, atributos análogos aos do Dionísio dos gregos (Erickson 2003). Outro 
notável aspecto de Xiva, é Nataraja, o dançarino cósmico, muitas vezes representado como um yogui nu ou um 
mendigo, peregrino doente, sem teto, com o corpo coberto de cinzas, carregando o kapala, ou como no soneto 
Lázaro da pátria, participam dos trançados poéticos do poeta. A intimidade amorosa e gentil do poeta com 
Omkara, o Sr. da Sonoridade, do Om é encantadora, conforme se verá adiante. 
 À luz dessa matriz, poemas como Versos íntimos e O poeta do hediondo revelam qualidades sublimes 
e não mórbidas. Íntimo das tradições poéticas antigas e suas contemporâneas, o projeto estético de Augusto se 
caracteriza por uma inserção profunda no “mundo das feras”,  isto é, dos poemas mais fortes e representativos 
das tradições poéticas a que ele teve acesso, conforme defendemos via o revisionismo dialético de Bloom, mas, 
aqui, quero falar de outros territórios onde o Sr. das Feras é também o Sr. da Serenidade, da Compaixão infinita 
para com todos os seres de Mãe Terra sem a menor exceção. Quero rasgar, como sugeriu o poeta, sua máscara 
de seda. Aqui também uma antítese—como não poderia deixar de ser: seda parece leve, suave, frágil, mas não 
é… Seda é um tecido lindo e precioso criado por mariposas e lagartas, seres considerados baixos na apreciação 
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estética grosseira e apressada. Seda também se refere a um dos segredos mais bem guardados da humanidade 
primeiro roubado ou descoberto dos chineses pelos povos da Índia. É, de veras, estonteante as cosmovisões de 
Augusto dos Anjos e sua rota de especiarias—as narrativas que podemos, como leitor atento, providenciar.
 Siva significa o auspicioso, o propício, amável, o benigno, benevolente, amistoso, terno. Ironicamente, 
e antiteticamente o vocábulo, concomitantemente, representa o Destruidor (das ilusões, do ego) ou o 
Transformador (das percepções do mundo e suas relações no ciclo eterno da criação). Essa antitética ironia na 
natureza de Shiva é a marca de Augusto dos Anjos, como o tilak  é a marca dos devotos de Siva, o Tempo. Sua 
consorte é, como não poderia deixar de ser, Kali, a Morte, a Sra. Todo-Poderosa belissimamente descrita nestes 
versos em As cismas do destino (l. 233-236) dignos dos mais devotos poetas védicos:  

Diante de ti, nas catedrais mais ricas
Rolam sem eficácia os amuletos,
Oh! Senhora dos nossos esqueletos
E das caveiras diárias que fabricas!

Essa observação é de uma lucidez feroz e precisa como o raio vajra.  Morte, a amorosa consorte de Tempo, é o 
que é—nem boa e nem má; chega em tempo, para todos e tudo que é vivo. Tempo é o que é: o agente da criação, 
da transformação e da destruição de tudo que é criado. Morte é o que é: apenas o fim de um tipo de vida, um 
dos ciclos da matéria orgânica. Ainda: a raiz da palavra sânscrita naga significa "serpente” e pode elucidar os 
tremendos versos do lindíssimo Poema negro (l. 19-24) que tenho estudado toda a minha vida:

É a Morte – esta carnívora assanhada –
Serpente má de língua envenenada 
Que tudo que acha no caminho, come... 
– Faminta e atra mulher que, a 1 de Janeiro,
Sai para assassinar o mundo inteiro,
E o mundo inteiro não lhe mata a fome! 

Vale lembrar aqui o filósofo-santo budista Nagarjuna, que conquistou o título “naga” como prefixo para seu 
nome (Arjuna) e cuja iconografia é a de um Buda sentado (debaixo de uma árvore) em estado de shunyata 
(meditação profunda) guardado por sete nagas. A palavra naga é usada como epíteto para designar “Aquele que 
é sábio”. Na cosmogonia cristã, Jesus desce aos infernos, no budismo, os poderosos visitam o Reino dos Nagas, 
ou seja, desenvolvem visões e relações diferente com a Sra. Morte. Xiva tem epítetos como: Nagabhushana, 
Vyalakalpa ("O que tem serpentes como ornamentos"), Nagaharadhrik ("O que usa serpentes como colares"), 
Nagaraja, Nagendra, Nagesha ("Rei dos Nagas"), Nakula ("mongoose," Aquele que é Imune ao Veneno da 
Serpent), Vyalin ("Aquele que possui serpentes"), entre outros. Outros versos dos quais corro atrás desde 
sempre, são os que prescedem a estrofe citada acima, “Para onde irá correndo minha sombra / Nesse cavalo de 
eletricidade?!”. É importante observar que Janeiro (l. 22) vem do latim Januarius, Januarium, Januariu. É o mês 
dedicado a Janus, a divindade bifronte da mitologia greco-romana que olhava para frente e para trás, deus dos 
portais e das transições, dos inícios e fins, como Xiva. Janus é representado por duas faces, uma que olha para o 
futuro e outra para o passado. Janeiro marca o que termina e o que se inicia. Morte é uma entidade neutra para 
o hinduísmo, mas bipolar; para uns seres má, para outros benéfica. “Assanhada” (l. 19) é uma característica 
da iconografia xivaíta, uma vez que, o cabelo assanhado está em movimento e não estático. Morte não é uma 
condição estática, como uma visão superficial possa entender, mas um “ser” operando constantes mudanças 
nos seres do mundo e no próprio mundo. Cada fim, cada janeiro é o início de um novo ciclo de vida. 

Jataajoota Dhari/Kapardin:  TênueTrançadaTrança

Ao poderoso Rudra Sr. dos heróis, com o cabelo trançado, o destruidor de heróis, 
Nós oferecemos esses louvores
para que a saúde possa ser desfrutada por bípedes e quadrúpedes, e que todos os seres nessa aldeia possam 
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estar [bem] nutridos, e livres de doenças

Ao sábio, peregrino, impetuouso Rudra
Nós invocamos, ao céu, com reverência, a Ele que tem alimento excelente, que é radiante, e tem o cabelo 
trançado, que é brilhante, e deve ser aclarado [por meio de estudo sagrado], portando, há em suas mãos, 
medicamentos excelentes. 

Rig-Veda, Livro I, Hino CXIV; l. 1 e 4 (grifos nossos)

 As fiações hinduístas na poesia de AA não poderiam deixar de serem tecidas, também, de acordo 
com o esquema tríplice (Trishula, o tridente de Siva, símbolos associado à lua e não ao falicismo freudiano) 
das formas: grosseiras, sutis e secretas; por secretas queremos dizer que necessitam um pequeno exercício de 
contemplação. Muitas das imagens deslocadas e inquietantes do poeta remetem-se a essa matriz indiana. Em 
Agonia de um filósofo, o eu lírico informa: “Leio o obsoleto  / Rig-Veda” (l. 1-2); em As cismas do destino 
declara que “a cor do sangue é que mais  me impressiona / e a que mais nesse mundo me persegue” (l. 63-64).  
Esses versos também me perseguem há décadas. Recitei-os horas e horas a fio, como rodadas num japamala .  
Hoje, acho maravilhosamente instigante pensar que é um dos muitos fios da trança xivaíta tecidos pelo poeta, 
kumkum, o pó vermelho sagrado usado para fazer as marcas rituais (tilaka, sindoor e bindi) usadas pelos 
devotos hindus em várias situações. Relevante para nós é que o tilaka, é a marca feita para demarcar o terceiro 
olho, outro dos símbolos de Xiva. Vermelho é a cor do sangue, mas também do coração— um dos sete chakras,  
de acordo com a anatomia védica. 
 Há ausências importantes, mas traços específicos do shivaísmo podem ser identificados nas elaboradas 
costuras poéticas de AA. Para falarmos com mais precisão precisaríamos saber mais, ter acesso imaginativo e 
real a tudo que o poeta estudou, aprendeu, usou; de seu processo de compor, de selecionar seu acervo, recortar, 
bricolar; de sua própria dança para segurar e equilibrar seus interesses, adereços e endereços poéticos. Afinal, 
poesia também é um gênero que demanda contemplação das palavras, dos loka em que estão ou para onde se 
deslocam. Ou simplesmente aceitar o mistério como tal—parar de girar a roda do pensamento. Apenas respirar. 
É bom manter em mente que AA está realizando uma apropriação poética com a qual ele coloca o leitor em 
contato com outra (e nova) cosmologia; essa relação não é simbiótica, mas um mosaico, não meramente uma 
cópia ou transposição, mas um trabalho criativo. 
 Deidade integrante da trimurti (a trindade hindu), Xiva não aparece   nominalmente no Rig-Veda, 
livro que o poeta citou diretamente; em vês, neste livro, encontramos Rudrá,  deidade do vento, dos trovões, do 
terrível, dos animais selvagens e dos remédios que a literatura mais tardia associa a Siva; é, portanto, legítimo 
supor que, ao citar diretamente essa literatura clássica da Índia, o poeta indica seu conhecimento de outras. 
Há imagens cujas composições manifestam efeitos do estranhamento familiar (unheimliche) proposto por 
Harold Bloom para explicar a influência ou presença de um texto sobre outro (BLOOM 1971; 1995; Erickson 
2003). Há limitações do que o poeta pode saber e manipular dessa tradição pouco desconhecida no ocidente; 
no entanto, o esforço poético está lá nem que seja como semente.
 A narração de como Rudrá se tornou Xiva não sabemos (TINOCO, Upanishads, p. 62). Sabemos que 
o modo devocional dos antigos era metonímico: se referiam às energias do objeto das devoções, por suas 
qualidades que muitas vezes se tornavam seus nomes. Sabemos que um é semente do outro e que eventualmente 
os poetas e sábios indianos perceberam que controlar os ventos , as tempestades, os aspectos terríveis da vida e 
os remédios são atributos de um mesmo ser. O vermelho, cor do sangue, que tanto impressiona e pela qual o eu 
lírico se sente perseguido, é associada a deidade semente de Xiva, Rúdra, cuja nome epigráfico é “O vermelho”, 
“O brilhante”; da raiz rud-, “vermelho” ou “ruddy” (GRIFFITH, 1973, p. ). Alguns derivam o nome divino 
de raudra, “selvagem”, não citadino, assim, Rudrá é “o selvagem”, o forasteiro, “o deus terrível” que habita os 
espaços não urbanos (idem).  O outro além de mim. 
 Algumas dessas presenças do xivaísmo nas composições de AA indicam os títulos e qualidades 
cósmicas de Siva recitados na forma poética Ashtottara Shatanamavali, os Cento e Oito Nomes do Sr. Siva, 
cantados nas narrativas antigas, as Siva Puranas (sânscrito: antigo, obsoleto, arcaico). É deveras impressionante 
e emocionante que os Puranas, são citados pelo poeta em Nonevar (1909) onde ele declara (l. 28-30): 

  [...] hei de vibrar
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  Na estática fatal das emoções humanas,
  Os gregos com a Odisséia e os hindus com os Puranas

Os Puranas são as narrativas mais antigas que contém as hinos à Trimurti: Vishu Purana, Brahma Purana e 
Shiva Purana. Destaque-se ainda que o poeta fala que vai vibrar (produzir ondas sonoras), alterar a situação de 
imobilidade das emoções humanas, ou seja vai criar movimento onde não havia entre a Odisséia dos gregos e 
os Puranas dos hindus. 
 O emprego da antonomásia, onomatopéia (reprodução do som), metonímia (onde o ser é representado 
por suas qualidades) é bem destacado no processo de composição do poeta. Chico Viana comentou (1994) 
o uso de sibilantes, destacando as alveolares (também conhecidas como assobiadas), como “s”. Ele interpreta 
a obsessão do eu lírico com a sibilante “s” como um recurso para visualização de vermes, imagem muito 
recorrente em Eu.  Essa é uma excelente leitura! Pensar que se trata de uma alusão a Som, a Siva acrescenta uma 
outra camada à esse entendimento. A voz lírica do poeta escuta e fala do silêncio do Cosmo.
 A recitação dos nomes e qualidades cósmicas dos seres divinos tem função devocional: proporcionar à 
mente do recitante a experiência do que Jaa Torrano (TORRANO, 1995) denomina de poder ontofônico.  Essa 
recitação ritualística é uma prática também encontrada na poesia antiga grega, em especial na Teogonia (sec. 
VIII AEC) de Hesíodo, e nos hinos homéricos, anônimos e sem datação precisas, alguns do sec. VI. Aqui, em 
Ibirapitanga, nossos povos praticam o ícaro para os Encantados e os povos africanos têm os pontos e ladainhas 
entoados para as suas entidades. Todas essas formas são como os ditirambos gregos e os lírios da Jurema.  
 Os Puranas não têm datação precisa. Assim como os hinos homéricos, eles existiram na forma 
oral, antes de suas transcrições, aproximadamente entre os sec. VI e VIII AEC, mesmas datas aproximadas 
da Teogonia. Tal como esta, os puranas tratam da gênesis, desenvolvimento, dissolução e recomposição do 
Cosmos, da genealogia divina e das qualidades e relações dos seres primordiais, temas explícitos da poesia 
de AA. Kirtana é uma forma devocional semelhante às ladainhas católicas, preces litúrgicas estruturadas na 
forma de curtas invocações a Deus, Cristo, à Virgem, aos santos, recitadas por um celebrante (atuando como o 
corifeu), alternando-se com as respostas da congregação (fiéis e/ou religiosos), na forma de coro (responsório). 
Ao contrário da ladainha católica, recitada sem ânimo, o kirtana é, como os ditirambos gregos, alegre, vibrante, 
acompanhado de instrumentos musicais (flauta, tambores, címbalos, sinos, guisos, alfaia ). Os rituais xamânicos 
de nossos povos nativos, toré e os pontos da Jurema, a capoeira e cultos afro-brasileiros também têm a mesma 
estrutura, qualidades e funções.
 Na Teogonia, o catálogo dos nomes divinos tem função de reverenciar a divindade através de “palavras-
seres” (TORRANO, 1995, p. 95) reveladoras do “poder ontofônico” da linguagem (p. 20) que as presentificam 
pela mera evocação de seus nomes divinos e suas qualidades metafísicas. A “linguagem é por excelência o 
sagrado” (p. 30). Assim, como em Hesíodo, nos poemas de AA, imagens, quer associadas umas às outras nas 
estrofes, quer articuladas às narrações, evocam nomes e qualidades de Siva, expressando o poder ontofônico 
que nele vigora (p. 99). Do mesmo modo que a narrativa de Hesíodo é uma invocação que pressupõe, por parte 
da audiência, uma intimidade com as estórias que o poeta, através da invocação simples e direta de nomes e 
qualidades das divindades materializa, também em Augusto há sons e peças imagéticas que pressupõem uma 
intimidade do leitor com as qualidades e nomes evocados, como num kirtana.
 Os poemas de AA são estruturados, entre outros recursos, por certas combinações de sons e repetições  
que visam estabelecer uma relação entre o que é cantado e o que o eu lírico canta, é, como o kirtana, uma prática 
tântrica, onde sequências sibilantes, epizeuxes (palilogia), símploces, aliterações, assonâncias e consonâncias 
produzem efeitos especiais, hipnóticos, magnéticos, xamânicos, como a extraordinariamente bela sequência de 
Monólogo de uma Sombra, [grifos nossos] (l. 97 e l. 116-117): 
  
  Hirto,  observa através a tênue trança
  Dos filamentos fluídicos de um halo.

  “brancas, bacantes, bêbadas o beijam”
   

As repetições recaem sobre as letras O e M—será acidental num poeta tão “científico” ou será uma evocação a 
Omkara, o Criador de Om, a Sílaba Sagrada, um dos Cento e Oito Nomes de Siva, que também é chamado de 
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Kapardin, o Sr. das Tranças, Do Cabelo Trançado, ou Dos Cabelos Encaracolados? 
 Em Nonevar (1909, l. 55) há os seguintes estranhos versos:

  Na fictícia Omoroka ancestral dos caldeus
  [...] Foi assim que eu fui parar na vossa festa
  Como a neve cai às vezes numa flor..............
  ..............................................................
  Adeus, Nossa Senhora! Adeus, Nosso Senhor!

O poeta liga Omoroka e Omkara  alertando que as duas palavras têm a mesma raiz: OM e mostrando a 
intersecionalidade entre as duas narrativas míticas de mundo: a lua é também parte de Shiva, que, na sua 
forma Ardhanaranarī, "metade homem, metade mulher", Senhor e Senhora. Novamente: estamos passando un 
passant nesses versos que merecem melhor discussão e melhor amarração interpretativa. 

Ashtottara Shatanamavali, os Cento e Oito Nomes do Sr. Siva 

Aquele que é devotado ao Sr. Siva e tem seu corpo purificado com as cinzas atravessa o terrível e sem-fim 
expansão do oceâno da existência mundana em expansão incessante.
     
     Siva Purana, IV, l. 61

 Não é possível trabalhar aqui todas as conexões entre os nomes e qualidades de Xiva presentes na poesia 
de AA. Cada um merece tratamento individual e próprio. Comporemos uma “tênue trança”, uma guirlanda, um 
japamala com alguns desses nomes e qualidades colhidos do Ashtottara Shatanamavali, Cento e Oito Nomes 
de Siva, cujas redes semióticas nos poemas podem ser construídas pelo leitor. Cada um merece uma discussão,  
mas vamos nos ater apenas à apresentação dos nomes mais relevantes.
 Dos Cento e Oito Nomes os mais presentes são: Bhairava (sânscrito: Terrível, Amedrontador) e sua 
iconografia relacionada a territórios mortuários (morte, cemitério, ossos, cinza); Bhooteshwara, Sr. dos 
Fantasmas e Goblins; Bhutapala, Protetor dos Fantasmas; Chandrapal, Sr. da Lua; Chandraprakash, Aquele 
Que Usa a Lua Como Crescente;  Dayalu, Sr. Compassivo; Dhyanadeep, Sr. da Concentração e da Meditação; 
Dhyutidhara, Sr. Brilhante; Digambara, Sr. Aquele Que Tem o Céu Como Suas Vestes (ou seja, o espaço); 
Durjaneeya,  Sr. Difícil (escuro) de Ser Conhecido (percebido); Gunagrahin, Criador das Qualidades das 
Substâncias da Matéria; Hara, Aquele Que Remove as Manchas (os três venenos); Jaradhishamana, Sr. Que 
Redime/Remove as Aflições; Kamalakshana, o Sr. dos Olhos de Lótus (olha as possibilidades de mudança 
de todos os seres, assim: sabedoria da compaixão); Kapalin, Sr. Que Usa um Colar de Crânios; Lalataksha, 
Aquele Que Tem Um Olho No Meio da Testa (consciência e lucidez); Lokankara, Criador dos Três Mundos; 
Lokapal, Aquele que Cuida/protege o Mundo; Mahakala, Sr. do Tempo; Mahamaya, Grande Ilusão (ele 
mesmo não existe enquanto tal—é um construto mental); Mahamrityunjaya, Grande Vencedor da Morte; 
Mahashaktimaya, Aquele Que É Energia Sem Fim; Nataraja, O Sr. da Dança/Dançarino Cósmico (mudança); 
Nilakantha, Aquele Que Tem a Garganta Azul; Nityasundara, Aquele Que è Sempre Belo (está além das formas 
iludidas); Omkara, Criador do Om; Palanhaar, O Protetor de Todos; Pashupati, Senhor de Todos os Seres 
Vivos (o Tempo e a Morte); Ravilochana, Aquele Que Tem Olhos de Sol (inteligência, cognição e lucidez, 
transforma); Rudra, Rudraksha, O Que Tem Olhos de Rudra; Sarvashiva, O Sempre Puro; Sarvatapana, Aquele 
Que Tudo Queima (compreende, saca; vê tudo com lucidez); Sarvayoni, Shambhu, Contentamento; Fonte de 
Tudo; Shankara, Doador de Contentamento; Shiva, O Sempre Puro; Shrutiprakasha, Iluminador dos Vedas; 
Shuddhavigraha, O Que Tem o Corpo Puro; Swayambhu, Aquele Que Se Alto-Manifesta (intelecção que se 
enxerga a si mesma através de si mesma); Trilochana, Sr. do Terceiro Olho (introspecção); Trilokpati, Sr. dos 
Três Mundos; Vachaspati, Sr. da Fala; Veerabhadra, Sr. do Mundo Além; Vishalaksha, Sr. do Olho Largo.
  Não sei sobre você, leitora/leitor, mas meu coração se derrete ao mero escutar, no silêncio de minha 
mente, ao mero percorrer com meus olhos esses nomes tão doces e auto-explicativos—Augusto dos Anjos 
Gandharva: músico e cantor celestial, Poema Negro (l. 115-120):
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  Ao terminar este sentido poema
  Onde vazei a minha dor suprema
  Tenho os olhos em lágrimas imersos...
  Rola-me na cabeça o cérebro oco.
  Por ventura, meu Deus, estarei louco?!
  Daqui por diante não farei mais versos.

OM, Namo Shivaya! Quem precisa de mais palavras? De outros sons?

Bhajana  

     Ah! Possas tu dormir, feto esquecido,
     Panteisticamente dissolvido
     Na noumenalidade do NÃO SER!
     
     AA, Soneto, l. 12-14

   Além das qualidades de Xiva nomeadas nos epítetos na seção acima, Siva Purana consagra outras 
qualidades do ente divino, como Aja, Não-Nascido e Mritunjaya, Senhor dos Territórios Mortuários, que já foi 
ressaltado, são atributos análogos aos de Dionísio, O Terrível dos gregos, que constitui outra rubrica do poeta 
(Erickson 2003). Esses dois aspectos, energias e seres abortados, que não foram nascidos e territorialidades 
mortuárias são destaques especialmente notórios na poética de Augusto responsáveis pelo seu epíteto Poeta 
da Morte, cantor “da poesia de tudo quanto é morto” (Poeta do hediondo, l. 14). Tratar o que é morto como 
poesia deu ao poeta o epíteto de Poeta do Mórbido. A essas alturas não precisamos discorrer sobre a ironia 
trágica percebida também pela voz lírica de que a consorte de Xiva, Morte, além de ser um tema clássico (como 
o amor) da poesia lírica universal, é outro atributo, outro processo da vida e, assim, tem toda a força e beleza 
de seu próprio estado de ser. Morte não é antítese de vida, mas parte integrante dela. 
 Como Dionísio, Siva também é patrono da dança e do teatro e, por está associado à fertilidade que 
garante a continuidade da vida, seu culto tem origens fálicas.  O poeta vai seguindo sua cartografia no estupendo 
soneto A dança da psique que transcrevemos por inteiro (há referências à dança em outros poemas também):

  A dança dos encéfalos acesos
  Começa. A carne é fogo, A alma arde, A espaços
  As cabeças, as mãos, os pés e os braços 
  Tombam, cedendo à ação de ignotos pesos!

  É então que a vaga dos instintos presos
          – Mãe de esterilidades e cansaços –
  Atira os pensamentos mais devassos
  Contra os ossos cranianos indefesos.

  Subitamente a cerebral coréia
  Pára. O cosmos sintético da Idéia
  Surge. Emoções extraordinárias sinto.

  Arranco do meu crânio as nebulosas
  E acho um feixe de forças prodigiosas
  Sustentando dois monstros: a alma e o instinto!

 O aspecto ou diálogo do poeta com Mritunjaya está sendo recorrentemente tratado em nossas 
investigações, mas, aqui, especificamente em Territórios Mortuários.
 À luz da matriz indiana, poemas como Versos íntimos e O poeta do hediondo revelam qualidades 
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sublimes e não mórbidas. Íntimo das tradições poéticas, o projeto estético de AA se caracteriza por uma 
inserção profunda no “mundo das feras” (teias complexas), isto é, dos poemas mais fortes e representativos das 
tradições poéticas a que ele teve acesso.
 Já apontamos o qualificativo auspicioso, que é o próprio significado de Siva, que sendo O Auspicioso é 
o amável, o benigno, benevolente, o amistoso, o terno. Ironicamente, o vocábulo, concomitantemente, designa 
o Destruidor (das ilusões, do ego), Transformador (das percepções do mundo e suas relações no ciclo eterno 
da criação). Antítese e ironia marcam a poesia de AA, como o tilak e o shri churna marcam os devotos de Siva, 
o antinômico. Muitas imagens de AA fazem sentido via a iconografia e mitema de Siva: esterco (resíduos),  
garganta, a lua crescente, símbolos e lugares de morte, a sonoplastia obcecada dos poemas, referências à neve, 
feras.
 Um dos nomes maravilhosos de Xiva, o Rudrá, do Rig-Veda citado pelo poeta, é o Curandeiro, redentor 
das aflições que, como o Omulu-Obaluaiyê do Candomblé, distribui doenças  ao mesmo tempo em que, como 
Ossain, cura. No magnífico soneto Budismo moderno o eu lírico comanda: “Tome, Dr., esta tesoura, e... corte 
/ A minha singularíssima pessoa” (l. 1-2).  Todo esse acervo de qualidades, imagens, episódios atirados na arca 
de palimpsestos da história poética do mundo e suas implicações ontológicas é axial para o poema Os doentes.
 Esse acervo imagético é sutilmente trançado com materiais dos cultos órficos, helênicos do neoplatonismo 
(Erickson 2003, 2015) e xamânicos, proporcionando uma impactante e singularíssima experiência aos leitores. 
Poemas como A um mascarado, Versos a um cão, Ao luar, Revelação adquirem camadas de complexidade 
e significados surpreendentes. Monólogo de uma sombra é escrito como shruti,  assim, vemos Xiva como 
Shuddhavigraha.  No poema de abertura de Eu, o eu poético recebe a visitação de um ser que se declara “uma 
Sombra”, vinda “de outras eras”; do “Caos telúrico / Da escuridão do Cósmico segredo / Da substância de todas 
as substâncias” (l. 1; 4-6) que transmite ao eu poético a fala, mensagem, ou ensinamento que o eu poético 
rememora. Também no importante As cismas do destino há uma voz que revela parte da narrativa recontada 
pela voz lírica, como vemos por estes versos: “Calou-se a voz” (l. 189). Nesse poema e diferentemente das 
literaturas shruti, a voz lírica também tem suas próprias observações e sua autoridade é compartilhada com a 
da Voz. 
 A voz lírica se apresenta como Bhooteshwara, o Sr. Que Criou Prakti (a substância de todas as 
substâncias). Eu, título da coleção dos poemas de AA, pode muito bem ser entendido como uma fala, uma 
transmissão de ensinamentos de Siva. O poeta utiliza, na sua tessitura, pedaços (metonímias, sinédoques, 
catacreses) estratégicos do imaginário shivaíta. O último poema de Eu, Mistérios de um fósforo, como já foi 
adiantado, é uma ode as cinzas, elemento muito presente no culto de Siva;  o poema é a voz de Rudraksha 
Sarvatapana, colocando-nos em contato com Mritunjaya. Destaque-se ainda a insistência da voz lírica em 
tematizar os resíduos, restos, sobejos, outro mitema de Siva, o deus que aceitou os restos, as margens, os 
rejeitos como oferenda. O eu-Sombra do poeta trabalha a antinomia misteriosa do fogo (fósforo) e da cinza, 
exatamente: resíduos pulverizados resultantes da incineração dos defuntos; restos mortais; despojos.

Tandava 

Os três tipos de erros-físicos etc. são purgados com oferendas de leite, coalhada e manteiga da terra. Sua 
nutrição é compreendida pelos estudiosos” porque estes estão, supostamente, treinados para ver além.    
   
     
     Siva Purana, XV, 46

 Há outros agenciamentos relacionados a iconografia de Xiva presentes na poesia de AA, como a estória 
de sua garganta azul, espécie de pomo de Adão que ele adquiriu porque, por compaixão, bebeu um veneno 
cósmico que ia destruir as criaturas numa das diversas tentativas de Brahma de criar e povoar o mundo. 
Xiva bebeu todo o veneno, ficando com a marca azul na sua garganta. Esse mitema pode estar referido em 
A um mascarado (l. 5). As implicações poéticas, místicas e metafísicas do mito de Xiva são profundas. Não 
temos suficiente conhecimento e/ou experiência para pode elucidar, ir além das fronteiras das alusões cujas 
decifrações dependem do acerco cultural difícil para um outsider, ainda que Xiva seja, ele mesmo, o Sr. dos 
Forasteiros. Todavia arriscamos sugerir que a bebida venenosa (tóxica) inserida por Xiva que também é o Sr. 
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dos Yoguis (ascetas) é o que no budismo se refere por três venenos (ignorância, desejo, aversão/apego) que 
causam a destruição dos seres humanos, que hoje estão destruindo a própria vida na terra. Esses temas são o 
coração da poesia de AA.
 O veneno do mundo pode também ser interpretado como o medo da morte que ameaça a vida, uma 
vez que temendo a morte o ser humano não vive a vida—muitas pessoas vivem para não morrer. Hoje pessoas 
praticam muitas dietas, inclusive o ascetismo apenas para prolongarem a vida, ou seja, para retardar o encontro 
com a Indesejada das Gentes. A pedagogia da morte se faz num contexto em que a continuidade do conteúdo 
mental é dada como certa, assim, preparar-se para a morte com toda a riqueza de detalhes relativo ao que 
acontece com o corpo, matéria perecível, é o mais importante e imprescindível dos ensinamentos, pois a mente 
aprende, através dessas visualizações, a se manter equânime, calma e paciente até o final do processo todo; a 
mente se familiariza com tudo, para que, chegada a hora não tenha medo e sim confiança na energia cósmica 
de reconstrução e continuidade. Por quanto não existe uma postura unificada na voz lírica de Eu sobre a 
certeza da continuidade da mente, há poemas em que a morte é tratada como vida; e, de um modo geral, se 
pode dizer que o eu lírico atua como professor desse nível mais adiantado de kali-yoga. 
 Conforme consta, inclusive já no comentário crítico sobre o poeta, ciclos de criação, preservação e 
dissolução do Cosmos é um leitmotiv importante em AA, bem como o tratamento igualitário que o poeta 
confere a todas as formas vivas, incluindo os vermes. Vários poemas tratam da interface do poeta com Pashupati, 
o aspecto de Xiva (leia-se:  tradição indiana) que prioriza esse tema. A voz lírica se expressa, como o Sr. dos 
Animais, das Feras (Versos íntimos, Versos a um Cão, A um carneiro morto).  Senhor, neste contexto não 
significa dono, mas protetor, cuidador, acolhedor. É pertinente observar que o Sr. dos Animais, dos instintos 
rudes e mesmo indesejáveis para a vida em sociedade é o mesmo Sr. das Esferas mais elevadas, do Terceiro Olho 
(a mente, o espaço, a liberdade), aquele que compreende e domina as emoções e instintos mais básicos (orgulho, 
força bruta, ódio, sexualidade; enfim, o domador das feras interiores e das energias psíquicas destruidoras 
ou ameaçadoras da integridade consciente do ego mais profundo), Sarvatapana, transforma cinzas, se torna 
Xiva, para obter mokṣa. Aquele que ensina o lugar do ser humano na criação: não como o Sr., o Adão judeu-
cristão, dono dos animais, mas protetor, acolhedor, irmão mais velho. Por isso—ou para isso, Xiva é o ascético, 
vegetariano, irmão de todos os seres vivos; acolhedor também de todos os venenos mentais e morais.
 Os dois aspectos são igualmente importantes: Xiva Pashupati e Mahadeva. Os animais precisam ser 
protegidos, respeitados como tais. Suas vidas são tão preciosas quanto a de qualquer outro—nós, humanos 
somos animais. Talvez um animal mais perigoso e mais nocivo para PachaMama do que muitos outros os quais 
tememos ou desprezamos. O Terceiro Olho, a consciência, que pode nos proporcionar uma visão, um olhar 
diferente é que talvez diferencie aqueles entre nós capaz de obter essa visão.
 A “solidariedade subjetiva / A todas as formas sofredoras” (Monólogo de uma sombra, l. 23-24) é um 
tema onipresente e destacado em AA. Muitas dessas idéias e práticas são budistas, porém o budismo, como 
o jainismo, é parte do conjunto de práticas referidas por hinduísmo. As práticas e filosofia de Sidarta foram 
encaminhamentos ou refinamento da tradição hinduísta sem a qual Buda não poderia ter “acordado” suas 
habilidades mentais de Tathagatha, plenamente realizado. Buda foi possível porque Sidarta possuía os requisitos 
necessários para ir cada vez mais além dos limites já alcançados pelos meditadores que o antecederam. O 
budismo vajrayana reverencia Xiva na energia espiritual de Bekandze, o Buda Azul da Medicina—a doença 
são os três venenos: ignorância, desejo e aversão-apego.  O respeito à vida de todos os seres vivos, sem a menor 
exceção é parte do princípio ahimsa, não matar, ferir ou causar qualquer dano a qualquer outro ser vivo.
 É possível que leitores considerem nossas propostas incríveis, delirantes e fantasiosas. Falta-nos 
requisitos para providenciar para o material levantado aqui um telos adequado. Mas, não é possível continuar 
a ignorar referentes de toda essa cadeia de materiais. Caso não se admita esses trançamentos na poesia de 
AA, as imagens catalogadas aqui e suas presenças por todo o seu tecido poético com endereços no locus 
poético das antigas tradições dos povos de Bhárata  devem ser tomadas, pelo menos como fractais, pois não são 
acidentais e nem decorrentes de licença poética. Se o leitor não quer aceitar todas as evidências que estamos 
providenciando aqui, ao menos algumas não podem ser recusadas.
 Um desses “lineamentos” é, como já mencionamos, a cor vermelha (As cismas do destino l. 63). Críticos 
consideram-na evidência do gosto do poeta pela morbidez e por descrições grotescas da vida. Diferentemente 
da tradição ocidental onde essa cor relaciona-se a sangue e pathos (paixão, morte), no hinduísmo é a cor do 
sagrado, proteção, compaixão, de dhavja, a bandeira do dharma—da vitória da mente sobre o ego individual 
delusional; por isso, ela é usada na testa dos xivaítas como intimação para que vejam as coisas do mundo com 



 

 REVISTA BARBANTE - 77

o olho da mente—como Trilochana, seu Senhor, sempre pronto a reduzir a cinzas o mundo fenomenal. É o 
olho da sabedoria, que enxerga a natureza ilusória de tudo; vê além, como no Mantra sagrado Prajnãparamita: 
gate, gate, paragate, parasamgate queimando os três venenos. AA usa essa marca para demarcar seu engenhoso 
território poético. Algumas presenças podem não passar de provocações tipo koans,  para serem contempladas 
e não decifradas.
 Nas tradições poéticas consideradas mais importantes (indiana, grega, latina, inglesa) seus mais 
celebrados expoentes merecem investiduras hermenêuticas inclusive delirantes e/ou deceptivas. É possível que 
nossa exposição da tese seja ainda precária, pois não tenho os conhecimentos necessários para uma exegese 
desse porte (sânscrito, história, geografia, biologia, bioquímica, história, etc; nem recursos bibliográficos), 
mas somente submetendo AA ao tratamento dado a seus pares canônicos, a saber, obter-se-á subsídios 
teóricos necessários para entender seu projeto estético, seu lugar no cânone e os benefícios que sua poesia 
dármica oferece aos leitores quer eles saibam ou não desses desenvolvimentos. Sua propriedade de amrita já é 
reconhecida—falta conhecer o loka de suas raízes.

Ôm Namah Shivaya 

     Eu sou o Senhor dos Animais.       
 corajosos titãs só poderão ser vencidos       se todos os deuses 
e outros seres       assumirem sua natureza de animal.”
     
       Shiva Purana

 Vários pedaços da mitologia, iconografia, simbologia e práticas relacionadas a deidade Xiva e ao 
xivaísmo servem de materiais para as composições de AA. Vamos listar aqui os que são relevantes e que 
podemos sem muito esforço epistemológico mostrar aos leitores os quais poderão por si mesmos ampliar o seu 
esforço hermenêutico. Alguns são explicitamente presentes, outros metaforicamente. Por exemplo, o cenário 
ontológico associado a Xiva, suas qualidades, seus epítetos e suas funções simbólicas: cemitérios, ciclos de 
morte, decomposição, renascimento; associação com os marginais e marginalizados, crânios, cadáveres, ossos, 
cinza, sangue, água, rios, práticas acéticas, enfim tudo o que o leitor associa com (o aparente) mórbido, grotesco, 
feio, violento, marginal--assim como os momentos mais belos, pungentemente sublimes e transcendentais na 
poesia de AA fazem parte do xivaísmo.
 O poeta trabalha tropos muito sensacionais para falar das qualidades e atributos da divindade 
transformadora de tudo e dominadora das ilusões de Maya tirados da botânica, zoologia, ecologia, teoria da 
evolução, alquimia (neoplatonista e órfica) numa dança brilhante em nada diferente da tandava performada 
por Shiva para convencer seus rivais de que ele era o Supremo.

Yonivargah —A Grande Montanha

Apenas aqueles que praticam os ritos dos irmãos animais (pashupatas) podem ultrapassar sua animalidade.
     
                  Shiva Purana, Rudra Samhita, V, cap. 9, 12-21

 Pushupati é o benevolente protetor de todas as formas vivas, não só do humano; sua presença entre os 
animais não é, como se diz no ocidente, uma manifestação de seu lado dark. É por equanimidade e compaixão 
que ele também cuida dos espíritos tratados como malignos (fantasmas, goblins, vampiros, ou seja, energias 
psíquicas desordenadas). A distinção entre bem e mal é feita de outro ponto de percepção—Ele vê e protege a 
criação com seu Olho especial;  com sua visão serena ele vê os seres menos afortunados na cadeia da vida e da 
sociedade como ladrões, vilões, mendigos, os doentes ou adoentados das cidades—os pobres, não os ricos; os 
oprimidos, não seus srs.. Criador de tudo ele não é juiz, mas protetor, Mãe e Pai junto (Ardhanarishvara, Xiva 
andrógino). Por ser o Sr. do Tempo, ele sabe que tudo e todos terão fim. Faz sentido que seu culto emergiu nos 
primórdios do tempo onde rituais de fertilidade eram necessários para garantir a sobrevivência da espécie, mas 
evoluiu para outras práticas mais condizentes com a manutenção e não procriação desordenada (como hoje 
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vemos) da humanidade. Para proteger Pachamama, Mãe Terra, Xiva criou a yoga e se tornou um praticante 
ascético, abstendo-se dos prazeres instintuais e materiais, dedicando-se aos refinados prazeres da meditação. 
Dessa posição quem se relaciona com as coisas sem ilusões e sem prazeres da ordem institintual que pode 
lhe obstruir o julgamento e as ações ele protege os Vedas que guarda a história de sua própria trajetória e do 
processo pelo qual Rúdra, as energias dos fogos destruidores, se transformam em energias domesticadas e 
auto-controladas.

Decolonizando o lingam 

Vocês próprios devem esforçar-se
os Buddhas só apontam o caminho

Dhammapada, Aforismo # 276

 As dificuldades de trabalhar com uma língua que não sabemos torna nossas investigações dolorosamente 
precárias. Um dos símbolos mais associados e venerados de Xiva é o lingam (linga), palavra sânscrita cujas 
primeiras definições são: “símbolo, marco, sinal distintivo através do qual é possível reconhecer a natureza 
de algo” (A Practical Sanskrit Dictionary). Em seguida vem a associação da palavra com “falo, pênis de Xiva” 
(idem). É muito difícil para quem estuda ao mesmo minimamente o xivaismo aceitar essa segunda designação 
de linga. Não que haja alguma coisa errada com um símbolo fálico, mas porque essa tradição interpretativa 
data da colonização pela Inglaterra que, inspirada nos Srs Kant e Hegel tudo e todos vilificou na terra de 
Bhárata, na África, nas Américas e para quem só a cultura européia era digna. Mesmo Karl Marx defendeu a 
colonização da Índia como um up grade em sua cultura.
 Assim tudo fizeram para demonizar e marginalizar as tradições de seus subalternizados. Por muito 
tempo se considerou, no ocidente, o linga como um símbolo fálico. Correntemente essa interpretação está 
sendo disputada, por estudiosos como Christopher Isherwood, Vivekananda, Swami Sivananda e S.N. 
Balagangadhara. Insistindo no ascetismo como marca destacada do shivaísmo, esses estudiosos não oferecem 
outra leitura que não a do linga como símbolo religioso. Pensamos que o linga por ser representado sempre como 
uma estrutura vertical, como um tronco (daí a associação) representa a coluna reta do yogui e o autocontrole 
daquele que queimou (dissipou) suas paixões (tapas). A coluna reta é a condição sine qua non para a meditação 
correta, pois a respiração se movimenta sem desvios da base (chakra) da coluna vertebral (cóccix) até o cérebro 
(ou chakra da cabeça). Os hinduístas cultuam o linga como cultuam a meditação correta. Respirar da maneira 
correta é a condição da boa fortuna, boa saúde, felicidade, sexualidade, moksha, nirvana, etc.  
 Trishula, o tridente, outro símbolo shivaíta também ortodoxamente considerado fálico, é interpretado 
pelos devotos e estudiosos do xivaísmo como relacionado ao que destrói o velho (status quo) para procriar a 
mudança (advento do novo). As três pontas simbolizam as propriedades do deus como criador, conservador 
e destruidor. O crânio (kapala, em tibetano) também faz parte da iconografia shivaíta e de seus ascetas e 
iogues. Trishula é um símbolo semelhante ao linga, podemos entendê-lo como uma alusão aos instrumentos 
de trabalho das antigas comunidades agrárias (arado, machado, etc.) ainda hoje cultuados no cristianismo 
onde muitos santos são retratados portando bastões. Por sua extrema utilidade aos camponeses, é natural que 
esses “paus” e instrumentos possuidores de “mágicos poderes” tão úteis às comunidades arcáicas e as culturas 
nômades em sua procura de segurança estejam presentes em seus rituais, seus altares, suas devoções. Eles se 
referem a mudança para melhor no trabalho árduo de arar a terra mais do que à sexualidade. Assim como um 
cachimbo pode ser apenas um cachimbo, um pau pode ser só um pau. Do mesmo modo, Xiva é também a 
energia que agrega os restos, as sementes; se encarrega de cuidar da matéria em decomposição, processo sine 
qua non para criar e sustentar a vida. 
 O cemitério simboliza a totalidade da vida psico-mental que ali, eventualmente terminará a jornada 
terrena. Nesse lugar o iogue incinera suas diversas obstinações espirituais e sensuais e todas as suas experiências 
egoícas. Ao mesmo tempo, ele se livra do medo e conjura demônios (energias e conteúdos psíquicos profundos 
da mente coletiva) para subjugá-los (compreendê-los; integrá-los à vida psíquica).
 Há ausências importantes fatos poéticos do imaginário védico nos poemas, mas traços específicos (que 
podemos tratar como bijas, sânscrito: sementes) do shivaísmo podem ser identificados nas elaboradas costuras 
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poéticas de AA. Celebro as presenças que são deveras magníficas. Siva, deidade integrante da trimurti, não 
aparece no Rig-Veda; é, portanto, legítimo supor que, ao citar diretamente essa literatura clássica da Índia, o 
poeta sinaliza ao leitor seu conhecimento de outras, como já foi apontado, mas repetimos: Puranas, Ramayana, 
Rig-Vedas, Código de Manu. Há imagens cujas composições manifestam efeitos do estranhamento familiar 
(unheimliche) proposto por Harold Bloom para explicar a influência ou presença de um texto sobre outro 
(BLOOM, 1971; 1995; ERICKSON 2003). Há outros registros do poeta que nos levam a Bhárata, como o 
poema Cítara mística. A cítara foi muito tocada pelos gregos, mas é o instrumento nacional da Índia. Também 
é citada em Soneto, l. 6 (Poemas Esquecidos). 
 Resultados mais interessantes estarão em breves disponíveis aos leitores em nosso próximo livro Corpos 
de luz & êxtase: Xãmanismo, feminismo & outras reXistências poéticas na poesia de Augusto dos Anjos (já no 
prelo). SarvaMangalam! 
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Notas de rodapé

1 Uma versão bastante simplificada desse tema foi apresentada em V Congresso da ANPTECRE [Associação 
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião], PUC-Paraná, 2015. Nem sempre 
seguimos a nova ortografia. Por considerá-la colonialista, adotamos a postura de “terrorismo linguístico”.
2 Perdão, leitor pela ausência das belíssimas citações diretas dos versos do poeta e do Siva Purana por razões 
de economizar espaço para desenvolver o argumento do texto. Recomendo ao menos essas passagens dos Siva 
Purana: IV.61, XV.46 e XXIII.38 essenciais para essa discussão em AA.
3 Shiva é uma das três entidades sagradas do Hinduísmo.
4 Traçar conexões entre a poesia de AA com tradições chinesas não é nossa tarefa aqui, mas anotamos que há 
vários loci poéticos nessa direção.  Ressalte-se a ironia: todo o mundo pode ver para onde o poeta vai ele, sua 
sombra, seu cavalo, tudo na direção do Oriente! “Idiota” (l. 6) completa a ironia profunda: do grego idhiótis 
significa “um cidadão privado, individual”; de ídhios, “privado”. Ou seja, embora o poeta tenha tido o cuidado e 
o zelo de espalhar dicas por todas as composições, ainda assim, seus segredos estavam velados, privados a uns.
 5 Estudamos esse poema extensivamente em Erickson 2003; 2016 onde mapeamos a cadeia textual alusiva á
tradição órfica.
6 Tantra se refere ao conjunto de práticas budistas (recitação de mantras, sadhanas, prostrações, visualizações, 
oferendas) complementares a contemplação dos sutras realizadas para construir o corpo mental búdico, de 
acordo com o estágio espiritual de cada praticante e seu tutor.
 7 sânscrito: impressão consciente ou inconsciente na mente produzida pela ação/experiência anterior
nesta ou em vidas anteriores; propensões do resíduo mental de impressões; ativadores subliminares; 
tendência pré-natal pois que relativas à nossa experiência como espécie biológica.
8 Kora (tibetano): de-ambulação circular em torno de um objeto sagrado. 
 9 Uma das mil saudações à Xiva: Reverências ao Senhor que libera todos os grilhões.
 10 Latim ferus, “bravio, sem domar, selvagem”.
11 Tilak (sânscrito) é uma marca vermelha usada pelos devotos sáivas representativa de sua Onisciência, sim-
bolizada pelo Terceiro Olho destruidor das visões errôneas (ilusões).



 

 REVISTA BARBANTE - 82

12  Vajra (sânscrito): diamante ou relâmpago; no budismo vajra é uma arma curta de metal, como a adaga, que 
tem a natureza simbólica do diamante (pode cortar qualquer substância e não pode ser cortado por nenhuma) 
e do trovão (força irresistível). Raio vajra é uma expressão metafórica para a sabedoria transcendental que tudo 
penetra e corta, desconstrói. 
13 Sânscrito: usando mechas de cabelos trançado; cabelos trançados juntos, como usado pelos ascéticos de 
Xiva. O próprio Xiva é descrito como usando esse penteado que é, inclusive um de seus símbolos.
14 Exatamente: antigo, arcáico.
15 Cor associada à Brahma, um dos deuses da trimurti. Praticantes hindus colocam uma fita vermelha (usada 
até se desmanchar) como marca da proteção divina; ainda: coragem, bravura; espiritualidade e compromisso. 
Os saivás usam o kumbum, uma marca vermelha na testa para lembrar-se de ver as coisas da perspectiva do 
Terceiro Olho (consciência) e não com o olho físico. Jedun, é um cordão vermelho tecido de linhas de algodão 
usado para proteção pelos budistas tibetanos. Nos rituais tibetanos se usa uma venda vermelha nos iniciados 
em sinal de confiança do lama e como um exercício de devoção que é retirada depois dos protocolos cerimo-
niais.
16 Tenho meu próprio japamala de recitações de versos do poeta que me intrigam, ficam passando na minha 
mente como uma roda de mantra. Esse é um. Outro é este: “sinto, haurindo o tépido ar sereno, / O mesmo as-
sombro que sentiu Parfeno / Quando arrancou os olhos de Dionisos!” (Gemidos de arte, Canto I, l. 7-8). Rudrá, 
o futuro Shiva, é também tratado como Aquele que arrancou os olhos de Bhaga (Hino de Louvor a Siva, Brah-
ma Purana, Cap. 35). Bhaga (sânscrito: riqueza, prosperidade) é um grupo de deidades solares relacionadas a 
saúde e ao futuro. Do ponto de vista das comunidades ancestrais, uma atividade xamânica. No Rig-Veda essa 
entidade coletiva, como as moiras, distribui o destino e a fortuna. No verso em questão, como no mitema hin-
du, Shiva arranca seus olhos—tira a visão, tira o eu lírico do caminho de Dionisio (imaginário, temas) greco-
-romanos para levar em outra direção cuja fortuna não se pode prever. O eu lírico ficou cego—com sua visão 
ocupada, destruída—por este caminho poético não-ortodoxo onde ele anda “com a alma às escuras” (fora de 
seu território), precisa aprender mais (Solóquio de um visionário, l. 13-14) para subir a alturas (entendimen-
tos) maiores. O Olimpo grego fica na dimensão terrestre, mas o Cosmo hindu é uma dimensão além. 
17 Chakras (sânscrito): “roda de luz”; na anatomia hindu-budista são pontos focais por onde flui a energia 
vital (O2) desde a base da coluna vertebral até o topo da cabeça; os sete chakras são: Coronário ou da Coroa 
(sahasrara); Frontal ou Terceiro Olho (ajna); Laríngeo ou da Garganta (vishuddha); Cardíaco ou do Coração 
(anahata); Umbilical ou Plexo Polar (manipura); Sexual ou Esplênico (svadhisthana); Chakra Básico ou Raíz 
(muladhara) cada um com função específica na yoga e medicina ayurvédica. 
18 Lembremos que anicomia (ausência de apresentação) é uma forma estética usada pelos antigos poetas e 
artistas hindus.
19 Rudrá é descrito em termos de mãos, braços, pernas e dedos (extremidades do corpo) e cabelos trançados; 
apesar de ser o terrível, seu epíteto é Siva, o auspicioso. Terrível como no trágico grego: que causa espanto, 
efeito relacionado ao sublime. 
20 Como no Xãmanismo, vento é um modo metafórico de se referir às energias internas. As energias internas 
são manipuladas pela respiração que também é fonte de cura nas terapias orientais, onde se usa amplamente 
ervas, pedras preciosas, madeiras e muitas coisas do mundo natural como meios de restituir a saúde (equilíbrio 
interno). Não é surpreendente que, ao final, se tenha decidido que os ventos e tantas manifestações naturais 
sejam, de fato, auspiciosas e que o ser que as cria, sustenta e destrói é, de fato, melhor nomeado como Siva, o 
Auspicioso. Movimento interno pode também significar pensamento, mobilização cognitiva e imaginativa. 
21 O fogo era um “animal selvagem”; que foi domesticado (trazido para dentro de casa) pelo homem; a do-
minação do fogo foi um dos grandes episódios na história da civilização humana que não é minimizado na 
cosmologia e teologia hindu, como é na grega.
22 Viana lê essa imagem como alusiva a Tânatos, o princípio de morte freudiano, à visão negativa do poeta 
sobre a sexualidade humana. Seguindo a intuição de Helena, lemos verme como um tropo para o processo 
próprio do poeta cujo afazer necessita o alimento morto, os resíduos rejeitados ou já mastigados no cânone 
(Erickson, 2003, 2015). Essa é uma imagem feroz de vida, nutrição e luz, mas também S de som, S de Siva.
23 Torrano se inspira em Sonic Theology: Hinduism and Sacred Sound, de Guy L. Beck (1993). Beck é um cien-
tista das ciências da religião e musicólogo que pesquisa o efeito do som, em especial dos sons que compõem 
os mantras. 
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 24 Os pontos ou mantras da Jurema são chamados também de lírios; talvez em referência as flores da árvore 
que é o objeto do culto. Achei esse aprendizado maravilhoso! Lírios é um sintagma muito precioso no engenho 
poético de AA. 
25 Alfaia: árabe; instrumento musical da família dos membranofones (o som é obtido através da membrana 
ou pele) com volume determinado pelo tocador, utilizado principalmente no ritmo do maracatu, coco e na 
ciranda. Em Depois da orgia (l. 9) e A vitória do espírito (l.--). 
26 Essas características do poeta são bem observadas na fortuna crítica, onde inclusive recorre a observação de 
que sua poesia é encantatória (hipnótica), xamânica, como brevemente e pejorativamente descreveu Cavalcan-
te Proença. A observação técnica é feliz, mas a razão atribuída na fortuna crítica é precária, pífia. O eu lírico 
quer, de fato, criar uma atmosfera sonora específica e especificamente encantatória para que o leitor receba as 
vibes cósmicas das recitAções poéticas que o conectam com as formas antigas de recepção do tecido cósmico.
 27 Hirto: imóvel, como o linga, eixo central do Saivismo; cabelos entrelaçados, é um dos símbolos de Siva, 
trança é uma catacrese usada de maneira radical, como uma lupa, através da qual a voz lírica não tanto vê, mas 
mostra um pedaço (metonímia) de seu DNA poético: o disco luminoso (halo)  que circunda as cabeças ou os 
corpos de figuras sagradas. Marquei, com os recursos parcos do word, as aliterações com as quais o poeta faz 
seu entrelaçamento—trançar = compor tramas secretas (não óbvias).
28 Omoroca, Tiamat na língua caldéia, Thalassa na grega: o mar, mas igualmente interpretada como a lua. 
Tiamat é a Grande Mãe da mitologia caldáica. O mito de Omoroca narrado pelo historiador Berossus em Uma 
história grega da Babilônia (c. 250 AEC). O texto de Berossus está disponível em https://archive.org/stream/
jstor-288952/288952_djvu.txt.
29 Cada nome constitui unidades interpretativas autônomas, inseridas num conjunto complexo (cento e oito) 
o qual, como um todo, adquire e demanda outras leituras. O rosário usado por devotos hinduístas (budistas, 
xivaístas, vaishnavas) tem 108 contas.
30 Note-se o uso do símile, figura recorrente nos poemas de AA.
31 Vestido de hidrogênio incandescente, / Vaguei um século improfincuamente” (Solilóquio de um visionário, 
l. 9-10).
32 Sânscrito: canto devocional, uma canção devocional; lembrança (memória, marca) da divindade.
33 Cujos conceitos e práticas relativas à sexualidade humana eram mais complexas do que o mero adjetivo 
“fálico” indica. 
34 Temos aí uma sequência de referentes da iconografia de Siva-Rudrá. 
35 Agressividade epistemológica do poeta e a ironia: esterco nojento, aqui, no ocidente, é sagrado na Índia 
onde representa a vida, a fertilidade da Mãe Terra. 
36 Doença é uma metáfora clássica para existência material (vida); Siva é o Tempo, o Criador da Matéria 
(prakti), assim ele é o doador da “doença” (entrada no samsara) e sua cura (saída, desse ciclo, morte).
 37 Os Vedas também narram a história mítica do primeiro médico, Dhanvantari; como Xiva e Benkanze ele 
é azul e carrega nas mãos o ramo da planta medicinal e o amriti. Dhanvantari é creditado por inventar
muitas poções (remédios) curativos e realizar pequenas intervenções cirúrgicas muito dolorosas, pois não
havia anestesia. O mitema desse médico se liga a estória do batimento do oceâno. Dhanvantari foi ainda
um professor de medicina que obteve, por suas habilidades curativas, proteção de Xiva quando cruzava os 
Himalaias, e foi atacado por Nagas. O Buda era também chamdo de médico, o Dr. Que corta o ego para curar. 
38 Sânscrito; se refere à parte das escrituras védicas que foram orais e são os diferentes métodos de se obter 
e repassaar os ensinamentos mais autoritativos, entre elas está o Samhitas; o shruti pode ser também experi-
ências diretas do devoto; o Monólogo de uma Sombra pode ser tratado assim: uma mensagem revelada à voz 
lírica numa espécie de transe para ser smriti (“lembrada”, registrada); sruti, Aquilo que foi ouvido. A literatura 
védica tem ainda outro nível, o drushti, Aquilo que foi visto, qual seja, visões não registardas na literatura quer 
por via oral ou escrita experimentada por estudiosos, praticantes e devotos. 
39 O puro, isto é, liberto das percepções envenenadas (ilusões) do samsara. 
40 Os devotos shivaísta se cobrem de cinzas como sinal de sua consciência da transitoriedade e impermanência 
da existência.
 41 Não queremos dizer por kaliyuga, o fim do presente tempo, mas no sentido de união da mente 
 individual com o próprio processo da morte. Kali Yuga é uma espécie de profecia nas escrituras védicas 
segundo a qual haverá uma era de crescente degradação humana, cultural, social, ambiental e espiritual 
tratada como Idade das Trevas.
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42 A essas alturas de minhas pesquisas, é necessário revisar a leitura de Versos íntimos em Erickson 2003 e 
2015 para incluir essas presentes investigações.
43 A doença, do ponto de vista do budismo é a ignorância, a visão equivocada da vida—mais relevante do que 
a doença do corpo grosseiro, o que está naturalmente, constantemente em mudança e a camindo da morte.
44 Índia é o nome dado pelos colonizadores ingleses à terra do bháratas. 
45 Japonês; “enigma do mestre”; técnica ou processo no Zen-budismo para que o praticante descubra as li-
mitações da razão cognitiva com a qual, geralmente, vemos o mundo; uma narrativa, um diálogo, questão ou 
afirmação que contém aspectos que não são imediatamente acessíveis à razão; modo de desenvolver e ampliar 
a inteligência intuitiva necessária para entender os fenômenos da mente e sua relação com as paisagens que ela 
constrói (que tratamos como realidade).
46 Me lembro do: “sugestionador olho, ali posto / De propósito” para hipnotizar o eu lírico (e o leitor). Hip-
notizar: fazer com que alguém fique encantado, desviando o fluxo de imagens e pensamentos de modo que o 
espectator veja não o que vê, mas o que lhes é sugerido que veja. Esse olho referido pelo eu lírico é um foco, 
uma direção que está sobre ele. Sob a ótica desse Olho, o eu lírico vê: “Embriões de mundos que não progredi-
ram!  // Pois quem não vê aí, em qualquer rua, / Com a fina nitidez de um claro jorro, / Na paciência budista do 
cachorro / A alma embrionária que não continua?!” (As cismas do destino, l. 140; 141, 143, 144). Interessante 
a associação do cachorro com o budismo. Abortos, restos de vida ou vidas que são não-vidas, cachorro e Olho 
são ícons relacionados ao xivaismo, e, assim como partes de seu aparatus conceitual progrediu ou migrou para 
o budismo mais tardio. Na lógica budista, um ser que não está vivo, está não-vivo o que não quer dizer, neces-
sariamente, morto.
47 A conquista da posição horizontal da coluna vertebral é considerada, pela ciência contemporânea, o maior 
marco da evolução humana.
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POEIRA

Tony Marcus Souza Santos

O chão vermelho emanava poeira a cada passo. O velho caminhava sob o sol ardente do meio dia 
tendo por companhia apenas o âmago de seu ser. O suor lhe besuntava o corpo, colando suas vestes na pele 
bronzeada marcada pelo tempo e cheia de rugas e cicatrizes de uma dura vida que chegava ao fim. O chapéu 
velho e carcomido pendia sobre sua fronte ocultando olhos tristes e uma face austera. “Tudo acabava em 
poeira no final” pensou enquanto a estrada fluía ao seu redor.

 Não havia escolhido esse negócio de ser velho, simplesmente o tempo o marcou sem dó nem 
piedade. Seus pés estavam lentos, seus ombros lhe pesavam, sua visão estava cansada e em resumo tudo lhe 
era tormentoso em seu físico ressequido. Somente sua memoria resistia às malícias do tempo, tal qual uma 
palmeira que é vergada pela força impetuosa do vento para em seguida tornar a sua posição original. Sua 
memória era forte sendo por esse mesmo motivo a sua fraqueza.

 O fato é que o velho preferia toda a intempérie que o tempo causava a seu corpo a ter que enfrentar o 
peso de suas memórias. Não temia as memórias por conta de algo de errado praticado no passado, pois o velho 
podia se gabar de uma vida irrepreensível. Ele temia o peso de tudo aquilo que havia passado, tudo o que ele 
tinha perdido.

 Lembrava claramente do rosto de sua mãe e de suas carícias, dos conselhos de seu velho pai, da 
algazarra de seus irmãos e irmãs, dos beijos molhados de sua avó, das cartas e confidências trocadas com 
sua namorada, da emoção de seu casamento, da alegria de segurar seu filho recém-nascido nos braços, da 
felicidade de vê-lo estudando e se formando, do abraço de seus netos e do prazer de ver um bisneto.

 Lembrava também das festas no povoado, do som do violão dos velhos na calçada, da irritação de 
ser acordado na madrugada de primeiro de São João, dos cantos nas igrejas, das histórias contadas em noites 
sem energia, das lendas e crendices sustentadas pela voz dos experientes, do espanto dos incautos ao ouvir 
as reprimendas de suas morais, da primeira casa fixada em cada canto antes deserto, de cada gota de suor e 
lágrimas derramada na construção do futuro e do espanto ao constatar que o futuro havia chegado tão rápido.

 Doía lembrar-se destas coisas.  Era torturante saber que tudo pelo qual havia lutado ou amado iria por 
fim se acabar. Tanto labor de uma vida jogado ao ar. O velho percebia que a vida era uma estrada de terra 
vermelha e as memorias e feitos eram como uma poeira levantada pelos pés para por fim morrer ao vento 
do tempo. Era triste entender a realidade dos fatos e perceber que tal qual a poeira da estrada em que se 
encontrava tudo que lhe marcava como alguém estava por acabar. Era terrível saber que ninguém se daria ao 
menor trabalho de lembrar-se daquele velho ou de suas coisas velhas, ou ainda de suas velhas histórias.

 Talvez se ainda fosse jovem. Talvez, e somente talvez, se pudesse ter outra chance. Se apenas pudesse 
voltar atrás ele faria tudo diferente e viveria o sabor de cada dia e de cada conquista de uma forma diferente.

 O velho por fim parou e ao parar percebeu que a poeira começava a cessar. Entendeu então a lógica que 
lhe havia custado entender: Só havia poeira se houvesse uma caminhada, e só poderia existir uma caminhada 
se existisse uma estrada. Ao compreender sorriu e retomou o caminho.
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O BOSQUE ENCANTADO

Emecê Garcia

Aos moradores de Belém 

TAVIK e Mauryk estavam a passear pelo Bosque Encantado. Era domingo, fazia uma 
tarde alegre e tranqüila, digna de se tomar sorvete, comer pipoca e de uma boa diversão. Era 
justamente o que eles estavam a viver intensamente. 

Já havia percorrido quase todos os pontos de atração do Bosque e aproximava a hora 
para visita encerrar. Porém, existia um lugar que eles tinham deixado para o final do passeio: a 
caverna. Esta, demasiadamente escura e de aspecto assustador chegava a dar calafrios. Mesmo 
assim eles decidiram entrar.

O sol aos poucos desaparecia, cerrava-se lentamente por detrás das samaumeiras gigantes 
e de outras centenas de árvores nativamente frondosas.

Tavyk foi o primeiro a entrar na caverna e a sentir algo estranho soprar-lhe as costas. Era 
como se alguém estivesse querendo o assustar.

Em seguida, foi a vez de Mauryk que também sentiu o mesmo vento frio adentrar-lhe a 
espinha. 

De repente, uma enorme sombra, uma nuvem negra vinha do teto da caverna na direção 
deles, causando um barulho dos infernos.

Assustados, saíram a correr pelas ruas do Bosque Encantado. Corriam desesperados em 
direção às muralhas do Castelo. 

Chegarem ao Castelo, subiram a escada onde se encontrava o lobo, o guardião da floresta. 
Quando o viram deitado, de olhar atento para o sem-fim da mata, como um eterno sentinela de 
chumbo, ficaram ainda mais assustados. 

Todavia, o lobo era um animal camarada. Não fazia mal a ninguém. Só sabia mesmo ser 
bondoso e guardar as matas e as flores daquela Amazônia.

  Mauryk e Tavyk quando se deram conta estavam no Castelo ao lado do lobo que dizia 
aperreado: 

“Vamos crianças, subam rapidamente que os tenho de tirar daqui. Não é mais hora de 
crianças passearem no Bosque Encantado.”

Logo, logo, o lobo os tirou dali, fugindo daquela coisa horrível e estranha  que ainda os 
seguia desde a caverna. 

O lobo fugia daquela coisa horripilante, correndo o quanto podia para deixar os garotos 
livres. Corria tanto que parecia voar. E os dois meninos sobre ele, seguravam seus pêlos para 
não cair. 

Parecia que estavam a fazer uma retrospectiva de tudo que haviam visitado no Bosque. 
É que o lobo, acostumado a ficar sobre as muralhas do castelo, não tinha o hábito de passear 
naquelas ruas, principalmente àquela hora da tarde. Não conseguia mesmo era encontrar a 
saída principal.  
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Passaram pela ponte onde Iara protegia os rios e lagos do Bosque. Naquela hora, ela 
tomava o banho da tardinha acompanhada de tambaquis e tartarugas. Ela costumava deixar as 
visitas saírem para ir se banhar.

Porém, se soubesse que eram as crianças que iam nas costas do lobo, teria morrido de 
vergonha e, talvez, nunca mais aparecesse àquela hora para o banho. 

Pela velocidade do lobo, Iara procurou reconhecer quem estava sobre suas costas, mas 
felizmente não identificou. Mesmo assim, achou muito estranho o lobo naquela velocidade, 
àquela hora da noite. Chegou a pensar que fosse o saci aprontando mais uma das suas travessuras, 
ou “a caipora trocara o dorso do porco-do-mato pelo do lobo?” - indagava, repleta de dúvidas, 
a mãe-d’água.

Contudo, o lobo percebeu que Iara estava ali a se banhar, expondo seus lindos cabelos 
longos como se fossem a toalha do mais precioso ébano da floresta, a envolver seu lindo corpo 
nu de mãe-d’água. Então, fez de tudo para que ela não percebesse que eram as crianças que 
estava levando. Por isso, passou veloz como um vulto.  

O guardião queria salvar os meninos daquele monstro. Tinha pressa para tirá-los dali 
e retornar rapidamente para seu posto. A sua responsabilidade era observar parte superior da 
floresta. Do alto dava uma ótima visão de toda a mata. Por isso corria que nem bicho assustado 
quando foge do predador. Precisava assumir seu posto.

Os meninos, sem querer, continuavam a retrospectiva. 

Após a ponte onde estava Iara, seguiram para o lago do peixe-boi e o do pirarucu. 
Num salto, estavam na morada dos peixes elétricos, os poraquês; passando pelo aquário das 
piranhas e de outras espécies de peixes do Amazonas. Em seguida, estavam no parque infantil, 
passando pelo local das tartarugas que conviviam harmoniosamente entre vários jacarés e pela 
área dos macacos pregos, das araras, papagaios e periquitos. 

A velocidade do lobo deixava cada vez mais assustada quase toda a bicharada do Bosque 
e uma algazarra de papagaios, araras, macacos, cigarras, grilos e outros animais da floresta 
invadia aquele mundo, fazendo daquele final de tarde de domingo um dia muito diferente para 
todos os viventes do Bosque Encantado, sem saber o que realmente estava acontecendo. 

O problema era que o lobo querendo ajudar as crianças, corria feito um louco aos quatro 
cantos do bosque fazendo um barulho dos infernos. E o pior: sem encontrar a saída. 

Tudo porque jamais havia saído de seu lugar. Esta era a primeira vez que fazia aquilo, 
apenas na intenção de ajudar as crianças.

Mauryk e Tavyk tinham emudecido com o susto e bem que tentaram por várias vezes 
mostrar o caminho para o lobo, mas não saía nada. Nenhum deles teve coragem de olhar para 
trás e vê realmente o que os seguia desde que saíram daquela caverna. O vento frio continuava 
a soprar suas costas horrivelmente.

Nem eles nem o lobo ousavam olhar para trás. 

Depois de muito tempo, apesar de estarem próximos da saída, foi que a encontraram, 
quando Tavyk ainda com dificuldades gritou para o lobo:

- “Seu lobo! Seu lobo! É por ali o caminho. Lá está a saída.”

Aí, foi que o lobo se lembrou de que tinha dois amigos que também eram guardiões 
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da floresta, responsáveis de guardar toda parte terrena que ficava justamente na entrada do 
Bosque Encantado. 

Eram dois homens que as crianças os temiam demasiadamente e, àquela hora, que já 
passava das seis horas da noite, tinham como principal atração aprontar e  pregar os sustos 
mais horripilantes nas crianças, que ainda permaneciam no Bosque Encantado. 

Foi quando os guardiões sentiram o cheiro e perceberam os meninos sobre as costas do 
lobo. Se preparavam para  pregar o susto merecido a eles. 

Mas o lobo ainda mais esperto, já sabendo da intenção dos seus amigos, fincou os pés a 
correr mais e mais em direção aos dois homens; pediu para que os garotos se segurassem com 
firmeza, pois iria saltar sobre os dois “intrusos”. 

Foi se aproximando, se aproximando e nada deles saírem da frente. Aí, há uns três 
metros dos dois, o lobo deu um salto tão alto, que os homenzinhos da floresta não viram nem 
rastro nem sentiram cheiro das crianças passando sobre suas cabeças. 

E o lobo, já no portão de saída do Bosque Encantado, deixou os meninos à luz de neom 
que vinha dos postes e das lojas, doutro lado da rua. 

Tavyk e Mauryk, recobrado a consciência, agora bem mais tranqüilos, graças à claridade 
que fazia, criaram coragem e se voltaram a olhar para dentro do Bosque Encantando. 

O que viram? A imensa floresta que se apresentava para eles como se fosse uma caverna 
gigante,   boquiaberta. Dentro da bocarra escura e assustadora, a figura horrenda do bicho 
enorme que os tinha seguido até ali.

Era um bicho enorme de asas abertas que voava de um canto a outro, procurando se 
esconder da luz que vinha da rua para não ofuscar seus olhos de noctívago. Era o dono da 
caverna: o velho morcegão. 

Os meninos ainda conseguiram ver o lobo conversando com três homenzinhos que mais 
pareciam com anões do que com gente grande. Certamente não eram os anões da Branca de 
Neve. Todavia, eram homens protetores da Fauna e da Flora brasileira, mormente daquele 
oásis de Bosque Encantado em pleno pulmão de Belém. 

Porém, o estranho em tudo aquilo era que os três homens que eles viram eram personagens 
de alguma história que já haviam lido ou escutado, mas que não conseguiam se lembrar deles. 

Eis que, um dos homens só tinha uma perna; o outro tinha duas, mas com os pés voltados 
para trás; e o terceiro, mais estranho ainda que todos, tinha três pernas.

Quando de repente, os pais dos meninos apareceram e um deles perguntou:

“Gostaram do passeio pelo Bosque Encantado?”

Sem darem respostas, Mauryk e Tavyk se entreolharam e começaram a sorrir.

 Era o primeiro dia de aula depois de umas longas férias pelo Norte do país. Tavinho 
e Mauricinho estavam sorrindo e ainda dormiam, quando sua mãe os acordou para tomarem 
banho e escovar os dentes.
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EPITÁFIO

 Domitila sentou-se novamente ao lado do minúsculo túmulo, debruçou o corpo sobre ele, como se o 

abraçasse. Fechou os olhos e sentiu uma paz que havia muito não sentia. Não tinha mais cansaço, nem dor, 

não havia mais agonia. Cumprira a missão.

 Tudo começou por ali, nos arredores daquela vila. Ali viveram seus pais, e ali elas nasceram. Tempos 

difíceis, sem qualquer recurso. Lembrava-se dos olhos tristonhos da mãe ao falar sobre o encanto da filha mais 

velha. Da vivacidade dos seus oito meses de vida, da alegria, da pele rosada, dos olhos cristalinos, das coxas 

roliças. 

 E, num repente, na extensão de apenas um dia, ela se foi. Começou com um pequeno desarranjo, 

julgado como reação pelo despontar dos dentes, e no começo da noite agravou-se com uma febre incontrolável. 

Mesmo com a débil claridade da lamparina, ficava visível nas pequenas bochechas rubras a intensidade da 

febre. E a prostração do amado corpinho evidenciava a gravidade do quadro. Tudo muito rápido, sem tempo 

algum para qualquer acudimento. Na verdade, acudimento não existia. Ali, naquele fim de mundo, não havia 

nada. Ninguém além deles... 

 Quanta dor quando perceberam que nada mais poderia ser feito! A vida da filha havia partido. Ainda 

com a madrugada escura, com o fosco prateado do início da lua crescente, a mãe e o pai seguiram em direção 

à vila, carregando nos braços e na alma aquela que seria a maior dor da vida. E tudo foi feito. Nem sabiam 

como. A papelada foi providenciada, e a filha enterrada. De início, uma pequena carneira de ripas fora erguida, 

mas depois o pai providenciou uma lápide de tijolos com uma cruz de madeira. Tudo caiado de branco.

 Dois anos depois, nasceu Domitila. Igualmente formosa, mas de saúde delicada. Da mesma maneira, 

amada. Por ali viveram mais uns poucos anos e, esperançosos, partiram para terras mineiras, dadas como 

promissoras para os roceiros. Passaram por duas fazendas de café, e na última ficaram até a morte do pai.

 Domitila e a mãe mudaram-se para Lavras, cidade mais próxima da fazenda onde viviam. Alugaram 

três cômodos. Sobreviviam com a pensão que a mãe recebia pela morte do pai, e mais uns caraminguás que 

conseguiam defender com o trabalho de lavar e passar roupas. 

A mãe já estava fisicamente debilitada. Idosa e judiada pela vida, pouco ajudava. Mas, para Domitila, 

era uma companhia prazerosa. Sempre se deram bem. Ambas possuíam almas nobres, eram mansas na lida 

com a vida. A rudeza e as tristezas não as endureceram... Faziam ótima companhia uma à outra. Conversavam 
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demoradamente sobre todos os acontecimentos, sobre todas as saudades. Não havia nenhum planejamento 

para o futuro. Apenas a esperança de um dia voltar à vila onde Virgínia estava sepultada. Por opção, Domitila 

nunca se casou. De saúde frágil durante toda a vida, padecia constantemente com agudas crises de asma.

 E assim os anos corriam mansos, simples. O passeio semanal de mãe e filha era a missa domingueira 

na capelinha próxima da casa em que viviam. Até que um dia, a mãe se cansou. Não queria mais comer, não 

queria mais tomar banho, não queria mais ir à igreja. Prostrada, definhada, não conseguia mais sair da cama. 

Domitila cuidava dela como se cuidasse de uma criança. Com paciência, com dedicação, com todo o amor do 

mundo. Mas os seus cuidados perderam a batalha para outra força. A morte levou a mãe.

 Sentiu a mais dura solidão. Nunca pensara em ficar só. Não sabia como administrar a vida assim, sem 

ouvir uma única voz na casa. Entristecida, sem recursos para sobreviver, com a alimentação minguada e a 

falta de cuidados, as crises de asma intensificaram-se a ponto de os vizinhos procurarem a assistência social. 

E Domitila conseguiu, além de uma pensão vitalícia, tratamento médico dispensado pela equipe do posto de 

saúde. 

 Recuperou-se. Passou a fazer uso diário de muitos medicamentos que minimizavam os vários problemas 

de saúde desconhecidos até então. Passava os dias sem maiores preocupações, apenas atenta aos horários e 

doses dos seus medicamentos. O único propósito, no qual pensava e repensava ao longo do dia e durante as 

noites insones, era a viagem de volta à vila onde nascera, a visita ao túmulo da irmã. Era um desejo, uma 

missão. Prometera à mãe que não morreria sem lá voltar. E essa era a vontade mais velada.

 Mesmo com todos os cuidados, a saúde de Domitila ficava mais comprometida a cada dia. E chegou um 

momento em que precisou deixar a casa que alugava. Foi levada para um asilo. Lugar aconchegante, apinhado 

de velhinhos amigos, cheio de cuidadores, de comida cheirosa, de cama limpa, de banhos refrescantes. Estava 

feliz. O jardim era lindo, com todas as flores da infância. Muitas dálias, cravos, rosas, flores de capitão...

 Domitila não lembrava mais de qualquer tristeza. Preenchia os seus dias com as atividades de pintura, 

de bordados, de crochê, de jardinagem. E conversava muito. Tantos amigos, tantas histórias. Umas alegres, 

outras tristes... E nessas conversas soube que as pessoas idosas poderiam viajar de ônibus sem pagar. Não 

sabia! Isso lhe abriu caminhos... A parca pensão vitalícia não chegava a suas mãos. Quase a totalidade ficava 

com aadministração do asilo, o que era muito justo, assim ela pensava. A ela eram repassados uns trocados a 

cada mês, mas não tinha nem como gastar! Tinha tudo, tinha mais do que precisava... 

 O inverno chegou de forma inclemente. Frio que doía nos ossos, e que trouxe gripe a quase todos 

os idosos do asilo. Domitila ficou mal. Noites e noites de febre causticante, de tosses agudas, de falta de 
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ar. E sempre, amorosamente cuidada. Pedia silenciosamente por saúde, pedia para que fosse dada a ela a 

possibilidade de viajar até a terra em que havia nascido. Era o seu mais intrínseco e único desejo. Nada mais 

queria da vida. Só isso...

 Alavancada pela missão a cumprir, recuperava-se, ainda que lentamente. A febre cedera. Apenas a 

tosse a incomodava. Dava-lhe uma canseira danada no peito, uma inapetência, e atrapalhava o sono. Com a 

diminuição dos remédios, passava mais horas acordada, e tinha mais tempo para maquinar a sua viagem. Sabia 

que se falasse sobre isso com alguém seria desencorajada, e se a administração porventura ficasse sabendo, 

ela seria impedida de ir de qualquer maneira. Por isso, tramava tudo silenciosamente. Dentro da cabeça, tinha 

toda a trajetória a percorrer. Em detalhes... Sairia do asilo à noitinha, no horário em que todos se recolhem. 

A sua companheira de quarto era dorminhoca. Bastava entrar nas cobertas e já estava ressonando. Iria bem 

agasalhada, levaria os remédios na bolsa, juntamente com a carteira de documentos e o pouco dinheiro que 

guardara por todo tempo. O nome da cidade ela sabia, e usaria do direito a passagens de idosos.

 Tudo arquitetado, cuidadosamente planejado. Domitila ainda se sentia fraca, mas temia adoecer 

novamente e não ter a oportunidade de realizar o desejo arraigado na alma e cumprir a missão que combinara 

com a mãe. Não poderia fraquejar agora, talvez essa fosse a última, a única chance.

 No dia escolhido, uma segunda-feira, reorganizou a bolsa, conferiu tudo, separou uma troca de roupa 

e a acondicionou numa pequena sacola plástica. Colocou tudo sobre os cobertores, no seu guarda-roupa.

 Naquele dia, saboreou o café da manhã como nunca, passou os olhos em cada um dos amigos, conversou 

com muitos. Almoçou e jantou com eles, numa alegria imensa. Já estava com saudades antes mesmo de partir. 

E não pretendia demorar nessa viagem... Logo estaria de volta, e sabia que levaria uma bronca danada! Passeou 

pelo jardim olhando detalhadamente cada flor, que agora eram poucas. Ali o frio também havia castigado. 

 Depois do jantar, voltou ao quarto. Pegou uma folha de papel, uma caneta, e começou a desenhar umas 

letras. Mal sabia escrever, estudara muito pouco. Como ela mesma dizia, não escrevia, apenas desenhava 

algumas letras. Acabou de escrever e guardou a folha na bolsa. Não era um bilhete para a amiga de quarto. 

Cumpriria religiosamente o que havia esboçado em sua mente. Não diria nada a ninguém.

 Ficou sentada na cama, esperando a chegada da parceira. Quando ela entrou foi direto ao banheiro. 

Voltou já de camisola, pronta para entrar nas cobertas. E assim fez. Domitila fez a oração da noite com ela, 

e em seguida entrou no banheiro. Tomou um banho demorado, estava imensamente feliz. Quando saiu, a 

companheira já ressonava. Deixou a porta do banheiro entreaberta para clarear um pouco o quarto. Pegou a 

melhor roupa, vestiu-se calmamente. Agasalhou-se bem, colocando até uma touca preta de lã. Escolheu um 
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cachecol bem longo, deu duas voltas no pescoço. Calçou as grossas luvas, meias de lã, e confortáveis sapatos. 

Pronto. Estava preparada para partir. Aguardava apenas as luzes serem apagadas e o silêncio envolver tudo. 

 Para esperar, sentou-se novamente na cama. Com a pouca claridade que passava pela fresta da porta 

do banheiro, olhou cada detalhe do quarto. Quatro paredes que acolheram o seu sono nos últimos oito anos. 

Tempo bom... Olhava a amiga que dormia santamente. Companheira de tantas orações, de tantas prosas, de 

tantas risadas, de tantos dias bem vividos. 

 Finalmente tudo quieto. Tudo apagado. Domitila pegou a bolsa, o saco plástico, olhou para a amiga e 

deu um sorriso. Apagou a luz do banheiro, abriu a porta do quarto devagarinho, saiu, e com o mesmo cuidado 

a fechou. Seguiu passo a passo, com muito cuidado, como se pisasse em plumas. Não podia fazer qualquer 

barulho. Atravessou o pátio, e saiu pelo portão dos fundos. O único que era fechado com trava somente por 

dentro. Imprudente, irresponsavelmente deixou o portão destrancado, mas não havia outro jeito. 

 Quando se viu na rua, teve vontade de rir. Estava fazendo a maior peripécia de toda a sua vida! A maior, 

não! A única! Olhou a rua vazia, escura, um vento frio, cortante. Ajeitou os óculos, ergueu a dobra do cachecol 

até cobrir a boca e seguiu em frente. A rodoviária não ficava longe. Bastava andar por mais alguns quarteirões, 

e a primeira etapa estaria vencida.

 Chegando à rodoviária, pediu informações e dirigiu-se ao balcão da empresa de transporte que fazia 

a rota. Pediu para comprar a passagem de idoso. Foi avisada de que o ônibus partiria às 23h, que iria até São 

José do Rio Preto, e que lá teria que pegar outro ônibus para chegar ao destino. Teria de esperar pouco mais de 

uma hora, mas estava feliz. Muito feliz. Sentia um frio intenso. Acomodou-se em uma poltrona bem recuada, 

fora da corrente de ar. Ali, quietinha, silenciosamente se pôs a rezar. Sentiu a presença da mãe. Sabia que ela 

estava ali, a lhe guiar. E sentia-se ainda mais feliz.

 No horário marcado, o ônibus partiu. Que sensação prazerosa! Domitila nem se dava conta de quantos 

anos fazia desde a última viagem em um ônibus de carreira. Ainda era menina, isso mesmo! As luzes do ônibus 

se apagaram, a poltrona ao lado estava vazia. Nenhum idoso havia solicitado a outra passagem. Sobrava 

espaço para colocar a bolsa e a sacola plástica. Sentia muito frio, e pensou que deveria ter trazido a manta. 

Tinha pensado nisso, mas não quis fazer volume na bagagem. Tentava pensar em outra coisa, esquecer o frio. 

Em vão... Em poucas horas estava tremelicando, e o ar frio do ônibus piorava tudo. Percebeu que estava com 

febre. Tinha sede, muita sede. 

 Quando o ônibus fez a primeira parada, já era madrugada, Domitila pediu ao motorista que lhe 

comprasse uma garrafinha com água. Além da sede insana, queria tomar um remédio para baixar a febre. 
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Sentia muito frio, e muito desconforto. E, para piorar, o gentil motorista trouxe água gelada. Coitado, foi tão 

solícito! 

 Tomou o remédio, bebeu toda a água. Não conseguia dormir. Não sabia se pela ansiedade ou se pelo 

mal-estar, mas não pregou os olhos. Na segunda parada, desceu cuidadosamente do ônibus, foi ao banheiro, 

comprou outra água, agora sem gelo, e voltou ao ônibus. O dia amanheceu e a encontrou exausta. Sentia-se 

cansada e doente. A tosse começou a incomodar. Estava gelada. Os pés, quase insensíveis. 

 Quando o ônibus chegou a São José do Rio Preto, Domitila perguntou ao motorista como deveria 

proceder para comprar a outra passagem. Orientada, conseguiu a passagem e só precisava esperar pelo 

embarque para o seu destino. Depois de um tempo, acomodada no assento reservado, e com o ônibus a 

caminho da vila da sua infância, Domitila começou a pensar nos amigos do asilo. A essa altura eles deveriam 

estar alvoroçados com a sua falta, as freiras deveriam estar preocupadíssimas com o seu sumiço. Na volta, ela 

explicaria, e a bronca seria retumbante. Deu um sorriso. Sentia saudades.

 A missão estava quase finalizada. Faltava muito pouco. Sentia um mal-estar tremendo, muito 

desconforto, uma fraqueza sem limite. Percebeu que a febre havia voltado, a tosse estava se intensificando, 

doía-lhe o peito. Deus! Aquele ônibus precisava chegar logo ao destino. Talvez quando descesse, tomaria um 

café com leite e comeria um pão, tudo ficaria bem. Queria chegar, isso era o que desejava. Nada mais.

 Quando o ônibus chegou à rodoviária da vila, Domitila começou a chorar. Não sabia definir se chorava 

de alegria ou de dor. Sentia-se feliz, mas fragilizada. Tinha medo de que as forças a abandonassem. Já no 

saguão, foi ao bar, tomou um café reforçado e engoliu os remédios do dia. Foi ao banheiro. Antes de sair, lavou 

o rosto e passou uma escova nos cabelos. Seguiu a orientação do rapaz que a levava ao táxi. Passando pelas 

ruas, tudo lhe era totalmente desconhecido, nada familiar. Não possuía lembrança de nada, era muito pequena 

quando partira. Uma vila que agora era uma cidade, e cheia de ladeiras. O táxi subiu e desceu, virou aqui e 

virou ali, e em poucos minutos parou diante do cemitério. 

 Uma entrada acanhada. Domitila passou pelo portão de ferro, olhou adiante e viu uma imensidão de 

área. Não havia ninguém no atendimento. O cemitério era enorme. Tudo muito diferente do que a mãe lhe 

descrevera. Os túmulos eram gigantescos, modernos, suntuosos. Não havia nada da singeleza contada pela 

mãe. Foi caminhando em zigue-zague, procurando com os olhos alguma evidência, algo similar a todas as 

narrativas da mãe. A tosse impiedosa não a abandonava. Tinha calafrios sucessivos. Andou muito, viu muitos 

túmulos de crianças, enquanto procurava avidamente por uma lápide pequena, rústica, com uma cruz de 

madeira. Muito cansada, sentou-se em um banco que ficava sob uma árvore, pediu a Deus que a orientasse, que 
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abreviasse a sua busca. Estava mal, sabia que iria precisar de cuidados médicos, mas não naquele momento.

 Voltou à portaria, havia um homem lá. Logo ele se apresentou como coveiro e responsável pelo 

cemitério. Domitila contou a ele toda a sua história, e o que buscava. Estendeu a ele o seu documento e disse 

que o nome da irmã era Virgínia, e que o sobrenome era o mesmo dela. O homem nem pegou o documento. 

Declarou que trabalhava ali havia mais de 40 anos, que não existia qualquer registro anterior a 1950. Então 

Domitila disse a ele que talvez o túmulo da irmã nem existisse mais. Mas ele garantiu a ela que todos os corpos 

sepultados até 1950 possuíam sepulturas perpétuas, definitivas. Todos continuavam no mesmo lugar. Explicou 

que os túmulos mais antigos ocupavam a área no entorno da capela. E como o cemitério fora ampliado 

posteriormente, os sepultamentos, quanto mais recentes, mais distanciados da capela ficaram.

 Percebendo que Domitila não estava muito bem, o homem ofereceu a ela água e café. Ela aceitou, 

agradeceu e recomeçou a sua busca. Parou junto à calçada da capela e procurou buscar na memória a direção 

que a sua mãe havia descrito. Seguiu em linha reta, depois retornou ao mesmo lugar. Refez a caminhada na 

diagonal. Muitas crianças sepultadas, muitas fotos, o que simplificava a busca. O túmulo da sua irmã não tinha 

foto. Buscava um túmulo simples, com uma cruz de madeira. E não conseguia encontrar. Sentia tanto frio, 

tossia incessantemente, tinha vontade de deitar, mas estava ali, pronta a realizar o seu desejo. Não recuaria, 

nunca...

 A tarde ia caminhando sem pena. E ela não encontrava o túmulo da irmã. Prostrada, chorando baixinho, 

sentindo a febre cada vez mais elevada, com a tosse a lhe castigar o peito, retornou novamente ao ponto 

de partida: a velha e minúscula capela. E desta vez seguiu sem rumo, novamente ziguezagueando entre os 

túmulos. Tropeçava aqui, pisava em falso ali, já não sentia os pés. O sol estava a descer, e ela continuava a 

busca. O encarregado do cemitério havia terminado o expediente. Pensara que Domitila tivesse desistido, e se 

foi. Além dela, não havia mais ninguém por ali. 

 Não tendo mais forças para continuar, Domitila sentou-se na estreita calçada de um túmulo. Começou 

a chorar copiosamente. Sentia-se doente, incapaz de seguir a caminhada, e extremamente desolada. Não 

encontrara o túmulo da irmã. Voltou os olhos para o céu, o sol quase sumira por completo. Pensou na mãe. 

Olhou em frente, e depois desviou os olhos para o lado. Prestou atenção à lápide margeada pela calçada onde 

estava sentada. Com muito esforço, colocou-se de pé. Era um túmulo pequeno, antigo, com uma pequena 

elevação na cabeceira e um buraco no centro. Percebeu que aquele buraco não fora feito em vão. Sim, ali 

ficava a cruz de madeira. Certamente havia se desfeito com o tempo. Sentiu que finalmente havia encontrado o 

túmulo da irmã. E chorou, chorou como nunca havia chorado na vida. Chorou gritado. Nem soube por quantos 

minutos... Estava exaurida.
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 Domitila sentou-se novamente ao lado do minúsculo túmulo, debruçou o corpo sobre ele, como se o 

abraçasse. Fechou os olhos e sentiu uma paz que há muito não sentia. Não havia mais cansaço, nem dor, não 

havia mais agonia. Cumprira a missão.

 Com a cabeça recostada na fria lápide, e com o rosto em brasa, Domitila guardava no pensamento a 

figura da mãe, dos amigos do asilo, do pai. De repente, o frio cessara, não havia desconforto, nem tosse, nem 

dor no peito. Tudo ficara muito leve, flutuava...

 Na manhã, Domitila foi encontrada. 

 Sem saber o que fazer, e lembrando toda a história contada por ela, o coveiro conferiu a bolsa, procurou 

pelos documentos. Encontrou a folha de papel dobrada, toda amassada. Abriu rapidamente o papel e nele viu 

desenhado: QUERO FICAR AQUI. ESTE É O MEU LUGAR.

 E assim foi feito.

Regina Ruth Rincon Caires
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Cordéis



 

 REVISTA BARBANTE - 98

O CHICOTE DA SAUDADE

I

Quem já sofreu com saudade

Conhece o que eu vou falar,

Nos versos que agora faço

Quero apenas relatar

Que o chicote da saudade

Já tentou me assassinar.

II

Chegou sem me avisar

Causando grande tormento,

Começou sua tortura

A partir do pensamento,

Depois num sorriso disse:

- Vem aí o sofrimento.

III

No escuro do apartamento

Ouvi o vento dizer:

- Eu sou a dor da saudade,

Com força vou te bater,

Pois sou especialista

Em fazer gente sofrer.

IV

Não pude me defender,

Logo senti a pancada,
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De dia foi dolorido

E pior de madrugada

Que o chicote da saudade

Se transformou numa espada.

V

Notei que a cada lapada

O sangue logo escorria,

Mas não era sangue líquido

Era sangue em poesia

Transformando meu sorriso

Em tristeza e agonia.

VI

A vista já não mais via,

O andar sem direção,

A cabeça muito tonta

Sofreu tremenda lesão,

Porém o maior estrago

Foi no pobre coração.

VII

Logo subiu a pressão

E foi notório o inchaço,

O doutor no hospital

Quis juntar cada pedaço,

Mas percebeu que a saudade
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Não permitia tal laço.

VIII

Disse o doutor: - um abraço

Com um beijo demorado

Pode amenizar as dores

Deste pobre quebrantado,

Caso contrário eu não posso

Remediar o coitado.

IX

Assim eu fui liberado

Pra tentar seguir em frente,

Vim pra casa sem saúde

E permaneço doente,

Pois não consigo explicar

A dor que meu corpo sente.

X

Meu relato é tão somente

Um pouco da enfermidade

Da rotina de quem sofre

Tamanha fatalidade

De ter levado uma pisa

Do chicote da saudade.

Ramon Medeiros
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HAMLET X ÉDIPO REI

RELATÓRIO DE HAMLET
Trabalho Universitário

(Comparando Hamlet, de Shakespeare
a Édipo Rei, de Sólfocles)

Tragédia de Shakespeare
Tendo, em si mesma, a marca
De uma das mais poderosas

Peças. Foi na Dinamarca
Que a mesma foi passada

E vários temas abarca.

A traição, a vingança,
O incesto, a corrupção

E a imoralidade,
Onde, por gana, um irmão
Mata o outro e se apropria

Do comando da nação.

Em Hamlet, como em Édipo
Rei, há tragicidade.

E tanto um como o outro
Tentam saber a verdade
Encoberta que o destino
Deu-lhes, por fatalidade.

Tirésias, contou a Édipo
O seu passado escondido;
O espírito de Hamlet pai,
Fala ao filho do ocorrido.

Num e noutro o passado é,
Finalmente, esclarecido.

A Rainha, mãe de Hamlet,
Casou-se com o cunhado,

Irmão do Rei falecido.
E à mãe de Édipo, foi dado

O destino de casar
Com o seu filho adorado.

A mãe de Hamlet toma
O veneno preparado
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Para ele, adiando
O seu destino fadado.
E, como Édipo, ele vê

Sua mãe morta ao seu lado.

Hamlet deseja vingança
Pela morte do seu pai.

Édipo quer fazer justiça
E em grande trama cai,
Pois a teia do destino

O envolve, o marca, o trai.

Édipo fura os próprios olhos
Para esconder-se à desgraça.

Hamlet ingere o veneno,
Sem querer, pois foi trapaça.

Porém, pra ele, é o fim
Porque a morte o enlaça.

São histórias diferentes
E de épocas bens distintas
Porém que têm ligações

E são pintadas com tintas
Que nos levam a comparar

As duas, e a encontrar
Numa e noutra as mesmas fintas.

Rosa Regis
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Cartas
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Natal, 18 de junho de 1993.

Carta à menininha do vestido vermelho.

Querida menininha,

Como está você? Sinto saudades. A minha vida não tem sido nada fácil nos últimos dois meses. 
Estive doente. Sinto-me doente de um não querer outro dia em mim. Como era bom quando 
você vinha me ver nas manhãs de outono. Estou sentada embaixo do cajueiro onde você gosta 
tanto de ficar. Ainda há pouco tomei uma xícara de café quentinho. É tarde de primavera. Os 
sabiás cantam nos galhos das árvores e o mundo parece adormecido com o silêncio que se faz 
presente agora. Tudo é flor.

Menininha, conte-me o que tem feito. Da última vez que estivemos juntas você me falou que 
estava criando um cachorrinho. Como vai ele? Os cachorros são bons companheiros, diferentes 
de algumas pessoas que vez por outra nos machucam. Eu tenho feito coisas pequenas, pois a 
minha coluna já não aguenta mais tanto esforço físico. Nesses últimos dias plantei tomates na 
minha horta. Gosto do vermelho dos tomates. Ah! Por falar em vermelho lembrei-me de que 
estava com um vestido vermelho no nosso último encontro! Quando você vier me visitar da 
próxima vez farei uma torta de tomates para comermos! É bem verdade que tomates vermelhos 
cicatrizam as feridas do coração, se é assim, meu coração estará saudável, em breve.

Sabe, menininha, viver sozinha é uma coisa esquisita como esquisito é dormir e sonhar com 
quem está longe. A gente fica ouvindo o som do nada, e ele chega pela manhã cedo assim que 
nos acordamos. O nada que me envolve o dia inteiro e me arrebata a alma como um sopro 
bravo arrebata os girassóis do meu jardim. Estou necessitando muito do seu abraço de menina 
que gosta de brincar de ursinhos. Ontem estava lendo um livro de poesias de Fernando Pessoa 
e me encheu de dúvidas o amanhã. Será mesmo que verei a penúltima estrela do amanhã? 
E se eu acordar tarde demais, menininha? E se eu dormir para sempre? Para esquecer esses 
pensamentos que me tomam as tardes quentes de verão costumo costurar as minhas meias 
furadas.

Agora preciso ir. Mande-me notícias. Tenho que preparar o jantar para uma pessoa só. Como 
é triste sentar-me à mesa sozinha todas às noites! E lembrar que em anos passados a casa era 
cheia de cupins que se metamorfosearam gente em mim.

Um abraço,

Rosângela Trajano.
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Crônicas
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ISTO TAMBÉM É ORAR

Somos eternos aprendizes. Hoje aprendi uma outra forma de orar, se não a mais 
bonita, quiçá uma das mais nobres. Entrei na Igreja com o intuito de fazer uma 
oração, dessas corriqueiras; mas lá encontrei uma pessoa, a qual estava a limpar 
o chão; quando me viu, parou o que estava fazendo e veio em minha direção 
com um suave sorriso no rosto, demonstrando alegria com a minha presença. Eu 
me benzi como é de praxe fazermos quando entramos em uma Igreja, a pessoa 
sentou-se em um banco e começamos a conversar; o teor do diálogo estava tão 
agradável que esqueci do que eu tinha ido fazer ali. Falamos de evangelização, de 
trabalhos de comunidade, de como a humanidade é carente de uma palavra amiga; 
até desabafamos um com o outro. Quando terminamos de conversar, eu senti na 
alma a necessidade de falar, e falei: “Amiga, entrei aqui para fazer uma oração, 
mas a oração mais bela que fiz hoje, foi ter parado para te ouvir”. A humanidade 
é carente da palavra. Deus nos agraciou com o dom da comunicação verbal, mas 
na maioria das vezes só a usamos para ferir o outro. Eduquemos nossos espíritos, 
emprestemos nossos ouvidos para ouvir com alegria e atenção o que o outro tem a 
dizer. Usemos o dom da palavra para acalentar e erguer um irmão.

Chico Filho

É Locutor da Minha Vida FM de Martins, Rio Grande do Norte e membro da Academia de Letras e Artes de 
Martins (ALAM), deficiente físico e autodidata.
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RESISTÊNCIA À MODA

 Não me lembro muito bem o dia em que estive na Cidade Alta, mas sei que foi num fim 
de semana desses, literalmente num sábado. Assim sendo, fui a um encontro, o qual acontece 
uma vez por mês, no último sábado, em um espaço cultural que fica na rua Princesa Isabel, no 
centro. 
 Qual não foi a minha surpresa, quando cheguei ao calçadão da Rua João Pessoa, no 
centro da Cidade Alta, deparo-me com um deserto de rua, digno de feriadão. Justamente como 
acontece nas grandes cidades do mundo, acima de tudo brasileira. Só que, não se tratava de 
nenhum feriado, era simplesmente uma rotina peculiar da minha cidade, a qual eu não estava 
muito a par, após passar algum tempo ausente. Estávamos em dias de trivialidades eternas 
de cidades movidas pelo capital, com exceção da polis Natal que apesar de rimar com ele, 
simplesmente não o cultua com o mesmo poder e ambição das demais metrópoles do mundo 
modernamente capitalista. 
 A Cidade Alta é um paraíso de cidade, digo isso, porque vivi dez anos em São Paulo 
e morei três meses no Rio de Janeiro. Todavia, se ela não entrar na onda dos “shoppings” 
da vida, vai terminar se transformando numa autêntica Ribeira e, dentre em breve, estarão a 
propagandear o novo slogan: “Revitalização da Cidade Alta”. 
 Afinal, pelo muito que se fez e se tem feito ou se faça pela Ribeira, bairro antigo de 
Natal, afirmo que em nada mudará a cara ou a situação do centenário bairro. Que alarguem 
as suas ruas, que façam pavimentação ou drenem, ou construam mil pontes sobre o Potengi 
ligando-a a Zona Norte, ou que coloquem em cada esquina um shopping center, ainda assim 
ele (o bairro) jamais deixará de ser a Ribeira. Porque a Ribeira foi o que foi e só o é e será o que 
é pelo que está nos registros, através das fotografias, dos quadros belíssimos do pintor Pedro 
Grilo Neto, das crônicas e das histórias contadas por Câmara Cascudo, mormente as brigas 
entre xareleiros e canguleiros. Aqui sim, é onde reside e irá residir a verdadeira Ribeira. 
 Se andar na Cidade Alta, em Natal, não se compara, nem de longe, a se andar em qualquer 
subúrbio de São Paulo.  Eis que, por aqui, as ruas são vazias de camelôs e as poucas gentes 
que transitam, caminham numa paciência interminável de Jó, e até mesmo nos horários mais 
críticos está longe, muitíssimo distante desta (cidade) se comparar a Bangu, subúrbio do Rio 
de Janeiro, isto é, lá pelos idos da década de oitenta.
 Aqui, sábado, à tarde, é hora de se lavar as lojas e as calçadas, e de se arrumar as coisas, 
os troços - como dizemos nós por aqui -, onde não se vendem nem se compram absolutamente 
nada. 
 Natal se faz tão pacata, quanto o grande centro financeiro paulista, em sua avenida 
mais paulista de todas, em pleno período de feriadão. A Cidade Alta tem a cara da sua irmã 
centenária, a Ribeira; talvez, seja porque eles (os bairros) ainda não aderiram à moda dos 
“shoppings” da vida, ou senão se achem, acredito, demasiadamente velhos para fazerem uma 
boa plástica, em colocarem um siliconezinho aqui, um botox ali, ou, um enxerto acolá?

Emecê Garcia
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Ensaios
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No Mês do Folclore nossa homenagem aos animadores da cultura do povo e seus 
ditos populares 

João da Mata Costa 

Zé Areia

A cidade de Natal com Zé Areia era mais bem humorada. Do baixinho gordo José 
Antônio Areia Filho (Zé Areia) 1901 - 1972, contam-se muitos causos engraçados.  
Sua maior glória foi ter sido o Rei Momo no carnaval

No tempo da 2ª guerra com os Americanos em Natal ele fez a festa.

 Vendeu um bicho parecido com coruja por papagaio a um americano, e respondeu 
quando perguntado se falava:

- falar não, mas presta uma atenção danada.

 Certa vez lendo um Jornal de cabeça para baixo, foi inquirido por um passante. Zé 
tá de cabeça pra baixo. E ele respondeu de imediato: - e mole!

 Não falta um gaiato: Certa vez um passou ao lado de Zé Areia rindo da sua gordura, 
e perguntou:

- Zé, quantos quilos tu tá pesando?

 E ele respondeu:

- Já te esquecestes!

Zé areia conhecia todo mundo e certa vez mandou um recado para o governador 
com pedido de emprego. - Diga a ele que prometo viver só uns dois anos... 

Visitando o Rio de Janeiro não achou muita graça.  Estando num bar, extravasou 
todo o seu amor pela sua cidade Natal: - Eu não troco as Rocas ( Bairro de Natal) 
por um caçuá de Rio de Janeiro, você me voltando ainda São Paulo.

Veríssimo de Melo (1921 — 1996) – Um gentleman 

Saudades de ViVi

O amigo está bem Vivi no coração dos amigos.  Todos os dias, lembro-me dele. 
Tenho todos os seus livros e plaquetes. Escreveu sobre todos os assuntos. Foi 
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antropólogo quando Natal engantinhava no mundo das ciências e das letras. Ele é o 
Didi da minha seleção, já que o lugar de Pelé ninguém toma. Um homem elegante 
flanava pelas ruas, becos e bares de Natal.  Com  “ Esse vago e deslumbrado 
caminhar à toa frente à cálida vastidão da via Costeira...”, no dizer do escritor e 
amigo paraibano Ascendino Leite, em Elegia Costeira. 

Os bares sim, onde encontrei muitas vezes com Vivi. Quem pensa que pode pesquisar 
a história social de uma cidade, sem frequentar esses lugares está redondamente 
enganado, como redonda é essa cerveja que tomo agora, blindando o meu amigo 
querido.

Saudade de você, companheiro. Aquela mesa no antigo Casarão ainda está 
esperando pra continuarmos a nossa conversa sobre o Einstein. Lembrei muito 
de você quando comemoramos o centenário do ano miraculoso do grande gênio. 
Ivanildo tocava o seu belo sax e a nossa conversa entrava em ritmo de jazz/valsa/
choro. O Alex Nascimento, sempre presente, tirava qualquer dúvida sobre a música. 
E você, me sabendo físico, queria falar sobre a teoria da relatividade. O som era 
alto e o whisky era o do professor. Ainda lembro da sua animação quando soube 
que eu também era leitor de sua obra. E fui falando de seus livros e da relação 
física / filosofia. Recebi comovido o livro de sua autoria sobre Einstein.

Por que um antropólogo não pode escrever sobre Einstein, e um físico falar de 
Etnografia? Lembrei-me do livro que organizastes sobre a correspondência entre 
Mario de Andrade e Luis da Câmara Cascudo. Duas paixões! O livro foi uma 
revelação e precisa ser reeditado, corrigindo algumas pequenas falhas. O Vingt-Un 
Rosado nos deixou recentemente e foi lhe fazer companhia. Antes, ele publicou um 
livro (Vingt – Um Rosado – Saudades de Veríssimo, Col. Mossorense, 2001) com a 
sua correspondência endereçada a ele em quase 50 anos de luta em prol da cultura 
de um país de saber pouco e esquecer mais ainda. É assim mesmo Veríssimo; não 
adianta esperar reconhecimento dos homens.

O Oswaldo Lamartine resumiu isso no belo discurso que fez ao receber o título de 
doutor (me arripiei todinho ao ouvir): “É que a balança dos amigos costuma ser 
manca”. Sim, rapaz, ele recebeu o titulo de Doutor honoris causa da UFRN. Ainda 
se faz justiça “nesse sertão de caboclo de mãe preta e pai João”.

Lembro quando você escreveu no longe – 1980: “com cara de menino do sertão 
que não se cria” Ele também nos deixou e foi encontrar você.

Vivi; você escreveu mais de 80 livros, ensaios, etc. Livros fundamentais tais 
como o Folclore Infantil (1981), Xarias e Canguleiros (1967) e muitos outros que 
enriquecem a bibliografia etnográfica brasileira. Muitos dos artigos / ensaios que 
você escreveu foram feitas plaquetas. Tenho a maioria desses ensaios em plaquetas 
e gostaria de sugerir uma re – edição temática desses ensaios. O conselho estadual 
de cultura do RN, onde você foi presidente e deu tantas contribuições importantes 
para a nossa cultura, poderia se encarregar dessa importante missão nesses mais de 
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dez anos sem você aqui no Casarão.

Tô com saudade de ocê meu amigo. Vou pedir mais uma, e aquela musica tocada 
no sax de Ivanildo: “My way”

Raibrito - Raimundo Soares de Brito

Ao final o verbo. A palavra escondida nos escaninhos da existência. Memória?! – 
Deixe de ser cabido. Pobre não tem memória. Pobre coleciona causos. Raimundo 
Soares de Brito colecionava papéis velhos. Feliz a cidade que tem esses guardadores 
de saudades. Florilégios restaurados e derramados na folhinha de um calendário 
feito de “Paginas Arrancadas”.

Assim o fez Raibrito em sua profícua existência de colecionador. Juntou tudo e 
formou um arquivo precioso ao longo de quase um século. Ele implorava para 
que sua memória fosse preservada num livro onde tudo termina. Pois se trata de 
partículas do seu corpo, tudo aquilo que ele é (sic). E mais: aquilo que fui, sou, 
ainda tudo que desejaria ter sido.

No livro Páginas Arrancadas, série c, Coleção Mossoroense/ Fundação Vingt-Un 
Rosado, Raimundo Soares de Brito escreve sobre pessoas comuns, tipos populares, 
costumes, brincadeiras, fatos históricos, crendices, guardadas na carteira da história. 
Um rico repositório que conta boa parte da história de Mossoró, Natal e Caraúbas 
durante o século XX. História de viventes na sua vida cotidiana na província do 
Rio Grande do Norte. O perfil humano de políticos, comerciantes, soldados e tipos 
populares são traçados por protagonista de uma história que não pode ser esquecida 
das gerações vindouras.

Brincadeiras que ainda lembro são resgatadas por Raibrito: A “Briga de Araque” 
onde dois moleques simulam uma briga. Um tem um pau na mão e o outro pede 
para que solte o pau se for homem. Um transeunte vai passando e o moleque pede 
para que ele segure o porrete, ao que o moleque puxa o pau e o transeunte fica com 
a mão cheia de tiririca de galinha.

Outra brincadeira lembrada por Raibrito, é aquela dos dois traços no chão. Cada 
um simboliza a mãe de um dos moleques. O que apagar o traço simbolizando a 
mãe do outro tá xingando e a briga está formada.

As festas religiosas, o Natal, a Semana Santa e São João são lembrados em festas 
e costumes não mais praticados.

Raibrito foi comerciante e dono de bar, conheceu muito tipos populares e ouviu 
muitos causos e histórias.
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A história da bela Pinheira que virou mulher-dama. Jucá, o limpador de fossa. O 
Padre Mota e seus cinco charutos guardados no bar ” O Botijinha” de propriedade 
do Raibrito, etc.

De Dorian Jorge Freire ele traçou um belo perfil. Metido invariavelmente num terno 
de brim, às vezes de casimira, sempre como seu sinhozinho, com sua borboleta, 
sabia vim a indumentária como talvez os seus princípios, idéias, etc.

Dorian Jorge Freire assina o prefácio desse belo livro que precisava de uma revisão 
mais rigorosa. Saiu com muitos erros de digitação.

Raibrito foi um predestinado, nasceu no dia 23 Abril de 1920. O dia em que faleceu 
Miguel de Cervantes. Escreveu entre outros livros, o dicionário “Ruas e Patronos 
de Mossoró”

Raimundo Soares de Brito, assim como Dorian Jorge Freire são grandes escritores 
e guardiães da rica cultura mossoroense e do estado do RN. É triste constatar que 
o valioso acervo deixado pelo escritor Dorian ainda não recebeu uma destinação 
adequada. Um acervo que precisa de cuidados urgentes e sua preservação é uma 
obrigação do estado.

Raibrito e Dorian acumularam um acervo imprescindível para a história das 
mentalidades, política e costumes do nosso estado.

Preservar esses acervos é preservar uma identidade que não pode ser esquecida 
e, em boa hora, recebe mais um valioso livro escrito pelo incansável Raimundo 
Soares de Brito, nosso querido Raibrito nos seus bem vividos noventa e dois anos.

Paramiologia

“Parece-me, Sancho, que não há rifão que não seja verdadeiro, porque todos eles contêm sentenças consagradas pela 
experiência, mãe de todo o saber (Dom Quixote de Miguel de Cervantes) 

A paramiologia é um dos assuntos mais férteis da literatura popular. A sabedoria 
do povo na forma de ditos seculares que remontam à idade média. O Dom Quixote 
de la Mancha  é um rico manancial de  paramiologia, onde abundam os rifões, 
provérbios, frases  proverbiais, anexins e outros tipos de parêmias. O Sancho 
Pança e sua mulher Tereza Pança falam muitos rifões. O Quixote também, apesar 
de reclamar do Sancho sua proverbial sabedoria. No prefácio à edição do Quixote 
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em 5v pela José Olympio, Cascudo escreve sobre esses provérbios que encantam 
gerações e estão muitos presentes na nossa cultura e nas falas dos nossos pais e avós.  
É lamentável a fala do senhor Ivan Lessa (BBC / Estadão “Do infinito besteirol dos 
ditados populares”) que conhecesse um pouco mais a cultura brasileira não diria 
asneiras e receberia o conselho do Quixote 

- Nunca interpretes arbitrariamente o que a sabedoria popular diz como fazem os 
ignorantes que têm presunção de ter grandeza. 

Excertos de Paramiologia do Quixote:

1-As sentenças ou máximas contém uma sabedoria popular

Mas vale bom nome que muita riqueza (Sancho II, 33)

Eclesiastes VII, 2

2-Provérbio

Sempre ouvi dizer: Quem canta seus males espanta (I, 22) 

Virgílio - Georgica I, 293 (citado por Cascudo in obra cit.)

 

3- ADÁGIO

[...] cumprindo-se o adágio de que às vezes paga o justo pelo pecador (I, 7)

Una golondrina sola não hace verano (I, 13),

Uma andorinha só não faz verão

Uma andorinha só não faz primavera

Em português e espanhol medieval e clássico é comum a sinonímia verão e 
primavera.  

Conselhos de Dom Quixote a Sancho Pança, antes que seu escudeiro fosse 
governar a ilha baratária.
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-Nunca interpretes arbitrariamente a lei, como costumam fazer os ignorantes que 
têm presunção de ter grandeza.

-Anda devagar, fala pausadamente, mas não de forma que pareça que te escutas a 
ti mesmo, porque toda afetação é má.
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Entrevista
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ENTREVISTA COM CONCEIÇÃO FLORES, SOBRE ENSAIOS SOBRE A OBRA DE MARIA 
TERESA HORTA. O SENTIDO PRIMEIRO DAS COISAS. VOLUME II, A FABIO MARIO DA 
SILVA. 

Fabio Mario da Silva (Univ. Federal do Sul e Sudeste do Pará)

Conceição Flores é já um nome renomado nos estudos de algumas temáticas sobre mulheres escritoras, 
tendo em vista já uma gama de publicações na área –As aventuras de Teresa Margarida da Silva e Orta em 
terras de Brasil e Portugal (2006); em coautoria com Constância Lima Duarte e Zenóbia Collares Moreira, 
o Dicionário de escritoras portuguesas: das origens à atualidade (2009); o Dicionário de escritores norte-
rio-grandenses: de Nísia Floresta à contemporaneidade (2014) e organizou em 2013, Mulheres e Literatura: 
ensaios. A pesquisadora se interessou desde cedo pela obra de Maria Teresa Horta, tendo organizado dois 
volumes organizados, o primeiro, O Sentido Primeiro das Coisas, Vol. I, dedicado à poesia, em 2015 e O 
Sentido Primeiro das Coisas, Vol. II, dedicado à prosa, em 2019. 

 Lembremo-nos que esses dois compêndios de ensaios dedicados à escritora Maria Teresa Horta são os 
primeiros do gênero em língua portuguesa. Apesar de Maria Teresa Horta ser um grande renome internacional, 
é graças ao empenho acadêmico e pessoal-afetivo que Flores mantêm com a autora que essa obra vem a lume. 
A presente entrevista trata de como surgiu a ideia pioneira de organização e publicação desta obra, dando 
ênfase ao volume II da edição, obra lançada durante o Congresso Internacional Maria Teresa Horta e a 
Literatura Contemporânea: de Espelho Inicial (1960) a Estranhezas (2018), na Reitoria da Universidade de 
Lisboa, em 10 de maio de 2019.

1- Como surgiu a ideia de organizar um livro sobre a obra de Maria Teresa Horta?

Em 2009, coordenamos o XIII Seminário Internacional Mulher e Literatura, evento em que Maria Teresa 
Horta foi homenageada. A partir desse evento, surgiu a ideia de organizar um livro sobre a sua obra. Dada a 
relevância da obra da escritora, as pesquisas que a sua poesia e ficção vinham suscitando não só no Brasil, 
bem como a ausência de uma fortuna crítica reunida em livro, alertaram-nos para a necessidade de organizar 
uma publicação sobre a sua obra. Assim, em 2015, saiu o volume I de Ensaios sobre a obra de Maria Teresa 
Horta: O sentido primeiro das coisas, livro constituído por 25 ensaios escritos por pesquisadores brasileiros 
e portugueses sobre a poesia de Teresa Horta. Sabíamos que textos importantes de autores portugueses 
sobejamente conhecidos tinham ficado de fora, por isso havia que organizar uma nova publicação. Assim, no 
evento em homenagem à escritora realizado em Lisboa em Maio de 2019, foi lançado o volume II, reunindo 
também 25 estudos, que se debruçam, sobretudo, sobre a ficção horteana. Vale ressaltar que o título do livro 
ecoa ainda 2009, pois é homônimo do primoroso texto que a escritora leu na abertura do evento e que se 
encontra publicado em Mulheres e Literatura: ensaios (Natal: EdUnP, 2013).

2- Qual a importância de publicar uma obra sobre Maria Teresa Horta?
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Maria Teresa Horta é um nome incontornável da literatura portuguesa, com uma longa trajetória literária, 
iniciada em 1960, com a publicação de Espelho inicial. A este livro se seguiram 25 títulos de poesia, 9 de 
ficção e um de crônicas, sem contarmos as antologias. Autora com uma dicção feminina e feminista, com 
uma postura firme em relação a temas – como corpo do amado, corpo da mulher, gozo feminino – ainda 
considerados tabus pela sociedade portuguesa, marcadamente patriarcal e católica, a sua obra tem sido mais 
estudada em universidades brasileiras e estrangeiras do que em Portugal. Fazia-se, portanto, necessário reunir 
sua fortuna crítica, para que leitores e pesquisadores pudessem ter acesso a estudos sobre a sua obra. 

3- Como foi o processo de escolha e recolha dos textos?

A escolha e recolha dos textos foi feita em parceria com Maria Teresa Horta, que tem entre os seus contatos 
a maioria dos pesquisadores que vêm desenvolvendo estudos sobre a sua obra. Esses pesquisadores foram 
convidados a participar e enviaram seus textos, nem sempre inéditos; também foi feita uma pesquisa na 
Colóquio Letras, importante revista portuguesa publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian, sobre textos 
concernentes à autora; a esses se somaram artigos dispersos de ensaístas portugueses consagrados, como 
Eduardo Prado Coelho, António Ramos Rosa e Gastão Cruz.

4- Qual o legado dos dois volumes de O Sentido Primeiro das coisas para se estudar a obra de Maria 
Teresa Horta?

Leitores e pesquisadores da obra de Maria Teresa Horta encontram, pela primeira vez, uma reunião de textos 
críticos e ensaios sobre a sua poesia, romances e contos, bem como sobre a sua produção jornalística. A fortuna 
crítica espelha a forma como a autora tem sido lida, revelando não só como a sua obra tem desempenhado 
um papel importante na formação de seus leitores, mas também como vem contribuindo para a história da 
literatura portuguesa escrita pelas mulheres. O futuro dirá, melhor do que o presente, da relevância da obra de 
escritora, assim como da sua acolhida entre os pesquisadores.
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Poemas
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ORAÇÃO AO MENININHO JESUS  

                                                             Christina Ramalho 

Você, 
menininho pobre, 
que sabe pouco de sabores 
e muito de fome, 
faça sua oração 
ao Deus menino como você. 
 
Você, 
menininha pobre, 
que conhece pratos vazios, 
mas sabe sonhar com os cheios, 
faça sua oração 
ao Deus pequenino como você. 
 
Peçam a Jesus, 
rezando baixinho, 
com seus corações de criança 
e a esperança nos céus, 
que Ele conceda 
a seus novos irmãozinhos 
e às novas menininhas 
que certamente virão 
que nasçam sem as papilas, 
com línguas despidas de gostos, 
para que seja menos triste 
conviver na terra seca 
de gente sem emoção. 
 
Peçam que poupe a eles 
sonharem com mangas docinhas, 
com o azedo do iogurte, 
com o salgado do amendoim... 
Peça que os deixe assim, 
sem paladar e sem desejo, 
pra não mais incomodar 
quem vive pelo manejo 
do alimento dinheiro 
e esquece que primeiro 
vem o direito de sonhar 
e que é por esse direito 
que todos nós devemos lutar. 
 
Rezem com confiança, 
que Jesus é bem bonzinho 
e há de ter pena de pequenos 
condenados a cobaias 
de projetos tão sem Cristo 
que é difícil de acreditar 
(ainda que algumas batinas 
que do Filho pouco têm 
concluam que um vintém 
basta para saciar 
a fome de quem é ninguém 
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na terra de “gente do bem”). 
 
Expliquem, com suas vozes, 
que papilas gustativas 
não terão mais importância 
num mundo em que a ganância 
separa em castas as gentes 
deixando às gentes sem casta 
a farinha feita de nada 
combinada com o quase lixo 
que defendem com bravata. 
 
Doce, azedo, 
salgado, amargo, 
sorvete escorrendo na língua 
laranja ou tangerina 
banana, bala, um bife, 
tudo isso agora é blefe. 
Nenhum pobre precisa disso. 
Fome se vence com pó, 
do qual, afinal, somos feitos. 
 
Só não se esqueçam, 
pequeninos, 
pobres meninas e meninos, 
de pedir também um céu 
onde façam um escarcéu 
com deliciosas balas 
com bolos e chocolates 
cachorro-quente, sanduíche, 
sopas, massas, cremes, 
suflê, pirão, empadão, 
saladas de cores várias, 
tudo que neste país 
é tão fácil conseguir, 
mas parece que aqui 
só há vez para a miséria 
(aquela, pior que a fome, 
que habita o que não tem nome 
e que se tem 
não deveria ter). 
 
Jesus há de lhes ouvir 
e proteger seus irmãozinhos 
que, por enquanto, 
são anjinhos, 
esperando para nascer. 
Talvez Ele até decida 
em lugar de lhes tirar as papilas 
guardá-los de vez lá em cima 
já que aqui o que se ensina 
é que pobre merece farinha 
e rico, comida gourmet. 
 
Eu só digo a você, 
meu menino pobrinho, 
minha menina pobrezinha, 
que hoje que me sinto sozinha 
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para lutar contra esses gigantes. 
Quem sabe talvez adiante 
eu rezar também com vocês. 
 

Christina Ramalho é Doutora em Letras pela UFRJ (2004) e Professora-Adjunta 4 de Literaturas de Língua 
Portuguesa e Estágio Supervisionado da Universidade Federal de Sergipe. Site: ramalhochris@hotmail.com.
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POEMAS DE FRANCISCO EMANUEL ALVES OU FALVES 
 
 
 
 
HODIERNO 
 
Nestes duros instantes 
O poder de ignorantes 
Governa com desdém  
E nega direito a quem tem 
 
Nestes dias é capital 
Saber que a força é letal 
Com quem não tem força alguma 
E a história é testemunha 
 
Nestes dias de fato 
Nem fake nem assassinato  
Podem ser algo normal 
E quem atira não sai no jornal 
 
Nestes dias descrentes 
Seremos sementes 
De dias sem ais 
Mas dias diferentes  
Com direitos eminentes 
Tipo amar em paz 
 
Mas paz é pão e terra 
Mas terra é pão e paz 
Mas paz demanda luta  
E luta por vezes é guerra  
E essa guerra se faz  
 
Nestes dias de não fugir  
Combatendo e amando 
Clareando as esperanças 
Contando e reafirmando 
O direito de existir. 
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LUPA 
 
Minha poesia 
É meu nu artístico  
Minha alegoria 
Rima rabiscos - 
 
Excepcional  
Despir o peito 
Muito animal 
Este sujeito 
 
Contra amargura 
Minha dor dança  
Som de ternura  
Toca esperança  
 
Triste ilusão  
É já não crer 
Que o coração  
Pode querer 
 
Não o repeteco 
De coisas banais  
Mas novos versos 
Que o viver traz. 
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TRANSE 
 
Batom vermelho  
Bendito ensejo 
Bonito espelho 
Quero teu beijo 
 
Na minha boca 
Nossa centelha 
Linda e louca 
Rosa vermelha  
 
Abram os portos 
Os vinhos também  
Copos e corpos  
Sempre vão além  
 
E nunca míngua  
Dentro do ser 
A ponta da língua  
Pra te conhecer  
 
Feito poesia 
De se perder 
Tua mão me guia 
Em letras de você...  
 

Eu me chamo Francisco Emanuel Silva Meneses Alves ou FAlves. Sou cientista social, professor e 
um curioso sobre as coisas da vida e do mundo. Escrevo porque pensar não basta, e a humanidade 
me causa palavras. 
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POEMAS DE KARINA BORGES

OBSTÁCULO

O medo

É pedra no sapato.

Imprevisível.

Inconstante.

Nos causa desconforto

Surrupia emoções.

INCÓGNITO

A essência do que sou

Não é o que parece ser.

Às vezes, me confundo.

Mesmo coberto, sinto-me desnudo.

Sem identidade.

Peço socorro!

Alguém pode me encontrar?
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RESISTÊNCIA

Ninguém olha?

Ninguém vê?

O caos que se instaura.

Rompem-se os feitos,

Quebram-se os elos com o passado.

Mas e o agora?

Parece queimar em combustão.

Vamos pra frente

Ou pra trás?

Roubam nosso futuro

Sem nenhuma vergonha.

Morreremos todos?

Não!

Enquanto houver a chama

Da luta e da esperança,

As vozes nunca se calarão.

Damiana Karina Vieira Borges possui Graduação em andamento em Letras – Português pela Universidade 
Federal de Sergipe, Campus Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana/SE. Atualmente é bolsista do Programa 
Institucional de Iniciação Científica – PICVOL e integrante do Grupo de Estudos em Linguagem, Interação e 
Sociedade – GELINS.
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POEMAS KARINE VIEIRA

CONTRASTE

No princípio,

Surge a natureza

Com sua fauna e flora

Nasce o homem

e com ele,

a civilização.

É o contraste entre dois mundos

Vivendo lado a lado.

O verde sobre o concreto

Um, resistindo.

O outro,

Construindo e destruindo

O nosso lar.
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CORRERIA

Surge o alvorecer do dia

por trás dos arranha-céus

do mundo urbano.

A civilização desperta,

Pessoas com pressa

Lá e cá.

A rua,

testemunha da evolução

de uma cidade inteira.

Observa as pessoas

nesse vai e vem

do dia a dia

É o cotidiano

de uma civilização inteira

no mundo globalizado.
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ESCOLHAS

Palavras que afagam
Palavras que apedrejam
Cabe a nós escolher.

Palavras
Possuem imenso poder.

LUZ

Na escuridão,

O vazio do homem.

À procura da fogueira

da esperança.

Cósmia Karine Vieira Borges é graduanda do curso de Letras – Português, da Universidade Federal de Sergipe, 
Campus Prof. Alberto Carvalho, em Itabaiana/SE. Atualmente é bolsista CNPq do Programa Institucional de 
Pesquisa Científica (PIBIC) e participa do Grupo de Estudos em Linguagem, Interação e Sociedade (GELINS).
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POEMAS DE LAÍS DE JESUS VASCO

REVOLUÇÕES     

                                                       

Às vezes sinto revoluções...

Que apagam, afagam e rasgam

Apagam brilhos

Afagam decepções

E rasgam memórias

Danadas que são...

ARMADILHAS

Por tempos, sentimentos oprimidos,

cartas escritas que não foram enviadas,

 retratos guardados, amarelados com o tempo;

Esparadrapos esticados,

calaram milhares,

durante anos, décadas e séculos,

milhares Eloás, Tatianes e Marielles;

Sonho, independência, igualdade,

Objetivos marchados em prol de uma multidão,

Vistas “armadilhas de vidros” em toda visão.

OBS: Esse poema foi inscrito com inspiração nos poemas do livro Armadilha de Vidro, de Diva Cunha.

Sou Laís de Jesus Vasco. Curso Letras-Português na Universidade Federal de Sergipe, no Campus da cidade 
de Itabaiana, e vejo a educação, principalmente na leitura e escrita, o poder de mudar o mundo.
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POEMAS DE RIVAN MENEZES GAMA

Gato 

                                          Na janela o silêncio miante
Sol espelhando preguiça
E um gato que é gente.

Viagem

No passar das horas
Tormentos que se refletem

Nas ondas que choram sangue.
Um navio segue para seu martírio.

Trabalho

Nas mudanças do tempo

Há noites que trabalham por atenção

E trabalhos que respiram por aparelhos.

Saudade infantil 

Nas calçadas da minha infância
Uma lembrança das chinelas esquecidas

E uma saudade que nunca sentiu uma despedida.

Lentidão

Na lentidão sonora de meus pensamentos
Um lenço que carrega lição

E um aprendizado de resistência.
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Analgia

Um barulho

Algo se quebrou

...

Um desejo

Sobreviver

...

Num carro de mão

Meu corpo

...

Uma luz

Flashes sem empatia

...

Meu olhar

Um pedido de socorro

...

Uma dor

Apenas eu sinto

...

Escuridão

Nada mais se sente.

Café

O teu cheiro desperta o desejo

Tua cor é uma noite sem luar

Encosto em ti e sinto
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Um amor que alenta e aquece ao provar

Teu sabor forte é como raiz

E o teu denso perfume se espalha no ar.

Euforia

Nós gritávamos...
Eles não ouviam;
Cozinhávamos...

Reclamavam do sabor;
Nós paríamos...

Eles abandonavam as crias;
Se nos vestíamos...

Achavam pouca roupa;
Se somos revolução...

Nos chama de mimimi;
Mas se hoje gritamos...

É porque nos calamos por tempo demais.

O Porvir

No amargor do mundo urbano
Dias parecem raivosos

Noites respiram ofegantes
E um sol chora constante

A depressão corre veloz
Vírus que febril respira

Dor que consome
Celebrando o alvorecer voraz de um dia noturno.

Rivan Menezes Gama é graduando do 4º período de Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe. 
Dedicando-se aos estudos da língua portuguesa, e suas respectivas literaturas, além de ênfase nos estudos 
retóricos e neorretóricos, os quais envolvem temáticas sociais e LGBTQ+.
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POEMAS DE TONY MARCUS SOUZA SANTOS

PERGUNTA RETÓRICA 

           Gregos ou troianos?
                     Direita ou esquerda?

                          Ao vivo ou atrás dos panos?
                                              Nevasca ou labareda?

                               Neste mundo de incerteza,
                   Onde sem vendem opções,

              Pergunto o que me resta,
         Olhando minhas ações,

 
Aparência ou natureza?

 

DISTRAÇÃO

Sob um triste sol a cidade acorda
Flores de plástico, odor caustico

Para dormir o sono anêmico
E entoar baladas de ignorância
Fria retumbância da sinalização

Que se esqueceu de avisar
Que o ar não é cinza,

Que a água não tem gosto amarelo
 

E o lixo, odores em farelo,
Não será passado, mas herança...

ANTOFOBIA                    

Não posso te alcançar...
Vasto é o horizonte que nos separa

E a verticalidade desta amarra
É a escarpa do medo em que subi

 

A presença da tua ausência
Deixou marcas nos livros que li

Marcou meus lençóis com consciência
E os olhos com as flores deixadas aqui... 

PARALELISMO

Línguas, braços, pernas e mão
Amor: trabalho da noite...
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PERTURBAÇÃO

teço a madrugada

versos entrecortados

arranhados de saudade

roupagem da manhã

vem surgindo

nas tramas impacientes

é preciso calor

no tear dos desejos

expulsar a insistente dor

varais de sonhos

tremulando na mente

adornam o amor

chamas flamejantes

chispas da paixão

concluem a receita

Beth Iacomini
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NOSSO ALTAR

Ornamentado de flores e arco-íris 

o nosso altar esculpido de sonhos

ungido com incenso de amarilis

nosso altar se agigantou 

cortina diáfana fluidificou

ambiente de matizes atapetados

pétalas de girassol espalhadas

ao redor de nós, santos imaculados

espargidos de olor paradisíaco 

chuviscos de estrelas brilhando

nosso altar,  nunca fica pronto

o amor é infinito de encanto

almofadado de sol e lua

sons de harpas angelicais 

perdido de nós, nunca mais

Beth Iacomini

ALEPON PN MG 

ACLAPTCTC ES
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SAUDADE

Saudade que bate

Que chega e que sai

Saudade incômoda 

Igual vendaval

Saudade do pai

Da mãe e do avô

Saudade enorme

De um grande amor

Saudade que fica 

Também da irmã

Aquela que eu tinha 

Como uma fã

Saudade que fica

De cara estampada

De quando sentávamos

Naquela calçada  

Saudade da tia 

Do pai do avô 

Que sempre prestavam

Enormes favores

Saudade do sítio

Da minha família

De quando brincavam 

Com tanta alegria.

Cleide Paiva



 

 REVISTA BARBANTE - 138

O QUE FAÇO 

O que faço nesta vida

Sem mato sem calumbi

Sem um bolo de laranja

Com suco de abacaxi

O que faço nesta vida 

Sem mirante sem beleza

Sem o verde desta mata 

Sem frescor da natureza

O que faço nesta vida 

Se o pôr do sol demora 

Se despede com seu brilho 

E que logo vai embora 

O que faço desta vida

Sem o brilho do luar

Que alegra as mentes tristes

Com apenas um olhar.

Cleide Paiva
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Poemas Brincantes e da Terra

Vamos Brincar!

De esconde-esconde

 tá quente ?

 Carrinho de rolimã

 Barquinho de Papel

 Biloca

 Cavalo ou bila

 Eu sou matão

 Bandeirinha

 Jogo da Onça

 Pau de sebo

 pega Varetas
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 Casinha

 Brincadeira de roda

 Baladeira

 Cavalo de pau

 Pula carniça

 Amarelinha

 Dedola

 Detestava ter que dormir

 Boi boi da cara Preta

 O bicho era o do pé

 Coçava que dava gosto

 Cadê o bicho que botei aqui

 Foi por aqui foi por aqui

 Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

João da Mata
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Caicó I

Caicó de Santana e Rosário

Acabou a festa para o ano tem mais

Seja presente 
Caicó onde me crismei com Frei Damião 
E fui Batizado por Walfredo Gurgel 
Em Outubro é a festa do Rosário 
Virgem do meu sacrário 
Das danças dos negros, pífaros, varas.  
E Bonecas 
A casa de pedra fechada 
O Castelo de Engady em Ruínas 
O Poço de Santana poluído 
O Rio da Barra nova 
A capelinha do abrigo 
A igreja de São José 
O sino faz bem, bem.  
A Alvorada levada pela furiosa 
O Rio Seridó onde deságua 
Todas as minhas lágrimas 
As cercas de pedras da minha Caicó 
Isolando solidões 
A Igrejinha de São Sebastião 
De onde se vislumbra o crepúsculo de sangue 
No pináculo do mês que principia o ano 
Ai ai Janeiro de Cajus 
Dia Vinte é a festa 
O Colégio Diocesano onde não estudei 
O itans pede água 
Caicó tem sede 
E eu tenho sede de Caicó 

João da Mata
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Caicó II

“ Caicó não é uma cidade, é uma pátria”. François Silvestre

Cabaça - Quartinha

 A feira onde minha tia vendia galinha caipira e ovos

 A praça José Augusto Danificada

 O Poço de Santana Poluído

 Chouriço, o melhor doce do mundo

 E Espécie

 O queijo de qualho inigualável

 A carne de sol serenada

 A linguiça

 A umbuzada

 O filhós

 A memória dos meus ancestrais

 Os negros do Rosário

 E Santana, padroeira do ser tão

 Seridó

 Ai como dói 

João da Mata Costa – Caicoense
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Canto do Mangue

Tarde de verão quente de uma Natal vestida de mulher.

 Ela não sabe que o seu dia é hoje. 

 O barco ondeia livremente pelo cais do potengi-amado.

 O canto do mangue está lindo e o seu pôr-do-sol continua idílico e místico. De um ouro 
escarlate.

 Um oceano de lágrimas e emoções deságua naquele cantinho do Brasil. Cidade tão 
maltratada por pessoas que não a amam

 A claridade ofusca

João da Mata
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Sou tantos e nenhum

Sou pataxó, tapuia e caicós

 Sou tantos e nenhum

 Sou da rua e da mata

 Sou múltiplo e comum

 Sou todas as fases da lua

 Crescente, nova te amando

 Mesmo minguante

 Sou puto e professor

 Sou tímido e espalhafatoso

 Sou cangaceiro e beato

 Sou crédulo e não tenho

 Nenhum credo

 Sou finito ilimitado

 Sou calado e falante

 Sou você e sou ninguém

 Sou amante solitário

João da Mata
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O QUE VEJO EM TEUS OLHOS... 

EM TEUS OLHOS, IMENSIDÃO 

esse mar castanho

me puxa

salino ventre abismo  

EM TEUS OLHOS, PUREZA

as meninas

mais faceiras

me sorriem em silêncio

EM TEUS OLHOS, ILUSÃO 

íris cristalina

me canta um futuro

multicor esperança

EM TEUS OLHOS, A GUERRA

a fúria de mil amazonas

ante as injustiças

no Mundo dos Homens

EM TEUS OLHOS, POESIA 

a garça alça voo

no espelho d›água

seu azul etéreo

Diana Pilatti
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O QUE VEJO EM TEUS OLHOS... 

EM TEUS OLHOS, ETERNIDADE 

as esmeraldas de Ísis

meu amor

desde a outra vida...

EM TEUS OLHOS, CAOS 

na treva de teus hábito

sou abismo

injusta culpa, Medusa

EM TEUS OLHOS, SAUDADE 

o passado estático

sépia

me encara

EM TEUS OLHOS, SEDUÇÃO 

na tua silhueta ocre

sertaneja

me alinho

EM TEUS OLHOS, CALVÁRIO 

na tua lágrima rubra

o Amor da Mãe

fez o Cosmos

Diana Pilatti
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LIBERDADE

O bem maior, joia rara sem preço,

O que dignifica o Ser, a Nação, todo fazer.

Nada se compara, dentre os valores universais.

Envolve o ar, a vida, a fé, a amizade, o amor…

Mesmo quando aprisionados no corpo, há escolha…

Animais são livres quando na natureza que os abriga.

Quando enjaulados - privados da sua condição primitiva,

No princípio, resistem, mas depois...como saber?

O homem, ser pensante, pode sempre escolher ser livre.

Mesmo quando aprisionado em seu corpo, faz sua escolha.

O espírito é livre, a alma se debate, o coração sofre…

Mas seu mundo interior livre pode ser defendido, sempre... 

Por que se dá a própria vida pela Liberdade?

Porque é valor que legitima a existência.

Sem ela vivemos através do outro, não somos.

Que reine a Liberdade, para si e para todos.

02/04/2019

DIRCE CARNEIRO
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VITRINE

Eram três: um menino, duas meninas

Tinham o olhar aguçado, guloso.

Engoliam a saliva, sugando o gosto da fome:

O vermelho escorrendo no espeto,

Nas veias o sangue mais rápido.

Na vitrine, o espetáculo abre o apetite:

Dançam as carnes marinadas:

Galeto, picanha, linguiça e lombo.

Para acompanhar, farofa e batata.

Do outro lado da rua,

O padre reza a missa,

Fiéis degustam o pão,

O mendigo pede esmola,

As beatas conversam,

Namorados se beijam.

Transeuntes passam ocupados ou distraídos.

No meio da rua, carros passam velozmente.

Na banca de jornal, as notícias do mundo e das celebridades.

12/08/2019

Dirce Carneiro
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Dentre as luzes que tremulam nos meus olhos

Trêmulo, sequer imaginavas

Ser a estrela bendita do meu destino

Dos céus que me habitam

( Que esperavam por ti )

E numa noite dolorosa e mágica

Mostrou-se-me em uma lágrima cor de prata

O teu olhar de luz

E a tua luminosa alma

( Eneida D’alma Cristinna )
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Minhas palavras ( sonidos )

Soltas ao vento, ao tempo

Como fossem dedos delicados

A tocar harmonicamente

As cordas invisíveis de minha alma

Ora notas suaves que lembram as brumas

Cantando quase em silêncio

Ora notas cortantes de um coração que vibra

Sempre partituras do amor que me compõe

Tecituras de mim

Dessa alma que não se cala, nem cansa

De sonhar

Soar

Antecedendo as belezas divinas

De um longínquo porvir

As mãos da vida a dedilhar-me

( tantas vezes vestidas de ti )

Na eterna canção

Eneida D’alma Cristinna
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Ilhas estranhas

Sou atingido

Pelo desastroso caminho

Das ilhas estranhas.

Dessas terras rodeadas de

Um mar de enganos

Governadas por um tirano.

Tenho olhos que estranham

O mundo por um fio.

Meu tempo de descanso é o silêncio.

Não há muito.

Jean Sartief
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Que horas são?

São cinco horas da tarde

E eu não tenho tempo para ir à praia.

De dois em dois dias

penso que é o momento

de ver os diferentes tons

dos silêncios do mês de junho

e sorrir sem desertos

porque não há nada de extraordinário

em um mundo irreconciliável.

Tal como no dia em que você disse:

“O homem que conheci estava feliz e em ruínas!”

O homem que você conheceu estava em uma praia

durante a colheita imperial das lágrimas,

bordado de justificativas.

Eu cheguei atrasado, você sabe!

As águas se agitam!

Pra mim, é como um filme.

Um último livro.

Tudo está de cabeça para baixo.

São três horas da tarde.

Jean Sartief
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O SEMEADOR 

Vá mais volte, logo, logo.... mais a poesia fica! 

Põe poesia na vida

Viva de poesia 

Regue a alma de Poesia 

Vai e volte,

Deixe um gosto 

De versos no ar! 

Um sinal de que queres 

Ficar.

Onde teu coração estar, 

Ai descansa a poesia 

Que não morre, não se abale 

Perene é a arte de ser poeta! 

Re_floresce no frescor, 

Sabor sinestésicos das manhãs!

Nas mãos calejadas que semeiam, 

resistem e acreditam que 

por trás dos arames farpados,

Ávidos pássaros não se intimidam

semeiam sementes de orvalhos 

E sabem voar e tear cânticos...

Re_nasceram nos solos áridos e hóstis 

do cor_ação humano 

Flores da esperança e do amor. 

(Karol Castro)

A Autora, Karoline Castro da Silva (pseudônimo de Karol Castro), nasceu em 17/02/1992, em Manaus/AM; é Bacharel 
em Ciências Biológicas e Especialista em Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente pelo Centro Universitário 
do Norte/UNINORTE. Cursando Formação Pedagógica em Biologia pela Faculdade UNIASSELVI. Escreve e posta 
poesias nas redes sociais e colabora com o site Recanto das Letras e o site O PENSADOR.  Com textos e poesias 
contemporâneas reportados aos temas  de amor,  da natureza, de erotismo,  de social, dos seres e do corpo. A 
autora busca uma linguagem poética lírica, sensual, romântica e crítica.  Com produção ativa na poesia minimalista, 
especificamente o Poetrix, além  de Aldravias e Trovas.  Dentre as suas  primeiras publicações estão poetrix e poesias 
independentes na “Revista Barbante” (2018). Contatos: @silva_Karoline Castro instagram), https://www.recantodasletras.
com.br/autores/KarolineCastroda (Recanto das Letras)  https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_
cod=5A7AA4700DB7524136D4AF05F0FD9224# (Currículo Lattes)  ou e-mail: karolinecastro210@gmail.com
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ENCONTRO DA LUA COM O MAR

Ah! o delicioso encontro 

do rio, mar e o luar...

Você e eu enebriados! 

Anestesiados em águas cristalinas

refletidas na tua doce face

desaguadas no semblante da noite

Nos traços, entre_versos 

escondidos nos lábios gélidos 

da lua, toda nua faceira 

Corpo translúcido 

Exala cheiro entorpecente 

de poesia! 

À luz da lua cheia 

palavras são dispensáveis. 

Até o mar acha de se apaixonar,

sem sua luz ir_radiante já não sabe viver. 

Resta apenas segui-lá,

persegui-lá ao norte 

Que conduz à vasta cacasta

Fluída de desejos

gozos quentes,

Sonhos notívagos, 

delírios sem fim 

e diluídas no amor pleno

Onde não há medo.

(Karol Castro)
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Da vida in-dolor
 
Hoje estou doendo
Não dói uma parte de meu corpo
Muito menos qualquer outra parte
O que dói sou eu.
Sou a própria dor que me dói.

Leonardo Bezerra
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Da chuva
 
Sem porta,
entrei na vila
escondido,
pulando a janela que não havia,
escalando o muro derrubado,
perfurando a inexistente parede
que separava quartos e banheiro,
nenhuma havia,
era apenas um dia chuvoso
e eu estava nu.

Leonardo Bezerra
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AMOR EM PINGOS

A vida em lágrimas, amor em pingos

Deserto em labaredas de amor fingidos

Gotículas salgadas de sorrisos findos

Desejos latejando e em vão se esvaindo!

Solidão em transe de saudade existe

Correria em meio a São Paulo insiste

Multidão enlouquecida no trem persiste

E eu sozinha, mais um dia que acaba triste!

Liz Rabello
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CENSURA

Foi a bala que saiu  
Do cano da violência 
Foi a morte que partiu 
Da sádica prepotência 
E calou uma boca inocente.

Mas calaram todo o amor?  
Quem disse que a dor superou?

Gritos deixaram de ecoar 
Prantos cessaram num tiro 
Forças foram aprisionadas 
Vidas foram extraviadas 

Mas a saliva não acabou.

Pois não calaram todo o amor. 
Quem disse que a dor suplantou?

O que é eterno e grandioso 
Jamais irá se calar 
Diante da dura violência 
Que não sabe que o amor 
É espinha dorsal da resistência! 

Samuel de Mattos



 

 REVISTA BARBANTE - 159

DEUS EX MACHINA

Criaram uma solução

Tenebrosa e inovadora

Creditada com fumaça,

Pó e matéria orgânica.

E venceu. E Deus foi pouco:

Um deus defensor da dor. 

Falaram e pregaram

Fria e definitivamente

Uma verdade imaginada

Com fumaça, ódio e

Matéria orgânica perene. 

Deus, ao descer os olhos,

Chorou faíscas de dor

Que desanuviaram o caos

Terrível e ultrapassado

Que cravara certeza cruel:

Deus ex machina. 

Samuel de Mattos
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A FÉ É MENOR SE O FATO NÃO ENTENDE O PURO AMOR

Quando o dia da discórdia chegar 
E aqueles que «amam» dizer 
Que servem a Deus e têm fé, 
Basta lembrarmos da Escrita 
E do caos no fim do mundo: 
A fé é menor se o fato 
Não entende o puro amor.

Abba, libera nos!

Quando o dia da injustiça vier 
E aqueles que «amam» dizer 
Que servem à Paz, entendem a dor, 
Basta lembrarmos da Escrita 
E do caos no fim do mundo:  
A fé é menor se o fato 
Não entende o puro Amor.

E os sábios se tornaram vãos 
E os corações endureceram 
E a cegueira e a fé deram as mãos 
E os Amantes desapareceram.

Deus verus, libera nos!  
Elohim, libera nos!  
Hic et nunc. 

SAMUEL DE MATTOS é poeta e escritor, licenciado em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) e mestrando em Estudos Linguísticos pela mesma instituição. Membro do Laboratório de Estudos em 
Texto e Tecnologia (LETTEC/UFS). Tem poemas, contos e novelas publicados em revistas eletrônicas e em 
redes sociais, explorando subgêneros como romance, suspense e mistério e temas como morte, salvação, 
perdição, melancolia, niilismo, existencialismo, etc. 
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Casa Grande

Senzala

Casa pequena

Sem sala

Favela

Tânia Lima
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As mulheres humanizaram tanto os homens

Que esses enlaçaram seus encantos

E foram ser também

Mulheres de alguém

Tânia Lima
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Veve ensinava Mariana a fazer o sinal da cruz

“Em nome do pai, do filho e do...

De repente a menina intercede

“- Não é assim não, mamãe..

Vou te ensinar como se reza:

Em nome da mãe, da tia, da filha e da sobrinha.

Oh, mãe, pode colocar a vovó?”

Tânia Lima
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BEIRA-MAR

Transborda a voz brusca,

Desafia as curvas do mar,

Remanso que o remo dá.

Beijo salgado de onda,

Mais forte que o rei,

Despe a tez da areia

Sem nunca chegar à nudez.

Teus olhos faróis

Poemas unidos a sós,

Derrama tuas águas 

Onde tudo mina.

Espumas dos lençóis,

No cais da tua praia entre nós.

Onde tudo mina... entre nós.

Teus lábios água da fonte,

Tão leves como passos meus.

Fome secreta do longe, 

Seca tua sede em minha boca,

Correnteza a vagar,

Pluma leve no céu além,

Que ancora à beira-mar.

Valéria Pisauro
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CONTRAMÃO

Você me olha em contramão.

Violão sem cordas, reverso do verso,

Coroa e cara em inversão.

Nós somos guerra e flor,

Acordes de silêncio,

Rima sem poesia,

Refrão sem música.

Abro cortinas, salto de aprendiz.

Sou o seu palco e você, minha atriz.

Brindo com a lua, você nada nua

E rasga véus.

Nesse contratempo tropeço,

Perna de pau, carrossel.

Sigo paralelas e você, acidental,

Ciranda da vida e você, foliã

Eu no divã com meu sertão

E você, litoral,

Sou ano inteiro e você, fevereiro, 

Em pleno carnaval.

Valéria Pisauro
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2:14

Não há muito do que não se tem

Nem tão pouco 

Nada do que ja tive um dia

Dos retalhos que me formei

Não sobram sequer

O pigmento de cor

De todas as linhas

Sobrepostas

Que formam 

A palma da minha mão

Nenhuma revela nada

Que a minha boca 

Não possa te falar

Mas não quer

Selada

Minha boca não fala

Das coisas da alma

Me rasgam os dedos

A escrever

E dedilhar poemas

Daquilo que se sente

E se guarda

Minha alma tem janelas

Que só vê quem me lê
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Não sei dizer-lhe

O que é possível ver

Só sei que

Quando me leio

Escrevo poesias pra você.

Waleska Lopes



 

 REVISTA BARBANTE - 168

Poesia cibernética

Vejo pouco esses olhos

Sempre ligados na tela

Anseio ouvir as palavras

Que leio no smartphone

Tem vida na vida real

Se gosta tanto do virtual,

Finge que eu sou tecnológica

Uma coisa eu te asseguro

Eu também sou touch screen

Waleska Lopes
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NAS MADRUGADAS 

Vera Azevedo 

Pétalas, silêncios e pérolas...

Ao bico da caneta

Tudo... Poema orvalhado...
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Aos domingos preguiçosos 

Eu hiato...

Garôo sobre  o tempo

Como quem borrifa a densidade vivida 

Dissolvendo o tempo

Em ranhuras ensoladas

Do chumbo semanal

Devaneio

Flano aqui e ali

Morosidade permitida ao pós sábado

Antídoto à segunda por vir

Vera Azevedo
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Dossiê da Associação Literária e Artística de
Mulheres Potiguares ALAMP do mês de agosto de 2019. 



 

 REVISTA BARBANTE - 172

Apresentação

Este dossiê pretende trazer um pouco das vozes das mulheres potiguares 
com um tema importante que retrata o mês de agosto no imaginário poético 
passando pelo dia dos pais, pela esperança em dias melhores, por um mês 
cheio de coisas boas até as nosas lendas folclóricas. 

A ALAMP - Associação Literária e Artística de mulheres Potiguares 
reúne artistas de todos os cantos e recantos do Rio Grande do Norte que 
pintam, bordam, dançam, escrevem e poetizam. Cada uma com a sua 
singularidade.

A ideia de um dossiê escrito por essas mulheres surgiu da sua presidente, 
Flauzineide Moura que brindou a revista Barbante com essas preciosidades.

Aqui, um pouco do que representa essa asssociação para o estado do Rio 
Grande do Norte.

Sem esquecer-me do cuidado que cada uma dessas mulheres teve para 
falar dos seus pais, das suas lembranças e saudades de agostos do passado 
e das suas reflexões sobre o mês que tem gosto de flores nas fotografias 
de Leila Almeida. É primavera na Barbante! 

Boa leitura!

Rosângela Trajano
Editora
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Práticas de Linguagem no Ensino Médio por meio de estudo e produção textual envolvendo Literatura 
de cordel: Análise de uma experiência exitosa em uma escola de Ensino Médio de Lajes, RN.

Profª Drª Vitória Silva Paiva1

RESUMO

A Literatura de Cordel está relacionada a um dos macrocampos indicados pelo Ministério da Educação, que é 
o macrocampo da Leitura e do Letramento, duas  etapas importantes, mas que atualmente se encontram com 
certas defasagens no Ensino Médio, especialmente se atentarmos nas produções textuais pobres em argumentos 
de nossos estudantes.  Ler bem incide na boa escrita (MARCUSCHI, 2009) e por meio do estudo e produção 
textual envolvendo Literatura de cordel encontramos uma forma de ajudar a essas duas competências basilares, 
porque suscita, entre outras habilidades, o raciocínio criativo dos estudantes e a boa oralidade. A pesquisa ação 
(NUNAN 2007) envolvendo 25 estudantes de uma escola pública em Lajes, RN, tem como principal objetivo 
despertar, aprimorar e valorizar a capacidade de apreciação e criação de textos em literatura de cordel, por meio 
de oficinas   e   atividades   lúdicas que trabalhem a expressão  oral, a expressão   escrita e outras  atividades que 
se correlacionem, entendendo que  a realização e o envolvimento dos estudantes nestas atividades permitem 
aos nossos educandos  uma maior compreensão do seu mundo real, a partir da história contada em verso, saída 
do  povo, estimulando-os  ao pensamento  crítico sobre os problemas sociais. A importância de se trabalhar a 
literatura de cordel na escola é defendida por Nascimento (2011); Farias (sd) e Silva (2012) ao constatarem 
que a Literatura de Cordel é um tema dinâmico e capaz de despertar a criatividade dos alunos na produção 
textual. Como resultados, as obras produzidas pelos estudantes e demais envolvidos com o projeto foram 
apresentadas durante o 3º Festival Literário de Lajes e fazem parte do acervo da Cordelteca da biblioteca da 
escola onde foi desenvolvido o estudo. 

Palavras-chave:  Literatura de cordel, leitura, escrita, letramento, produção textual.

INTRODUÇÃO

O incentivo aos estudos da cultura de um povo é uma tarefa que se faz necessária à escola, pois dessa 
forma o educando passa a valorizar a multiculturalidade de seu país e a cultura específica de sua região. O Brasil 
é um país de múltiplas culturas e por algum tempo se percebia que alguma culturas eram supervalorizadas em 
detrimento de outras, o que aconteceu com a literatura de cordel, uma cultura arraigada no Nordeste brasileiro 
e por muito tempo desdenhada pelo seu caráter extremamente popular. 

Na escola de Ensino Médio, etapa final da educação básica, percebemos um movimento de consolidação 
de saberes obtidos durante os demais ciclos da educação básica pelos quais passaram os estudantes, bem como 
uma preparação para as próximas etapas estudantis dos educandos, como o ensino superior, por exemplo. 
Dessa forma, as práticas de linguagens no Ensino Médio, sejam elas orais ou escritas, se fazem necessárias 
e são constantemente retomadas, reforçadas e ensinadas, com vistas ao pleno desenvolvimento linguístico e 
intelectual dos estudantes.

1  E-mail: vitoriaspaiva@outlook.com
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 Pensando, portanto, em enriquecer e agregar informações, despertar, aprimorar e valorizar a capacidade 
de criação do aluno do Ensino Médio, durante o ano de 2017 a Escola estadual Pedro II desenvolveu  o 
projeto Literatura de cordel - a cultura popular em forma de versos, enfatizando o estudo da cultura 
popular divulgada pelos versos, por meio dos vários relatos neles dispostos, priorizando este gênero que 
traduz a fertilidade da imaginação do cordelista, mostrando sua competência em explorar situações variadas 
do cotidiano em forma de rimas.
 O projeto se deu por meio de oficinas com os estudantes, cujas finalidades foram desde desenvolver 
pesquisas até a prática de atividades lúdicas que trabalhassem a expressão  oral e a expressão escrita, por 
meio das produção textuais e outras  atividades que se correlacionassem, entendendo que  a realização e o 
envolvimento dos estudantes nestas atividades permitiriam aos nossos educandos uma maior compreensão do 
seu mundo real, a partir da história contada em verso, saída do  povo, estimulando-os  ao pensamento  crítico 
sobre os problemas sociais e a forma de como estes eram e continuam sendo apresentados. 

A necessidade de execução deste projeto também se apoiou no fato de que este gênero textual, o cordel, 
merece mais atenção por ser pouco estudado  na escola, apesar de ser muito difundido fora dela, já que se trata 
de uma literatura com grande valor cultural para o brasileiro, em especial o povo  nordestino.
 Além disso, entendemos que muitos estudantes necessitam de estímulo para que sua criatividade seja 
espontaneamente despertada, e o projeto buscou ser um desses estímulos, fazendo da escola um espaço para 
sua realização criativa, ao se manter em contato com uma das mais ricas modalidades literárias, e assim 
colaborando para a preservação desse gênero, esquecido por muitos.

O projeto ofereceu aos estudantes um conjunto de elementos interessantes que compõem e perpassam 
a literatura de cordel, pois dentro dessa temática, estudamos, além da literatura, a xilogravura, arte que 
geralmente acompanha os cordéis e dão a eles certa originalidade; as modalidades do gênero, como repente, 
moda de viola e embolada, mostrando as suas riquíssimas contribuições para nossa cultura.
 

1. O Gênero Cordel: Um gênero sui generis para se trabalhar práticas de linguagem

Este ano de 2019 a cultura popular celebra um aniversário importante: estamos completando um ano 
que o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) no dia 13 de setembro de 2018, tornou 
a Literatura de Cordel um patrimônio imaterial do Brasil.2 Por muito tempo relegada ao desprezo, como nos 
afirma Silva (2008, p. 15) “por largo período, muitos dos nossos intelectuais desdenharam a literatura de 
cordel(...)” provavelmente pelo julgamento de valor que a classificava como uma “publicação de baixo valor 
e prestígio” (ANTUNES, 2018, p. 08) a Literatura de Cordel finalmente tem seu merecido valor literário e 
cultural reconhecido.

A Literatura de Cordel ou simplesmente ‘Cordel’ é um gênero literário sui generis exatamente pela sua 
peculiaridade e multiplicidade flexível com que se adapta e abriga em si suas derivações em modalidades orais 
e escritas, tais como: Cantoria, repente, baião, peleja, desafio, galope, mote, glosa e etc.

É comum entre os pesquisadores da área afirmarem que sua procedência é de origem europeia e que 
chegou aqui no Brasil trazido pelos nossos principais colonizadores, os portugueses, recebendo, entre tantos 
nomes, o nome de cordel pela forma com que eram dependurados os livretos ou folhetos produzidos; em 

2 Informação obtida no site: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-
-CULTURA/563599-PATRIMONIO-IMATERIAL-DO-BRASIL,-LITERATURA-DE-CORDEL-AJUDA-
-CIDADAO-A-COMPREENDER-LEIS.html. Acesso em 02/01/2019.
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barbante, cordão ou corda, expostos em áreas de aglomeração popular, como feiras livres e eventos. Também 
é comum entre eles o fato de que esse gênero literário foi primariamente desenvolvido na sua forma oral e 
que, mesmo passando a ser também um gênero escrito, sua musicalidade, poesia e ritmo faziam com que 
suas apresentações públicas se dessem por meio da oralidade. Maxado (2011, p. 21, grifos nossos) confirma 
que “quando Portugal colonizou o Brasil, tinha uma população de maioria analfabeta em sua metrópole. Os 
cantadores e os trovadores, jograis e menestréis cumpriam um papel importante para a difusão das notícias e 
da cultura.” 

Provavelmente por essa característica de analfabetismo, a forma oralizada teve mais aceitação e 
reprodução inicialmente, uma vez que muitos dos cantadores e replicadores das obras de literatura de cordel 
eram também analfabetos e traziam de cor os versos que declamavam. 

A literatura de cordel predispõe-se a estimular o prazer de ler, sendo ela mesma uma ferramenta para 
criação do hábito da leitura, pela ludicidade e criatividade de sua construção e disseminação. Seu jogo de 
palavras é um estimulante cerebral, uma vez que relaciona, ao mesmo tempo, dois aspectos linguísticos 
importantes: a consciência fonológica e a consciência semântica das palavras escolhidas para compor o texto. 
Não por acaso foi, por muito tempo, usada com a função de cartilha para combater o analfabetismo, sendo 
também conhecida como abc: “Muitos até aprenderam a ler com o folheto, fazendo esse o papel de cartilha. 
Ou, propriamente dito, de abecê, quando antigamente era rara escola no sertão e no meio rural.” (MAXADO, 
2011, p. 57).

O gênero cordel, ainda que predominantemente  em versos,  engloba em si características dos três 
grupos clássicos de gêneros literários: o épico, o lírico e o dramático, uma vez que aborda diferentes temáticas 
que divulgam, desde acontecimentos cotidianos a fatos históricos, estudos de personagens proeminentes, 
costumes, tradições, curiosidades, humor, avisos, notícias,  entre outra infinidade de temas. Qualquer tema 
pode ser trabalhado em literatura de cordel, o que a caracteriza como uma literatura educativa, formativa e 
informativa.

Dessa forma, o gênero Cordel se mostra interessante para se trabalhar práticas de linguagem que 
utilizem tanto a modalidade escrita quanto a modalidade oral na sala de aula, por possuir características de 
ambas. Sua forma poética e ritmada contribui ainda para aprendizagem, pois “para os estudiosos do fenômeno 
da aprendizagem, existem muitas formas de aprender, as quais dependem de estímulos e associações para 
serem bem sucedidas.” (SILVA PAIVA, 2017).

2. Trabalhando Literatura de cordel na escola

A importância de se trabalhar a literatura de cordel na escola é defendida por Nascimento (2011) ao 
constatar que a Literatura de Cordel é um tema dinâmico e capaz de despertar a criatividade dos alunos na 
produção textual.   Provavelmente por ser uma forma de leitura feita a partir de versos e rimas e por trabalhar 
com temas diversos, o mesmo autor observa que ela é uma forma de “despertar o senso crítico do aluno, assim 
como a sua capacidade de observação e interação social, econômica, política e histórica.” (NASCIMENTO, 
2011, p. 09.)

Isso configura-se para nós como um elemento de inovação pedagógica, no qual as práticas tradicionais 
podem ser revistas com fins à aprendizagem, pois de acordo com Fino (2008) a inovação pedagógica pressupõe 
mudanças e envolve um posicionamento crítico por parte dos docentes.
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Em corroboração com os estudos de Nascimento, Farias (s/d) observa que a Literatura de Cordel 
está impregnada de uma expressividade  e uma historicidade que transcendem as disciplinas e se aplicam a 
qualquer área de ensino.

De fato, a Literatura de Cordel narra, de forma poética, acontecimentos, notícias e fatos sociais e 
históricos de uma época, e tem servido de instrumento de pesquisa não só para a área da leitura e letramento, 
mas também levando grandes contribuições para os estúdios etnográficos da cultura brasileira, em especial a 
nordestina. 

Nascimento observa que:
Trazer a literatura de cordel até a escola significa motivar o aluno a conhecer mais da formação 
cultural dos nossos povos, mas narra também fatos acontecidos que retratam o cotidiano e 
a realidade vivida por esses cordelistas. Também pode ser utilizado como uma importante 
ferramenta no processo de incentivo à leitura. (NASCIMENTO, 2011, p. 09, grifos nossos)

Ou seja, além de ampliar os conhecimentos históricos, sociais e culturais dos educandos, propõe  a 
possibilidade de ser usada como recurso pedagógico para incentivo da leitura, o que podemos acrescentar, 
com base nas palavras de Farias, (s/d., p. 05) que ainda pode contribuir  “para interagir, na melhoria das 
expressões oral e escrita.” 

Para Silva (2007, p. 25), ao utilizar a literatura popular na escola, dois objetivos são alcançados: 
“revelar as especificidades desta produção cultural” e fazer com que os docentes trabalhem com a cultura 
popular e  reflitam sobre seus princípios e “sua realidade, ou melhor, sua própria identidade.” 

Ao se trabalhar a literatura de cordel na escola, os docentes partem de algo que já conhecem e que, por 
ser um gênero literário de múltiplas modalidades, oferece uma variedade de temas que certamente despertarão 
o interesse dos estudantes, incentivando-os a interagirem com ela, na fase de leitura e por meio dela, na fase 
de produção textual. 

Para Papert (1993) o professor inovador tem o papel de provocar o máximo de aprendizagem fazendo 
com que os estudantes sejam os principais atores nesse processo, e para isso a sua função deve focar mais na 
orientação do que na transmissão de conhecimentos, enquanto que  Sacristán (1985) já pontuara que professores 
e estudantes devem estar envolvidos como agentes do processo dentro dos contextos de aprendizagem.

Os estudos de Farias (s/d) e Silva (2007) nos atestam que o cordel pode ser usado como um recurso 
pedagógico criativo, educativo e transformador; Se antes era ele o veículo de comunicação das massas, 
atualmente é o veículo de entretenimento e cultura do seu “leitor/ouvinte”.

Percebemos que esse gênero literário, desde seu surgimento desempenha um papel educativo, pois por 
meio dele “alguns ouvintes aprendiam a ler, ou quando não, memorizavam e passavam a história adiante.” 
(SILVA, 2007, p. 13)

Para Freire (1993, p. 29): “ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante.”  
Metaforicamente podemos dizer que a leitura é uma chave que pode abrir várias portas para o indivíduo 
que dela faz uso, tamanha pode ser a sua utilidade. É sabido que aqueles que leem têm mais condições de 
argumentar, interpretar, entender e agir no mundo que os cerca. 

Desta forma, compreendemos o letramento (SOARES, 2000) para o Ensino Médio como algo a ser 
necessário para que a leitura e a escrita sejam práticas sociais emancipatórias de nossos estudantes, uma vez 
que estamos diante de novas formas de ler e escrever, proporcionadas pela modernidade. 

Sendo a escola uma das principais agencias de letramento (ZOZZOLLI; OLIVEIRA, 2008), buscamos 
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a inserção de nossos estudantes inicialmente  no mundo da leitura e posteriormente, da escrita, para que por 
meio dessas práticas eles possam se entenderem como sujeitos ativos na construção de seus conhecimentos, 
usando para isso a literatura de cordel como condutora e propulsora deste processo. 

Assim sendo, entendemos que usar a literatura de cordel na escola pode ser mais uma ação educativa 
exitosa, no tocante ao desenvolvimento das habilidades orais e escritas, do conhecimento das rimas e dos 
estilos poéticos, da cultura e da história do nosso povo.

3. O projeto “Literatura de cordel: A cultura popular em forma de versos”

A Escola Estadual Pedro II, doravante EE Pedro II, é a escola pública mais antiga de Lajes, tendo sido 
construída sua estrutura em 1927, quatro anos após a emancipação política de nosso município, em 1923. 
Nossa escola encontra-se na Praça Monsenhor Vicente de Paula, nº 476 no bairro central de Lajes e acolhe 
estudantes provenientes da zona urbana e da zona rural deste município, além de outros provenientes de 
cidades circunvizinhas. 

Durante o ano de 2017 a Escola estadual Pedro II desenvolveu  o projeto Literatura de cordel - a 
cultura popular em forma de versos, como resposta a uma problemática identificada pela escola, após 
avaliação diagnóstica efetuada com os estudantes das primeiras séries do Ensino Médio do ano em questão. 
Elaboramos um questionário e aplicamos a sessenta e nove estudantes das três turmas de primeira série do 
Ensino Médio, que inicialmente participaram do projeto, sendo que destes, apenas 25 estudantes participaram 
de todas as etapas do projeto proposto, por questões de identificação com o gênero trabalhado. 

 O problema identificado foi o baixo desempenho, ocasionado pela pouca leitura, nos diversos 
componentes curriculares que a escola oferece, demonstrado pela produção textual defasada, ou seja, o baixo 
nível  de proficiência na leitura e na escrita de diversos gêneros e tipos textuais.

Os professores consultados alegaram que os estudantes não estudam e os nossos estudantes, quando 
consultados, admitiram que alguns aspectos presentes na sala de aula acabam por dificultar a aprendizagem 
deles, sendo os três mais citados: A falta de aula/professor; (44 indicações); A bagunça ou indisciplina da 
turma (24 indicações) e a falta de leitura (36 indicações). 

O primeiro problema foge de nosso controle, uma vez que é de competência da Secretaria Estadual de 
Educação o provimento dos profissionais habilitados para lecionarem nas disciplinas que estão faltando em 
nossas escolas. O segundo problema, a questão da indisciplina, pode ser repensado por toda a comunidade 
escolar na promoção e adoção de regras de convivência e atualização do Regimento Interno da Instituição, 
mas foi o terceiro problema que chamou-nos a atenção e entendemos que algo precisava ser feito por meio de 
intervenção, para que este fosse minimizado ou extinto. 

Para entendermos melhor, elaboramos um questionário que abordou a relação que esses jovens teriam 
com a leitura, onde constava a seguinte pergunta: Você lê algum livro além do livro didático? E a maioria 
deles afirmaram que não (46 indicações), 23 estudantes afirmaram que leem às vezes e 12 afirmaram que não 
leem nada além do livro didático.  

O linguista Leffa (1996, p. 17) define a leitura como um processo de extração de significado, se sua 
ênfase recair sobre o texto e como um processo de atribuição de significado se sua ênfase recair sobre o leitor. 
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Para ele, “um dos axiomas da leitura é de que ler implica significado, sendo significado aquele segmento da 
realidade a que se chega  através de um outro segmento.” (op. cit. p.12) e acrescenta que “O significado pode 
estar em vários lugares, mas ao se usar o verbo extrair, põe-se o significado dentro do texto” (LEFFA, loc. 
cit) o que nos insta a defender que os textos empregados na escola precisam trazer significado aos estudantes. 

Dessa forma, o projeto de Literatura de cordel - a cultura popular em forma de versos partiu da 
premissa de que “o ensino (da língua) deve dar-se através de textos” (MARCUSCHI, 2017, p. 51) e que estes 
textos devem ser variados, diversificados e trabalhados a partir de agrupamentos de gêneros (SCHNEUWLY; 
DOLZ, 2004) cujas características considerem as capacidades de linguagem e os domínios sociais de comu-
nicação inerentes a cada um. 

O projeto Literatura de cordel: a cultura popular em forma de versos, aconteceu seguindo um 
formato de oficinas, oferecidas aos estudantes, mediante escolhas destes pelas temáticas a serem trabalhadas 
neste gênero literário, numa parceria entre os professores de Língua portuguesa, os auxiliares da Biblioteca e 
de cordelistas do município. Foi ofertado a todos os estudantes das séries iniciais do Ensino Médio da escola, 
mas apenas 25 estudantes permaneceram durante todas as etapas do projeto, sendo estes os investigados pela 
pesquisa ação (NUNAN 2007)  empreendida ao longo do desenvolvimento do projeto. 

Foram os objetivos do projeto: Despertar, aprimorar e valorizar a capacidade de apreciação e criação 
de textos em literatura de cordel; Divulgar a  literatura de cordel como parte de nossa cultura;  Possibilitar 
ao aluno o contato com a literatura de cordel e Incentivar a produção textual dos estudantes nesse gênero. 
Os encontros foram organizados pelos coordenadores do projeto, os auxiliares de sala de leitura e os profes-
sores envolvidos. Estes dividiram entre si as temáticas e montaram os seminários para apresentarem para os 
estudantes e ainda uma oficina especial para os professores, sendo que, durante essas oficinas, eles poderiam 
contar com a presença de pessoas convidadas para este fim. 

Imagem 01: Oficina do Projeto para estudantes 1

Fonte: Dados da Pesquisa

Imagem 02 : Oficina do Projeto para estudantes 2

Fonte: Dados da Pesquisa
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Os professores envolvidos, por sua vez,  planejaram ações com a finalidade de despertar no aluno o 
desejo de ler cordel, como a indicação de cordéis, e auxiliaram nas produções e correções dos cordéis, para a 
publicação, ao término do projeto.

A produção dos cordéis foi requisito para os que desejassem tomar parte no  Concurso literário, cujas 
premiações e resultados foram divulgados dentro da programação do 3º Festival Literário de Lajes3, envolven-
do os estudantes da escola e o público externo

Ao final de todos os trabalhos do projeto,  os estudantes selecionados pelo Concurso literário apresen-
taram suas produções destinadas à publicação da escola, por meio de um e-book,  no referido evento.

Imagem 03: Leitura dos Cordéis selecionados no FLILAJES.

Fonte: Dados da Pesquisa

 

Assim sendo, os ideais do projeto de fomentar a prática da leitura e da escrita nos estudantes das séries 
iniciais do Ensino Médio, buscando  reparar suas deficiências de aprendizagem sempre que estas se relacio-
nassem a estes dois fatores e usando como base a literatura de cordel, mostrou-se possível de ser aplicado 
na escola pública, não apenas pela sua metodologia dinâmica e envolvente, mas também pelo baixo custo de 
aquisição dos cordéis e da aplicabilidade temporal em relação à leitura de outras obras mais densas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No meio educacional, já é bem conhecida a frase: Um bom escritor é, antes de tudo, um excelente 
leitor. Estas duas habilidades trabalham juntas, se complementam, se    distanciam e outra vez se fundem no 
interessante e intrigante processo de ensino aprendizagem.

Sendo a leitura uma habilidade receptiva e a escrita uma habilidade produtiva, ambas se fazem 
necessárias à vida dos estudantes, como em um ciclo de etapas, no qual perceberemos que os estudantes que 
cultivam o hábito da leitura serão aqueles que escreverão melhor e os estudantes que despertarem seu gosto 
pela escrita passarão a se dedicar mais à leitura. 

3 FLILAJES – Festival Literário de Lajes. Um festival literário que acontece desde 2015 na cidade onde foi 
desenvolvido o projeto. 



 

 REVISTA BARBANTE - 181

Uma série defasagem no âmbito da leitura e consequentemente da escrita se percebe nos jovens, 
atualmente, provavelmente pela falta de interesse em ler, uma vez que os meios eletrônicos e midiáticos 
com suas distrações oferecidas por meio de áudio, vídeo e imagens, muitas delas animadas, como os GIFs4 
disputam com práticas mais tradicionais de leitura e escrita. 

Apesar de nos encontramos na era da tecnologia, com aplicativos e redes sociais surgindo e 
ressignificando as formas de se comunicar, o que pode levar a escola a refletir se ainda é viável oferecer algo 
que aparentemente pode estar ultrapassado, percebemos que a literatura de cordel ainda chama a atenção 
e inquieta as novas gerações, por seu caráter didático e musical, pois é a partir de práticas pedagógicas 
inovadoras, mesmo utilizando elementos tradicionais, como a literatura de cordel, que podemos identificar as 
soluções para promover a aprendizagem de nossos discentes. 

Estamos cientes que as ações sinalizadas ao longo deste projeto de atuação, ainda que não esmiuçadas 
em detalhes, esclareceram nossa intenção de  fortalecer as práticas de linguagem no ambiente da escola. 

Destarte, acrescentamos que faz-se necessário um olhar crítico e uma tomada de atitudes com vistas a 
promover atividades de leitura entre nossos estudantes, dando-lhes mais destaques e enfoques, de modo que 
ler possa ser algo escolhido propositalmente por nossos estudantes, uma escolha consciente e motivada pelo 
prazer que a leitura pode proporcionar.  
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Miniconto
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Agosto

Esse é o mês em foco, para uns um mês de desgostos, de atribulações, para outros 
tudo isso não passa de mito histórias sem fundamentos nenhum.

Na minha cidade o mês de agosto é esperado com muito amor e devoção pois 
é celebrado a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos marítimos, 
logo na primeira semana já se iniciam as novenas seguidas logo após de muitas 
atrações como por exemplo barracas,  carrosséis e rodas gigantes que fazem a 
festa de crianças e adultos, mas o ponto alto são as atrações artísticas cantores, 
bandas famosas e até apresentações de peças teatrais. A cidade recebe visitas de 
todos os arredores e até da capital São quinze dias de muitas festas e alegrias, o 
encerramento é concluído com banda de música e muita participação de todos na 
procissão marítima  acompanhada por milhares de devotos, que vem em busca 
de um milagre, ou aproveita para pagar já graças alcançadas, em seguida tem 
a procissão terrestre  encerrando assim mais uma comemoração de amor e fé a 
padroeira dos marítimos Nossa Senhora dos Navegantes. Para nós aqui da cidade 
de Areia Branca, agosto é mês histórico onde a Fé o Amor reinam em todos os 
corações.

Maria José Saraiva Poetisa potiguar Areiabranquense
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Poesias
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Permanência

O invólucro envelhece, 

A essência

Permanece.

Os bons sentimentos 

Exalam o perfume

Que a vida enaltece

E agradece.

Ana Moura
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Doce saudade

Mãe, tua ausência sentida

Traz lembranças contidas,

Na memória vividas.

Voltastes ao lar celestial.

Tua presença continua

Em mim essencial.

Depois da dor veio a 

Saudade,

Essa jamais passará.

Muitas vezes disse 

“Te amo”

E agradeci pela mão Estendida.

Hoje sei que aonde estais

Teu zelo e amor me satisfaz.

Mãe, a luz e a força dos teus ensinamentos sempre

Me acompanharão,

E a ti serei sempre grata

Pois tu foste exemplo de

Sentimento altruísta e

Fonte de inspiração.

Ana Moura
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Herança “Agostina”

(Ângela Rodrigues Gurgel)

Nos céus de agosto

um clarão se fez notar...

era a “energia da paz”

derramando na terra

as atrocidades da guerra...

As garras da destruição

atingiram toda humanidade,

desvelando, naquele genocídio,

quão longe estamos da civilidade...

Até hoje carregamos a herança

daquelas bombas malditas,

os estragos da desrazão

até hoje atinge a população,

e a humanidade, passiva,

ver a fumaça de discórdia

estendendo-se, outra vez, 

sobre as nações...
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Ventos “Agostinos”

(Ângela Rodrigues Gurgel)

Vento forte, suave, intempestivo,

são os ventos agostinos,

varrendo a terra

que germina a semente 

e limpa o chão para o depois...

Agosto de dias empoeirados, 

tardes amenas e noites claras

que iluminam os rostos enamorados...

Agosto das lendas e superstições,

dos medos e memórias históricas

que “justificam” essas explicações...

Agosto, pode até rimar com desgosto

e cachorro louco, mas a magia de seu luar

inspira vida, alegria e poesia!
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Tristes Memórias Agostinas

(Ângela Rodrigues Gurgel)

A história, manchada de sangue e dor,

parece ser a grande responsável

por “Agosto” carregar a triste sina

de ser considerado o mês do desgosto...

Foi em agosto que começou a 1ª Guerra Mundial, 

o líder do partido nazista tornou-se chefe de estado,

bombas atômicas foram jogadas em Nagasaki  e Hiroshima,

palco de grande genocídio.

Getúlio Vargas cometeu suicídio,

o Muro de Berlim foi construído, 

os católicos e protestantes da Irlanda do Norte 

começaram a se matar, “em nome de Deus” 

e Juscelino Kubitscheck morreu em um “misterioso acidente”. 
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EU E A PRAIA

Tarde de verão

Sob a areia fina da praia,

Escorreguei de encontro ao mar.

Sozinha, não vi o tempo passar

Me entreguei ao silêncio do tempo

Ora quebrado pelas fortes ondas

Engolindo as grandes rochas.

Fios dourados do sol

Delineando a linha do horizonte,

E um barquinho deslizando suavemente.

Dentro de mim, sentimentos confusos

Pensamentos tão fugazes,

Nada de novo.

Apenas as mesmas histórias de amor

Ou de amores jamais vividos

Sonhos antigos, desejos passageiros

Ilusões, paixões antigas ou nada.

Tudo se misturando ao vão de

Minha inevitável solidão.

Eu e a praia, sozinhas, silenciosas e

Apaixonantes… Mas, sozinhas!

Maria Antonia Bezerra da Silva
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EM OUTRO LUGAR

Em outro lugar

Longe de meu recanto particular

Vejo com precisão

Minha vida, meus amores

Em imagens que não me

Dão sossego

Em palavras que não esqueço.

Em uma terra tão distante

Da minha, em rostos de

Pessoas que não conheço,

Em vozes que não identifico,

Em coisas que não entendo,

Está um pouco de mim,

Um pouco das coisas de

Meu lugar.

Em um canto qualquer

Em um espaço e tempo

Tão estranhos; tão diferentes

Sou igual tanta gente

Sou parte de incertezas

De esperança, luta e fé.

Maria Antonia Bezerra da Silva
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VIDA NOVA

Não há como voltar

E nem como parar o tempo.

As escolhas e caminhos

Percorridos por mim,

Pouco a pouco se findarão.

As marcas do tempo

Já cobram descanso,

As mãos repousam sobre

O capítulo de história

Que se encerra agora.

Um novo episódio,

Novas emoções,

Um outro recomeço.

Vida nova

Página virada

E ainda muitos

Sonhos para serem

Sonhados com entusiasmo.

Maria Antonia Bezerra da Silva

MARIA ANTONIA BEZERRA DA SILVA - PEDAGOGA ATUANTE; EDUCADORA INFANTIL E ESCRITORA POTIGUAR, NATURAL DE 
CARNAUBAIS E TÍTULO DE CIDADÃ DE AREIA BRANCA-RN. ATUALMENTE COLECIONA POEMAS E PROMOVE ENCONTROS 
COM CRIANÇAS DO BAIRRO PARA INCENTIVAR A LEITURA, ATRAVÉS DO “CLUBE DA LEITURA”. JÁ PUBLICOU ALGUNS 
LIVROS E PARTICIPOU DE COLETÂNEAS ATRAVÉS DA ALAMP.
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A rosa de agosto

Ontem saí de casa

A admirar os transeuntes

Eis que surge

Em minha frente

Uma rosa

Linda, como as demais.

Mas, esta em especial

Tinha uma cor diferente

Lilás. Sim de um lilás

Bem característico

Perfume delicioso

Chegou as minhas mãos

Pelas mãos do meu

Amor primeiro

Fiquei imensamente feliz!

Apresentação Oliveira
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CLARA NOITE DE LUA

Lua que clareia a rua

Vem clarear meu coração

Animar-me por inteira

Incendiar-me de desejo

De ser somente tua

Nesta noite de lua

Que clareia a rua

E enche-me de emoção.

Apresentação Oliveira
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SÓ 

O meu eu me fala

Coisas que vê,

Que me cala.

 

CONQUISTA 

De leve e aos instantes

Um olhar breve...

Dos rápidos lances.

 

ENIGMA 

Surpreenda-se cada instante

Nesse trem da vida,

A alma é navegante.

Clécia Santos 
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AGOSTO DE ROSA

De coração partido 

Não mais o sorriso

A Rosa de agosto

Me fez repensar

Se amar é preciso 

Foste o oposto

Tamanho desgosto 

Deixei de te amar

A Rosa de agosto

Veio abalar

Seguirei sozinha

O meu caminhar.

Colly Holanda
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ROSA DE AGOSTO

Olhar penetrante 

Menino falante 

Vem se declarar 

Tatuagem no peito

De amor desfeito

A Rosa de agosto 

Vem me animar

E toda prosa 

Recebo a Rosa

E volto a amar

Colly Holanda
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A rosa de agosto

Não raramente agosto ainda é mês frio,

As flores também agradecem,

Amanhecer sob o sol radiante

Que nos enternecem,

Nos alimenta e fortalece!

Ao cair da tarde a brisa agradável anuncia

Mais uma noite fria,

E perfumada,

Há flores nos canteiros das calçadas!

Aconchego nos braços que se encontram,

Encantamento ao contemplar a lua ao chegar,

Ahhh!

Sua formosura é par perfeito

Ao frio de agosto.

Damiana Lima
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Agosto da alegria

Mês da fantasia,

Do folclore,

Da alegria.

Nascer neste mês é ser agraciada,

Dá gosto ver

Danças, folias, cocos, zambê,

Comidas típicas dos beiços lamber,

Ritmos dançados e cantados, 

Tudo tão bem encenados,

Dá gosto ver,

A mistura de culturas,

Traz muita alegria

Damiana Lima
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A prece de Rosa

Rosa brilhava

Como estrela do céu,

E se molhava como estrela do mar.

Um dia ao se banhar

Percebeu que o sol

Estava a se esconder

Para a lua poder aparecer.

Quando a lua aparece

Parece prece,

E Rosa olhou para o alto

E disse: Deus, abençoa

Meus pais

Que estão lá no sertão,

Dá teu acalanto,

Tua proteção.

Cuida da plantação

E que não lhes falte o pão.

Ainda de olhos fechados

Rosa, uma rosa pegou

Deu-lhe um beijo

E no altar ofertou.

Cheia de amor,

E muita esperança

Que invadiu seu coração,

Como uma linda lembrança.

Uma lágrima rolou,

A saudade apertou,

Respirou fundo e exclamou:
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Um dia, um dia voltarei,

Para vê meus pais

E banhar-me na luz do luar,

Mesmo sem ter mar,

Pois seus braços são

Como o oceano

A me abraçar.

Mais alto bradou: Meu nome é Rosa,

Tenho força e fé,

Sou o sertão latente

Da menina que sente

O pulsar de uma mulher!!!!!!

(Edilene Bandeira)
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Encontro com Deus

Eliete Marry 

Dorme meu passarinho

Ouço teus suspiros

Estão bem agitadinhos

Deixaram a gaiola aberta

Parece ter pressa 

Aonde vais assim?

De alma cansada

Arquitetando o infinito

Estás a sonhar com o paraíso?

Marcaste uma cantoria com o criador?

É que não ouço 

Por aqui o teu cantar 

Cerraste o bico?

Voa meu passarinho

E leva a Deus minha gratidão

Pelos tempos de abrigo!

 

Meu pai é um gigante

Eliete Marry 

Pai, palavrinha 

Tão pequenina

De significado

Tão amado

Com três letras 

É um gigante pai
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De infinitos adjetivos

E os mais belos verbos

Mesmo com três letras

Pai é maior que Lily

É do tamanho da mãe

É igual ao amor

E tem rosto de Deus!

 

Eliete Marry 

Por tuas mãos fui educada 

Amaste-me desmedidamente

Pai, espelho de honestidade

A ti, eterna gratidão  

Incondicionalmente te amo!

Conheci o mundo por teus ensinamentos 

Importantes ao que me tornei 

Coração bondoso como teu

É bênção a vida dos que cruzam seu caminhar 

Respeito, cuidado e amor tenho pra te ofertar  

O melhor pai que Deus veio a me presentear!
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Havia

Havia em montanhas bem distantes

O ressonar de outrem que dormia

E ignorada ficava a sonhar 

Sem saber responder o que ouvia.

Não sei decerto se o vento sibilou,

Pois o ressonar tornou-se melodia

Nos montes em que outrora avistara 

Chegando a mim só alegria. 

De repente o Sol resplandecia

Com raios muitos coloridos 

Anunciando a chegada da aurora 

E os pássaros dos seus ninhos ressurgindo. 

Eva Medeiros de Matos Salustiano
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Insônia

Na calada da noite procurei o sono

Que fugiu de mim sem deixar vestígio 

E revolvendo os pensamentos 

Fiquei a espera de ele dá um único indício. 

Deitei tarde e não consegui dormir,

Pois ele não quis ser meu companheiro 

E na cama rolei nos lados, em todo canto

Organizando meus fortuitos pensamentos.

Dentro do meu escuro isolamento 

Sonhos estranhos vieram me afagar 

E fugindo a esperança, de momento, 

Fez meu desespero desgarrado aumentar.

Ideias lúgubres surgiram múltiplas,

Mas somente uma ficou no lugar 

Era a saudade sufocando o peito,

Machucando forte o órgão de amar.

Sem fazer barulho levantei da cama

Com papel na mão rabisquei assim

Sem esperar, ouvi vozes mudas 

Que por um momento trouxe o sono a mim.

A manhã serena custou despertar

A graúna negra presa na gaiola 

Que com seu canto anuncia sempre

O dia frio chegando com a aurora.

Eva Medeiros de Matos Salustiano

(Currais Novos, 28/09/2007, às 2:50h)
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Deixei passar 

Por vezes, na calada, fico

Revendo tudo que deixei passar

E sem dormir o pensamento voa

Buscando algo para repousar. 

Divago, às vezes, sem destino certo,

Busco aquilo que deixei passar 

Procuro brechas no destino incerto 

Do mundo em guerra que aqui está.

Nefelibática fico a olhar o tempo,

As coisas boas que deixei passar,

Recordo coisas que machucam o peito,

Algo tão puro que não faz voltar.

Nas noites umbrosas de um tempo em guerra,

Vejo melhor o que deixei passar.

O amor que eu tinha não dei por inteiro

A este ser que aí está.

Fumaças escuras, vermelhas, multicores

Sobem ao céu espalhando-se pelo ar.

Penso em todos que aqui deixei brotar

Tempo não tive e assim deixei passar. 

Eva Medeiros de Matos Salustiano

(5h do dia 17/09/2001, dias após ao atentado de 11/09, em New York)
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BELEZA

  
Há beleza no olhar  
De quem guarda no coração  
Há riqueza de bem querer 
De quem esbanja emoção. 
 
Há prazer por  todo lado 
Pra quem cultiva à canção 
Há desejos consumados 
De quem abraça à ação. 
 
Há um que no mês de agosto 
Que traz satisfação  
Há uma alegria farta 
No luar deste mês no meu sertão. 

Fátima Feitosa 
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O CHAPÉU DO VOVÔ

O vovô e seu chapéu

Estavam sempre juntos

O chapéu tinha cor de céu

O vovô jurava de pés juntos

Que não havia segredo

Entre ele e seu chapéu.

Ao acordar bem cedo...

O vovô escrevia no papel:

Nunca revele o segredo.

O vento passou e leu

O vovô ao sair na rua...

O vento soprou bem forte

A cabeça do vovô ficou nua

Ao passar as mãos na cabeça

O vovô ficou preocupado...

Antes que o vento esqueça

O segredo foi revelado...

O vovô tinha uma coisa...

Muito, muito sapeca...

A cabeça dele era...

Sabe o quê? Careca!

Fátima Gonçalves
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VOO NO SABOR DO AMOR

Como se fosse um lindo passarinho

Em busca de um precioso sustento...

Inseguro para sair do ninho...

Mas com desejo de um só alimento!

O qual a mãe não pode lhe oferecer

Aos poucos o paladar sai do ninho

Entre uns voos rasteiros faz florescer

Uma das belas rosas no seu caminho!

Embalado num certo pé de vento...

Povoa de belos voos o céu da boca

Com foco num único pensamento!

Degustar o pouso na linda flor...

Depois de um dos prazerosos voos

Saborear o vinho tinto do amor!

Fátima Gonçalves
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AGOSTO AO NOSSO GOSTO

Fátima Leite

 

Agosto que nos traga muitas alegrias,

Que nos mostra um céu, de noites frias,

Mas com jardins iluminados pelo luar,

Cheios de flores orvalhadas, com folhas a farfalhar.

 

 

Agosto, mês dos pais,

Aqueles que estão sempre ao nosso lado

E aos que não estão conosco mais...

A eles toda a nossa homenagem,

Pois não os esqueceremos jamais...

 

 

Agosto vem do nome Augusto,

E em nome de Deus, que é muito justo,

Esperemos o melhor, que ele virá,

Pois dependendo do que pratiquemos

Novos frutos receberemos,

Então, Agosto ao nosso gosto será!
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Menino do Bem

Ele é o menino

Menino alegria

Ele encanta a todos

Ele escreve poesia!

Ele fala do amor

Ele fala da natureza

Ele fala de tudo

Ele é pura beleza!

Ele gosta de abraços

Ele gosta de carinho

Ele abraça todo mundo

Que encontra no caminho!

Todos gostam

De com ele está

Porque esse menininho

Nasceu para amar!

Fatuca Silva/ 2019
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SACI PERERÊ

Menino arteiro

Dê uma perna só

Mexe com tudo

Sem pena, nem dó!

Pretinho pretinho

Como um carvão

Tem cor vermelha

Seu bonito calção!

Na cabeça um gorrinho

Com grandes poder

Faz dele invisível

Ninguém pode o vê!

Faz travessuras

Faz trapalhadas

Muito apreciado

Pela a criançada!

Só nos livros

É que temos o prazer

De vê esse menino

O Saci Pererê!

Fatuca Silva
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Sol de Agosto 

E de repente te sinto bem perto dos olhos, porém tão longe do coração.

Quando acabou o brilho no olhar?

Onde se perdeu o encanto e a paixão?

Chegou agosto, mas não quero desgosto. 

Tenho a chuva que irá molhar meu pranto e assim, ninguém verá meu chorar.

Minha companheira lua, nas noites de luar ao deitar, irá me ninar.

A poesia será minha alegria, em dias de melancolia terei prazer em escrever e ao Mundo vou 
contar, que chorei, sorri, fui feliz, cantei, gritei e não me calei. 

No sol de agosto senti a brisa enxugar meu pranto e o riso largo a formosear meu rosto.

Isinha Loraf
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Prima vera em Agosto 

Encontrar a prima vera em Agosto...

É festejar com emoção, dias de bom gosto,

É perfumar a vida com cheiro de terra molhada,

É beber na fonte perene, água fria e serena,

É sentir a brisa suave acariciando e beijando pétalas delicadas e belas,

É viajar no voo da borboleta ouvindo o canto de pássaros livres a bailar no céu azul.

Isinha Loraf
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Ao ver-te...

As cores se deslocam em arco-íris, 

meus olhos se desfocam e misturam-se em seus tons!

Ao encontrar teu olhar sereno...

Vejo que eles têm tons marrons

Mas nada importa nesse momento 

Só os sentimentos que afloram-me a alma, coloridos

deixando em mim acontecer a mágica das cores

e a vontade eterna de receber as flores

que depois de um tempo

vejo em tuas mãos...

Mãos... como as quero em mim, a tocar 

Para fazer sentir-me amada, fazer-me bailar...

E é nesse desenrolar de sentimentos de amar

que sinto a força que emana de ti,

que faz repentinamente minha respiração falhar...

E tudo se faz belo

no abraço que vens me dar,

e que eu aceito entre as cores, num doce e suave tom de te amar!

Janycley Fonsêca
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Luz

Às vezes caminho no vazio

E divago em vãos pensamentos 

Às vezes me perco no tempo

E me vejo em lugares sombrios

Porém a luz que sempre me segue 

Teimosa surge em meu caminhar

E ao olhar para ela sinto

Uma força do bem me contagiar 

E vou trilhando entre espaço e tempo 

E no vazio sinto e ouço o vento 

Que suave me toca a murmurar 

Que aquela luz que me segue é o bem

Que venho tentando a vida toda encontrar...

Senhor, és tu a me iluminar!

Janycley Fonsêca
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PAPAI

(Para o meu pai NILO LOURIVAL FERREIRA)

Papai, és um livro vivo 
Figura ilustre deste torrão 
De memória prodigiosa 
És homem culto desta Nação

Tens uma cultura ímpar 
E o dom da oratória 
Impressiona teus pares 
Com tua eloquência e glória

És um menestrel potiguar 
Grande poeta e trovador 
Conhecedor da cultura popular 
Além de ilustre compositor

A ti, meu pai, 
Quero agradecer 
Pela herança cultural 
Que pudeste me oferecer

Lúcia Eneida
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  CHUVA DE AGOSTO

   Lúcia Eneida Ferreira Moreira

Gotas de chuva

Escorrem pela pele seca

Do sertanejo sofrido

Maltrapilho

Curvado

Humilhado

Queimado pelo sol

Gotas de chuva, vem!

Traz a semente da esperança

Vida que brota

Limpa a alma

Banha a terra

Bonança!
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AGOSTO

(Magaly Holanda)

Agosto chegou com gosto, com gosto de se esquentar...

Porque sentiu o frio da serra, onde mora o sabiá. 

Agosto chegou com gosto, com gosto de prosear...

Quer falar de “Seu Cascudo”, uma figura exemplar.

Agosto ficou saudoso, dos meses que viu passar...

Ele viu passar janeiro, as férias e o boi bumbá.

Ele viu que fevereiro levou com ele o “carnavá”.

Ele queria, que março continuasse, a mulher poetizar.

Ele viu abril chegar, e o sacrifício de Jesus, os cristãos se recordar.

Ele viu maio com flores, o dia das mães festejar.

Ele viu o mês de junho, com o São João “forrozear”.

Ele viu que o mês de julho, tem muito a comemorar...

Mas...

Agosto está querendo com o folclore se encontrar...
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TELEFONEMA

Alô, alô, alô, atende!

Por favor me escuta

Não desliga eu preciso falar com você

Preciso ouvir tua voz

Desliga não

Tua voz me alegra

acalma o coração.

Foi tão lindo o que existiu entre nós

Escuta só um pouquinho mais 

Sei que queres me dizer algo

Fala vai, estou escutando sua voz 

Lembro quando você falava de amor

Do nosso amor!

A ligação tá falhando

Mas ainda dá tempo de dizer:

Você foi o maior amor de minha vida! 

O que? Fala mais alto!

Você também me ama?  

Então volta, volta meu amor 

Estou te esperando.

Ah, a ligação caiu

Meu sonho continua

Agora sei que você também me ama posso sorrir de alegria

Posso gritar ao mundo o nosso amor.

Maria José Saraiva, poetisa areia-branquense
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REAL OU SURREAL

Sozinha em meu quarto

Dou asas à imaginação

O pensamento voa

A realidade foge

Eu vivo o mundo da ilusão.

Por um momento sou poeta

Faço versos, canto canção

Corro nas nuvens

Pego as estrelas com a mão.

Sou bailarina                 

Danço meu movimento

Sou agil no deslizar

Na ponta dos pés

Causo arrepio

Será que eu quero “causar”?

No teatro, sou artista

Na arte de representar

No circo, sou palhaça

Brinco com a imaginação 

Faço o povo gargalhar.

Brinco, choro, sou triste   

Sou alegre, sou sonhadora           

Posso não ser 

Uma mulher ideal                                          

Mas, na real, o que sou?

Maria José Saraiva (Poetisa Potiguar de Areia Branca)
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PAI...

Mês de agosto

Cheio de amor

Traz a saudade

Do meu protetor

Do pai tão amável 

Simples e afável

Com cheiro de flor.

Lembrança tão boa

Do pano no chão

Onde papai servia

Meu café com pão

E hoje agosto

Não tem mais o gosto

Só tem solidão.

Marilene Gomes
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ESTRELAS...

As estrelas lá no céu 

Me levam a viajar

Nas constelações da terra

Tentando desvendar

As estrelas humanas

Que sem brilho engana

Passando a encandear.

Tinha uma estrela má

Que perdeu a sua cor

Passeando pela terra

Encontrou a estrela amor

Se encantou com tanto brilho

Que logo entrou no trilho

E seu brilho recuperou.

Marilene Gomes
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LUA DE AGOSTO

Lua de agosto 

Que cobre meu corpo

Me faz flutuar

Me vejo tão bela

Numa passarela

Coberta de ouro

Como a luz do luar

Seus raios lunares

Me faz feminina

Seu mistério fascina

Me leva a sonhar

Viva a lua de agosto

Que me deu brilho e gosto

E me fez viajar.

Marilene Gomes
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AGOSTO! QUE GOSTO!

Agosto! Que gosto!

De alegria, de euforia

De saudades e de lembranças!

Gosto do friozinho

Que atravessa a espinha

E nos joga ao cobertor

Bem bem de tardezinha!

Gosto do nevoeiro 

Que, no céu, em nuvem encerra

O fim de um gélido inverno,

Trazendo perfumes de primavera.

Agosto! Que gosto!

Também gosto de folclore

De Curupira e afins

Cucas, Botos, Sacis.

Como é bom um mês assim!!!

Nara Minervino
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FLORES DE AGOSTO

As flores de agosto chegam para alegrar,

São copos de leite, flor aveludada e branca,

Branco da paz, cheio de bonança

Comparada ao leite, alimenta o olhar.

Tulipas, lindas, eretas e vistosas,

Enchem de cores amarelas, vermelhas,

Rosas, brancas e vinho, sendo a centelha 

De um visual glamour, flores frondosas.

Agosto, mês que antecipa a primavera,

Na beleza das flores, não deixa nada a desejar

Porque cultivando o jardim, flores irão brotar

E borboletas virão em nossas sutis quimeras.

Ninita Lucena
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CEREJEIRAS DO JAPÃO

A cerejeira é deslumbrante e tem magia, 

Eclode preludiando a primavera,

Cobrindo de rosas a magnífica quimera

Dos transeuntes, embelezando o dia a dia.

Flor feminina, símbolo da felicidade e renovação,

Rosa criança, plena de esperança e ternura

Enchendo as árvores da mais terna candura,

Sendo chamadas de Cerejeiras do Japão.

Adotada pelo Brasil, vai enchendo de alegria

A natureza, campos, praças e as ruas

Onde, em todos os lados, a beleza flutua

 E todos param para tirar fotografias.

Ninita Lucena
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EU EMPREENDEDOR

O meu eu empreendedor se revela

Quando os projetos minh’alma anela,

Minha criatividade fica à flor da pele

E o meu querer diz que eu me revele,

Vá em frente, ponha as ideias no papel,

Implante e implemente sendo assim fiel

Ao espírito empreendedor 

Que me ensina a agir sem nenhum temor.

Sair da zona de conforto e dar destino

Às ideias com perseverança e tino.

Ser empreendedor e combater o medo

De enfrentar riscos, não há nisso segredo.

Seguir em frente, insistir, perseverar

E vê os resultados, no bem que vai dar.

Certamente, serão revertidos

Em resultados recheados e bem sucedidos.

A antítese do medo é a nossa fé,

Quem tem fé chegará aonde bem quer.

Sucesso para nós, para mim é para você,

Queremos, certamente, ver a coisa acontecer.

Ninita Lucena
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Um terço

Quero um terço

Para rezar Ave Marias

Dentro de noites

Esquecidas em saudades

Rezar Pai Nossos

Vestidos de eternidades

Assim como Deus

Eterno vigilante do homem

Aprender a oração singela

Onde se pede tudo

Eu quero um sopro de amor

Para viver algum tempo mais

Dentro e fora de mim

Rosângela Trajano
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Presente corrente

Aqui em minha terra

A natureza é exuberante

Tropical, colorida, apaixonante.

Em todo o tempo há beleza

No Rio Grande a nortear.

Então, lembro com muito gosto

A monção que nos refresca

No mês oito, sem desgosto

O vento sopra mais forte

Cantando para a terra acordar.

Com carinho, acaricia-me o rosto, 

Desalinha-me os cabelos 

Me toma o ser num enlevo

Me nina, para eu poetar

O vento que visita meu lar.

Simône Linhares
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AGOSTO DOS PAIS

PAI, ETERNAMENTE  VIVO NA ALEGRIA E NA DOR

MINHA GRATIDÃO, CONSELHO SUAVE DA FLOR

CARTILHA DO DIA A DIA

GRAVADO NO CORAÇÃO, NAS VEIAS DA ALEGRIA

AS PALAVRAS SÃO PEQUENAS DEVERAS

PARA DIZER A GRANDEZA 

DA TUA FORTALEZA 

DESENHADA NA RAIZ DOS TEUS SABERES

PAI, AGRADEÇO TUA  HERANÇA

DE FÉ, AMOR, CONFIANÇA

NA CAMINHADA DA VIDA

A AMIZADE, FIDELIDADE

MEU TETO, MINHA GUARIDA

PAI, MEU SOL

MEU ESPLENDOR

CANÇÃO DO MEU SOSSEGO SERESTEIRO

MEU OMBRO COMPANHEIRO

MEU ABRAÇO MEU AMOR

 SOCORRO EVANGELISTA
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DE AGOSTO A AGOSTO

PAI, ESTEIO DA FAMILIA

PAI ALTANEIRO MÉDICO E PROTETOR

SORRISO DA ALEGRIA

CONFORTO DA MINHA DOR

A DEUS AGRADEÇO 

MEU PAI ACOLHEDOR

PAI, MEU LAÇO MEU ABRAÇO

MEU COMPANHEIRO, FIEL PARCEIRO

ESPELHO DO MEU PILAR

ESCUDO E FÉ DO MEU LAR

PAI QUE ME ENSINOU A AMAR

SER HUMILDE, EDUCADO E PERDOAR

DIA DOS PAIS

DE AGOSTO A AGOSTO

FESTA ESTAMPADA EM CADA ROSTO

PAI NA TERRA 

PAI NO CÉU

ALIMENTO DE LEITE E MEL

SOCORRO EVANGELISTA  
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Leila Almeida é mãe, esposa, procuradora do estado do Rio Grande do Norte, 
fotógrafa profissional com vários prêmios no currículo. No ano de 2018, venceu 
o concurso da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e tem destaque nacional e 
internacional com a sua fotografia.
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